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Prédikáció! 

 

 

 Kedves testvéreim! 

 Bizony egyetlen keresztény vallás sem igényelte, és ezért nem is 

tanította, hogy a hívek, bármiféle szellemi erőfeszítést tegyenek a vallásuk 

középpontjába állított Istenük megismerésre. 

 

 Csak nagyon halkan jegyzem meg, hogy ha ez mégis megtörténik, 

akkor nagyon hamar szembesül minden hívő azzal a kérdéssel, hogy 

mennyiben hasonlít az evangéliumi Jézus által bemutatott Isten, az egyház 

által tanítotthoz. 

 

 De ez nem történt meg a múltban, és nem fog megtörténni a jövőben 

sem, mert egyetlen keresztény egyháznak sem érdeke a laikusnak mondott 

hívő kiművelése. Az egyházaknak nem, de Jézusnak igen! 

 

 Jelen világunkban mindannyian egy furcsa, ám de látható és 

megtapasztalható kettősségnek vagyunk szem és fültanúi. 

 

 Egyrészről a technika és tudomány fejlődése, magával hozza az 

emberek egyre szélesebb körű tanultságát, értelmi pallérozottságát. A 

nyugati országok szabadságról alkotott liberális elképzelései, egyre 

szélsőségesebb szabadosságba csapnak. Az Internet világában mindenki, 

mindenkiről és mindenről elmondhatja a véleményét. A gazdasági 

szakemberek nemzetközi méretekben gondolkodva, egyfajta folyamatos 

fejlődést törekszenek fenntartani, miközben az Istenről való józan 

gondolkodás úgy tűnik, egyre távolabb kerül az embertől. 

 

 Úgy néz ki, hogy miközben szellemileg egyre műveltebbek az 

emberek, az evangéliumi Jézus megismerésétől egyre távolabb kerülnek.  

 

 Az Isten most már akadálymentes megismerése helyett, az 

információk szabad áramlásának a világában a kitalációk, az érdekességek, 

a szenzációhajhász feltételezések, vagy jó esetben a szkeptikusan 

tudományos megközelítések kerülnek előtérbe.  

 Bizony Magyarországon is bestseller lett a Da Vinci kód című 

kalandregény, amely Jézus személyét teljesen torz színben tünteti fel. 
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 Sajnos sokáig sorolhatnánk a hasonló tartalmú írások, könyvek, 

filmek, szenzáció hajhász hírek tartalmát, miközben ugyanebben az 

országban 19 évvel ezelőtt, egy nyugdíjas római katolikus papban 

megszólaló Jézus 8 év alatt, 43 kötetnyi tanításban válaszolt az emberek 

levelekben megfogalmazott kérdéseire.  

 

 Bizonyára nem járok messze az igazságtól ha azt állítom, hogy csoda 

történt! Semmivel sem kisebb csoda, mint amikor Mária megjelent 

Medjugorjében hat gyermeknek. Abban mindkét esemény rokon, hogy az 

egyház hiteltelennek minősítette a Medugorjei jelenéseket ugyanúgy, mint 

a Hang megszólalását.  

 Tizenkilenc év elteltével, és sok ezer Hang könyv gazdára találásával 

a hátunk mögött ma már felvethetjük, hogy a Hang megszólalását 

követően, látható és megélhető módon nagyobb lett-e a szellemi 

világosság? Érthetőbb lett-e az evangéliumi Jézus személye és tanítása? 

Megtanultak-e a Hang olvasói Jézus fejével gondolkodni, Jézus 

szeretetével szeretni? 

 

 Válaszként hadd meséljem el azt a beszélgetésemet, amit nemrég, 

egy Hang könyveket kérő, azokat ismerő és terjesztő testvérünkkel 

folytattam. 

 Az illető a Hang tanításának ismeretében azt fejtette ki, hogy milyen 

nagy szükség lenne olyan emberekre, (mint a Feri bácsi) akik ma is hiteles 

módon tudnák kibontani, tanítani az evangéliumok kódolt tanítását. 

 Mennyire szükség van egy olyan valakire, aki válaszolna az emberek 

Jézusnak feltett kérdéseire, mert nagyon sok ember van, aki a gondjait 

Jézus elé szeretné vinni. 

 

 Ez a testvérünk valószínűleg nincs egyedül azzal a látásmódjával, 

hogy Jézus tanítása azért nem érthető, azért nem követhető, azért nem 

befogadható, mert kódolt formában tanította. Lehet, hogy az Izraelben 

folyó kutatómunkát veszik alapul, amely a „Biblia kódja” címmel jelent 

meg.  

 Mindenesetre azok után látják ezt így, hogy Jézus a Hang tanításában 

végtelen közvetlenséggel, érthetően és egyszerűen kínálja fel azokat az 

Igazságokat, amelyek a gondolkodás-átalakítás által az Istent megismerés 

sziklaalapjául szolgálhatnak. 

 

 A kérdés az, hogy mit várnak az emberek, mit várnak a hívők, mit 

vár a szövetség népe az Istentől, mit vár az Isten tanításától? 
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 Azt hiszem, hogy 2000 évvel ezelőtt ugyanazt várták az emberek az 

Istentől, mint amit ma. Azt, hogy értse meg az Isten, hogy mennyire nehéz 

az embernek. Mennyit kell szenvednie, küszködnie, milyen 

igazságtalanságokat kell elszenvednie. Hogy soha, senki sem teszi azt amit 

kellene, senki sem szereti a másikat és főleg nem szeret engem. Értse meg 

az Isten, hogy semmi sem úgy sikerül, ahogy azt elterveztük. Sőt, annyira 

rossz a helyzet, hogy szinte biztos, hogy hamarosan el kell jönnie a 

világvégének. 

  

 Értse meg az Isten, tudjuk, hogy szükséges a szellemi táplálék is, de 

az bizony nem oldja meg a kifizetetlen adósság, a munkanélküliség, a 

megélhetés, vagy a lakásszerzés problémáját. Értse meg, hogy 

mindenkinek magának kell kikaparni a gesztenyét, ha egyről kettőre akar 

jutni, mert bizony többnyire senkire sem lehet számítani. Értse meg, hogy 

percről percre, óráról órára, napról napra, meg kell küzdeni az életért, a 

mindennapi betevő falatért.  

 

 János evangéliuma így írja le ugyanezt: 

 Zúgolódtak is a farizeusok és írástudók, hogy-hogy mondhatja Jézus 

azt, hogy Ő az égből alászállott kenyér, ami Életet ad a világnak? 

 Miféle szavak ezek, hogy ha nem esszük a testét, és nem isszuk a 

vérét nem lesz életünk? 

 

 Testvérek! 

 Minden ember alapvető lényege, teremtettségének kifejezője a 

szellemisége. Ebből következik az, hogy nélkülözhetetlenül szüksége van 

szellemi táplálékra. Mint tudjuk, folyamatos gondolkodásban, úgynevezett 

monologizálásban él az ember. Az ember szelleme örökkön örökké 

táplálkozni akar, mert ez a természete. Ezért olvasnak, tanulnak, filmet 

néznek vagy írnak az emberek. 

 A szellemnek szüntelenül, folyamatosan van szüksége táplálékra! 

Szellemi táplálékra! 

 Jézus erről a szellemi táplálékról beszél, amikor azt állítja, hogy „Én 

vagyok az a kenyér, amely az égből szállt alá,”! 

 Mondhatta valaha azt is, hogy Én vagyok az a szellemi táplálék, aki 

hústestként hozta el az Atya tanítását. 

 Furcsa szerzet az ember szelleme, mert csak akkor tud kibontakozni, 

akkor tud fejlődni, gazdagodni, békére lelni, ha azzal táplálják, ami 

erkölcsileg az Isten igazságát hordozza.  
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 Ennek az Igazságnak a megtalálása, a szellem táplálása, az 

ember Istenben való útja. 

 Ennek a tápláléknak a valós tartalma az Isten Igazsága. Kizárólag ez, 

az a tanítás, ez az a szellemi táplálék, ami az embert Életre juttatja. Jézus 

tanítása az a szellemi táplálék, ami az Atyából ered, és aki ezzel 

táplálkozik, mert megértette, mert hisz Benne, azt az Ige az Isten életébe 

oltja. 

 

 Nem titok, hogy az emberiség egy jelentős része még nem tudja, 

hogy a szellemisége az, ami őt meghatározza. Igen, mert ez a szellemiség 

az, ami az Isten által teremtett, örök létező.  

 Bizony bárki megteheti azt, hogy azzal táplálja a szellemét, amiben 

valóságosan nincs táperő! Puffadásig zabálhatja magát az ember, mégis 

örökké éhes marad, és mindig új és új táplálék után kell néznie. Őket 

mondják örök keresőknek. De, ahogy telik az idő, a táperő híján egyre 

éhesebbek. Ez a szellemi halál állapota. 

 

 Mintegy kétezer évvel ezelőtt az emberiségnek ebbe az állapotában 

jelenik meg az Isten Igéje testben. Az-az egyetlen tanítás, amely képes 

Életet adni az ember szellemének.  

 De ezt csak az látja meg életet adó tanításnak, aki lelkileg szellemi 

nincstelennek éli meg magát egy olyan környezetben, ahol évezredek óta 

egy eltorzított tanítást mondanak igaznak! Az, aki szellemében éli meg az 

Igaz tanítás hiányát. Azt, amit csak a testet öltött Isten tud, akár az élete 

letevése árán elmondani. 

 Jézus tanításában, személyében hinni kell, hogy szellemileg életre 

tudjon táplálni bennünket.  

 Amikor az Ige befogadása hitté válik bennünk, akkor az-az Isten 

életébe emeli a szellemünk. 

 Jézus, mint az élet kenyere, a szellemünket az Isten életébe emelő 

tápláléka. Ez az élet azért örök, mert örök igazságok hordozója. 

 Jézus az égből szállt le, mint testet öltött Ige, mint a szellem kenyere, 

mert csak ennek befogadása ad szellemi életet. 

 Jézus Igéje ez a tanítás, Jézus személye ez a kenyér. 

  

 Ezt a párhuzamot, az Istennek ezt az ajándékát sem Jézus idejében, 

sem azt követően nem volt képes megfejteni az ember. 

 Jézus idejében megbotránkoztak ezen és a tanítványok kivételével 

elhagyták Őt. Napjainkra pedig átalakították egy megmagyarázhatatlan, de 

mindent átfogó és átható szertartássá. 
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 Ebben a szertartásban a felszentelt pap szavára, Jézus átváltoztatva a 

kovásztalan kenyeret, megmagyarázhatatlan módon beleöltözik abba. 

Szinte érthetetlen, hogy miképp alakult át egy papok által kiszolgáltatott 

szertartássá Jézus azon kijelentése, hogy ez a testem, és ez a vérem?  

 Jézus megáldja a kenyeret és megáldja a bort, hogy minden olyan 

kenyeret evés, és bort ivás, ami az Ő emlékezetére van elfogyasztva, az 

áldott! Áldott, mert az emlékezés, a benne való hit által jelen van. Nem 

a beöltözés, az átváltoztatás által, hanem a tanítására, a személyére, az 

áldozatvállalására való emlékezés által. 

 

 Mindebből viszont az következik, hogy Jézusnak, a Rá való 

emlékezésre való felszólításában nem átváltozás van, hanem jelenlét. 
Jézusnak az ostyában és borban való jelenlétét az teszi örök Életet adó 

szellemi táplálékká, hogy a Benne való hit által, az odaadottságunk által 

Áldást hordoz. 

  

 Bármily meglepő, de Jézus jelen van a péknél sütött kenyérben is. De 

mivel az nem emlékeztet Jézus tanítására, a tanítás átadásáért fizetett 

áldozatára, ezért az nem úgy hordozza Őt, mint az amit az Ő emlékezetésre 

fogyasztunk el.  

 

  

Testvérek! 

 Mindennek alátámasztásaképp a „Beszélgetés az Angyallal” című 

tanításban a következőket mondja az angyal: 

 „Ha Őt szereted mindent szeretsz” (120. old.) 

 „A teremtett világ az Ő teste. (167. old.) 

 „Minden az Ő teste.” (211. old.) 

 

 Az Égi Béke a Földön. 

 

        Ámen 

 

 

          Szabó János 


