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EMBEREK JÉZUS KÖRÜL 

Az a bibliai szakasz, amit Újkenyér ünnepén elétek hozok, azzal kezdődik, hogy em-
berek sokasága jön Jézushoz. Az egyik csoport azért, mert átélt valami csodát, 
részese lett a kenyérszaporítás semmihez sem hasonlító eseményének, és annak, 
hogy Jézus öt kényérből és két hallal több mint 5000 embert képes jóllakatni. 
Hogyne keresnék Jézust, hogyne akarnának újra ennek a csodának részesei lenni? 
A másik csoport a vallásos emberek csoportja. Nekik kérdéseik vannak. Érteni sze-
retnék Jézus tettét és szavait. Szeretnék felfogni, hogy az általuk ismert Jézus, Jó-
zsefnek, ácsnak fia, hogyan tehette azt, amit tett, és hogyan magyarázhatja úgy 
mindezt, ahogyan magyarázza. 

Mind a két oldal éhezik valamire. Az egyik fizikai szükségleteinek kielégítésére, a 
másik szellemi kíváncsiságának betöltésére vágyik. S ami megdöbbentő az az, 
hogy Jézus mindkettőt elutasítja! Ezért van az, hogy amíg ez a szakasz azzal kez-
dődik, hogy tolonganak az emberek Jézus körül, addig úgy érünk a végére, hogy 
ezt a kijelentést olvassuk: „Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és 
nem jártak vele többé.” 6,66. 

Mi az oka ennek a „megfogyatkozásnak”? Hová és miért tűnik el a sokaság Jézus 
körül? Hol siklik félre ez a párbeszéd Jézus és az őt kereső és követő sokaság, 
valamint a vallásos zsidók között? Keressük ma együtt erre a választ, és miközben 
ezt tesszük, valahol találkozni fogunk majd önmagunkkal is! 

CSALÓDNI VAGY KÖVETNI? 

Előbb vagy utóbb, de mindannyian fel kell tegyük a kérdést magunknak: mire is 
éhezem én valójában? S a válasz, amit adunk erre a kérdésre, elárulja azt is, hogy 
mit is várunk valójában Istentől? Istennek pedig nagyon is van véleménye a vála-
szunkról, és arra is, amit várunk Tőle! S amikor az Isten válaszol a válaszunkra, 
akkor ott és akkor döntenünk kell: elutasítjuk Isten válaszát, mert csalódunk benne, 
vagy annak ellenére is követjük őt, ahogy a tizenkettő tette: „Uram, kihez mennénk? 
Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek 
Szentje.” 6,68-69. 

Ennek ismeretében hallgassuk a mai igemagyarázatot, mert amiről Jézus beszél 
az nem elméleti, nem elvi kérdés, hanem valami nagyon személyes, amivel lelkünk 
legmélyére akar hatni, elevenünkbe vág és követésünk gyökerére kérdez: rám éhe-
zel-e valójában, vagy valami másra vágysz tőlem? Mert Jézus nem kenyeret adni 
jött ebbe a világba, hanem azért, hogy kenyérré legyen. Nem szellemi kíváncsisá-
gunkat akarja kielégíteni, hanem be akar épülni az életünkbe, úgy ahogyan a 
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kenyér és víz életünk elválaszthatatlan részévé válik, amikor elfogyasztjuk azokat. 

HOL CSÚSZOTT FÉLRE A PÁRBESZÉD? 

De térjünk vissza, a mai igeszakaszhoz. Hol csúszott félre az a párbeszéd, amit Jé-
zus a sokasággal és a zsidókkal folytatott? Elintézhetném a választ azzal, hogy azt 
mondom: ott, hogy mind a két csoport más várt Jézustól. Az egyik fizikai, a másik 
csoport szellemi éhségét akarta csillapíttatani Jézussal. Az egyik tábor azt hiszi jól-
lakhat Jézusnál, a másik abban a tévedésben él, hogy jóllakott. S mert más várnak, 
csalódniuk kell: Jézus ezekre az éhségekre nemet mond.  

De ez a válasz felszínes lenne! Mert sokkal többről, sokkal mélyebb dologról van itt 
szó, ami miatt lelki értelemben véve nem találkozik, nem találkozhat Jézus és az őt 
körülvevő sokaság!  

KI VALÓJÁBAN JÉZUS? 

Ekörül a kérdésen fordul meg minden! A sokaságot egzisztenciális szükségei hajt-
ják Jézus elé. Átélték a kenyérszaporítás csodáját, és Jézusban egyfajta egziszten-
ciális probléma megoldót látnak. Mi éhezünk, Jézus kenyeret ad. Kell és kapunk 
viszonyában gondolkodnak. Ebben a kapcsolatban az ember nem több, mint ösz-
tönlény, akinek kielégítésre váró vágyai vannak, és Isten nem több, mint szolgál-
tató, aki automatikusan dobja a megoldást. 

Erre mond nemet Jézus! Arra, hogy nem annyi az élet! „Ne veszendő eledelért fá-
radozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad 
majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Atya Isten.” 6,27. – mondja. Azaz az em-
ber nemcsak ösztönlény. Amikor az ember elveszik az élet veszendő dolgai között, 
amikor semmi más nem hajtja, mint a fizikai lét igényeinek és szükségeinek kielé-
gítése, azért mindig hatalmas árat fizet! Feláldozza a többé válás lehetőségét. Azt, 
hogy több az emberi élet, a munka, mint élményekért, gyönyörökért, vágyakért és 
szükségletekért való fáradozás.  

„Annyi a világ, amit beletöltesz”. – hangzatos, de hamis üzenet ez! Azt sugallja, hogy 
attól leszel valaki, amit elérsz, amivel tele pakolod az életed – lakás, autó, szex. A 
legtöbb ember számára valóban annyi a lehetőség, hogy vesz két üveg Borsodit, 
mert ezek a lehetőségei. Jézus erre mondja azt: NEM! Több vagy ennél, a vágyaid-
nál, a szükségleteidnél, és én is több vagyok, mint valaki, aki csupán ennyit akar 
adni: kenyeret, házat, munkát, gazdagságot, kényelmet, sikert, hatalmat. 

Jézus nem jólétet akar. Mert nézz körül! A mi civilizációnk összes abnormalitása, 
vekengése arra vezethető vissza, hogy túl jól élünk, és jódolgunkban van elég időnk 
arra, hogy olyan abszurd kérdéseken morfondírozzunk: szék vagyok-e vagy em-
ber, fiú vagyok-e vagy lány, hogyan lehet enyém a legújabb iPhone.  Ha most Af-
ganisztánban élnénk, és menekülnünk kellene a tálibok gyilkos gyűlölete elől, azt 
hiszitek ugyanezek lennének a kérdéseink?  
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ÉS MI A HELYZET A MÁSIK CSOPORTTAL? 

A zsidók szellemi éhségére pedig azért mond nemet Jézus, mert a kérdéseik nem 
arra irányulnak, hogy érteni és hinni akarnak. Kérdéseik valójában álkérdések. 
„Nem Jézus ez, József fia, akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan mond-
hatja: A mennyből szálltam le?” 6,42. S ebben a kérdésben ott van a válaszuk is: Jézus 
Józsefnek az ácsnak a fia, akkor hogyan állíthat olyan sületlenséget, hogy ő „a 
mennyből leszállott” Isten?!  A zsidók Jézustól az embertől nem látják Jézust az 
Isten Fiát.  

ÉS MIT AKAR JÉZUS? 

Ne értsük félre! Jézus nem azt mondja, hogy nincsen helye az ember testi 
szükségleteinek és vágyainak az Ő követésében. S nem is arról beszél, hogy hinni 
kell nem kérdezni!  

Jézus célja más: „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, 
és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. … mert nem azért szálltam le a 
mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki 
elküldött engem. Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, 
és hisz benne, örök élete legyen…” 6,35.38-40. 

Mert Jézus az ember alapéhségét akarja elsőrenden csillapítani! Azt az éhséget, 
ami sokkal mélyebben gyökerezik, mint a fizikai, testi és szellemi éhségünk. Azt az 
éhséget, ami meghatároz mindent, ami mozgat, ami némán üvölt civilizációnk 
minden valós problémája mögött, amit képtelen megoldani a tudomány, a 
technika, aminek tüneteit csak kezelgeti a pszichológia, amire álmegoldásokat, 
pótlékokat kínálnak különféle hitek, babonák és hiedelmek.  

Azt az éhséget, amire Jézus mindig egyedüli válasza ez: Én vagyok az élet kenyere: 
aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg 
soha. 

KIRE ÉHEZEL? 

Emlékszel még? Az igehirdetés elején arról beszéltem, hogy amiről Jézus beszél az 
nem elméleti, nem elvi kérdés, hanem valami nagyon személyes, amivel lelkünk 
legmélyére akar hatni: rám éhezel-e valójában, vagy valami másra vágysz tőlem? 
Mert Jézus nem kenyeret adni jött ebbe a világba, hanem azért, hogy kenyérré 
legyen. Azért változtasson a vágyaidon és újakat, téged többre, az örökéletre se-
gítő vágyakat adjon. Jézus nem szellemi kíváncsiságunkat akarja kielégíteni, nem 
álkérdéseidre akar válaszokat adni, hanem olyan kérdések feltételére késztet, ami 
hitre és valódi istenismeretre akar segít téged. Jézus be akar épülni az életünkbe, 
úgy ahogyan a kenyér és víz életünk elválaszthatatlan részévé válik, amikor elfo-
gyasztjuk azokat. Szóval a kérdés nem az, hogy mire, sokkal inkább az, hogy KIRE 
IS ÉHEZEL? ÁMEN! 


