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Biblické texty:  

Izajáš 55, 1-3: „Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, 
kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! Proč utrácíte peníze, ale 
ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše 
duše kochá tukem! Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi sml ouvu 
věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná. “  

Římanům 9, 1-5: Mluvím pravdu v Kristu, nelžu, a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že 
mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si sám být proklet a odloučen od 
Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i 
smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou praotcové, z nich rodem 
pochází Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky, amen. 

Matouš 14, 13-21: Ježíš odplul lodí na pusté místo, aby byl sám; ale zástupy o tom uslyšely a pěšky 
šly z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. 
Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Toto místo je pusté a je už pozdní hodina. 
Propusť zástupy, ať si jdou do vesnic koupit jídlo.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nemusejí odcházet; dejte vy jim 
jíst!“ Oni odpověděli: „Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby.“ On však řekl: „Přineste mi je sem!“ Poručil, 
aby se zástupy rozsadily po trávě. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, 
lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se; a sebrali nalámaných 
chlebů, které zbyly, dvanáct plných košů. A jedlo tam na pět tisíc mužů kromě žen a dětí. 

 

Pozvání 
              
Pro lid, který se vrací z babylónského zajetí, je tu zase Boží nabídka nového a dobrého 
života. Výrazy voda, víno, mléko a tuk vyjadřují plnost života a požehnání, jež má lid 
prožívat po svém návratu do země otců. Tyto dary nabízí Hospodin zcela zadarmo bez 
jakýchkoli zásluh lidí, jen ze svého milosrdenství. Potvrzuje je uzavřením smlouvy, jež 
je nazvána smlouvou věčnou.  
 
Každý z nás je zván k dobrému a smysluplnému životu, obklopen Božím požehnáním. 
To vše budeme prožívat, když se navrátíme ze života v poddanství, který se řídí vlivem 
pouze našich lidských úvah a úsudků. Když poprvé poznáme, že Bůh nás má každého a 
každou rád a že na naše životní selhání a zápasy, se dívá pohledem svého milosrdenství. 
Pro jiné jde o lidskou nevědomost (namyšlenost), že na vše si stačíme sami.  
 
Ježíšovo pozvání k zázračnému nasycení velikého zástupu poutníků naznačuje, že ona 
smlouva věčná z Izajáše se znovu potvrzuje a naplňuje. Ježíšovi je líto lidí a pomáhá jim, 
uzdravuje je. Lidé dostávají pokrm pro život bez nutnosti za něj platit. Neplatí tedy naše 
lidské rčení: za všechno se musí platit. Bůh nabízí své požehnání, svou blízkost, svou 
pomoc zadarmo z pouhé lásky. Má nás opravdově rád. O to jde v naší víře snad ze všeho 
nejvíc – o co nejhlubší vztah lásky mezi námi (mnou) a Pánem Bohem. O to jde myslím i 
v životě nejvíc – prožívat a dávat druhým lidem pocítit z naší strany co nejhlubší vztah 
lásky (přátelství), náklonnosti, laskavosti, trpělivosti atd. 



 
V našem evangelním čtení nejde o vypravování, které má Ježíše představit jako 
divotvorce, člověka schopného udělat zázrak. Jde o naplnění Starého Zákona dovršením 
v Ježíši Kristu. Jako byl Izrael kdysi sycen na poušti manou, nebo, jak jsme dnes četli v 
proroku Izajášovi: pojďme, kupujme a jezme, pojďme a kupujme bez placení víno a 
chléb, tak dnes pojďme k Ježíši, slyšme jeho slovo, nechme se jím sytit a budeme živi. 
Ježíšovo pozvání k symbolické večeři při bohoslužbě se vztahuje k sycení duchovnímu a 
kalich s vínem je symbolem nové smlouvy mezi Bohem a námi lidmi. 
 
Očekávání Mesiáše a jeho království ve Starém Zákoně se uskutečňuje právě s Ježíšem a 
v Ježíši – byť jinak, než si to většina lidu chtěla představovat. To se dálo v době Ježíšova 
pozemského života a uskutečňuje se od té doby podnes. Ježíš byl a zůstává Mesiášem 
(Spasitelem a Zachráncem), Králem i Pánem - pro mnohé nerozpoznatelným tehdy za 
jeho života i v naší současnosti.  Pro ty však, kdo se snaží ho následovat, pro jeho 
poslouchající učedníky a služebníky je rozpoznaným, i když vnějšně skrytým Pánem a 
životním pomocníkem.  
 
Kéž k nim toužíme patřit i my a dosvědčujeme to pevným a stálým spoléháním na něho 
- svým životem, myšlením a zvěstováním Ježíše a jeho nebeského Otce dalším lidem.  
 
Svým pozváním ke stolu nás Ježíš zároveň obdarovává, činí nás svými spolustolovníky. 
Jako tehdejší pětitisícový zástup můžeme být nasyceni, můžeme být šťastni, nic a nikdo 
nás od Pána Ježíše neodláká. A navíc stále zbývá z té hostiny ještě k dalšímu rozdávání. 
To je náš úkol, jít a rozdávat z přebytku dál. 

  
 
 

 
 
 


