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Biblické texty: 

 
1Královská 19,4-8: Eliáš šel sám den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a 
usedl pod ním; přál si umřít. Řekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem 
lepší než moji otcové.“ Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: 
„Vstaň a jez!“ 
Vzhlédl, a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech, a láhev vody. 
Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl: „Vstaň a jez, 
máš před sebou dlouhou cestu!“ Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní 
a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu. 
 
Efezským 4,25-5,2:  Proto zanechte lži a ‚mluvte pravdu každý se svým bližním‘, vždyť jste 
údy téhož těla. ‚Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a 
nedopřejte místa ďáblu. Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, 
aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale 
vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. A 
nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám 
vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě 
navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Jako 
milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám 
sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. 
 
Jan 6,41-51: Židé proti němu reptali, že řekl: ‚Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.‘ A říkali: 
„Což tohle není Ježíš, syn Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku! Jak tedy může říkat: 
‚Sestoupil jsem z nebe‘!“ Ježíš jim odpověděl: „Nereptejte mezi sebou! Nikdo nemůže přijít 
ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. Je 
psáno v prorocích: ‚Všichni budou vyučeni od Boha.‘ Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u 
něho, přichází ke mně. Ne že by někdo Otce viděl; jen ten, kdo je od Boha, viděl Otce. Amen, 
amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti 
manu, a zemřeli. 
Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který 
sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, 
dané za život světa.“ 



Eliáš přemůže Baalovy kněze a za to mu královna Jezábel oznámí, že ho nechá zabít. 
Sloužila totiž Baalovi, protože tak si prosazovala svá přání. Státní náboženství bylo 
podřízeno naoko Baalovi, ale ve skutečnosti králově Jezábel. A proto utíká Eliáš mimo 
obydlenou zemi, do míst zcela opuštěných, pustých a prázdných, kam už snad moc 
královny Jezábel nebude dosahovat.  
Můžeme si představit sebe: po zdařilých výsledcích své práce místo odměny, pochvaly a 
uznání přichází obviňování, podezřívání (například z neoprávněného obohacování), 
zneuznání naší práce.  

Eliáš toho má dost, nechce už nic, jen umřít a být s Pánem Bohem. Pán Bůh ho pozvedá, 
posílí ho a dává mu příležitost k rozvažování. Nastává, řekli bychom hlubinný bod 
obratu v Eliášově myšlení a chápání: uvědomí si, nejsem zdatnější, nejsem lepší, než mí 
předchůdci i současníci: co se dařilo, dařilo se Hospodinovým přičiněním. Maže 
všechno, co mohl považovat za svůj výkon na Karmelu, kde přemohl a zabil mnoho 
Baalových kněží. A znovu se mu vrací: teď už jsem v koncích, bude lépe, abych skončil, 
než prožíval tuhle mizérii, má případná selhávání a špatná rozhodnutí.  
Podpopelný chléb a měch vody – tak se mohlo péct v poušti – za hranicemi veškerého 
civilizačního pohodlí, tam se dostává Eliášovi zvláštní pomoci – je mu svěřen nový úkol. 
Ten spočívá mimo jiné v pověření vlastního nástupce, povolává proroka Elího.  

Když my jsme v koncích, ať už cizím přičiněním, nebo vlastními selháními a chybami, 
Eliáš nám může být příkladem. Příměr s Eliášem nás nenapadne jen tak, musíme být 
v kontaktu s Božím slovem (s Pánem Bohem). Je potřeba přicházet k Pánu Ježíši – 
chlebu pro život dobrý, život pravdivý a také krásný, protože ho budeme prožívat s ním, 
s Pánem Bohem. A pozvedneme třeba jen pár lidí k důstojnějšímu životu, a možná i 
k následování života podle Ježíšova příkladu.  

Napomínání má každý člověk za život až dost. Napomínání v Listu Efezským je třeba 
brát jinak, než jako pouhé lidské povídání o tom, jaký by měl člověk být. Křesťan není 
někdo, kdo si jen ke svému životu přilepí zvnějšku trochu lepšího chování, než mají 
ostatní. Je to někdo, kdo žije z jiných zdrojů - z Boží lásky, z odpuštění, z Božího Ducha. 
Pozice křesťana je v prvé řadě určena tím, že je člověkem, kterému Bůh skrze Ježíše 
odpustil (Ef 4, 32) - tím je ovlivněn jeho chování, vztah či postoj k bližnímu, k druhým 
lidem. Napodobovat Pána Ježíše není troufalost, že se chci Bohu vyrovnat. Napodobovat 
Pána Ježíše je úkol. "Žít v lásce" není řečeno jen tak. Jde o podobný vztah, jaký má Ježíš k 
nám. Musíme také počítat s tím, že se nám nevyhnou zklamání (jako zažil Eliáš) a kříž 
(prohry, chvilková beznaděj, nedostatek sil). Pak ale jistě přichází znovu nabídka 
duchovního chleba, který dává smysl pro život a v životě. Připravujme se na ni, 
abychom ji nepřehlédli.  


