
Exodus 16,11-18

11 Tu Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 12   „Slyšel jsem reptání Izraelců. Vyhlas jim: ‚Navečer se 
najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh.‘“ 13   Když 
pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly se na tábor. A ráno padala kolem tábora rosa. 14   Když
rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako 
jíní. 15 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. 16 Hospodin 
přikázal toto: Nasbírejte si ho každý, kolik potřebujete k jídlu. Každý vezmete podle počtu osob ve 
svém stanu ómer na hlavu.“ 17 Izraelci tak učinili a nasbírali někdo více, někdo méně. 18 Pak 
odměřovali po ómeru. Ten, kdo nasbíral mnoho, neměl nadbytek, a kdo nasbíral málo, neměl 
nedostatek. Nasbírali tolik, kolik každý k jídlu potřeboval.

Jan 6, 66-69

66 Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. 67 Ježíš řekl Dvanácti: „I vy
chcete odejít?“ 68 Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného 
života. 69 A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží.“ 

V Kristu milé sestry a bratři, přátelé, 

zcela závěrem čtení z evangelia Janova jsme slyšeli a viděli verše, které jsme jako sbor přijali s 
vírou a nadějí na prahu nového roku. Jsou to verše 6k. 68 a 69: Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, 
ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. 69 A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten 
Svatý Boží.“

Jsou to slova Šimona Petra, Ježíšova učedníka – který odpovídá na Ježíšovu zásadní otázku, kterou 
Ježíš pokládá povolaným učedníkům: „I vy chcete odejít?“ Je to tedy chvíle nanejvýš závažná a 
rozhodná. Ale díky odpovědi Šimona Petra – také chvíle velmi silného vyznání a potvrzení již 
dřívější víry, která však prošla důležitým procesem zrání. I když ještě ta zásadnější zkouška 
učedníky čeká.  Nejbližší učedníci se zde ale rozhodují jinak než mnozí další – než lidé, kteří Ježíše 
následovali vlastně až pronásledovali, vytrvale ho hledali a chtěli ho za krále. Podívejme se na širší
souvislosti tohoto vyznání, souvislosti evangelia Janova i s kontextem starozákonním, který tu byl 
také již předeslán v 1. čtení.

Co se tedy stalo, že Ježíš položí otázku ukazující na velký odliv jeho přívrženců? Čím Ježíš zklamal 
své obdivovatele? Zpronevěřil se nějak svému poselství a poslání? Slíbil něco, co nemohl splnit? 
Proč tu najednou stojí jen se svými nejbližšími a také jich se ptá? 

Evangelium Janovo nás už od počátku vede k rozpoznání Ježíše, jako Mesiáše, jako Syna Božího. 
Dotýká se velmi zásadní části prvokřesťanského vyznání, že Ježíš byl pravým člověkem, narodil se 
do tohoto světa jako rodí každý člověk – vlastně velmi přirozeně, ale s Ním a v Něm do tohoto světa 
přišlo něco nevídaného, jeho narozením přichází Život tak, jak ho člověk již dávno nežil, protože se 
pravému životu odcizil. Jan píše, že Ježíš svým příchodem a tedy obsahem svého kázání, vnášel do 
temných koutů světa – předivné Světlo, Světlo, nad nímž neměla moc žádná tma. Záměrně pře-
vypravuji ten známý a specifický začátek Janova evangelia, prolog – protože je základním 
svědectvím o Bohu, který se rozhodl poslat na svět svého jednorozeného Syna – a tak zjevit sebe 
sama a zjevit svůj záměr se světem. Jan, pisatel evangelia se s Ježíšem setkal, i když přímo, 
výslovně o svém setkání s Ježíšem nemluví, (srovnej. Marek 1, 16-20), ale celé to evangelium je 
Janovým vyznáním víry – vyjadřuje jak zásadní účinek měla Ježíšova slova právě na něj – a vedla 
jej k pevnému přesvědčení – že skrze Ježíše Nazaretského přišel ten, kterého očekávali generace 
otců – a jehož měl Jan i další učedníci, tu milost, poznat jako Pramen života. Ano, v Ježíši, vtěleném



Božím logu, se stvoření setkává se svým smyslem, v něm člověk nalézá, co hledal, nebo co by 
alespoň měl hledat.

A to je právě to – že lidská dezorientovanost – lidské bloudění jsou zcela zřetelně hlubším 
problémem než si jako lidé připouštíme. To rozpoznání Ježíše jako Mesiáše se odehrává v různých 
rovinách – a jak už to bývá – lidé i svůj obdiv k někomu druhému často spojí se svými přáními. A to 
přáními velmi zištnými. Lidé vzhlížejí k těm, kdo jsou podle jejich představ – ten a ten by se mi líbil 
– už to starozákonní hledání ideálního Izraelského krále je provázeno tou základní mýlkou, že král 
musí nějak konkrétně vnějšně vypadat. A musí tak vypadat v různých situacích a vždy se musí 
zachovat jako král – musí mít takové jednání i vzhled a nikdy nevypadnout z role.

Anebo. Ježíš je pro ně tím, kdo jim především něco může dát. Do Ježíše lidé projektovali své osobní 
a sobecké naděje, že jim Ježíš pomůže a tím pro ně věc končila. Pro ně byl Ježíš prostředkem 
pomoci z momentální tíživé situace, ale nikým víc. V evangeliu Lukášovu máme zaznamenanou 
událost – kdy Ježíš uzdraví 10 malomocných – ale jen jeden se pak vrátí, aby před Ježíšem padnul 
na kolena a poděkoval. Jeden z deseti. Kolik lidí se zajímá o Ježíše jako o toho, kdo je pouze 
prostředkem k dosažení právě zdraví – ale evangelia zvěstují Ježíše jako toho, kdo navazuje 
zpřetrhaný vztah člověka s Bohem. Jeho pomoc, i třeba jako uzdravení z nemocí, je znamením, že 
Bůh má na zřeteli našeho celého člověka – ale fyzické či duševní zdraví, bez lásky k tomu kdo nám 
jej dal? Život žitý v jeho bohatství – ale bez lásky k tomu, kdo je jeho původcem? 

Jan představuje Ježíše jako toho, kdo skutečně může, má od svého Otce moc učinit jakýkoliv zázrak 
– může proměnit vodu ve víno, může uzdravit syna královského služebníka na velkou vzdálenost, 
aniž by ho viděl, může uzdravit člověka nemocného 38 let jako u rybníka Bethezda, a všechny tyto 
činy ukazují, že Ježíš má tu moc – ale nepřišel na tento svět, aby byl jen divotvorcem – aby se náš 
vztah k Bohu odvíjel od toho, co všechno pro nás zajistí, co nám dá. Protože to, co nám Bůh chce 
dát, je proměna – z odcizení - blízkost, proměna ze sobectví – obětavá láska, z hledání toho, co by 
nás zajistilo a pojistilo – hledání toho, co přichází od Boha – jako jeho království, proměna výčitek 
a obviňování - v odpuštění a usmíření, to jsou ty zázraky Boží moci, které přichází Bůh v Kristu 
Ježíši na zemi činit. Ano, On může učinit i zázrak – chromý chodí, slepí vidí, hluchý slyší – ale 
mnohem víc je, kdy lidé překročí své sobectví a přijmout člověka na okraji do svého středu – a 
překonají nechuť někomu se přizpůsobovat, někomu věnovat svůj čas – stále častěji slyším o lidech, 
kteří prošli nějakým těžkým traumatem – obdobím – na konci těžké zkoušky byla nová radost ze 
života a touha začít žít nějak jinak než doposud – věnovat svůj čas užitečně ve prospěch druhých – a
žít mnohem otevřeněji pro druhé. 

Lidem, kteří Ježíše chtěli za krále – protože slyšeli o jeho pomoci, nebo ji dokonce zakusili – nebo 
mu dychtivě naslouchali a říkali – no to je opravdu něco nového, umí to říct, umí učit – těmto lidem
se Ježíš v jistou chvíli začne spíše vzdalovat, najednou mu přestávají rozumět. Na začátku 6 
kapitoly jde za Ježíšem ještě veliký zástup, ale na konci kapitoly, se už Ježíš ptá jen zbytku – jen 
nejbližších učedníků – I vy chcete odejít?  Na začátku kapitoly se ještě stane jeden zázrak, kdy z pěti
ječných chlebů a dvou ryb Ježíš nasytí celý zástup – ale i to rozmnožení chleba a sdílení ukazuje za 
ten div samotný – ukazuje k velikonočnímu rozdílení v úzké spojitosti s Ježíšovým vydáním sebe 
sama za oběť na kříži, k naší záchraně skrze k největší dar, dar odpuštění vin a hříchů. 

Tento  dar Boží, tímto způsobem zpřístupněný každému, kdo o odpuštění svých vina a hříchů 
upřímně Boha prosí, tento dar drtivá většina ze zástupu nedovede dohlédnout. Chtějí změnu, ale 
chtějí ji docílit tím, že se Ježíše zmocní – v 6,15 čteme: „Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit
se ho, aby ho provolali králem, odešel opět na horu a byl zcela sám.“ Místo toho, aby Boží moc 
skrze Ježíše a jeho slovo i čin proměňovala tento svět – jsou to lidé, kteří se Ježíše zmocňují a byť 
jej chtějí provolat za krále – činí tak ze svých důvodů – jak už bylo popsáno.



A přitom změna poměrů i těch vnějších může být trvalá pouze z této perspektivy –  z perspektivy 
odpuštění.  „Neboť v Kristu Bůh usmí�ř� il sve� t se sebou. Nepoč�í�tá�  lidem jejičh přovine�ní� á nám 
ulož� il žve�stovát toto smí�ř�ení�. 2K 5,19 „
To je vlastně to východisko pro nový život – pro nový začátek – víra, že Bůh je milostiv a činil vše 
pro naši záchranu – nemusíme mu nic dokazovat. Jen přijmout jeho milostivé rozhodnutí, že jsme 
očištěni a v Kristu svobodni k novému pojetí života. 

To, že Ježíš nepřijímá možnost postavit se do čela zástupu jako král, odchází na horu, zcela sám – 
to předjímá cestu kříže – kdy bude stoupat opravdu zcela sám – dokonce i bez učedníků; kteří snad 
budou sledovat ten děj zpovzdálí nebo vůbec, - byl sám v úkolu, který přijal. 

Ve 27v. 6 kapitoly se Ježíš jasně vymezí těm, kdo se snažili jej nalézt aby se zase mohli najíst. Jim 
říká: „Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající, pro život věčný.“ To je slovo, které 
nechce říci, že fyzický pokrm není důležitý a že bychom neměli mít na zřeteli chudé a hladové 
tohoto světa. Jde však stále o důvod, pro Ježíše ti lidé hledají. Proč jej chtějí.

Žádají po něm znamení, takové, o jakém slyšeli mnohokrát z Písma, z Tory – jak jim Bůh na poušti 
seslal zvláštní pokrm, který si na každý den mohli ráno nasbírat. Vypadá to tak, že tím Ježíše chtějí 
přeci jen vyprovokovat k dalšímu zázraku, znamení. Ale stále jim jde jen o ten pokrm vezdejší – o 
Ježíše jim nejde. O jeho kázání – čiňte pokání a věřte evangeliu – to je zdá se pro ně vedlejší – 
chtějí mít dostatečný a stále zajištěný přísun chleba – tak jako to zařídil tehdy Mojžíš. Co učiníš ty, 
Ježíši? 

Je to skličující nepochopení – ale Ježíš i tyto příchozí orientuje na Boží dary – na to, co nasycuje, 
ale duši člověka, na to co naplňuje, ale celý život – tedy každý den tím, co může plně uspokojit a 
přinést do života člověka rozměr radostného žití – ne na základě hojnosti či přemíry hojnosti – ale 
na základě jiném – když člověk má v Ježíši chléb – když v Něm přijímá to, čeho jinak nedocílí – 
když se u Ježíše naučí milovat jako On jej miloval, když je najednou chlebem to, činit vůli Boha otce
všemohoucího. Shrnuto v jednom slově:  Milovat Boha a milovat člověka. Hledat Boha ale ne 
proto, aby se stal plnitelem našich přání – ale aby nás posiloval v životě podle Ježíše, podle 
Kristových slov, která jsou život, neboť jsou obživená Duchem – nesměřují především k tomu, 
abychom se zde na zemi měli co nejlépe, ale směřují k tomu, co dává životu smysl. 

Není jistě jen tak, že právě křesťané první církve, pochopili Ježíšovo poselství jako službu jedněch 
druhým. Jako bratrskou lásku, jako službu lidem na okraji, jako zájem o ty, kdo jsou zdeptaní a ve 
všelijakém vězení, v otroctví různých lidských smyšlenek. A tak se v první církvi setkáváme i s tím 
úžasným projevem, že se uměli děli o to, co měli. Že jejich společenství byla nemocnicí duše – kde 
život vlévalo evangelium – s vírou, že už zde na zemi žijeme život, který nás z Božího dání a milosti 
přesahuje – víra v Krista ukřižovaného a zmrtvýchvstalého je darem, který nám otevírá cestu k 
životu lásce k bližním.

Od té chvíle ho mnoho z jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Jakoby si uvědomili, aha, tak 
to mi vlastně nechceme … to nás nezajím – ně jaká obětavá láska – prokazovat milosrdenství, 
hledat Boží království – a jeho spravedlnost. Ne tu naší, ne tu spravedlnost podle našeho střihu a 
umu. To ne. 

A pak jsou tu učedníci. Jmenovitě Šimon Petr, kterého ještě čeká řada přešlapů i závažných selhání,
ale Ježíše poznal jako toho, který přichází jako chudý král a zároveň jako Svatý Boží. Přidržme se i 
my odpovědi, která je vyznáním, jenž Šimon Petr vyjádřil za své spolu-učedníky – také za nás:
Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. 69   A my 
jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Bož
Amen
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