
AZ ÖTEZER EMBER MEGVENDÉGELÉSE 

 

Jézus csodái címmel kerül elő a történetek között az ötezer ember megvendégelésének a 

története. Ezzel a gyermekek ízelítőt kaphatnak Jézus csodatételeiből, és rácsodálkozhatnak 

arra, hogy Jézus látja a szükséget, és hatalma van minden fölött. A Szentírásban több helyen is 

megtalálható a történet: Máté 14,13–21; Márk 6,34–44; Lukács 9,10–17; János 6,1–15 

igehelyeiben találkozhatunk vele. Az evangéliumokban a csodák minden helyen mint Jézus 

isteni hatalmának jelei jelennek meg. Az általa tett csodákat látva a körülötte lévők 

felismerhetik, hogy ő a megígért Messiás. A különböző leírásokban mások a körülmények. 

János evangéliuma szerint páskaünnep közeleg, illetve a történet vége szerint a csodát látva a 

nép királlyá akarja őt tenni – de ezt Jézus nem szeretné. Máté evangéliumában több csoda és 

gyógyítási történet következik ezután. Itt kiemelkedik, hogy Jézus önszántából és tudatosan 

cselekszik. Márknál ugyanez a kontextus: Keresztelő János halálának leírása után történik Jézus 

elvonulása a tanítványaival egy lakatlan helyre, majd utána újabb csoda és gyógyítások 

következnek. Néhány írásmagyarázó szerint itt az imádság, a kenyér szétosztása az úrvacsora 

elrendelésére utal előre, illetve az első gyülekezet szeretetvendégségeire, valamint az első 

gyülekezetek későbbi úrvacsorai alkalmaira. Szimbolikus értelmű lehet a maradék nagysága is. 

A 12 kosár Isten bőséges áldását fejezheti ki.1 Lukács evangéliumában a többi szinoptikushoz 

hasonló a leírás, bár a csodatételt közvetlenül megelőzi a 12 tanítvány feladatra való kiküldése, 

és Péter vallástétele követi. Itt nem jelenik meg, hogy az öt kenyér és a két hal egy gyermek 

tulajdona, a tanítványok már kész tényként közlik az étel mennyiségét. Egyedül János 

evangéliuma tud a gyermekről. A kiadvány feldolgozása egy több evangéliumból összegyúrt 

történet, melyben Jézus tette és a csoda jelvolta kerül kihangsúlyozásra.  

Kortörténetileg a helyszín könnyen megfogható. A Galileai-tenger Tibériás-tava vagy 

Genezáreti-tó néven is ismerős lehet. Az nem derül ki, hogy pontosan melyik hegy, ahol 

vannak, de valahol a tó körül. Értelmezhető a 200 dénár is, mely valószínűleg a római 

ezüstdénárt jelenti. Évente egy ember egy dénárnyi adót fizetett, így a 200 dénár jelzi, hogy 

elég nagy pénzről van szó és nagy a tömeg.2 
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Magában a történetben több olyan elem is van, ami kiemelhető. Egyrészt az, hogy Jézus csodát 

tesz. Az óvodás gyermek számára a csoda olyan dolog, ami minden további nélkül elhihető. 

Fowler ezt a kort az intuitív-projektív hit időszakának nevezi, melynek része egy mesés 

látásmód. Ebbe természetes módon fér bele az, hogy Jézus képes csodát tenni. Az alsós 

korosztály hitvilágát nagyrészt a mitikus-szó szerinti hit jellemzi. Ennek is része a csodák 

elfogadása és annak a természetes megélése, hogy Jézusnak hatalma van a természet erői vagy 

bármilyen jelenség fölött. Teológiai értelemben nézve Jézus csodái azt erősítik meg, amit az 

emberek között hirdetett: a csodák Jézus hatalmának, személyének a jelei.3 

Azért ez került a csodatételek közül kiválasztásra a kiadvány részeként, mert több szempontból 

is közel áll a gyermekekhez az ötezer ember megvendégelésének élményvilága. Ismerős lehet 

a megéhezés vagy a valamiben való hiány érzése a számukra. Annak az öröme is, hogy mit 

jelent jóllakni, illetve megtapasztalni a bőséget. Különösen vonzó lehet a gyermekek számára 

az, hogy egy „fiú” is szerepel a történetben. Nem tudjuk a korát, pontosan arról sem beszél a 

szöveg, hogy miért van ott. Viszont a gyermekek számára kapcsolópontként működhet, és 

lehetőséget adhat arra, hogy azonosuljanak a Jézus közelében lévő gyermekkel.  

Az ötezer ember megvendégelésének a története az MRE általános iskolai hit- és erkölcstan 

kerettantervében (2012) és a kapcsolódó taneszközökben 1. évfolyamon kerül elő. Csodával 

azonban több évben is találkoznak, így a csodákról szóló megalapozás és Jézus hatalmának a 

felismertetése több, később tanult téma feldolgozásának is az alapja lehet. 
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