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Biblické texty:  
 
5.Mojžíšova 8, 2-3.15-16: Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil 
po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš 
dbát na jeho přikázání, či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, 
kterou jsi neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze 
chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Vodil tě velikou a hroznou 
pouští, kde jsou ohniví hadi a štíři, žíznivým krajem bez vody, vyvedl ti vodu z křemene skály, 
krmil tě na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel a aby ti 
nakonec prokázal dobro. 
 
1.Korintským 11, 23-28:  Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu 
noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: „ Toto jest mé tělo, které se za vás 
vydává; to čiňte na mou památku.“ Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová 
smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“ Kdykoli tedy 
jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.  
Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. 
Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. 
 
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.“ 
 

Chléb živý 
 

Čtení ze Starého Zákona ukazuje, jak Bůh vedl svůj lid v těžkých časech, vedl je 
z otroctví ke svobodě. Nevedl je snadnou cestou, ale přes divočinu (poušť), hlad a 
nebezpečí. Když se podíváme na vlastní život, dokážeme tenhle obraz použít pro sebe? 
Můžeme rozpoznávat, jak Bůh nás vedl podobnými cestami? Vedl nás správným 
směrem, ale cestami, které nebyly příjemné a snadné?  
 
Člověk nežije pouze samotným chlebem, ale každým slovem, které přichází z Božích 
úst. Kdy se pro nás stalo slovo Boží pokrmem? Kdy jsme ho neslyšeli jen jako informaci, 
sdělení, napomenutí. Zkusme si připomenout nějaký konkrétní, zvláštní čas, kdy Bůh 
k nám promlouval – textem v Bibli nebo nějakým jiným způsobem. A my jsme se cítili 
nasyceni, byla to zdravá a správná výživa. Cítili jsme vděčnost, pokornou radost, věděli 
jsme, že Bůh je s námi a v nás.  
Tohle a mnohé další, co neumím vyjádřit, nám nabízí ten nevyčerpatelný 
mnohovýznamový pojem (symbol) chleba. Vůbec nejde o to, že bychom snad v hostii 



jedli Ježíše. Prožíváme při Večeři Páně jeho oběť za nás, která skončila smrtí na kříži. 
Nebo prožíváme jeho dotyk a konkrétní oslovení, které nastaví náš život, byť třeba jen 
do dalšího slavení Večeře Páně, pevněji podle jeho vůle a my budeme druhým i sobě 
k užitku a různorodé pomoci. Nebo prožíváme ujištění, že je ve všem s námi a my 
alespoň na čas zaženeme své strachy a různé životní obavy. A třeba si i uvědomíme, že 
takto se sjednocují křesťané v naší církvi a křesťané po celém světě – milióny lidí, 
jejichž posláním je přispět k dobru lidí a celého stvoření, a tak i sobě vytvořet život 
dobra, pravdy a krásy – šťastný život.  
 
 

 
 


