
 

 

                               Neděle po svatodušních svátcích                                      1. srpna 2021 

 
Biblické texty: 

 
2Mojžíšova 16,2-4.9-15: Celá pospolitost Izraelců na poušti opět reptala proti Mojžíšovi a 
Áronovi. Izraelci jim vyčítali: „Kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské 
zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás 
vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem.“ Hospodin řekl 
Mojžíšovi: „Já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují. 
Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či nikoli. 
Áronovi Mojžíš řekl: „Vyzvi celou pospolitost Izraelců: ‚Přistupte před Hospodina, neboť 
slyšel vaše reptání.‘“ Když mluvil Áron k celé pospolitosti Izraelců, obrátili se k poušti, a 
vtom se ukázala v oblaku Hospodinova sláva. Tu Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Slyšel 
jsem reptání Izraelců. Vyhlas jim: ‚Navečer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste 
poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh.‘“ Když pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly se 
na tábor. A ráno padala kolem tábora rosa. Když rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště 
leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní. Když to Izraelci viděli, říkali jeden 
druhému: „Man hú?“ (To je: „Co je to?“) Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl: „To je chléb, 
který vám dal Hospodin za pokrm. 
 
Efezským 4,1-7.11-16:  Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, 
kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se 
navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno 
tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, 
jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Každému z 
nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. 
A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele 
evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k 
budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak 
dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, 
nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení – lidskou falší, chytráctvím a lstivým 
sváděním k bludu.  Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z 
něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce 
podle toho, jak je každé části dáno. 
   
Jan 6,26-35: Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste 
viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, 
ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl 
svou pečeť.“ Řekli mu: „Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?“ Ježíš jim odpověděl: 
„Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal.“ Řekli mu: „Jaké 
znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, 
jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.‘“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, chléb z 
nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec. Neboť Boží chléb je ten, 
který sestupuje z nebe a dává život světu.“ Řekli mu: „Pane, dávej nám ten chléb stále!“ Ježíš 
jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve 
mne, nebude nikdy žíznit. 
 



 
Jít za Hospodinem do země zaslíbené se lidu přestalo chtít. Jít za svobodou se mnohým 
nechce. Jít cestou Ježíšovou do Božího království (do věčného života) se nám také často 
nechce. Připadá nám to příliš těžké, stěžujeme si, reptáme. A to i tehdy, když máme dostatek 
v základních životních potřebách.  
Proč chodíme do kostela na bohoslužby? Věříme, že Ježíšova oběť nám přináší a dává něco 
výjimečného, co nazýváme „život věčný“? Večeře Páně nám klade tuto otázku. Přijímáme 
chléb a víno – přijímáme se stejnou pokorou i víru, že Ježíšův život, smrt a vzkříšení nám, 
mně osobně dává smysl života tady na zemi. Proto se snažíme o život, který není a nebude 
sobecký, ale pomáhá druhým. Nemusí to být jen potraviny, ale cokoli, např. věnovaný čas 
druhým - návštěvám a rozhovorům, třeba i telefonickým. Správný smysl života dává i věčný 
život. Večeře, kterou symbolicky večeříme s Pánem Ježíšem, nás posiluje v takovém životě. 
A není rozhodující, jestli dnes přijmu, ale že se účastním. I na jiných společných jídlech 
někdo jí málo, někdo něco nemůže, někdo se nadlábne. Jde o to při té večeři být – být s lidmi 
a s Pánem Bohem.  
 
Křesťanům se dostává povolání, tzn. učit se následovat Ježíše Krista. Nejde jen z naší strany 
o snahu Pána Boha poslouchat, ale následovat ho podle příkladu Ježíše, napodobovat. A 
nejde jen o naši vůli, ale o Boží přání. Proto křesťané by nikdy neměli ztrácet nadlouho 
smysl života, i kdybychom od Pána Ježíše z nějakého důvodu odpadli.  Mělo by to být jen 
dočasné; podobně to známe od apoštola Petra (víme o jeho zradě). Neztratit trvale 
správnou cestu životem, ale skromně, trpělivě a tiše dorůstat ke zralému lidství. Každý z nás 
dostává dary od Krista, ty používejme k budování jeho církve - Kristova těla, a tak 
dorůstáme pravého lidství. V dnešní době tak někdo přispívá budováním různé pomoci 
potřebným, někdo trpí pro Krista, jiný přispívá finančními dary; modlíme se, posilujeme se 
navzájem. Všemi dary, které na sobě rozpoznáváme, máme vyprávět lidem o Ježíši Kristu, 
máme se učit lidem ukazovat Ježíšův styl života tím, že se ho sami snažíme co nejlépe žít.  
Jak? Snášet se v lásce, dokládat svým chováním, že ne já a moje potřeby a přání jsou 
nejdůležitější, ale pomoc a podpora druhých. Dávat lidem znovu šanci. Být ve všem pravdiví 
a upřímní.  
 


