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JÉZUS, AZ ARANYHAL 

L: János 6, 22-27 – T: János 6,28-36 

Az éhség sok mindenre ráveszi és ráviszi az embert – legyen az akár testi, akár lelki éhség 

– amire más körülmények között sohasem lenne képes. A felolvasott történetben is ezrek 

indulnak el ebből az okból, hogy megkeressék Jézust, akitől azt remélik, megoldja majd 

kenyérgondjaikat.  

Mert átéltek, szó szerint megízleltek valamit, ami felcsillantja 

előttük egy másfajta, egy más minőségű élet lehetőségét. Egy 

olyan élet lehetőségét, amelyben soha többé nem korog a gyo-

mor és beteljesületlenül soha többé nem vágyakozik a szív. Ezt 

várta és ezt remélte az sok ezer ember – férfiak, nők és gyerme-

kek –, akik Jézus keresésére indultak. Mert egy nappal előtte 

megtapasztalták, hogy Jézus képes öt kenyérből és két halból több mint ötezer embert jól-

lakatni.    

Nem is ezzel van a baj, hogy az átélt csoda után keresni kezdik Jézust. A probléma ott van, 

amiért keresik őt! „… nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert 

ettetek a kenyerekből és jóllaktatok.” – Jézus szavai is erre világítanak rá. A sokaság azért 

keresi Krisztust, mert újra át akarja élni a csodát. Mert azt remélik, hogy soha többet nem 

kell éhezniük! Azt remélik, hogy ettől a pillanattól kezdve mindig lesz ingyen kenyér, amiért 

semmit sem kell tenni, amiért nem kell megdolgozni, nem kell fáradni érte, és még kérni 

sem kell. Csak átélni, csak elfogadni. 

Valamit megmutat ez a történet abból, milyenek is vagyunk mi 

emberek! Átélünk valami csodát, Isten megmutat valamit az ő 

hatalmából, de bennünket nem ez érdekel, csak az, hogy felcsil-

lan annak a lehetősége, hogy könnyen és fáradtság nélkül elér-

hetjük azt, amire vágyunk. Mi használni, kihasználni akarjuk 

azt a nagyobb erőt, amivel találkozunk arra, hogy erőfeszítés 

nélkül elérjük azt, amit akarunk. De mit is akarunk? Istentől sem várunk mást, mint csupán 

azt, hogy megvalósítsa a magunk erejéből lehetetlennek látszó álmainkat. Isten hatalma 

nem valami, amiért hálásak vagyunk, hanem valami, ami saját önző céljaink és vágyaink 

megvalósulásában lehet a segítségünkre. Úgy tekintünk Istenre, mint egy eszközre, akivel 

elérhetjük azt, amit magunktól nem remélhetünk. 

Imádkozunk, hogy nyerjünk a lottón. Imádkozunk, hogy megússzunk valamit, amire nem 

készültünk fel. Imádkozunk, hogy kényelmes és nyugodt életet éljünk. Imádkozunk, hogy 

helyreálljon megrendült egészségünk. Imádkozunk, mert bajban vagyunk, és mert már 

máshonnan és mástól nem várhatunk megoldást: csak Istentől. De ezek az imádságok va-

lójában nem szólnak másról csak rólunk. Arról, hogy mi mit akarunk, mi mit várunk el, 

Mert átéltek valamit, 

ami felcsillantja el t-

tük egy más min ség  

élet lehet ségét. 

Valamit megmutat ez 

a történet abból, mi-

lyenek is vagyunk mi 

emberek! 



Szabó J. Róbert | Jézus, az aranyhal  

2 
 

miként gondoljuk, hogy Isten miben kellene, hogy mellénk álljon. Néha még azt is meg-

mondjuk neki, hogy hogyan is gondoljuk mi, miként kellene a problémánkat megoldani. 

Talán észre sem vesszük, de ugyanúgy manipulálni akarjuk Is-

tent, ahogyan a sokaság is befolyásolni akarta Jézust. Finoman 

emlékeztették arra, hogy: „Atyáink a mannát ették a pusztában, 

ahogyan meg van írva: „Mennyei kenyeret adott nekik enni.” A 

mannát, amit 40 évig adott a pusztában. Nem elég annyi, hogy 

egyszer adtál Jézus, mostantól fogva mindig adnod kell! Ha 

megteszed, akkor elhisszük, hogy az vagy, akit Isten küldött, az vagy, akiben hinnünk kell! 

A sokaság nem érti Jézust. Krisztus a mennyei Atya által ké-

szített lelki kenyérről beszél, azaz önmagáról. Arról az aján-

dékról, amely romolhatatlan, és ami valóban megelégít. A so-

kaság pedig testiek síkján gondolkozik. Csak azt akarja, ami 

ott és akkor betölti korgó gyomrát. És holnap is csak ezt 

akarja. Meg holnap után is. Ha tele a has, ha meg van minden, 

amire vágytunk, akkor minden rendben van. De így van ez? Nemde inkább az az igazság, 

hogy hiába van tele a hasunk, érünk el valami célt, valósítunk meg valamit, szerezzük meg 

azokat a dolgokat, amire vágyunk, sohasem érzünk elégedettséget?! Az ember képtelen hát-

radőlni a székében és elégedetten végignézni az életén, mert amint elért valamit, máris érzi, 

hogy még mindig hiányzik valami a teljességhez, a boldogsághoz. 

Jézus pontosan erről beszél: „Ne veszendő eledelért fáradozza-

tok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az 

Emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Atya 

Isten.” és „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem 

éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” 

Ne értsük félre a szavait! Nem arról beszél Krisztus, hogy nem 

fontosak a szükségeink, a vágyaink, hogy nem fontos a megél-

hetés, a kenyérgondjaink! Inkább arról, hogy több az élet, mint az étel, mit az ital, mint a 

ruha, amiben járunk, és mint azok a dolgok, amelyekért faradunk, küzdünk és dolgozunk 

egy életen át! Hogy nem csak ezekkel él az ember, mert több az élet ezeknél. Arról beszél 

Jézus, hogy az ember hajlamos arra, hogy olyan dolgokban bízzon, amelyek végül nem 

tudják kielégíteni lelkének legmélyebb vágyait. Hogy meg kell találni az egyensúlyt a lelkiek 

és a testiek, az örökkévalók és a múlandók, a jelen és a jövendő között. Mert az ember nem 

dobhatja el egyiket a másikért, mert az egyik is, a másik is fontos. Jézus arról beszél, hogy 

ez az elvesztett egyensúly akkor áll helyre az életünkben, hogy ha hiszünk benne, akit Isten 

azért küldött, hogy „életet adjon a világnak”.  

És mi az ember legnagyobb tragédiája? „… láttatok ugyan en-

gem, és mégsem hisztek.” – mondja Jézus a sokaságnak, és so-

kunkra is igazak a szavai. Mert nekünk is csak a megoldások 

kellenek, de nem kell Jézus. Azt kérdezzük, miért érné meg hin-

nem? Elégedjen meg Isten azzal, hogy jövök, ha szükségem van 

rá, ha kell tőle valami. De értsük meg végre, hogy Jézus nem egy aranyhal, akivel jót te-

szünk azzal, hogy a segítségét kérjük, ezért cserébe teljesíti minden kívánságunkat. Jézus 
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azért jött, hogy új vágyat ébresszen bennünk. Vágyat az elmúlhatatlan, a romolhatatlan és 

elveszthetetlen iránt, hogy eljuttasson ugyanarra a felismerésre, amire hosszú évek alatt, a 

földi élet minden gyönyörét kiélvező, mégis boldogtalan Augustinus is eljutott: „… mert a 

magad számára teremtettél, Uram, és nyugtalan az én lelkem, míg meg nem nyugszik Ben-

ned.” Amikor vállaljuk a hit kockázatát, és akkor elkezd elcsendesíteni nyugtalan szívünk, 

és azt találjuk, hogy az Isten által kínált élet valóban kielégít 

minket olyan módon, amire soha nem számíthattunk. Mert 

Krisztusban lesz több az élet! 

Sokan szeretjük itt a gyülekezetben Pintér Bélát. Az ő egyik 

dalát hallgassuk meg zárásképpen! (Klip: Isteni gének) Hadd 

kérdezzelek meg bölcsebbé tettek-e téged az évek, ami elmúl-

tak feletted, vagy csak megöregedtél? Még mindig az a fontos, 

„ami fontos volt huszonöt éve”, vagy már te is rájöttél: „ma 

már nem számít, mert nem annak van tétje”? 
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