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Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a
sokaság, utána ment gyalog a városokból. Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket,
és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, odamentek hozzá tanítványai, és így szóltak hozzá: „Lakatlan
ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak.”  Jézus
azonban ezt mondta nekik: „Nem kell elmenniük: Ti adjatok nekik enni!” Ők pedig így válaszoltak: „Nincs itt
egyebünk,  csak  öt  kenyerünk  és  két  halunk.”  Ő  pedig  ezt  mondta:  „Hozzátok  ide  nekem  azokat!” Ekkor
megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, aztán vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett
az  égre,  megáldotta,  megtörte  a  kenyereket  és  a  tanítványoknak adta,  a  tanítványok pedig  a  sokaságnak.
Miután valamennyien ettek és jóllaktak, összeszedték a maradék darabokat, tizenkét tele kosárral. Aki pedig
evett, mintegy ötezer férfi volt az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. (Máté 14:13-21)

Nagyszerűen szemlélteti ez a történet Jézus messiási hatalmát az anyagi javak felett, sőt még túl is mutat a kenyér
megtörésével  egy  magasabb  igazságra.  A történet  tele  van  üzenettel;  itt  most  egyetlen  mozzanatra  tekintünk:  a
tanítványok hitének a szűk korlátaira és Jézus végtelen hatalmára és szeretetére. 

Szembetűnő, ahogyan a tanítványok elválasztják egymástól Jézus igehirdetését  (az istentiszteletet) – és a sokaság
természetes szükségleteit. Úgy vélik, hogy az előzőt Jézus jelesre teljesítette: prédikáció és gyógyítások kipipálva,
Jézus illetékessége itt lejárt, az éhes tömeg pedig csináljon, amit tud. Jézus legfeljebb annyit tehet ebben a helyzetben,
hogy ad egy jótanácsot: aki éhes, az elmehet. A rendezvény házigazdáiként fel is kérik Jézust a záró programpontra:
küldje el a népet. Aztán, hogy lehozzák egy kissé Jézust a fellegekből, és beláttassák vele, hogy ez van, nincs mit
tenni, még településszerkezeti rajzot és időmeghatározást is fűznek hozzá, „lakatlan ez a hely és későre jár”. Ennél
praktikusabban, körültekintőbben nem is lehetne egy tömegrendezvényt megszervezni Jézus körül. 

A tanítványok elválasztják az Igét – a kenyértől,  a lelki táplálékot a napi megélhetéstől.  Jézussal csak az előbbit
akarják kiszolgáltatni; az utóbbinál magukra hagynák a sokaságot. Ám, Jézus egyszerű szavaiban ismét a teremtő Ige
zúg át a pusztaságon, és veszi hatalmába a tanítványok szívét: „Nem kell elmenniük: Ti adjatok nekik enni!” Amitek
van, az kevés? „Hozzátok ide nekem!” Adok nekik – általatok.

Jézus  az  egész  embert  szeretné  tulajdonába  venni:  testével  és  lelkével  együtt,  és  letelepíteni  a  maga  asztalánál.
Ahogyan itt, a történetben, százával és ötvenével (a másik evangélista leírásában). Kiábrázolódik a tömeg ily módon
való elrendezésében, ahogyan Jézus közösségbe von önmagával, közösségbe von gymással, és ahogyan megindítja a
szeretetszolgálat nagy folyamatát. A maradék – a tizenkét tele kosár – a kézzel fogható, tapasztalható valósága Jézus
Krisztus messiási hatalmának a teljes életünk felett.

Az anyagi megelégítés alkalom volt egy magasabb igazság megjelenítésére is:  „Aztán vette az öt kenyeret és a két
halat,  feltekintett  az  égre,  megáldotta,  megtörte  a  kenyereket  és  a  tanítványoknak  adta,  a  tanítványok  pedig  a
sokaságnak.” Íme, az Úrvacsora kiábrázolása. Ő, Jézus Krisztus a mennyei kenyér. Jézus igehirdetése fénylik át a
sokaság asztalközösségén: „Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből,
élni fog örökké, mert amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.”  (János 6:50-51) Itt elnémul a szó, és
megszólal a látható Ige.

Imádkozzunk az ének szavaival:

Szállj le most mennyből, életnek Kenyere,
Tápláld lelkünket az örök életre!
Tudjuk, aki e kenyérből eszik,
Soha örökké meg nem éhezik.
Életnek vize, nyiss magadnak utat,
A szomjú szívek keresik e kutat;
Szolgáltasd ingyen az italokat,
Oltsd el végképpen szomjúságukat!


