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JÉZUS, AZ ÉLET KENYERE 

Igeolvasás: Jn 6,24-34  
Alapige: Jn 6,35 Jézus azt mondta nekik: Én 

vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem 

éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik 

meg soha. 

 

Kedves Testvérek! Egy történettel hadd kezdjem 

mai istentiszteletünket, amelyet Dr. Werner Gitt 

mondott el az életéből, s amely történet az élet 

kenyerére, Jézusra mutat.  

„A világháború után, a negyvenes évek 

második felében Lüchow-ban jártam általános 

iskolába. Abban az időben jegyre adták a kenyeret. 

Úgy is lehetne mondani, hogy a kenyér hiánycikk 

volt. De nagy szerencsémre az osztálytársaim közül 

Heinrich volt a padtársam. Ő egy nagyon kicsi, csak néhány parasztházból álló faluból járt be. Nap mint nap 

étvágygerjesztő tízórait hozott magával az iskolába, a vajjal megkent kenyérszeletek között bőségesen valami 

finomsággal. Sokszor laktam jól belőle én is, amikor megosztotta velem a kenyerét. Alighanem ez volt az ok, 

amely miatt az osztálytársaim közül Heinrich volt az egyetlen, akire még több mint hatvan év után is 

emlékeztem.  

Amikor aztán elköltöztünk onnét, elváltak útjaink. Mivel sokat meséltem a családomnak a háború utáni 

időkről, de főleg Erna testvérről, akitől először hallottam Jézus evangéliumát, Rona lányunkban felébredt a 

kívánság, hogy menjünk el együtt gyermekkorom színhelyére. Így indultunk el 2010 júliusában, és bejártuk az 

összes lehetséges falut, amelyhez gyermekkoromban valami közöm volt. Egyik úti célunk Heinrich százlelkes 

falucskája volt. Ezért megnéztük a telefonkönyvben, hogy vajon Heinrich még Klein-Witzeetzében él-e. 

Amikor odatelefonáltunk, a vonal túlsó végén Edith jelentkezett, Heinrich felesége. Amikor bemutatkoztam, 

hogy Heinrich egykori iskolatársa vagyok, meghívott, hogy menjünk el hozzájuk. Ragyogó délutáni 

napsütésben értünk oda, és nagy öröm volt viszontlátni Heinrichet. Egész életében a szüleitől megörökölt 

földön gazdálkodott. Időközben átadta a gazdaságot a lányának, Bettinának és a vejének. Egészségileg nem 

volt túl jól, ezért amikor elköszöntünk, megkérdeztem, hogy nem imádkozhatnék-e érte. Beleegyezett.  

                          
                      Augusztus 19-én az istentiszteleten államalapító István királyunkra emlékeztünk 

2012. március 1-jén váratlan telefonhívást kaptam, és Edith arról értesített, hogy Heinrich az Asklepius 

Klinikán fekszik. Egy rendkívül ritka betegségben szenved, és azt megelőzően már öt hetet kómában töltött. A 

kezét és a lábát nem tudja mozgatni, az intenzív osztályon van, és éjjel-nappal lélegeztető gépen tartják. 

Megkérdeztem Edithtől, hogy meglátogathatnám-e. Amikor igent mondott, elhatároztam, hogy Ronával együtt 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

megyek el hozzá. 2012. március 10-én indultunk útnak, és miután steril köpenyt, sapkát és szájmaszkot vettünk 

fel, beléphettünk egy világos, műszerekkel telezsúfolt szobába. Számtalan vezeték kötötte össze Heinrichet 

azzal a műszerrel, amely a monitorokon vibráló diagramokat és számokat mutatott. Az első mondatomra: 

„Heinrich, megismersz?” – olyan örömteli meglepetéssel reagált, amennyire világoskék szeme ezt egyáltalán 

képes volt kifejezni.  

Elmeséltem neki a régi történetet, hogy is volt annak idején a vajas kenyérrel. És Jézus egyszer azt 

mondta, hogy az örökkévalóságban jutalma lesz minden pohár víznek, amelyet valaha másoknak adtunk. 

Amikor elmagyaráztam neki, mennyivel nagyobb jutalmat fog adni az Úr azért, hogy egy éhes osztálytársával 

nagyvonalúan megosztotta a kenyerét, meghatódott, és felragyogott az arca. Éreztem, hogy nyitott az 

evangéliumra, és hogy ez itt most a kegyelem órája, amelyet Isten készített el. Beszéltem neki az emberi életről. 

Eltöltünk itt valamennyi időt, aztán meghalunk. Mindenki máskor, az egyik ember negyven, a másik ötven, 

hatvan, hetven vagy nyolcvan évesen. Valamikor azonban eljön számunkra a vég.  

– Heinrich, ha most meghalsz, tudod, hogy hova mégy? – kérdeztem tőle. Ha nem is tudott 

megmozdulni, az értelme tiszta volt, és – ha egy kicsit nehezen is – de tudott beszélni. A kérdésemre így 

válaszolt: – Nem. – Heinrich, szeretnéd tudni? – Igen, szeretném! Amennyire ebben a helyzetben lehetséges 

volt, röviden rámutattam arra, hogy ahhoz, hogy a mennybe kerüljünk, az életünk során elkövetett összes 

bűnünkre bocsánatot kell kapnunk, és hogy Jézus ezért halt meg a kereszten. Mindezt el tudta fogadni. Ekkor 

mondtam két rövid imádságot, amelyet egy-egy kis szünetet követően mondatról mondatra utánam mondott. 

Amikor imádkozás után megkérdeztem: „Biztos vagy abban, hogy a mennybe kerülsz?” – egyértelmű igennel 

tudott válaszolni. A Prédikátor 11,1-ben található igevers: „Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap 

múlva megtalálod azt” (Károli ford.), új jelentést nyert számomra. Több mint hatvan évvel ezelőtt egy iskolás 

fiú megosztja a kenyerét egy osztálytársával, és az a fiú, aki a kenyeret kapta, nagyon hosszú idő után az élet 

kenyerét hozza el számára.” 

 Ki az élet kenyere? A felolvasott igéből kiderül, Jézus mondja magáról: Én vagyok az élet kenyere: aki 

énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. A testi kenyérről a lelki 

kenyérre irányítja a figyelmünket. Mintha azt mondaná: Ne az eledelért fáradozzatok, amely elmúlik, hanem 

azért az eledelért, amely megmarad: az örök életre. Jézus felemeli a tekintetünket arról a kenyérről, amelyet a 

tanítványok megtörtek és adták a sokaságnak, arra a kenyérre, amit Ő vett a kezébe, és azt mondta: Ez az én 

testem, mely tiértetek megtöretik. Értjük, hogy mit mond itt nekünk az Úr Jézus Krisztus? Tanít bennünket 

valamilyen nagy igazságra. Mégpedig arra, hogy ha mi csak a földi kenyeret keressük, akkor vegyük 

tudomásul, hogy a múlandót keressük. De amikor Jézust keressük, amikor Őrá vágyunk,  akkor már az örök-

kévalót keressük és arra vágyunk. Amikor Jézus önmagát adja, azt adja, amire nekünk igazán szükségünk van. 

Ő azt mondja: Én azt adom neked, ami betölt, megtart, üdvözít. Az örökkévalót. Addig, míg ezt meg nem 

találod, mindig hiányérzeted lesz. Ezért kérjük az ének szavaival, a 438 dicséret 6. versével: Szállj le most 

mennyből, életnek Kenyere, Tápláld lelkünket az örök életre! Tudjuk, aki e kenyérből eszik, Soha örökké meg 

nem éhezik. Életnek vize, nyiss magadnak utat, A szomjú hívek keresik e kutat; Szolgáltasd ingyen az italokat, 

Oltsd el végképpen szomjúságunkat. Ámen. 

-----------------------------------------------Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron ------------------------------------------------ 
2018. augusztus-szeptember:  

 

29. szerda  14.30 Bibliaóra 

02. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

02. vasárnap 10.00 Istentisztelet, párhuzamosan pedig gyermekistentisztelet.  

02. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

      - Babamama klub, 

    - Filmklub 

                       -Zenés istentisztelet, 

- Ifjúsági óra, csütörtöki énekkar 

 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9,7). 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 
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