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Jézus e kijelentése miatt: "Ha nem eszitekaz Emberfia testét, és nem
isszátokaz ő vérét, nem lesz élet tibennetek"On 6,53), Porphyrios a ke
resztények szemére veti, hogy "még ha allegorikus értelmezés révén
misztikusabb és előnyösebb jelentést kap is, a betíí szaga a hallás általva
lamiképpen behatol a lélekbe, és megárt neki, kellemetlenségével megza
varja, s a rejtett jelentést teljes egészében megrontja" (69. frg.).

Jézus beszéde az élő kenyérről On 6,25-71), amelyet részben a
kafarnaumi zsinagógában (6,25-59), részb en tanítványai kör ében
(6,60-71) mondott el, nem csupán a 3--4. század fordulóján alkotó
platonikus filozófust botránkoztatta meg, hanem már azokat a ga
lileaiakat, akik szavait a zsinagógában hall gatták, valamint Jézu s
közvetlen tanítványainak túlnyomó többségét is. E beszédben a
Mester olyannyira pattanásig feszíti a húrt, hogy mire a végére ér,
már csak tanítványainak legszűkebb köre marad mellette.

A zsinagógai beszéd közvetlen előzménye a libériás tavánál vég
hezvitt kenyérszaporítás, amikor Jézus öt árpakenyérrel és két hallal
jóllakatott több mint ötezer embert. A csodá latos esemény hatására a
tömeg királl yá akarta tenni, ő azonban visszavonult a hegyre, este
pedig a vízen járva elindult a tó túloldalán fekvő városba, Kafarna
umba. Másnap az emberek csodálkozva kérd ezték tó1e, miként jött át
a városba (6,25), mire ő figyelmeztette követőit, hogy ne azért keres
sék, mert kenyeret adott nekik, és ne a romlandó elede lért fáradozza
nak, hanem "azért az eledelért, amely megmarad az örök életre" (6,27).

A táplálék jelképrendszere a János szerinti evangéliumban k űlön ö

sen fontos szerepet kap. A kánai mennyegzőn a bornak, a szamáriai
asszonnyal folytatott beszélgetésben a víznek, és most a kenyérnek
nyilvánvalóan önmagán túlmutató jelentése van .Jézus már Szamári
ában, Jákob kútjánál szimbolikus értelemben beszél eledelró1 (broeis),
amikor Szikarból visszatérő tanítványainak, akik ennivalóért men
tek el a városába (4,8), azt mondja: "Van nekemennivalóm (eg óbrósin
ekhó fage ín), amiről ti nem tudtok. (...) Az én eledelem (br óma) az,hogy
annak akaratát cselekedjem,akikii/döft engem,hogy elvégezzemaz őm űo ét"

(4,32 és 34). A galileai Kafarnaumban ennek a kijelentésnek világos
párhuzamaként azt mondja a tömegnek:"Isten tetteaz,hogy higgyetek
abban, akit őküldött" (6,29). Mint Isten Küld ötte igényt tart az embe
rek hitére, ezért megkérdezik tőle, milyen jelet visz végbe, hogy higy-
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gyenek neki. A kenyérszaporítás csodája kétségtelenül igazolta szá
mukra Jézus küldetésének valódiságát, ő azonban nem egyszeruen
Isten küldöttének mondja magát, hanem hozzáteszi ehhez: Isten
műve abban áll, hogy őbennehiggyenek Ki lehet tehát ez az ember?
Miért követel magának feltétlen bizalmat, hitet, hűséget (pisztisz)?
Csak nem tekinti magát egyenlőnekMózessel? Ezért megkérdezik
tőle: "Mit cselekszel? Atyáink mannátetteka pusztában, amint írva van:
»Égikenyeret adott enni nekike" (6,30-31). Az egyes szám harmadik
személy Mózesre vonatkozik A manna említésével egyszersmind a
Mózes által kapott Törvényre utalnak Atyáik ezt kapták meg a Sinai
hegyén, és ez a Törvény Izrael számára táplálék! Ha Jézus olyan kül
dött, mint Mózes volt, ha ő a második Mózes, azaz a Messiás, akkor
a mannának megfelelőajándékot tud adni. Jézus ezt követőbeszéde
az idézett Exodus vers - "Égi kenyeret adottenni nekik" 06,4 vers ösz
szevonva a 16,15-eD- magyarázata, amelynek tehát két része van.
Ennek megfelelőenJézus először az "égi kenyér" kifejezést értelmezi,
majd az "evés" jelentését fejti ki. Közben hivatkozik egy prófétai
versre - "Mindnyájan lsten tanítványai lesznek" - (Iz 54, 13 vö. Jn
6,45), és a magyarázatot az első idézetet értelmező összefoglalással
zárja (6,58).A beszéd ily módon magán viseli a rabbinikus homiliák
ismertetőjegyeit.2

Beszéde elején kijelenti, hogy a mannát nem Mózes, hanem az ő

Atyja adta, aki most az igazi mennyei kenyeret adja. Erre hallgatói
így kérlelik: "Uram, mindenkor add nekünk ezt a kenyeret" (6,34). Kér
dés, hogy vajon anyagi kenyérre gondolnak-e, amint a modern
kommentátorok túlnyomó része véli, vagy pedig megmaradnak a
kenyér jelképes értelmezésénél. Ha az utóbbiról van szó, akkor azt
várják Jézustól, hogy megadja nekik a törvény teljességét, vagyis
azt, hogy "mindenkor" tpanioie) a törvény szerint cselekedjenek.'

Jézus válasza meghökkentő:"Én vagyok az élet kenyere. Aki hoz
zám jön, nemfog éhezni,ésaki bennem hisz, sohasem szomjazikmeg. De
mondtam nektek, hogybár láttatok engem, mégsem hisztek. Mindenki,akit
nekem ad az Atya, hozzámjön, és aki hozzámjön, nem utasítom el, mert
nemazért szálltam lea mennybó1, hogya magam akaratát tegyem,hanem
annakakaratát, aki küldött engem. Annak, aki küldött engem,az az aka
rata, hogy el ne veszítsek semmit abból, amit nekem adott, hanem föltá
masszam azt az utolsó napon. Mert Atyám akarata az, hogy mindenki
nek,aki látja a Fiút éshisz benne, örök élete legyen; ésén feltámasztom őt

az utolsónapon" (35-40).
A folytatásból érzékelhető:Jézus idézett szavaiból a hallgatóság

azt veszi ki, hogy a mester ugyan joggal nevezi magát kenyérnek,
amennyiben a benne hívők számára olyan, mint az éhezőknek a ke
nyér, a szomjazóknak a víz, ámde túl messzire megy, amikor azt ál
lítja, hogya mennybőlszállt alá. "A zsidókekkor zúgolódnikezdtekel
lene, mivel ezt mondta: »Én vagyoka kenyér, akia mennybó1 szállt alá«,
ésazt mondták: »NemJézus ez,József fia, akinekismerjükapjátésanyját?
Hogyan mondja most: 'A mennybó1 szálltamalá'?«" (41-42).
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Mindössze azt a kijelentést értették szó szerint, hogy Jézus a
mennyből szállt alá, s ezen megbotránkoztak, a másik gondolatot
azonban, ti. hogy ő "élő kenyér" volna, nem tartották elfogadhatat
lannak. Ezt és az ezzel kapcsolatos megjegyzéseket tehát képletesen
értették. Jézus előszörválaszol a zúgolódóknak (43-47), majd megis
métli a kenyérról mondottakat, mégpedig olyan határozottan és egy
értelműen, hogy hallgatói elcsodálkoznak: "Én vagyok az élet kenyere.
Atyáitokmannát etteka pusztában ésmeghaltak. Ez a mennybó1 alászállott
kenyér, hogyakiebbó1 eszik, megne haljon. Én vagyok az élő kenyér, amely
a mennybó1 szálltalá. Ha valaki ebbó1 a kenyérbó1 eszik, örökké et. A kenyér
pedig, amelyet majd énadok, az én testem a világ életéért" (48-51).

Ha a jelenlévők az imént csak zúgolódtak (egogyzon), immár vi
tatkozni kezdenek egymással (emaksonto pros allélous). A vita tárgya
az volt, hogy szó szerint érti-e Jézus, amit mond, vagy ismét képle
tesen beszél, más szóval: milyen értelemben adhatja eledelül a tes
tét? "Vitatkozni kezdtek erre azsidók egymás közt, éseztkérdezték: »Hogyan
adhatja ez testételedelül nekünk?«" (52).

Ekkor már mindenki azt várja, hogy Jézus enyhíteni fog a csúnyán
félreérthetőmegfogalmazáson, és felfedi szavainak rejtett jelentését.
Ő azonban egészen másként cselekszik. Nemhogy nem enyhít sza
vain, hanem kizárja azok képletes értelmezését. Azzal az erős nyo
matékkal kezdi válaszát, amit a különösen nagy súlyú tanítások előtt

szokott mondani: amén, amén legó hymin: "Bizony,bizony mondom nek
tek: Ha nemeszitek az Emberfia testét, és nem isszátok azővérét, nem lesz
élet tibennetek. Deakiesziazén testemet, ésissza azénvéremet, annak örök
élete van,ésén feltámasztom majd őt az utolsó napon" (53-54).

Ha a zsinagógában még ezek után is akadt olyan ember, aki két
ségbe vonta, hogy Jézus saját, valóságos hús-vér testérőlbeszélt, az
igencsak elámulhatott a folytatáson: "Mert az én testem valóságos étel
(aléthés estin brósis), ésazén vérem valóságos ital (aléthés estin posis).
Aki eszi az én testemet, és isszaaz én véremet, az bennem marad, és én
óoenne. Amint engem küldöttaz élőAtya, ésénaz Atya általélek, úgy aki
engem eszik,az is általam él. Ez azakenyér, amelyaz égbó1 szálltalá. Nem
olyan, mint amitazatyákettekésmeghaltak; akiezt akenyeret eszi,örökké
élni fog" (55-58).

Egyéb példabeszédektől(vö. Jn 10,1-11; 15,1-8) és könnyen félre
érthető vagy valóban félreértett metaforák (vö. Jn 3,3-21; 4,32-34)
használatától eltérően a kafarnaumi zsinagógában elmondottakkal
kapcsolatban Jézus nem jelzi, hogy szavait képletesen kellene érteni.4

Korábban, még Jeruzsálemben ezt kérdezte Nikodémustól: "hogyan
fogjátok majdelhinni, ha mennyeidolgokról beszélek nektek?"(Jn 3,12), s
lám, Kafarnaumban megkapjuk a választ: a mennyei kenyérról mon
dottakat csak képletes értelemben lennének hajlandók elhinni. A zsi
nagógát elhagyva tanítványainak szűkebb körével is megbeszéli az
elhangzottakat. S valóban, ha valamikor, akkor e beszéd után igazán
nagy szükség volt egy tisztázó beszélgetésre, hiszen a beszéd szó sze
rinti jelentése, Porphyrios már idézett kifejezésével élve, olyan "kel-
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lemetlen szagot áraszt", hogy még Jézus közvetlen tanítványait is
felkavarja: "Kemény beszéd ez! Ki hallgathatja ezt?" (60). "Megbotrán
koztattiteket?" - kérdezi tőlük. "Hát hamajdlátjátok az Emberfiát föl
menni oda, ahol azelőtt volt? A szellem az, ami éltet, a test nem használ
semmit. Az igék, amelyeket én mondtam nektek, szellem ésélet" (61-63).

Vajonazáltal, hogy szavait szellemnek és életnek nevezi, arra utal,
hogy az élő kenyérró1 szóló beszédet szellemileg kell értelmezni? Ha
így lenne, kérdés, hogy miért nem csillapította le a zúgolódó (gongy
zousin) tanítványokat a "kemény beszéd" szellemi értelmének felfe
désével? A folytatásból ugyanis kiderül, hogy azok a tanítványok,
akik nem hittek neki, végleg elfordultak tőle - "Ettó1 fogva a tanítvá
nyai közül sokan visszahúzódtak, és már nem jártak vele" (66)-, s csak
azok maradtak mellette, akik, noha nem tudták mire vélni szavait,
hittek neki, mert, mint Péter mondja: "Uram, kihez mennénk? Az örök
élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és megismertük, hogy te vagy az Isten
Szentje" (68). Miért hagyta Jézus odáig fajulni a dolgokat, hogy tanít
ványai közül sokan visszahúzódtak tó1e tapélthon eis ta opisó)? Miért
nem mondta el nekik szavai képletes, szellemi jelentését?

Egyetlen logikus válasz kínálkozik ezekre a kérdésekre: a kafar
naumi beszédet szó szerint kell érteni. Annak a kijelentésnek tehát,
amely a kafarnaumi zsidóktól kezdve Jézus tanítványain és a pla
tonikus Porphyriuson keresztül Zwingliig és napjaink keresztényei
ig oly sokakat megbotránkoztatott, van szó szerinti jelentése. Nem
kétséges, hogy szellemi jelentése is van, ámde az nem rombolja le,
nem oldja fel a betű szerinti jelentést.

Jézus figyelmeztet arra, hogy szavai szellem és élet. Az egyház
atyák egybehangzóan szellemi tanításként is értelmezik, de az eu
charisztikus áldozat majdani megalapítására is vonatkoztatják ezt a
beszédet, hiszen Jézus jövő időben mondja: "A kenyér pedig, amelyet
majd én adok, az én testem a világ életéért."s A tanítványok az utolsó va
csorán (Mt 26,26-28;Mk 14,22-24; Lk 22,19-24; 1Kor 11,24-25)értet
ték meg, hogy miként adhatja Jézus testét eledelül: az átváltoztatott
kenyérben és borban, amely szellem és élet. Az utolsó vacsora hálaadó
felajánlása a valódi testi és szellemi kenyérszaporítás, saját testének,
a mennyből alászállott élő kenyérnek szentségi megszaporítása az
Eucharisztiában, aminek előképe a Tiberiásnál történt kenyérsza
porítás, ahol az emberek "a kenyeret ették, miután az Úr hálát adott"
(eukharistézantos tu Kyriu - Jn 6,23,vö. 6,11). Természetesen ugyanígy
az utolsó vacsorán teljesedik be a kánai mennyegzőnvégbement
csoda, s minden bizonnyal éppen erre utal Jézus rejtélyes válasza
Mária megjegyzésére, mely szerint "nincs boruk": "Mi dolgod, s mi
dolgom ezzel,asszony? Még nemjött el az én órám." (Jn 2,3), tudniillik
szenvedésének órája.

A kafarnaumi beszédben tehát Jézus rendkívül szokatlan interpre
tációs módszer alkalmazására kénytelen rábírni hallgatóságát: a jel
képes értelemtől a szó szerinti értelem elfogadásáig akarja vezetni
öket. Ez rendszerint éppen ellenkezó1egtörténik, hiszen az értelmező
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a közvetlen jelentéstól halad a közvetett jelentés felé. Jézus hallgató
sága azonban eleve metaforikusan értelmez te a mester szavait, mivel
azok olyasminek a megtételére szólították fel őket, ami egyszerue n
képtelenség, istentelenség és a leggyalázatosabb bűn . Eleinte úgy
értették, mintha Jézus az t mondta volna: a testem "bizonyos értelem
ben" kenyér, vagy "olyan, mint" a kenyér. Jézus azo nban nem ezt
mondta, és nem akarta, hogy hallgatósága így értse őt. Ezért vissza
veze ti őket a kijelentés közvetlen, szó szeri nti értelméhez, amelyhez
még akkor is ragaszkodik, ha az összes tan ítván y elhagyja. Ján os
evangéliumának elbeszé lésból látjuk, hogy alig két nap alatt hogyan
fordult el Jézustól több ezer ember.Csak férfiból több mint ötezer volt
azo k között , akik királlyá akart ák tenn i, mert jóllakatt a őket a
Genezáreti-tónál (6,10). Ráad ásul a csoda híre pillanatok alatt elter
jedt, úgyhogy másnapra még több en érkez tek arra a helyre, ahol a
ken yeret ették (6,23), s mivel nem talált ák ott, utána mentek Kafar 
naumba. A kafarnaumi zs inagógában elmo ndott beszéd végére
azonban az előző nap árpakenyé rrel jóllakatott sokaság hátat ford ít
az élő kenyérnek, s már csak a l egszűkebb tanítványi kör marad
Jézu s mell ett, de tőlük is megkérd ezi: "Találl ti is el akartok mcnni?"
(6,67). Nem marad ott más, csak a tizenkettő, akik közül egy, mint
az evangélista az elbeszélés végén hangsúl yozza, k és öbb áru lója
lett (6,72). Sem Júd ás, sem Péter, sem a többi apos tol nem értette még
Kafarnaumban Jézu s mondani valóját. Péter és a többiek azé rt ma
radtak mellette, mert szilárda n hittek benn e. Hitték, hogy ő "az Istell
szent]e",és meggyőződésük volt az, hogy Jézu snál vannak "az örök
élet igéi", még ha eze ket az igéket szó szerint kell is érteni, ami oly
kor teljes képtelenségn ek tűnik.

A Vigilia Kia dó ajánlata

Teréz Anya:
Jöjj, légy a világosságom !

A 20. század legnépszerúbb szentje lelkének legben
ső titka it tárja fel lelki vezetőinek, eló1járóinak írt bi
zalmas leveleiben , sze mélyes feljegyzéseiben.

Ezek a dokumentumok először kerülnek nyil 
ván osságra, bemutatva " Kalkutta Szentjének" cso
dálatos életú tját, haláláig hűséges szeretetét lsten
és a szegények irán t.

A kön yv méltán keltette föl a világ érdeklődését:

Teréz Anya ismé t az újságok címoldalára került.
A kön yvet hón apok alatt leford ított ák a na

gyobb világ nyelvekre.
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