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Az embert minden korban érdekelte a csoda. Vonzódott hozzá, és kereste, ahogy ma is tömegek indulnak
útnak a vélt, vagy valós csodák eseményeinek helyszínére. Jézust is a csodák miatt keresik, vagy követik az
emberek. Gyógyításainak a következménye, hogy ötezer ember indul el feléje. János reális képet fest a
tömegről. Nem a tanítás, ami vonzza ezt a tömeget, hanem a csodás gyógyulások. A szinoptikusoknál a
tanítványok tesznek tanúságot szociális érzékenységükről, amikor ők kérik Jézust, legyen tekintettel a tömeg
biológiai igényére, és még időben bocsássa el a tömeget. Jánosnál maga Jézus kezdeményez, Ő kérdezi
- próbára teszi - Fülöpöt, hogy javasoljon megoldást az élelemmel való ellátásra. Fülöp az elméleti, - mennyi
pénzből, mennyi kenyeret kellene venni. András, aki szintén hozzászól, a gyakorlati ember,- valamennyink
van, csak kevés. Jézus talán nem véletlenül beszélget ezzel a két tanítvánnyal, hiszen a működésének
kezdetén a két legapostolibb magatartást tanúsító tanítvány Fülöp és András. (András Pétert, Fülöp pedig
Natanaelt hozza össze Jézussal.) Megoldást azonban nem tudnak javasolni. A kánai menyegző csodája
nem szüli meg automatikusan a „ha a vízből bort tud csinálni, akkor kenyeret is tud, ha akar” gondolatot.
Jézus végül is a kevésből jóllakatja a tömeget. Mint oly sokszor, most is az embert nézi, és nem a
lehetséges következményekkel foglalkozik. Az éhező tömegek élelemmel való ellátásának joga ugyanis
kizárólag az uralkodónak-császárnak volt fenntartva, jól tudván és tapasztalván, hogy a gazdagok
ételosztása sokszor szerzett támogatást az ételosztónak a császárral szemben. Ezért az ilyen cselekedet
szigorú büntetetést vonhatott maga után. Jézus is szembesül a tömeg „aki enni ad, az alkalmas királynak”
magatartásával. Nem marad más választása, mint a menekülés.
Gondolatok:
Ne legyek türelmetlen. Jó tetteim vagy szolgálatom következtében a társaságomat kereső emberek
csoportja lehetőséget teremt számomra a Jézusról szóló tanúságtételre.
Ha elméleti és gyakorlati szinten sem találok megoldást egy problémára, forduljak bizalommal Jézushoz.
A szükséget szenvedőkön való segítés fontosabb, mint a tételes törvényhez való igazodás, függetlenül a
lehetséges következményektől.
Vegyem észre, és legyen bátorságom elmenekülni, ha olyasvalamivel akarnak jutalmazni, vagy olyasmivé
akarnak tenni, ami ellenkezik Isten akaratával.
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