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+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

 

 

Jézus ezután átkelt a Galileai-tavon, Tibériás taván. Nagy tömeg követte, 

mert látták a betegeken végbevitt csodajeleket. Jézus fölment egy 

hegyre, s ott leült a tanítványaival. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. 

Amikor Jézus körülnézett, és látta, hogy nagy sereg ember tódul hozzá, 

megkérdezte Fülöptől: „Honnan veszünk kenyeret, hogy legyen mit 

enniük?” Ezt azért kérdezte, mert próbára akarta tenni, maga ugyanis 

tudta, mit fog végbevinni. „Kétszáz dénár árú kenyér sem elég, hogy 

csak egy kevés jusson is mindenkinek” – felelte Fülöp. Az egyik 

tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt: „Van itt egy fiú, 

akinek van öt árpakenyere és két hala, de mi az ennyinek?” Jézus 

meghagyta: „Telepítsétek le az embereket!” Azon a részen sok fű volt. 

Letelepedtek hát, s csak a férfiak voltak szám szerint ötezren. Jézus 

ekkor kezébe vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta a letelepedett 

embereknek, s ugyanígy a halból is adott, amennyit csak akartak. 

Amikor jóllaktak, szólt tanítványainak: „Szedjétek össze a maradékot, 

nehogy kárba vesszen. ”Összeszedték, s tizenkét kosarat töltöttek meg 

az öt árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek. 

Amikor az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbevitt, így 

beszéltek: „Bizonyára ez az a próféta, akinek el kell jönnie a világba.” 

Jézus észrevette, hogy körül akarják venni, erőszakkal meg akarják tenni 

királynak, azért visszament a hegyre, egyedül. 

 

 

Ezek az evangélium igéi. 

  



1. Lectio – olvasás 

1.1. Biblikus vonal 

1.1.1. Legfontosabb magyar fordítások 

Nova Vulgata 

Szent István Társulati Biblia 

Jeromos fordítás 

Békés-Dalos Újszövetségi Szentírás 

Károli Gáspár revideált fordítása 

Simon Tamás László O.S.B. Újszövetség-fordítása 

 
1 Post haec abiit Iesus trans mare Galilaeae, quod est Tiberiadis.  
1 Jézus ezután átkelt a Galileai-tavon, Tibériás taván.  
1 Mindezek után Jézus Galilea, azaz Tibériás tengerén túlra ment.  
1 Ezután Jézus átkelt a galileai tengeren, Tibériás taván.  
1 Ezek után elméne Jézus a galileai tengeren, a Tiberiáson túl.  
1 Jézus ezután elment a Galileai-tengernek, Tibériás tavának a túlsó partjára.  

 
2 Et sequebatur eum multitudo magna, quia videbant signa, quae faciebat super his, qui 

infirmabantur.  
2 Nagy tömeg követte, mert látták a betegeken végbevitt csodajeleket.  
2 Nagy sokaság követte őt, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken művelt.  
2 Nagy tömeg követte, mert látták a betegeken művelt csodákat.  
2 És nagy sokaság követé őt, mivelhogy látják vala az ő csodatételeit, a melyeket cselekszik 

vala a betegeken.  
2 Nagy sokaság követte, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett.  

 
3 Subiit autem in montem Iesus et ibi sedebat cum discipulis suis.  
3 Jézus fölment egy hegyre, s ott leült a tanítványaival.  
3 Jézus fölment a hegyre, és leült ott tanítványaival.  
3 Jézus fölment egy hegyre, s ott leült tanítványaival.  
3 Felméne pedig Jézus a hegyre, és leüle ott a tanítványaival.  
3 Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült tanítványaival együtt.  

 
4 Erat autem proximum Pascha, dies festus Iudaeorum.  
4 Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe.  
4 Közel volt a Húsvét, a zsidók ünnepe.  
4 Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe.  
4 Közel vala pedig husvét, a zsidók ünnepe.  
4 Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. 

 



5 Cum sublevasset ergo oculos Iesus et vidisset quia multitudo magna venit ad eum, dicit ad 

Philippum: “ Unde ememus panes, ut manducent hi? ”.  
5 Amikor Jézus körülnézett, és látta, hogy nagy sereg ember tódul hozzá, megkérdezte 

Fülöptől: „Honnan veszünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?”  
5 Amikor Jézus fölemelte szemét és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, megkérdezte 

Fülöptől: »Honnan veszünk kenyeret, hogy ehessenek?«  
5 Mikor Jézus körültekintett és látta a hozzá tóduló nagy sokaságot, megkérdezte Fülöptől: 

Honnan veszünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?”  
5 Mikor azért felemelé Jézus a szemeit, és látá, hogy nagy sokaság jő hozzá, monda Filepnek: 

Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek?  
5 Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöphöz: 

– Hol vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? 

 
6 Hoc autem dicebat tentans eum; ipse enim sciebat quid esset facturus.  
6 Ezt azért kérdezte, mert próbára akarta tenni, maga ugyanis tudta, mit fog végbevinni.  
6 Ezt pedig azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar tenni.  
6 Ezt azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert ő maga tudta, mit akar tenni.  
6 Ezt pedig azért mondá, hogy próbára tegye őt; mert ő maga tudta, mit akar vala cselekedni.  
6 Ezt pedig azért mondta, hogy próbára tegye, mert ő maga jól tudta, hogy mire készül.  

 
7 Respondit ei Philippus: “ Ducentorum denariorum panes non sufficiunt eis, ut unusquisque 

modicum quid accipiat! ”.  
7 „Kétszáz dénár árú kenyér sem elég, hogy csak egy kevés jusson is mindenkinek” – felelte 

Fülöp.  
7 Fülöp azt felelte neki: »Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindegyiknek csak 

valami kevés jusson.«  
7 Fülöp így felelt: „Kétszáz dénár árú kenyér sem elég, hogy csak valami kevés is jusson 

mindegyiknek.”   
7 Felele néki Filep: Kétszáz dénár árú kenyér nem elég ezeknek, hogy mindenikök kapjon 

valami keveset.  
7 Fülöp így válaszolt neki: 

– Kétszáz dénár árú kenyér sem lenne elég, hogy mindenki kapjon valami keveset. 

 
8 Dicit ei unus ex discipulis eius, Andreas frater Simonis Petri:  
8 Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt:  
8 A tanítványok egyike, András, Simon Péter testvére így szólt:  
8 Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére közbeszólt:  
8 Monda néki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére:  
8 Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: 

 
9 “Est puer hic, qui habet quinque panes hordeaceos et duos pisces; sed haec quid sunt propter 

tantos? ”.  
9 „Van itt egy fiú, akinek van öt árpakenyere és két hala, de mi az ennyinek?”  
9 »Van itt egy fiú, akinek van öt árpakenyere és két hala. De mi ez ennyinek?«  
9 „Van itt egy fiú öt árpakenyérrel és két hallal. De mi ez ennyinek?”  
9 Van itt egy gyermek, a kinek van öt árpa kenyere és két hala; de mi az ennyinek?  



9 Van itt egy gyerek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyinek? 

 
10 Dixit Iesus: “ Facite homines discumbere ”. Erat autem fenum multum in loco. Discubuerunt 

ergo viri numero quasi quinque milia.  
10 Jézus meghagyta: „Telepítsétek le az embereket!” Azon a részen sok fű volt. Letelepedtek 

hát, s csak a férfiak voltak szám szerint ötezren.  
10 Jézus erre azt mondta: »Telepítsétek le az embereket!« Sok fű volt azon a helyen. 

Letelepedtek tehát; a férfiak szám szerint mintegy ötezren voltak.  
10 „Telepítsétek le az embereket!” – szólt Jézus. Azon a helyen sok fű volt. Letelepedtek. A 

férfiak szám szerint mintegy ötezren voltak.  
10 Jézus pedig monda: Ültessétek le az embereket. Nagy fű vala pedig azon a helyen. Leülének 

azért a férfiak, számszerint mintegy ötezeren.  
10 Ültessétek le az embereket! – mondta Jézus. Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát az 

emberek, szám szerint mintegy ötezren. 

 
11 Accepit ergo panes Iesus et, cum gratias egisset, distribuit discumbentibus; similiter et ex 

piscibus, quantum volebant.  
11 Jézus ekkor kezébe vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta a letelepedett embereknek, s 

ugyanígy a halból is adott, amennyit csak akartak.  
11 Jézus pedig fogta a kenyereket, hálát adott, és szétosztotta a letelepülteknek. Ugyanígy a 

halakból is adott, amennyit akartak.  
11 Jézus akkor fogta a kenyeret, hálát adott és kiosztotta a letelepülteknek. Ugyanígy adott a 

halakból is, amennyit csak akartak.  
11 Jézus pedig vevé a kenyereket, és hálát adván, adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a 

leülteknek; hasonlóképen a halakból is, a mennyit akarnak vala.  
11 Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztott a 

halakból is, amennyit kívántak.  

 
12 Ut autem impleti sunt, dicit discipulis suis: “ Colligite, quae superaverunt, fragmenta, ne 

quid pereat ”.  
12 Amikor jóllaktak, szólt tanítványainak: „Szedjétek össze a maradékot, nehogy kárba 

vesszen.”  
12 Miután jóllaktak, azt mondta tanítványainak: »Szedjétek föl a megmaradt darabokat, hogy 

semmi el ne vesszen!«  
12 Miután jóllaktak, így szólt tanítványaihoz: „Szedjétek össze a maradékot, hogy el ne 

vesszen.”  
12 A mint pedig betelének, monda az ő tanítványainak: Szedjétek össze a megmaradt 

darabokat, hogy semmi el ne veszszen.  
12 Amikor pedig jóllaktak, így szólt tanítványaihoz: 

– Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi ne vesszen kárba! 

 
13 Collegerunt ergo et impleverunt duodecim cophinos fragmentorum ex quinque panibus 

hordeaceis, quae superfuerunt his, qui manducaverunt. 
13 Összeszedték, s tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, amit 

meghagytak azok, akik ettek.  



13 Összeszedték tehát, és az öt árpakenyér darabjaiból, ami megmaradt az étkezők után, 

tizenkét kosarat töltöttek meg. 
13 Össze is szedték, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, ami az 

étkezők után maradt.  
13 Összeszedék azért, és megtöltének tizenkét kosarat az öt árpa kenyérből való darabokkal, a 

melyek megmaradtak vala az evők után.  
13 Összeszedték tehát, és az öt árpakenyér maradék darabkáival, amit az étkező sokaság 

meghagyott, tizenkét kosarat töltöttek meg.  

 
14 Illi ergo homines, cum vidissent quod fecerat signum, dicebant: “ Hic est vere propheta, qui 

venit in mundum! ”.  
14 Amikor az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbevitt, így beszéltek: „Bizonyára ez 

az a próféta, akinek el kell jönnie a világba.”  
14 Az emberek pedig, látva a csodajelet, amelyet művelt, azt mondták: »Bizonyára ez az a 

próféta, aki eljön a világra!«  
14 Amikor az emberek látták, hogy Jézus csodát művelt, beszélni kezdtek róla egymás közt: 

„Bizonyosan ez a próféta, akinek el kell jönnie.”  
14 Az emberek azért látva a jelt, a melyet Jézus tőn, mondának: Bizonnyal ez ama próféta, a ki 

eljövendő vala a világra.  
14 Az emberek látva a jelet, amelyet tett, ezt mondták: 

– Ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba! 

 
15 Iesus ergo, cum cognovisset quia venturi essent, ut raperent eum et facerent eum regem, 

secessit iterum in montem ipse solus. 
15 Jézus észrevette, hogy körül akarják venni, erőszakkal meg akarják tenni királynak, azért 

visszament a hegyre, egyedül. 
15 Amikor Jézus észrevette, hogy arra készülnek, hogy megragadják és királlyá tegyék, ismét 

visszavonult a hegyre, egészen egyedül. 
15 Amikor Jézus észrevette, hogy megindulnak feléje, hogy erőszakkal királlyá tegyék, 

visszavonult a hegyre egészen egyedül. 
15 Jézus azért, a mint észrevevé, hogy jőni akarnak és őt elragadni, hogy királylyá tegyék, ismét 

elvonula egymaga a hegyre. 
15 Akkor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, 

visszavonult távolabb a hegyre, egyedül. 

 

1.1.2. Kontextuális – kánoni párhuzamok 

Párhuzamok János evangéliumán belül 
21,9-13 “Amikor partot értek, izzó parazsat láttak s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus 

szólt nekik: „Hozzatok a halból, amit most fogtatok.” Péter visszament, és partra vonta a hálót, 

amely tele volt nagy hallal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem 

szakadt el a háló. Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok közül senki sem merte 

megkérdezni: „Ki vagy?” – hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus odajött, fogta a kenyeret, s 

adott nekik. Ugyanígy halat is.” 

 

 



Szinoptikus párhuzamok 

Mt 4,25 “Csapatostul kísérték, Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a 

Jordánon túlról.” 

Mt 5,1 “A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek” 

Mt 8,1 “Amikor lejött a hegyről, nagy népsokaság követte.” 

Mt 12,15 “Amikor Jézus ezt megtudta, elment onnét. Sokan utánamentek, s ő mindnyájukat 

meggyógyította” 

Mt 14,13-21 “A hír hallatára Jézus elhajózott onnan egy elhagyatott helyre, hogy egyedül 

legyen. De a nép tudomást szerzett róla, és gyalogszerrel utánament a városokból. Amikor 

kiszállt, már nagy tömeget talált ott. Megesett rajtuk a szíve, s meggyógyította betegeiket. 

Amikor beesteledett, odamentek hozzá tanítványai, és figyelmeztették: „Elhagyatott itt ez a 

hely, s már az idő is későre jár. Bocsásd el a népet, hadd széledjenek szét a falvakba, hogy 

élelmet vegyenek maguknak!” Jézus azonban így válaszolt: „Nem kell elmenniük, ti adjatok 

nekik enni!” „Csak öt kenyerünk van és két halunk” – felelték. „Hozzátok ide!” – mondta, s 

meghagyta, hogy a nép telepedjék le a fűre, majd fogta az öt kenyeret meg a két halat, 

föltekintett az égre, és megáldotta őket. Ezután megtörte a kenyereket, odaadta 

tanítványainak, a tanítványai pedig a népnek. Mindnyájan ettek s jól is laktak. A maradékból 

tizenkét kosarat teleszedtek. Az asszonyokat és a gyerekeket nem számítva mintegy ötezer 

férfi evett.” 

Mt 15,32-39 “Jézus ekkor összehívta tanítványait, s így szólt hozzájuk: „Sajnálom a népet. Már 

harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen elküldeni őket, 

nehogy kidőljenek az úton.” A tanítványok megjegyezték: „Honnan szerezzünk itt a 

pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget jóllakassunk?” Jézus megkérdezte tőlük: 

„Hány kenyeretek van?” „Hét – felelték –, és néhány apró halunk.” Erre meghagyta a népnek, 

hogy telepedjék le a földre. Aztán fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte és 

odaadta tanítványainak, tanítványai pedig a népnek. Mindnyájan ettek és jól is laktak, s a 

kenyérből még hét kosár maradékot összeszedtek. Akik ettek, voltak vagy négyezren férfiak, 

az asszonyokat és a gyerekeket nem számítva. Amikor a tömeget elbocsátotta, bárkába szállt, 

és Magadán környékére ment.” 

Mt 19,2 “Nagy tömeg kísérte, ő pedig meggyógyította őket.” 

Mk 1,16 “Amikor Jézus a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András – 

halászok lévén – épp hálót vetnek a vízbe. “ 

Mk 1,34-35 “Sok beteget meggyógyított különféle betegségekből, és sok ördögöt kiűzött, de 

nem engedte őket szóhoz jutni, mert tudták, hogy kicsoda. Hajnaltájban, amikor még sötét 

volt, Jézus elindult, és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni.” 
Mk 3,13 “Ezután fölment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart. Azok hozzá 

mentek.” 
Mk 5,24 “El is ment vele. Nagy tömeg kísérte, ott tolongtak körülötte.” 
Mk 6,30-44 “Az apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak róla, mi mindent tettek és 

tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: „Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és 

pihenjetek egy kicsit!” Mert annyian felkeresték őket, hogy még evésre sem maradt idejük. 

Bárkába szálltak tehát, és elvonultak egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De 

sokan látták, amikor elindultak, és kitalálták szándékukat. Erre a városokból mindenünnen 

gyalog odasiettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk 

a szíve. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani. Már 



későre járt az idő, tanítványai azért odamentek és szóltak neki: „A vidék elhagyatott, s már 

késő van. Bocsásd el őket, hogy elmehessenek a környék tanyáira és falvaiba ennivalót venni.” 

Ő azonban így válaszolt: „Ti adjatok nekik enni!” Azok ezt felelték: „Talán elmenjünk és 

vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adjunk nekik?” Erre megkérdezte: „Hány 

kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg!” Megtudták és jelentették: „Öt, és két halunk.” Erre 

meghagyta nekik, hogy csoportokban telepítsenek le mindenkit a zöld gyepre. Le is 

telepedtek, százas és ötvenes csoportokban. Akkor fogta az öt kenyeret és a két halat, 

föltekintett az égre, és hálát adott. Megtörte a kenyeret, s odaadta a tanítványoknak, hogy 

osszák szét. A két halat is szétosztotta. Mindenki evett és jól is lakott. A maradék kenyérből és 

halból tizenkét kosarat szedtek tele. A kenyérből csak férfiak ötezren ettek.” 

Mk 8,1-10 “Azokban a napokban ismét nagy népsokaság vette körül. Nem volt mit enniük, 

ezért magához szólította tanítványait. „Sajnálom a tömeget – mondta –, mivel már 

harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha étlen engedem el őket, kidőlnek az 

úton, hisz többen közülük messziről jöttek.” Tanítványai ezt válaszolták: „Honnan vehetnénk 

itt a pusztában annyi kenyeret, hogy mind jóllakjanak?” Megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek 

van?” „Hét” – válaszolták. Erre megparancsolta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Majd 

fogta a hét kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is 

osztották a nép közt. Egy kevés haluk is volt. Ezeket is megáldotta, s meghagyta, hogy osszák 

ki. Ettek és jól is laktak, aztán fölszedték a maradékot: hét kosárral lett. Lehettek vagy 

négyezren. Ezután hazaküldte őket, maga pedig tanítványaival bárkába szállt, és Dalmanuta 

környékére ment.” 

Lk 6,14 “Simont, akit Péternek hívott, testvérét, Andrást, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és 

Bertalant” 

Lk 9,10-17 “Az apostolok visszatértek, s mindenről beszámoltak neki. Akkor elvonult velük 

egy csöndes tájékra, Betszaida városának környékére. Amikor a nép megtudta, utánament. 

Szívesen fogadta őket, és beszélt nekik az Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek, 

azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban volt. Odament hozzá a tizenkettő: „Hagyd, 

hadd menjen el a nép – figyelmeztették –, hogy a környékbeli falvakban és tanyákban szállást 

és élelmet keressenek maguknak, mert itt a pusztában vagyunk.” „Ti adjatok nekik enni” – 

válaszolta. „Nincs, csak öt kenyerünk és két halunk – mondták. – El kellene mennünk, hogy 

ennyi népnek ennivalót vegyünk.” Volt ott vagy ötezer férfi. Erre azt az utasítást adta 

tanítványainak: „Telepítsétek le őket olyan ötvenes csoportokban.” Úgy is tettek, letelepedtek 

mindnyájan. Most kezébe vette az öt kenyeret és a két halat. Föltekintett az égre, megáldotta, 

és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Mindnyájan ettek és jól is laktak, s végül még 

tizenkét kosárra való maradékot szedtek össze.” 

Lk 22,1 “Közeledett a kovásztalan kenyér ünnepének nevezett húsvét.” 

Lk 22,19 “Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a 

szavakkal: „Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” 

Kánoni elemzés (párhuzamok a Szentírás más könyveiben) 
MTörv 18,15-18 “Neked prófétát támaszt az Úr körödből, testvéreid közül, mint engem, őrá 

hallgassatok. Pontosan ezt kívántad az Úrtól, a te Istenedtől a Hóreben, egybegyűlésetek 

napján, amikor azt mondtad: „Nem hallgatom tovább az Úrnak, az én Istenemnek hangját, s 

nem nézem tovább ezt a hatalmas tüzet, nehogy meghaljak!” Erre így szólt hozzám az Úr: 

„Helyesen beszéltek. Prófétát támasztok nekik testvéreik köréből, mint téged, neki adom 

ajkára szavaimat, s ő mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki.” 



Szám 11,13 “Honnan vegyek húst, hogy (enni) adjak ennek a népnek? Panaszkodnak nekem: 

Adj nekünk húst enni!” 

Szám 11,22 “Lehet annyi juhot meg marhát vágni nekik, hogy elég legyen számukra, vagy ki 

kell fogniuk a tengerből az összes halat, hogy annyi ideig tartson nekik?!” 

2Kir 4,42-44 “Baál-Salisából jött egy ember és új kenyeret hozott az Isten emberének, húsz 

árpakenyeret meg darát a zsákjában. Erre megparancsolta: „Adjatok enni az embereknek!” 

Szolgája ellene vetette: „Hogy adjak ennyit száz ember elé?” De ő azt felelte: „Adj csak az 

embereknek enni!” Mert ezt mondja az Úr: „Esztek és még marad is.” Erre eléjük tette, ettek, s 

még maradt is, ahogy az Úr mondta.” 

ApCsel 3,22 “Mózes ezt mondta: „Az Úr, a mi Istenünk hozzám hasonlóan prófétát támaszt 

nektek testvéreitek sorából. Hallgassatok rá mindenben, amit csak mond majd nektek!” 

ApCsel 7,37 “Ez a Mózes mondta Izrael fiainak: Prófétát támaszt nektek az Isten testvéreitek 

sorából, mint engem is.” 
 

2. Meditáció – elmélkedés 

2.1. Patrisztikus vonal 

2.1.1. Atyák Bibliája 

Érdemes megfigyelni a helyszínt. Egy hegyre ült le a tanítványaival, az embere oda követték 

őt, tehát lakott területtől távol vannak. Ebből következőleg eloszlatott minden kételyt, 

mondhatni előkészítette a csoda hitelességét, mivel nem gondolhatták azt, hogy esetleg a 

városból szerezték a kenyereket. A másik fontos tényező Krisztus Urunk magatartása. Mielőtt 

végbeviszi a csodát, imádkozik, hálát ad és utána osztja szét. Mi következik ebből? Az, hogy 

nem varázslásról van szó, hanem valóban csodáról, amely Istentől ered és bármit tenni is 

szándékozunk, előtte imában kérjük mindig Istent. Szent Benedek apát is buzdít Regulájában: 

„Először  is:  bármi  jóba  kezdesz, igen  állhatatos  imádsággal  kérjed, hogy ő vigye azt végbe, hogy ő, 

aki bennünket már fiai sorába  méltóztatott  számítani,  ne  legyen  kénytelen  valaha  is  szomorkodni  

rossz  tetteink  miatt.”1  

Fordíts figyelmet az apostolok magatartására is! Az lebeg szemük előtt, hogy a tömeget 

hogyan tudják jóllakatni, magukra azonban nem gondolnak, vajon jut –e nekik valami. 

Cselekedj hasonlóan! Amikor másoknak segítesz, adományt adsz, akkor ne azon törd a fejed, 

hogy miként tudnád magadnak a lehető legtöbbet megtartani, hanem adj, ami lehetőségedből 

kitelik, akkor a te adományodat is megsokszorozza az Úr Jézus, ahogyan a kenyérrel és a 

hallal tette. 

 

Vö.: Aranyszájú Szent János, Kommentár Máté evangéliumhoz, 49, 2 (Crisostomo Giovanni, 

Comment. in Matth., 49, 2) 

 

 

                                                      
1 Szent Benedek Regulája, 1., https://bences.hu/data/files/regula_magyar.pdf, 2018. 03. 15. 

https://bences.hu/data/files/regula_magyar.pdf


2.2. Tanítóhivatali vonal 

2.2.1. Katolikus Egyház Katekizmusa 
 

A kenyér és a hal megszaporítása az Eucharisztia előképe 

1335. A kenyérszaporítás csodái, amikor az Úr áldást mondott, megtörte a kenyereket és 

tanítványai által szétosztotta a sokaság táplálékául, előképei az ő egy eucharisztikus kenyere 

túláradó bőségének (vö. Mt 14,13-21): a Kánában borrá változtatott víz jele (vö. Jn 2,11) már 

Jézus megdicsőülésének óráját hirdeti. Magát a beteljesedést nyilvánítja ki a menyegzői 

lakoma az Atya országában, ahol a hívők a Krisztus vérévé vált új bort fogják inni (vö. Mk 

14,25). 

A javak megosztása az Egyház közösségében 

814. Ugyanakkor az Egyház ezen egysége kezdettől fogva gazdag sokféleséget mutat. E 

sokféleség egyrészt Isten ajándékainak különbözőségéből, másrészt az azokat befogadó 

személyek sokféleségéből származik. Isten népének egységében népek és kultúrák 

különbözőségei gyűlnek össze. Az Egyház tagjai között az ajándékok, feladatok, életmódok és 

életföltételek sokfélesége létezik; „az egyházi közösségben törvényesen vannak jelen a saját 

hagyományokkal rendelkező részegyházak” (LG 13). A különbözőségek sokasága nem áll 

ellentétben az Egyház egységével, de a bűn és annak következményei szüntelenül megterhelik 

és fenyegetik az egység ajándékát. Ezért kell az Apostolnak buzdítania arra, hogy „a béke 

kötelékével tartsátok fönn a lelki egységet” (Ef 4,3). 

815. Melyek az egység kötelékei? Mindenekelőtt a szeretet, „a tökéletesség köteléke” (Kol 

3,14). De a zarándok Egyház egységét a közösség következő látható kötelékei is biztosítják: 

 az apostoloktól áthagyományozott egy és ugyanazon hit megvallása; 

 a liturgia, mindenekelőtt a szentségek liturgiájának közös ünneplése; 

 az apostoli jogfolytonosság, mely az egyházi rend szentsége által fönntartja Isten 

családjának testvéri egyetértését. (Vö. UR 2; LG 14; CIC 205. k.) 

I. A lelki javak közössége 

949. Az első jeruzsálemi közösségben a tanítványok „(...) állhatatosan kitartottak az apostolok 

tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban” (ApCsel 2,42). 

Közösség a hitben. A hívők hite az Egyház apostoloktól kapott hite, az élet kincse, mely 

gazdagodik, ha továbbadják. 

950. A szentségek közössége. „Az összes szentségek gyümölcsei minden hívőhöz tartoznak; e 

szentségekkel mint szent kötelékekkel Krisztushoz kapcsolódnak és kötődnek, leginkább a 

keresztséggel, mellyel mint egy ajtón át belépnek az Egyházba. A »szentek közösségén« a 

szentségek közösségét kell értenünk (...). E név (közösség) minden szentségre érvényes, mert 

Istennel kötnek minket össze (...); leginkább mégis az Eucharisztiát illeti meg, amely létrehozza 



ezt a közösséget.” (Római Katekizmus 1, 10, 24: Kiad. P. Rodríguez /Vatikán-Pamplona, 1989/, 

119.) 

951. A karizmák közössége. Az Egyház közösségében a Szentlélek „sajátos kegyelmeket is 

szétoszt minden rendű és rangú hívőnek” az Egyház építésére (LG 12). „A Lélek ajándékait 

pedig ki-ki azért kapja, hogy használjon vele” (1Kor 12,7). 

952. „Mindenük közös volt” (ApCsel 4,32): „Egy igazi keresztény semmit nem birtokol úgy, 

hogy ne tekintené közjónak is. Ezért a keresztényeknek mindig készen kell lenniük arra, hogy 

enyhítsék a rászorulók nyomorúságát”. (Római Katekizmus 1, 10, 27. Kiad. P. Rodríguez 

/Vatikán-Pamplona, 1989/, 121.) A keresztény az Úr javainak intézője (vö. Lk 16,1-3). 

953. A szeretet közössége: a szentek közösségében „egyikünk sem él, s egyikünk sem hal meg 

önmagának” (Róm 14,7). „Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha 

tiszteletben van része az egyik tagnak, vele örvend valamennyi. Ti Krisztus teste vagytok, s 

egyenként tagjai” (1Kor 12,26-27). „A szeretet nem keresi a magáét” (1Kor 13,5). A legkisebb, 

szeretetből végzett cselekedetünk is mindenki javára szolgál. Ez történik a minden élő és 

elhunyt emberrel való szolidaritásban, ami a szentek közösségére alapszik. Minden bűn árt 

ennek a közösségnek. 

II. Közösség a mennyei és a földi Egyház között 

954. Az Egyház három állapota. „Amíg tehát el nem jön az Úr a maga dicsőségében és vele 

mind az angyalok, és a halál szétrombolása után alá nem lesz vetve neki minden, addig 

tanítványai közül egyesek a földön zarándokolnak, mások a földi életből eltávozva tisztulnak, 

ismét mások megdicsőült állapotban vannak, és »tisztán látják magát a háromszemélyű egy 

Istent, amint van«” (LG 49.):  

„Más fokon és más módon, de valamennyien egyek vagyunk Isten és a felebarát ugyanazon 

szeretetében, és ugyanazt a dicsőítő himnuszt énekeljük Istenünknek. Mert Krisztus 

valamennyi híve az ő Lelkének birtokában összeolvad az egy Egyházba, és egymáshoz 

kapcsolódik őbenne.” (LG 49.)  

955. „Az úton levők egysége tehát a Krisztus békéjében elhunyt testvérekkel a legkevésbé sem 

szakad meg, sőt az Egyház mindig vallott hite szerint a lelki javak kölcsönös közlésétől 

erősödik.” (LG 49.)  

956. A szentek közbenjárása. „Abból következően ugyanis, hogy az égiek bensőségesebben 

egyesülnek Krisztussal, az Egyház egészét megszilárdítják a szentségben (...). Szüntelenül 

közbenjárnak értünk az Atyánál, bemutatván érdemeiket, melyeket a földön szereztek Jézus 

Krisztus, Isten és az emberek egyetlen közvetítője által. (...) Nagy segítséget nyújt tehát 

gyöngeségünknek az ő testvéri gondoskodásuk” (LG 49.):  

„Ne sírjatok, hasznosabb leszek számotokra ott, ahová megyek, mint itt, ahol voltam.” (A 

haldokló Szent Domonkos szavai testvéreihez: Relatio iuridica, 4. /Faenzai Radulfus testvér/ 



42: Acta Sanctorum, Augustus, I. 636; vö. Szász Jordán: Vita 469: Acta Sanctorum, Augustus, I. 

551.)  

„Mennyországomat azzal akarom tölteni, hogy jót teszek a földön.” (Lisieux-i Szent Teréz: 

Verba /1897. júl. 17-én/: Derniers Entretiens /Párizs, 1971/, 270.)  

957. Közösség a szentekkel. „Az égiek emlékét azonban nemcsak a jó példájuk miatt tiszteljük, 

hanem még inkább azért, hogy megerősödjék az egész Egyház egysége a Lélekben a testvéri 

szeretet gyakorlása által. Mert miként az úton levők keresztény közössége közelebb visz 

bennünket Krisztushoz, úgy a szentekkel való közösség ahhoz a Krisztushoz kapcsol, akiből 

mint forrásból és főből minden kegyelem és Isten népének élete árad.” (LG 50.)  

„Őt (Krisztust) ugyanis mint Isten Fiát imádjuk; a vértanúkat pedig, mint az Úr tanítványait és 

követőit, méltán szeretjük Királyuk és Mesterük iránti páratlan odaadásuk miatt; bárcsak 

sorstársaik és tanítványtársaik lehetnénk!” (Martyrium Sancti Policarpi 17, 3: SC 10bis 232. 

/Funk 1, 336/) 

958. Közösség a megholtakkal. „Jézus Krisztus egész misztikus testének e közösségét nagyon jól 

ismerve, a zarándok Egyház az első keresztény időktől kezdve nagy jámborsággal ápolta a 

holtak emlékét, és mivel »szent és üdvösséges gondolat a halottakért imádkozni, hogy 

megszabaduljanak bűneiktől« (2Mak 12,46), közbenjáró imákat is ajánlott föl értük.” (LG 50.) A 

megholtakért végzett imádságunk nemcsak őket segítheti, hanem értünk végzett 

közbenjárásukat is hatékonnyá teheti. 

959. Isten egy családjában. „Valamennyien, akik Isten gyermekei vagyunk és Krisztusban egy 

családot alkotunk, miközben a kölcsönös szeretetben és a Szentháromság egy dicséretében 

megosztjuk javainkat egymás között, válaszolunk az Egyház lényegi hivatására.” (LG 51.) 

2.2.2. Pápai gondolatok 
 

Szent II. János Pál pápa: Dominum et vivificantem 

II. János Pál pápa enciklikája a Szentlélekről az Egyház és a világ életében 

 

Jn 6,5-7 

39. A Lelket, aki Isten mélységeit vizsgálja, Jézus az utolsó vacsora termében elhangzott 

beszédében Közbenjárónak (Paraklétosz) nevezte. Mert kezdettől fogva arra hivatott, hogy „győzze 

meg a világot a bűnről.” (görögül: parakalein, „segítségül hívni”, „maga mellé hívni”)2 Végérvényes 

felhívást kapott Krisztus keresztje által. „A bűnről meggyőzni” annyit jelent, mint 

megmutatni, mi benne a gonosz, azaz feltárni a „gonoszság misztériumát”. Nem lehet a bűn 

gonoszságát egész fájdalmas valóságában feltárni „Isten mélységeinek vizsgálata” nélkül. 

Kezdet óta megnyilvánult a világban a bűn sötét misztériuma, amely az emberi szabadságnak 

a Teremtőhöz való viszonyából adódik. S úgy jelenik meg, mint a teremtett ember 

tudatos szembefordulása Isten akaratával: Isten üdvözítő akaratával; sőt, úgy jelenik meg, mint az 

                                                      
2 Görögül = hívni, magához hívni. 



igazságnak ellentmondó, mint a „már elítélt” hazugság követője, azé a hazugságé, amely a 

teremtő és üdvözítő isteni szeretetet állandóan vádolja és kárhoztatja. Az ember követte a 

„hazugság atyját”, és az élet Atyja, valamint az igazság Lelke ellen fordult. 

„Meggyőzni a bűnről” azt is jelenti: feltárni a szenvedést. Feltárni azt a felfoghatatlan és 

kimondhatatlan fájdalmat, melyet a Szentírás a maga antropomorf szemléletével a bűn miatt 

„Isten mélységeiben”, sőt bizonyos mértékben a felfoghatatlan Szentháromság szívében vél 

látni. Az Egyház a kinyilatkoztatás alapján hiszi és vallja, hogy a bűn Isten megbántása. Mi felel 

meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek kifürkészhetetlen bensejében ennek a „megbántásnak”, a 

Lélek eme visszautasításának, aki maga a szeretet és ajándék? Istennek mint az abszolút 

legtökéletesebb létezőnek a fogalma teljesen kizár Istenből minden fájdalmat, amely akár 

hiányból, akár sebesülésből származna; de az atyai szeretet „Isten mélységeiben” az ember 

bűnére oly erősen reagált, hogy a Szentírás a maga nyelvén ezt mondja: „...megbántam, hogy 

teremtettem őket”.3 „Amikor az Úr látta, hogy nagy az emberek gonoszsága a 

földön... megbánta az Úr, hogy embert teremtett a földön... és mondotta... megbántam, hogy 

teremtettem őket.”4 De sokkal többször szól nekünk a Szentírás egy olyan Atyáról, aki részvéttel 

van az ember iránt; szinte osztozik fájdalmában. Végül ez a felfoghatatlan és 

kimondhatatlan atyai fájdalom eredményezte a megváltó szeretet csodálatos rendjét Jézus 

Krisztusban, hogy az Isten irántunk való végtelen irgalmának titkarévén az ember történetében a 

szeretet erősebbnek bizonyuljon a bűnnél. Hogy erősebbnek bizonyuljon „az ajándék”! 

A Szentlélek az, aki Jézus szavai szerint „meggyőz a bűnről”, az Atya és a Fiú Szeretete, és 

mint ilyen a Szentháromság ajándéka, egyben örök forrása minden teremtménynek szánt 

isteni adománynak. Őbenne ismerjük meg azt a személyes és transzcendens módon tevékeny 

irgalmasságot, melyet az egyházatyák és a teológusok hagyománya az Ó- és Újszövetség 

alapján magának Istennek tulajdonít. Az emberben az irgalmasság a felebarát nyomorúságán 

érzett fájdalomban és részvétben nyilvánul meg. Istenben pedig a szeretet-Lélek az ember 

bűne fölötti fájdalmat és részvétet új, üdvözítő szeretet-adománnyá formálja. Az Atyával és a 

Fiúval egységben Őbelőle árad az üdvözítő terv, mely az emberi történelmet a megváltás 

ajándékával halmozza el. Ha a szeretet visszautasítása miatt a bűn amely valamilyen módon 

minden teremtményre ránehezedik5 az embernek fájdalmat okoz, a Szentlélek belép az emberi 

és kozmikus fájdalomba szeretetének azzal az új ajándékával, amely meg fogja váltani a 

világot. Jézusban, a Megváltóban, emberi természetében igazolást nyer Isten „fájdalma”, 

amikor szájából visszhangzik az örök szeretet isteni irgalma: „Misereor –  „szánom őket”.6 Így 

tehát a Szentlélektől ered, hogy „bűnről való meggyőzés” „a mulandóságnak alávetett” 

teremtmény –  különösen az emberi lelkiismeret mélye –  előtt kibontja, hogyan győzi le Isten 

Bárányának áldozata a bűnt, aki haláláig engedelmes szolgának bizonyult, és ezzel az ember 

engedetlenségét jóvátéve megváltotta a világot. Az igazság Lelke, a Vigasztaló ezen az úton 

„győz meg a bűnről”. 

                                                      
3 vö. Ter 6,7 
4 Jn 6,5-7 
5 vö. Róm 8,20-22 
6 vö. Mt 15,32; Mk 8,2 



2.3. Pedagógiai vonal: 

2.3.1. Tantörténetek 

 

Örökölt búzaszem 

Volt egyszer egy gazdag ember. Egész életében megvolt mindene. Három fiát szépen 

felnevelte. Hanem azért a kincsesláda kulcsával mégsem lehetett a betegséget kizárni a házból. 

Az bizony őt is utolérte. Nagy bajában, öregségében csak a legkisebb fia ápolta. A másik kettő 

ezalatt élte világát: szép feleséget, jó cimborákat szereztek. Mégis, mielőtt meghalt volna a 

gazdag ember, úgy rendelkezett, hogy sok-sok aranyát a legidősebb fia kapja. 

Szép, tornyos házát, száz hordó borát a középsőnek ajándékozta, a legkisebbnek pedig nem 

hagyott egyebet egyetlen búzaszemnél. Alighogy eltemették, a két nagyobbik fiú hamarosan 

megvigasztalódott a kincseken. Kinevették az öccsüket: 

- No, te ugyan elmehetsz az örökségeddel! Hiába kedveskedtél, hízelegtél az apánknak, mégis 

minket szeretett jobban! -  Azzal el is kergették a háztól. Futott szegény fiú, amíg csak látott, és 

estére egy rozoga csőszkunyhóban húzta meg magát. Fájó szívvel gondolt az apjára. Sehogyan 

sem tudta megérteni, miért bánt vele ilyen mostohán. Mihez kezdjen ezzel a búzaszemmel?... 

Keserűségében el is hajította, s elhatározta, hogy másnap világgá megy. Hát, amint reggel 

felébred, észreveszi ám, hogy a búzaszem kikelt az éjjel, és szemlátomást nő a szára. Úgy nőtt, 

ahogy nézte. Mire a nap delelőre ért, gyönyörű, dús kalász ringott a szélben. 

- Ennek fele se tréfa! - gondolta a fiú, és leakasztotta válláról a vándortarisznyát. A kalászból a 

tenyerébe pergette a magokat, és mind egy szemig újra elvetette. Másnap virradóra azok is 

kikeltek, szárba szöktek, délre gazdag kalászokat hoztak. A fiú akkorát füttyentett örömében, 

hogy a rigó is elcsodálkozott a fán. Most már annyi búzája volt, hogy vetett is, maradt is. A 

maradékot két kő között megőrölte, és kicsi cipót sütött belőle. Éppen bele akart harapni, 

amikor arra jött egy vándor, de olyan fáradtan, hogy már alig vánszorgott. 

- Ennek nagyobb szüksége van a kenyérre, mint nekem - gondolta a fiú, és jó szívvel odaadta a 

cipót az öregnek. Igaz, ő maga éhes maradt, de a csodálatos búzaszemek másnap még több 

termést hoztak, és kétszer akkora cipót süthetett magának. Ez így ment napról napra. Egyre 

több dolga lett a fiúnak, de szomorúsága elmúlt, arca jókedvtől piroslott. 

Minek is szaporítsam a szót? Hamarosan jómódú ember lett belőle. Mindig annyit vetett és 

annyit aratott, hogy minden rászorulónak adhatott a kenyeréből. Meg is szerették hetedhét 

országban. 

Esztendők múltak el, míg egyszer, egy zimankós estén toprongyos ember kopogtatott be az 

ajtaján. 

- Könyörülj meg rajtam egy falat kenyérrel, mert éhen halok! - kérlelte panaszosan. A fiú 

mindjárt az asztalához ültette. Alig ettek, egy másik didergő vándor is bezörgetett éjjeli 

szállásért. Azt is megvendégelte és megkérdezte tőlük: 

- Ugyan milyen nagy szerencsétlenség ért benneteket, hogy így kell a világban vándorolnotok? 

Felsóhajtott az első: 



- Volt nekem sok aranyam, de mind elköltöttem. Szép feleségemnek cicomára kellett. Elfogyott 

az arany - elhagyott mindenki! 

A másik lehorgasztotta a fejét, és nagy búsan mondta: 

- Volt szép házam, száz hordó tüzes borom. A sok bort megittuk, a tornyos ház oldalát 

kirúgtuk a cimborákkal a nagy mulatozásban. 

- Én pedig csak a búzaszemmel kezdtem - mondta csendesen a házigazda. 

Elkerekedett erre a szeme a két idegennek. Felugráltak az asztaltól: 

- Hiszen akkor te vagy a mi öcsénk! Hát nem mentél világgá bánatodban? 

- Nem bizony - mondta boldogan a legkisebb fiú. - És most már mindent értek. Te, édes 

bátyám, csak holt aranyakat kaptál; te másik bátyám, elmálló köveket és az elfolyó borban 

hamis melegséget. De nekem egyetlen búzaszemben örökül hagyta apám a megújuló életet, a 

munka örömét, a másokon való segítés boldogságát. Most már tudom, hogy az apám nagyon 

szeretett engem. 

A történetet küldte Bácsi Irma, USA-Sacramento 

Forrás: http://m.ajnacsko-plebania.webnode.hu/heti-lelekemelo-2-/  

 

Elmélkedés 

 

Lukács László SchP / Magyar Kurír 

Évközi 17. vasárnap, Gondolatok az evangéliumhoz (Jn 6,1–15) 
 

Az evangélium történeteit olvasva 

három időréteg fejlik fel előttünk. Akkor 

értjük őket jól, ha rá tudunk pillantani 

mind a háromra. Így vagyunk a mai 

vasárnap evangéliumával, a csodálatos 

kenyérszaporítás történetével is. Az első 

réteg: maga az esemény, az abban 

résztvevőkkel együtt. A második: ahogy 

ezt a történetet később leírták és a 

századokon át újra meg újra 

értelmezték, elmélkedve róluk. Végül a 

harmadik: hogyan olvassuk ma? mit 

üzen vele Jézus a mi korunknak, 

nekünk? 

 

A kenyérszaporítás történetében a szereplők különféle csoportjai jelennek meg: Jézus, a 

tanítványok és a Jézust követő tömeg, amely megéhezett, de nem tud élelemhez jutni, hiszen 

távol vannak minden lakott helytől, vásárlási lehetőségtől. A jelenetet mind a négy evangélista 

megörökítette, bár más-más hangsúlyokkal. 

A párbeszéd Jézus és a tanítványok között zajlik. A másik három evangélium szerint a 

tanítványok figyelmeztetik Jézust a kialakult „vészhelyzetre”. János leírásában, amelyet ma 

olvastunk, Jézus maga szól az apostoloknak, hogy etessék meg a tömeget. Amazoknál Jézus 

http://m.ajnacsko-plebania.webnode.hu/heti-lelekemelo-2-/
http://www.magyarkurir.hu/img.php?id=62811&v=1&img=o_biblia2.jpg


szinte az idő múlásáról megfeledkezve hirdeti az Isten országát szóval és csodajelekkel, s csak 

a józanul gondolkodó tanítványok szakítják félbe szavait. Jánosnál leülteti az utána özönlő 

tömeget, és mielőtt szólna hozzájuk, először az ellátásukról akar gondoskodni. Itt ő kérdez, s a 

kérdésével szinte provokál: „Honnan vegyünk ennyi kenyeret?” 

Mint annyiszor, Jézus itt is túllép a tanítványok szűkös gondolkodásán. A tét: hogyan etessék 

meg a sok éhes embert, amikor alig van ennivalójuk? Jézus váratlanul közbelép, de nem 

egyszerűen valami égi beavatkozással, ahogy annak idején a manna hullott az égből a 

pusztában vándorló népnek. Megbecsüli azt a keveset, amije a tanítványoknak van, azt 

használja fel és szaporítja meg úgy, hogy bőségesen jusson mindenkinek. Isteni hatalmában 

nem kicsinyli le a mi emberi erőfeszítéseinket, hanem azt felhasználva és megtetézve 

gondoskodik mindenkiről. (Ugyanezt sugallja az ószövetségi olvasmány is. Ott is hasonló 

helyzetet találunk: éhező tömegek veszik körül Elizeus prófétát, aki jóllakatja a tömeget abból 

a kevésből, amije neki van. Hasonló vita zajlik le, csak éppen itt a próféta a szolgája 

értetlenségével áll szemben.) Az ott lévő tanítványok így megtanulhatták Jézustól: ne várjanak 

mindent tőle, ők is tegyék meg azt, ami tőlük telik. Így láthatta később a történetet leíró 

evangélista is, majd mindazok, akik a századok folyamán hallgatták és értelmezték a 

történetet. Isten mindenhatósága nem zárja ki és nem teszi fölöslegessé emberi 

erőfeszítéseinket, a földi életről való gondoskodásban. 

 

Hogyan olvassuk a történetet ma? Globális világunkban nem néhány száz ember éhezik, 

hanem sok-sok milliós tömegek. Az élelem (és egyre inkább a víz) hiánya egyre több embert 

sújt szerte a világon; szívszorító jeleneteket láthatunk közvetlen közelünkben, a menekültek 

áradatában is. Hogyan lehet jóllakatni az éhező milliókat? Várhatjuk-e, hogy Isten majd csodát 

tesz a kedvünkért? És ha nem, ha folytatódik a nyomor, nem üres beszéd-e a Gondviselésről 

szóló prédikáció? Az egyházban egyre több példát látunk arra, hogy egyének és közösségek 

mindenüket kockára téve mennek el a szegénységtől leginkább sújtott vidékekre, hogy 

segítsenek a legnyomorultabbakon, a leginkább rászorulókon. Ferenc pápa egyik legsürgetőbb 

kérése: elmenni a határokig, Jézus örömhírével, az Ő szeretetétől sürgetve. 

Ma a kenyérszaporításnak a János-evangélium szerinti változatát olvassuk. Ez a történet még 

két mozzanatban eltér a többi evangéliumtól. Az egyik: megjelenik egy negyedik szereplő is: 

egy fiú, néhány kenyérrel és hallal – bizonyára eladni hozta, hogy kis pénzhez jusson. Mai 

olvasatunkban: talán éppen én volnék az a fiú, akinek a maga kevesét kell hozzáadnia a 

beláthatatlanul hatalmas ínséghez, amitől aztán minden megváltozik? Vagy egyszerűen csak 

segíteni, akinek szüksége van rá, akinek tudok, az én helyemben? 

 

A másik eltérés: Jézus jóllakatja a tömeget kenyérrel és hallal, mindez azonban itt csak arra ad 

neki alkalmat, hogy beszéljen önmagáról, az „égből alászállott élő kenyérről”, az 

Eucharisztiában nekünk adott életéről, ahogy a János-evangélium a mai történet folytatásaként 

leírja. Nem maradhatunk részvétlenek semmilyen fajta ínség, nyomorúság, szenvedés láttán, 

kötelességünk törekedni az emberiség jobbítására. De azt is tudnunk kell: minden földi jót 

messze felülmúl az, amit Istentől kapunk, aki önmagát adta nekünk Jézusban, és adja napról 

napra az Eucharisztiában. 

 

Kép és forrás: www.magyarkurir.hu/hirek/a-csodalatos-kenyerszaporitas  
 

http://www.magyarkurir.hu/hirek/a-csodalatos-kenyerszaporitas


2.3.2. Evangélium témáját feldolgozó vers 
 

Ötezer ember megvendégelése 

– Van itt egy gyermek és öt kenyér, 

Ám ötezernek ugyan mit ér? 

Oly fáradtak és oly éhesek! 

– Csak bízzatok, ne féljetek! 

– Hozzátok nékem azt mind ide, 

Éhen ne menjen el senki se’! 

Isten hatalma csodát tehet, 

Csak bízzatok, ne féljetek! 

Így lett kevésből éppen elég. 

Ötezren áldják Isten nevét. 

Ő egyedül, ki csodát tehet. 

Csak bízzatok, ne féljetek! 

 

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/csoda/page/1/ 

 

Bódás János – Lehetetlen 
 

Te azt mondod, hogy lehetetlen 

És leereszted a kezed, 

Csüggedt-fásultan belenyugszol: 

Ha nem lehet, hát nem lehet! 

 

Te azt mondod, hogy lehetetlen 

S befagy az ajkad, a szíved, 

Már alig mersz, s kihal belőled 

Minden nagy, hősi lendület. 

 

S miattad dúlhat itt a gazság, 

Fertőzhet a bűn, a kapzsiság, 

Hagyod, hadd rohanjon vesztébe 

Dühödt őrültként a világ. 
 

Hát mit tehetnék? Nincs hatalmam; 

Se szó, se vér, se könny, se jaj, 

Se ész, se fegyver nem segít már, 

Se ezer nábob, se arany… 

 

Legyen mi lesz… ha ég az erdő, 

Ki oltja el, s mit ér a gát, 

Ha a tenger kilép medréből, 

S őrültként dobálja magát? 

https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/csoda/page/1/


Lehetetlen, – hát lehetetlen! 

Méreggel, átokkal teli 

A világ, – szenny, láz, kelevény már! 

Lehetetlen megmenteni. 

 

Így szólsz, mert hitvány, nyavalyás vagy, 

S tapló van melleden belül. 

És nem tudod, hogy a hívőnek 

A lehetetlen sikerül! 

 

Szavára forrás kél a pusztán, 

A néma szól, a béna megy, 

Manna hull, a hegyre hág a tenger, 

Vagy a tengerbe lép a hegy! 

 

Szeretet lesz a gyűlöletből, 

A büszke megalázkodik, 

A kapzsi ingét odaadja 

S a káromló imádkozik! 

 

Vízen járhatsz, tűzön mehetsz át, 

Ha hiszel! – s mindez nem mese, 

Példák beszélnek, nézd, körülvesz 

A „bizonyságok fellege“! 

 

Higgy, és minden lehet! Ne ejtsd 

Le csüggedt-fáradtan fejed, 

Lehet béke, lehet bocsánat, 

Új élet, jóság, szeretet… 

 

Erő, fegyver, ész, pénz, ravaszság, 

Könyörgés, – semmi nem segít: 

De megmentheti a világot 

A legnagyobb erő: A HIT! 

 

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/kenyerszaporitas-csodaja/  

Kép forrása: https://etalkingnetwork.com/mission-impossible-magyarul-lehetetlen-kuldetes/  
 

 

 

 

 
 

https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/kenyerszaporitas-csodaja/
https://etalkingnetwork.com/mission-impossible-magyarul-lehetetlen-kuldetes/


2.4. Kérdések az evangéliumhoz 
 

Mielőtt cselekszem, kérem imában hozzá Isten segítségét? 

 

 
 

3. Oratio – imádság 

3.1. A szentmise első könyörgése 

Istenünk, benned bízók oltalmazója, 

aki nélkül semmi sem szent, semmi sem állandó: 

áraszd ránk bőséges irgalmadat, 

hogy irányításoddal úgy használjuk a mulandó javakat, 

hogy szívünk már most a maradandókhoz ragaszkodjék. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

4. Condivisio – megosztás 

4.1. Örömhír megfogalmazások 

Nekem ebben a szakaszban az az örömhírem, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. 

 

5. Actio, operáció – tettekre váltás 

5.1. Tanúságtétel megfogalmazások  

Engem ez az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy tudjak úgy jót tenni, hogy közben ne 

magamra gondoljak. 


