
 

 

                               Neděle po svatodušních svátcích                                     15. srpna 2021 

 
Biblické texty: 

 
Přísloví 9,1-6: Moudrost si vystavěla dům, vytesala sedm sloupů. Porazila dobytče, smísila 
víno a prostřela svůj stůl. Vyslala své dívky, volá na vrcholu městských výšin: „Kdo je 
prostoduchý, ať se sem uchýlí!“ Toho, kdo nemá rozum, zve: „Pojďte, jezte můj chléb a pijte 
víno, které jsem smísila, nechte prostoduchosti a budete živi, kráčejte cestou rozumnosti!“ 
 
Efezským 5,15-20: Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako 
nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte 
nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, 
ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, 
chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho 
Pána Ježíše Krista.  
 
Jan 6,51-58:  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.“ Židé se mezi sebou přeli: „Jak 
nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, 
nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a 
pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý 
pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. 
Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. 
To je ten chléb, který sestoupil z nebe – ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento 
chléb, živ bude navěky.“ 
 

 
Při hostině, kam nás zve Moudrost, máme zanechat prostoduchosti a začít kráčet, žít 
rozumně. Kdo to je Moudrost? V našem čtení je personifikována – zosobněna. Moudrost 
jakoby vystoupila z Hospodina a byla jeho poradcem; vlastnost Hospodinova se jeví tak 
nějak o stupínek výš než ostatní vlastnosti. Kráčet životem cestou rozumnosti znamená, že 
si stále budujeme a prohlubujeme vztah k Hospodinu a tímto stále se zlepšujícím vztahem 
upravujeme všechny ostatní vztahy – k lidem, ke zvířatům, k přírodě, k technice… I kdyby 
nám tyto vztahy čas od času selhaly, stále se můžeme dívat k Bohu a neztrácet naději. On je 
věrný, milující, moudrý, odpouštějící a zachraňující. To je opora! A sedm sloupů vyjadřuje 
plnost moudrosti.   
Prostoduchost, nemoudrost, nepromarnit čas (životní období), nemít rozum – to se děje 
z biblického pohledu víry tehdy, když nežijeme podle návodu Božího.  
 
Najít správný pokrm pro tělo v zásadě umíme, přesto si rádi a někdy často pochutnáváme 
na škodlivinách. To jde o naše tělesné zdraví. V Bibli však nejde o tělesnou životosprávu, ale 
duchovní. Tady se jedná o život, který se na zemi začíná a v Bohu se naplňuje (má své 
naplnění), v Bohu pokračuje i po smrti. Ptát se Pána Boha a on nám ve svém Synu Ježíši 
odpovídá, dává návod a činí jej pro nás dostupným.  
 



Při hostině, kterou nám připravil Ježíš, a ke které nás zve, nám nabízí chléb a víno, již bez 
dobytčete. Jíst chléb a pít víno – jíst tělo a pít krev Ježíše – znamená být poslán, vyslán živým 
Ježíšem do vztahů k lidem a s lidmi. To je náš způsob sycení – pomoci lidem, jako Ježíš 
nasytil – pomohl hladovým pěti tisícům poutníků. To je nová cesta životem, na kterou jsme 
posilňováni onou správnou stravou.  Nepochopíme, kdo je Ježíš, kým pro nás je, když 
budeme jen rozumovat, nahlížet zvenku, nebo přicházet k večeři Páně ze zvyku a 
bezmyšlenkovitě.  
 
„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný.“ Nám už to připadá samozřejmé, ale Židé v 
Ježíšově době to nemohli snést. Jejich oběti – a víme, že už nebyly lidské, ale pouze zvířecí – 
přísně zakazovaly požívání krve. Krev byla pokládána za sídlo a nositelku života. Když 
vytékala krev, prchal také život. Krev je prostředkem ke smíření a zproštění vin a je 
vyhrazena výlučně Bohu, a proto nesmí být požívána. Ježíš je nejen manou – chlebem 
sytícím, ale je zároveň obětí. 
 
To poslední, co chceme promýšlet, že celý příběh o nasycení pěti tisíců v 6. kapitole Janova 
evangelia je vlastně odrazem poslední večeře Ježíše s učedníky. V době napsání evangelia již 
církev uvěřila, že Ježíšova smrt na kříži je provždy platnou obětí, kterou Ježíš zprošťuje vin 
a smiřuje věřícího člověka s Bohem, naším společným Otcem a Stvořitelem.  I Kristus má 
svůj dům – svou církev, v něm a v ní přijímají lidé připravenou hostinu, zpřítomňují si 
poslední večeři Páně. Plnost sama se v Ježíši rozhodla přebývat a jsou v něm skryty všechny 
poklady moudrosti a poznání (Ko 1,19 a 2,3). 
Kéž do této víry dorůstáme. S ní přicházíme pokorně do našeho sboru, abychom přijímali 
duchovní i tělesný život z Krista. Symbolické zpřítomnění jeho poslední večeře s učedníky 
nás včleňuje do obecenství sester a bratří v Kristu a spoluúčast na večeři Páně pak nás sytí 
chlebem života věčného.  
 


