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BEVEZETÉS | Ez a bibliai szakasz két mellbevágó ténnyel kezdődik! (1) Emberek sokasága 

jön Jézushoz. Van, aki azért, mert részese lett a kenyérszaporítás semmihez sem hasonlító cso-

dájának, és újra át akarja élni azt. Mások azért, mert érteni szeretnék Jézus tettét és szavait. 

Mindkét csoport éhezik valamire: az egyik fizikai szükségleteinek kielégítésére, a másik szellemi 

kíváncsiságának betöltésére. És mit tesz Jézus? Ez az első dolog, amin megdöbbenünk! Jézus 

egyik csoport várakozását sem akarja betölteni!  

(2) A második dolog, amin megdöbbenünk, az az, hogy ez a bibliai rész egy hatalmas, Jézus 

körül tolongó tömeggel kezdődik, és úgy ér véget, hogy „Ettől fogva tanítványai közül sokan 

visszavonultak, és nem jártak vele többé.” 6,66. Miért? Hová és miért tűnik el a sokaság Jézus körül? 

Hol siklott félre a párbeszéd Jézus és sokaság között?  

KIRE ÉHEZEL VALÓJÁBAN? | Ott és akkor, de itt és ma is, az az igazi kérdés, hogy 

mire is „éhezik” az ember valójában akkor, amikor Isten elé áll, a maga vágyaival és kéréseivel. 

Mit is várunk mi valójában Istentől? Jézus ebben a mai szakaszban egy világos kérdés elé állí-

totta a sokaságot, és egy kérdés elé állít téged is, engem is: rám éhezel-e valójában, vagy valami 

másra vágysz tőlem? Mert Jézus nem kenyeret adni jött ebbe a világba, hanem azért, hogy 

kenyérré legyen. Nem szellemi kíváncsiságunkat akarja kielégíteni, hanem részese, sőt Ura, 

akar lenni életünknek, úgy ahogyan a kenyér és víz életünk nélkülözhetetlen tápláléka. 

MÁST VÁRNAK JÉZUSTÓL… | Hol siklott félre a párbeszéd Jézus és a sokaság kö-

zött? Talán ott, hogy mind a két csoport más várt Jézustól. Az egyik fizikai, a másik szellemi 

éhségét akarta csillapíttatni Jézussal. Az egyik tábor azt hiszi jóllakhat Jézusnál, a másik abban 

a tévedésben él, hogy jóllakott. S mert mást várnak, csalódniuk kell: Jézus egyikük éhségét 

sem akarja betölteni. De nemcsak ennyiről van itt szó! Van itt még valami más is, amiért Jézus 

és az őt körülvevő sokaság nem talál egymásra! 

JÉZUS NEM JÓLÉTET TEREMT | Egyértelmű, hogy a sokaságot egzisztenciális szük-

ségei hajtják Jézus elé. Átélték a kenyérszaporítás csodáját, és Jézusban egyfajta egzisztenciális 

probléma megoldót látnak. Egyszerű a képlet: mi éhezünk, Jézus kenyeret ad. Ebben a képletben 

az ember nem több, mint ösztönlény, akinek kielégítésre váró vágyai vannak, és Isten nem több, mint 

az, aki automatikusan szolgáltatja a megoldást. Jézus erre a képletre úgy mond nemet, hogy azt 

mondja: „Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, 

amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Atya Isten.” 6,27. Mert az 

ember nem pusztán ösztönlény. Az emberi élet több, mint a munka, mint gyönyörök, vágyak 

és szükségletek betöltéséért való fáradozás.  

„Annyi a világ, amit beletöltesz!” – hamis üzenet ez! Azt sugallja, hogy attól leszel több, amivel 

tele pakolod az életed. Jézus erre azt mondja: NEM, több vagy ennél! Több vagy a vágyaidnál, a 

szükségleteidnél, és én is több vagyok, mint valaki, aki csupán ennyit akar adni: kenyeret, házat, mun-

kát, gazdagságot, kényelmet, sikert, hatalmat. Jézus nem a földi Kánaánt megteremteni érkezett! 
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JÉZUS NEM LOGIKAI PROBLÉMA | Azok az emberek, akik pedig szellemi éhségüket 

akarják kielégíttetni Jézussal, azért kapnak kosarat, mert valójában nem érteni és hinni akar-

nak, csak egyfajta intellektuális ellentmondást akarnak feloldatni Vele. „Nem Jézus ez, József 

fia, akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja: A mennyből szálltam le?” 6,42. 

Problémájuk az, hogy ha Jézus Józsefnek az ácsnak a fia, akkor hogyan állíthatja azt, hogy ő 

„a mennyből leszállott” Isten?!  Ezek az emberek Jézustól az embertől nem látják Jézust, az 

Isten Fiát.  

JÉZUS VALAMI MÁST AKAR | Jézus ezzel nem azt üzeni, hogy nem érdeklik őt az 

ember egzisztenciális problémái, és nem is azt, 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…” 35.38-40. 

Jézus mindenekelőtt az ember alapéhségét akarja 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 egyedüli válasza ez: „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem 

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

KIRE ÉHEZEL? | 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, nem azért, hogy földi jólétet teremtsen, mert 

azzal nem oldana meg semmit. Azért jött, hogy változtasson a vágyainkon, és a régiek helyett, 

amik pusztán ehhez a világhoz kötnek, és ezért e világgal el fognak múlni, újakat, örökké való, 

múlhatatlan vágyakat adjon. Jézus nem szellemi kíváncsiságunkat akarja kielégíteni, nem ál-

kérdéseinkre akar válaszokat adni, hanem olyan kérdések feltételére késztet, amik a hitre és 

valódi istenismeretre akarnak segíteni bennünket.  

Jézus be akar épülni az életünkbe, úgy ahogyan a kenyér és víz életünk nélkülözhetetlen része. 

A kérdés tehát nem az, hogy mire, sokkal inkább az, hogy KIRE IS ÉHEZEL valójában? 

 

 


