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„És te milyen jelet mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked?”  

A János evangélium megközelítésében Krisztus csodatételei jelek. Minden csoda egy jel, ami jelez 
valamit, utal valamire. Jelzi Jézus messiási mivoltát. Minden jelnek van egy fontos üzenete – azon 
kívül is, ami történik. Túlmutat önmagán. Fontos szerepe, hogy felébressze és erősítse a hitet 
abban, hogy Jézus a Krisztus. A kenyérszaporítás csodájának igazi üzenete: valójában Krisztus az 
igazi kenyér, az élő kenyér. A tömeg nem érti az üzenetet, jól laktak, elégedettek. Másnap is 
kenyeret akarnak és keresik a kenyérszaporítót. Utánamennek és követelik a jelet. Krisztusban 
nem a megváltót látják, hanem az ingyen kenyerest. Krisztus csak arra kell nekik, hogy teljesítse 
földi vágyaikat, igényeiket. Mózes mannája 40 évig táplálta a választott népet – rá hivatkozva 
várják a rendszeres égi táplálékot. De Krisztus nem ad újra kenyeret, helyette kemény tanítást ad 
nekik.  

A kenyérszaporítás mélyebb üzenete a kafarnaumi beszédből derül ki: Krisztus sokszorozta meg 
önmagát s adta tovább az emberek lelkébe! Amint egy kicsi kenyeret megszaporítva mindenki 
jóllakott, ugyanúgy tud Krisztus is megszaporodva az örök élet kenyereként hatni és jóllakatni 
minden embert, aki befogadja Őt. A kenyérszaporítás csodájának üzenete a kafarnaumi beszéd 
fényében: az embernek be kell fogadnia Krisztust a lelkébe, úgy, mint az örök élet kenyerét, mint 
lelki-szellemi táplálékot. 

A lelkes tömegben kevés a valódi tanítvány! Kevesen értik meg, hogy sokkal többet kaptak, mint 
amit kértek: az igazi mennyei kenyeret. Mózestől csak testi táplálékot kaptak, Krisztus pedig az 
igazi égből való kenyeret adja: Önmagát, életművét, tanítását, önmaga odaadását. 

Érdekes párhuzam van Jn.4:13.14 és a Jn.6:35 között: „aki abból a vízből iszik, amelyet én adok 
neki, soha többé meg nem szomjazik” és „aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem 
hisz, nem szomjazik meg soha”. Mi felismerjük, megértjük e szavak valódi üzenetét? 

Mai tanítványként tegyük fel magunknak a kérdést: 

 Beismerem, felismerem-e, hogy éhezem és szomjazom? 

 Beismerem, felismerem-e, hogy valójában mire éhezem és szomjazom? Mi az, ami 
valójában hiányzik nekem? 

 Ki tudja enyhíteni lelki-szellemi éhségem és szomjúságom? 

 Mit kell tennem, hogy elfogadjam, befogadjam az „élet kenyerét” és az „élő vizet”? 
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