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EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE,”
Lk. 22;19,

Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni 
azokkal  a  szokatlanul  új  gondolatokkal,  nehezen  tud  megbarátkozni  azokkal  az 
evangéliumi értelmezésekkel, amelyekhez bizony alapos indoklás is szükséges. Mivel 
ezek  szükségszerűen  szakítanak  a  már  elfogadott,  a  már  megtanult  és  megszokott 
magyarázatokkal, ezért szinte lehetetlen ezeket azonnal megérteni és elfogadni. 

Jelen esetben arról van szó, hogy attól kezdve, hogy nemet mondtunk az önzés és 
szellemi sötétség világára, mióta Jézust fogadtuk el Urunknak és megszabadítónknak, 
azóta nem tudunk szívet és értelmet megnyugtató választ adni arra a kérdésre, hogy 
miképp azonosítja magát Jézus az utolsó vacsorán a kenyérrel és a borral. Miért állítja 
azt, hogy ’ez az én testem, ez az én vérem’. Azt is tudjuk, hogy a keresztény egyházak 
kétezer  éve  küszködnek  azzal,  hogy  valamiféle  érthető,  az  anyagvilági  létbe 
beilleszthető magyarázatot adjanak.

Tanulmányaim során több olyan teológiai magyarázattal is találkoztam, amik arról 
szóltak, hogy Jézus testi szubsztanciája, miképp cseréli le a kenyér szubsztanciáját a 
közreműködő pap Úr-felmutatásában. 

Tanulmányaink  kapcsán  többször  foglalkoztunk  azzal,  hogy  miképp  lehetséges, 
hogy bármilyen alkoholista, karrierista, erőszakos, fanatikus, vagy pedofil pap szavára, 
fogja  magát  az  Isten,  és  beleöltözik  a  kenyérbe  és  borba?  Tehát  mindentől,  és 
mindenkitől  függetlenül,  engedelmeskedik.  Úgy  is  mondhatnám,  hogy  a  szertartás 
uralkodik  az  Isten  Lelke  felett.  Márpedig  Jézus  azt  mondja  Nikodémusnak,  hogy  a 
Szellem ott fú, ahol akar. Nem pedig ott, ahol az egyházak papjai mondják! Mi viszont 
már pontosan tudjuk, hogy hol akar fúni a Szent Szellem. Nyilvánvalóan ott, ahol tud! 
Ott, ahol már nem csak állni, várni és kopogtatnia kell, hanem nyitott ajtókra talál. Még 
az Isten sem tud bemenni oda, ahol lezárt lelkületet, zárt ajtókat talál. 

Ezért aztán joggal vetődik fel a kérdés, hogy akkor miképp is van ez? 
Úgy néz ki, hogy azért, mert egy püspök pappá szentel valakit a megfelelő iskolák 

elvégzését követően, az ezzel azt a hatalmat is megkapja, amellyel az Isten Szellemét 
engedelmességre  bírja.  Mindezt  annak  ellenére  teszi,  hogy  Jézus  nem  szentelt 
papokat! Mi több,  Jézust a főpapok ítélték kereszthalálra! Jézusnak ennyi volt  a 
kapcsolata a papsággal. Azzal az egyrészt világi, másrészt lelki hatalommal, amely mint 
hatalmi intézmény, minden történelmi korban élet és halál, üdvösség és kárhozat felett 
dönt. Más szóval, uralkodik! Jézus azt mondta erről, hogy: „az Emberfia nem azért jött,  
hogy szolgáljanak neki, hanem hogy szolgáljon” (Mt.20;28,).
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Jézus  nem kereste  a  kapcsolatot  a  templomi  papsággal.  Azokat  a  farizeusokat, 
írástudókat  pedig,  akik  körülvették  Őt  és  folyamatosan  provokálták,  alkalomadtán 
meszelt síroknak, viperák fajzatainak nevezte.

Kajafásnak,  a  sorsát  eldöntő  kérdésére  is  csak  annyit  válaszolt,  hogy:  te 
mondtad.  Nem érvelt,  nem magyarázott,  nem mentegetőzött.  Valójában válaszra sem 
méltatta.

Ezek után miképp lehet elfogadni az egyházak azon magyarázatát, amely szerint a 
megfelelő pap, megfelelő szavaira, úgy öltözik bele Jézus a kenyérbe és borba, hogy ezt 
az utolsó vacsorán nem is igazolja. Egyszerűen csak annyit mond, hogy ez az én testem, 
és ez az én vérem.

 
 E kérdéskörrel kapcsolatban a „Beszélgetés az angyallal” című tanítás hívta fel a 

figyelmünket arra, hogy lássuk meg az Istent mindenben! Lássuk meg mindenben, és 
mindenkiben.  Ennek  a  felszólításnak  nagyon  egyszerű  az  evangéliumi  igazolása, 
hiszen János evangéliuma első fejezetének harmadik versszaka azt írja, hogy: „  nála 
nélkül semmi sem lett, ami lett ”. 

Ez pedig arról tanít, hogy az Atya a Fiúban, Jézusban teremtett mindent. Ugyanezt 
így olvashatjuk a ’Beszélgetés az angyallal’ c tanításban: minden az Ő teste. 

De mi  is  az  anyagtest?  A tanulmányainkban elfogadottak  szerint  az  Isten  azon 
összesürített  gondolata,  amit  ruhaként  vesz  fel  a  teremtett  szellem,  egy  adott 
anyagvilágbeli  élet  megtapasztalására.  Itt  említem meg az ember Hang tanítása által 
megfogalmazott feladatát, amely szerint ’át kell szellemiesítenie az anyagot’. A nagy 
kérdés az, hogy hogyan? 

Mi  már  választ  is  tudunk  adni  erre,  mert  megértettük,  hogy  bennünk  kell 
megtörténnie  ennek.  A látásmódunkon  keresztül,  amelyben  mindent  másképp  kell 
látnunk Erre  való  a  gondolkodás-átalakítás.  Arra  való,  hogy  mindent  másképp 
lássunk. Igen, mert az Isten szellemi világában minden másképp Van! 

Azzal tudnám ezt valamiképp érzékeltetni, hogy amikor egy angyal örül, akkor ezt 
ahhoz  lehetne  hasonlítani,  amikor  az  ember  átéli  azt,  hogy  minden  egyes,  szabad 
szemmel nem látható piciny sejtje, minden egyes izma, csontja, bőre, minden szál haja 
és szempillája külön-külön, és egyszerre örül. Bár ezt nem tudjuk megélni, de értelmileg 
mégis fel tudunk fogni valamit abból, hogy mennyire más az, amikor egy angyal örül, 
aki  az  Istenből,  az  Ő  teljességéből  nyeri  az  örömét.  Ez  is  azt  igazolja,  hogy 
folyamatosan mindenben másképp kell gondolkodnunk. 

János  evangéliumában  azt  olvashatjuk,  hogy  Jézusban  „az  Ige  testté  lett” 
(Jn.1;14,). Ez egészen egyszerűen azt jelenti, hogy az Ő teste az Isten Igéje. Testben 
jelenik meg az Ige, mert csak így tudja elmondani azt, hogy a farizeusok és írástudók 
tanításával szemben, milyen is a valóságos, embert szolgáló Atya- Isten. Válaszul ezt a 
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testet feszítteti keresztre Kajafás, Izrael vallási hatalmának az őre. Azt a testet, amely 
maga az Isten Igéje. Azt, aki azért küldetett az ember szellemi sötétségébe, hogy örök 
életre táplálja mindazokat, akik az Ige hordozójában, az Isten Fiában hisznek. 

Jézus  tanításában  az  Isten  Országának  szeretete,  irgalma,  igazsága  és  élete 
szavakká alakul, és így érthetővé befogadhatóvá válik az ember számára. Így képes az 
Isten Igéje, örök életre való táplálékká válni. 

Jézus kezében a kenyér és a bor a test tápláléka. Az, aki ezeket megáldja, mint 
testet  öltött  Ige,  a szellem tápláléka.  Mert  „nem Mózes adta nektek a kenyeret  az  
égből, hanem az én Atyám adja nektek a kenyeret az égből, az igazit,” (Jn.6;32,). 

Jézusnak nem kellet, és nem kell beleöltöznie testként a borba és a kenyérbe, 
hiszen  minden az Ő teste. Azt is mondhatnám, hogy az Ő ’testén’ kívül nem létezik 
semmi sem. Igen, mert minden, ami Van, az-az Ő megnyilvánulása. A Hang tanítása ezt 
így tanítja: létbentartó módon, az Isten mindenben jelen van. Az, aki maga a teljesség, 
maga a felülmúlhatatlan végtelenség. 

Tudjuk, nincs két egyforma ember, két egyforma virág, fűszál, nincs két egyforma 
elemi részecske. Nincs, mert a teljesség nem képes ismételni önmagát. Ezért igaz az, 
hogy a végtelenség teljességében mindig, minden más, mindig, minden új. 

Testvérek! Ha megértettük, hogy Jézus létbentartó módon, mindenben jelen van, 
akkor talán megértjük azt is, hogy az a kenyér és az a bor, ami a szentmise alkalmával 
az oltárra kerül, akkor is az Ő teste, amikor a szertartás még el sem kezdődött.

Bizony a péknél készült kenyér is az Ő teste, mert  minden létezőben,– és ez a 
lényeg, testvérek, - hogy mindenben,  ami Van,  a teremtettségéből adódóan, szellemi 
forrásként, állapotszerűen jelen van. Ilyenkor  szokták  felvetni,  hogy  akkor  mi  a 
helyzet a bűnnel? Abban is jelen van? Az egyértelmű válasz erre az, hogy nincs! Azért 
nincs, mert a bűn nem más, mint a szeretet hiánya. Valójában csak az ember önzése által 
létezik. Ám ahogy Jézust az Ige által befogadod, az elkövetett bűn, a szeretethiány, a 
sötétség  azonnal  semmivé  válik,  mert  az  Istennel  a  megbocsátást,  a  Szellem 
világosságát fogadtad be.

Jézus nemcsak létben tartó, hanem boldogító módon is szolgálja az embert. Az a 
kenyér és  az a bor,  amit  a Jézusra való emlékezés alkalmával  eszünk és iszunk,  az 
nemcsak létben tart, hanem boldogít is és ÉLETET AD! 

Azt, akit még nem tud boldogító módon szolgálni, abban csak létben tartó módon 
tud várni, és a lelkünk ajtaja előtt kopogtatni. De jelen van, és kopogtat! A kérdés az, 
hogy  ha  Jézus  mindig  és  mindenben  jelen  van,  akkor  mi  teszi  mássá,  mi  teszi 
különlegessé, mi teszi pótolhatatlan ünneppé ezt az eseményt? 

Jézus  a  pászka-ünnep  előestéjén,  az  Egyiptomból  való  megszabadulásra  való 
emlékezés  ünnepe  alkalmával  szólítja  fel  a  tanítványait  arra,  hogy  a  Rá  való 
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emlékezésben, úgy törjék meg és egyék a megáldott kenyeret, mint testét, ami az Atya 
Igéje. Úgy adják körbe a megáldott bort és igyanak belőle, mint vérét, ami az Ige áradó 
Élete.  Mindezt  azon  az  ünnepen,  amikor  Izraelben  minden  zsidó  család  asztalánál, 
szertartás szerűen megtörik a kenyeret, és körbeadják a bort. 

Jézus megtöri a megáldott kenyeret, és körbeadja a megáldott borral együtt, és azt 
kéri, hogy „ezt tegyétek az én emlékezetemre,”. Ezzel a felszólításával Jézus azt mondja, 
hogy eddig ez az ünnep, az egyiptomi rabszolgasorsból való megszabadulásról szólt. Ez 
után, ezen a napon az Én szabadításomra emlékezzetek. Arra, hogy elküldte az Isten a 
Fiát, hogy az élete árán is elvigye a Szellem világosságát az önzés és butaság, mindent 
és mindenkit átölelő sötétségébe. 

Jézus egy árva szóval sem mondja azt, hogy: ez a kenyér az által az én testem, mert 
beleöltözöm. Jézus egyszerűen csak annyit mond, hogy „ez az én testem”, „Ez az én  
vérem”.  Mindezt  az  teszi  egyedivé,  hogy  hozzáteszi:  „ezt  tegyétek  az  én 
emlékezetemre”.

Jézusnak ez a felszólítása az, ami magyarázatot ad mindarra, hogy miért azonosítja 
a testté lett Igét, az ünnepi kenyérrel és borral. 

Mielőtt körbeadja Jézus a kenyeret és a bort, mindkettőt megáldja. Az Istent áldása 
azt  jelenti,  hogy akit,  vagy amit  megáld,  azzal  valamilyen cél  érdekében azonosítja 
magát. Másképp fogalmazva: akit, vagy amit az Isten megáld, az jelként hordozza az 
Istent. Végül eljutunk oda, hogy kimondhatjuk: AZ ISTEN ÁLDÁSA JEL! 

Jézus hajón vonul vissza a pusztába, hogy egyedül legyen, de a nép utána ment. 
Késő estig tanította és gyógyította őket. Mivel hazamenni már nem tudtak, ennivalójuk 
meg nem volt, Jézus fogta a tanítványainál levő öt kenyeret és két halat,  megáldotta, 
megtörte a kenyeret és a tanítványoknak adta, hogy osszák szét az ötezer embernek.
(Mt.14;13,-19,)

Azon  kívül,  hogy  csoda  történt,  azon  kívül,  hogy  Jézus  jelet  adott,  még  nem 
mondhatta  el  sem a tanítványainak,  sem a népnek azt,  amit  később,  a  királlyá való 
tevésük szándékára válaszolt.

János evangéliumának hatodik fejezetében olvashatjuk Jézus azon szavait, hogy: 
”Én vagyok az élő kenyér”, ”Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, énbennem  
marad és én őbenne,” 

Az utolsó vacsorán Jézus azt mondja a kenyérre, hogy ez az én testem (mint Életet 
adó kenyér), a borra pedig azt, hogy ez az én vérem. (A vér, minden kultúrában az Élet 
hordozója!)

Jézus ezzel  azt  nyilvánítja ki  azt,  hogy:  ÉN VAGYOK AZ ISTEN, MINDEN 
ÉLET URA, ÉS HORDOZÓJA! Igen, mert csak az Isten kérheti azt, hogy az áldását 
hordozó kenyér és bor, mint test és vér emlékeztessen az hústestben megjelent Istenre. 
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Csak az Isten állíthatja magáról azt, hogy az Ő testként és vérként megjelenő tanítása 
úgy tápláléka a szellemnek, mint a kenyér és bor a testnek. 

Ennek  a  tanításnak  a  befogadása  által  válnak  a  tanítványok  is  jellé,  mert 
tanítvánnyá válni csak az Isten áldásával lehet. Ez az áldás azt a feladatot szentesíti, 
hogy az Égi kenyérnek, az Isten tanításának a hordozóivá váljanak.

Máté  evangéliumának 12-es fejezetének 38-as igerészében azt  olvashatjuk, 
hogy: „néhány írástudó és farizeus, ezt mondták: Tanító (Mester), jelt akarunk Tőled  
látni.”.  Jelet  kértek  Jézustól,  mert  nem  voltak  képesek  meglátni  azt,  hogy  Jézus 
személye maga volt a jel. Jel arra, hogy „betelt az idő és közel van az Isten királyi  
uralma” (Mk.1;15,).

Jézus  arra  szólítja  fel  a  tanítványait,  hogy  az  Ő  megtestesülésének, 
tanításának, és az ezzel együtt járó áldozatának az emlékére mondjanak áldást, törjék 
meg a kenyeret és egyenek belőle. Mondjanak áldást, adják körbe a bort és igyanak 
belőle.  Egyenek  és  igyanak  Jézus  nevében,  „mert  ahol  ketten  vagy  hárman 
összegyűlnek  az  én  nevemben,  ott  vagyok  közöttük.” (Mt.18;20,).  Ott  vagyok,  mint 
kenyér, és ott vagyok mint bor.

Jézus az utolsó vacsorán minderre csak azokat a tanítványait szólítja fel, akik úgy 
tanítványai,  hogy  később  Jézusra  teszik  az  életüket.  Megvalósítják  azt,  amire  Jézus 
felszólított  minden  embert.  Azt,  hogy  alakítsák  át  a  gondolkodásmódjukat.  Jézus 
azoknak a tanítványainak nyilvánítja  ki  magát  az utolsó vacsorán,  akik nem fognak 
majd megbotránkozni azon, amikor majd azzal a tanítással találkoznak, amelyben azt 
teszi nyilvánvalóvá, hogy MINDEN AZ Ő TESTE! 

Testvérek, nekünk hitben kell élnünk, a hitünket kell erősítenünk. Nekünk Jézus 
gondolkodásmódját kell a magunkévá tennünk, hogy megértsük a tanítását, megértsük 
az igéjét. Azt, amit eddig gondoltunk, akár az áldozás megvalósulásáról, akár az életünk 
eddig  meghatározónak  gondolt  értékeiről,  akár  az  evangéliumok  tanításának 
magyarázatairól,  el  kell  tudnunk  hagynunk,  le  kell  tudnunk  cserélni.  Csak  addig 
maradhat meg a régi, csak addig ragaszkodhatunk hozzá, amíg nem találkozunk egy 
jobb, tisztább, belülről jövő magyarázattal. Azt mindenképp figyelembe kell vennünk, 
hogy Jézus csak úgy taníthatott, hogy mindenki, aki hallgatja őt, az értse is. 

Az, hogy Jézus ruhaként veszi fel a kenyér és a bor anyagtesti valóságát, hogy arra 
emlékeztesse a Benne hívőket, hogy miképp váltotta meg a világot, miképp engesztelte 
ki az emberre haragvó Atyát a kereszthalála, a kiontott vére által, még ma sem érthető. 
Az,  hogy  Jézus  áldásával  Jellé  válik  az,  amit  a  megtört  kenyérben és  a  körbeadott 
borban megáld, az a Jézust hallgatóknak is értelmezhető. Ugyanígy a kenyér megtörése 
is értelmezhetetlen, ha az állapotszerűen, Jézus kereszthalálára akarná emlékeztetni a 
hívőt.  Értelmezhetetlen  mert  Jézus  nem  az  állapotszerű  bűntudatot,  hanem  a 
megbocsátást állítja a középpontba.
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Az viszont  értelmezhető,  ha  azért  töri  meg  a  kenyeret,  hogy  mindenki egyék 
belőle, mert minden tanítványának felkínálja magát, mert örök ÉLETET akar adni.

Bizony a tanítványoknak valamiképp érteniük kellett azt, hogy mit, és miért mond 
Jézus  ezen  a  vacsorán.  Ezeknek  a  tanítványoknak  később,  amikor  tanúságot  tettek 
Jézusról, meg kellett tudni magyarázni azt, hogy mire akar tanítani Jézus! 

Ma  már  egészen  más  a  helyzet,  amikor  egy  vallási  hierarchia  a  saját 
tévedhetetlenségének, a világi és lelki uralom érdekérvényesítésének a gyakorlatában 
torzítja  el  a  testet  öltött  Isten  tanításait.  Ezekben  az  intézményesült  vallásokban  az 
egyház lett az isten.

Ezen  egyházi  tanításokban  megkérdőjelezhetetlen,  hogy  a  kenyér  és  bor,  Jézus 
titokzatos  teste,  és  titokzatos  vére.  Tehát  titokzatos  módon  van  jelen  Jézus  az 
átváltoztatásban.  Külön  előírások  szabályozzák  (mint  Mózesnél)  az  ’átváltoztatás’ 
minden  apró  részletét,  amiket  semmilyen  körülmények  között  sem  lehet  sem 
megváltoztatni,  sem  pedig  másképp  tenni.  Ennek  a  szertartásnak  akkora  szentséget 
tulajdonítanak,  hogy  Jézus  mindent  megbocsátásra  felszólító  tanítását  is  felülírják, 
hiszen az elvált hívőknek nem szolgáltatják ki a szentségeket. Van, ahol csak a kenyeret 
szolgáltatják  ki,  mert  a  bor  csak  a  papot  illeti.  Külön  probléma  az,  hogy  a  hívő 
egyáltalán a kezébe foghatja-e a kenyeret, és ma, a huszonegyedik században egyfajta 
nyitottságnak mondják, ha a hívő a kezébe veheti az ostyát és nem a szájába adja a pap.

Testvérek!  Az  Istennek  nincsenek  titkai  a  tanítványok  előtt.  Még  embernek  is 
silány az, aki örökkön-örökké eltitkolja a szeretett gyermeke előtt azt, hogy meglássa és 
megértse, mit és miért mond az apja. Vajon miképp tudunk szeretni és befogadni egy 
olyan Istent, akinek akkor is titkai vannak előttünk, ha azt tanította a tanítványainak, 
hogy:  „Ti  megkaptátok,  hogy  megismerjétek  az  Egek  Királyságának  titkait,” 
(Mt.13;11,).

Jézus tanítása, az Egek Királysága nem az Isten, tanítványoktól elzárt titokzatos 
világa.  Az  Isten  Országa  a  szeretet  végtelen  Szellemi  világossága.  A mindent  és 
mindenkit  átható  örök  ajándékozás  ragyogása.  Az  Istenre  hagyatkozás  gyermeki 
lelkületének  a  feltétlen  bizalma.  A felismeréseken  és  megtapasztalásokon  keresztül 
vezető  Igazság  örökkévalósága.  A gonoszság  és  önzés  sötétségéből  kivezető  tanítás 
érthetősége és Életté válása.

AZ Égi Béke itt a Földön! Ámen.

Szabó János
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