
 

Znamenitý Ježíš – znamenití křesťané/ laik se diví a odborník žasne 

 

Kdybychom chtěli najít klíč na pochopení Janova evangelia, tak bychom udělali nejlépe, kdybychom se 

zaměřili na slovo ZNAMENÍ, jež je celkem 17x  obsaženo v jeho textu.  

V první polovici svého evangelia (1. – 11. kapitola) Jan vypráví o sedmi znameních, neboli zázracích, 

které Ježíš vykonal. V druhé části (12. – 21. kapitola) se autor věnuje největšímu ze všech znamení: 

Ježíšovu kříži a Jeho zmrtvýchvstání.  

V dnešním úryvku 6. kapitoly můžeme spatřit dav veliký zástup spoustu lidí, kteří chtějí následovat 

Ježíše. On je ohromil svými znameními. Byli plni údivu - Vždyť kdo jiný dokáže proměnit vodu ve víno 

nebo pouhým slovem vzkřísit 3 dny mrtvého Lazara?! Chtěli vidět další senzaci a Znamenitý Ježíš 

zástup ani dnes nezklamal.  Učinil ještě další projev své znamenitosti, když nakrmil víc než 5 tisíc lidí 

dvěma rybami a 5-ti kousky chleba. 

Během dalších nedělí budeme slyšet, jak sám Ježíš vysvětluje toto své další znamení a můžeme rovněž 

zakusit, jak toto vše je důležité pro nás. Nechce, abychom zůstali pouze 

u prvotního údivu, ale abychom zatoužili poznat víc. Znamenitý Ježíš bude mluvit o tom, že je potřeba 

v této události vidět víc než by se mohlo zdát na první dojem. Dozvíme se také o tom, že tento zvláštní 

pokrm je víc než to, co Izraelité znali z vlastní zkušenosti – manu.  

    Dovolte mi malou jazykovou  spekulaci - Zajímavé je to, že slovo mana pocházející z hebrejštiny, má 

(podle mne) ve svém slovním základě citoslovce údivu. Když židé vedeni Mojžíšem viděli tento pokrm 

padající z nebe, plni údivu zvolali něco ve smyslu:  

„Cože (man hu)?!“ Cože?! Cosi bílého padá z nebe- není to sníh? Vždyť jsme na poušti - cože sníh na 

poušti?! Ne, není to studené, ale dá se to jíst! Cože?! Dá se to jíst?!  Opravdu je to chutné!  Vždyť 

ochutnej a uvidíš!  Cože?! Já mám jíst jako prase ze špinavé země.  

Shrnuto a podtrženo ve výše uvedeném biblickém předobrazu prvotní nadšený údiv vedl k zatvrzelému 

odporu. Tak to ostatně čteme v příběhu Exodu – lid na cestě ustavičně reptal. 

Nyní se vrátím k naší situaci - Slovo znamení známe i z našeho života. Například ukazatele na cestě 

nebo varování před nebezpečími; popř. malá, ale nepřehlédnutelná znaménka v početních operacích. 

Nerespektování či přehlédnutí těchto lidských znamení a znamének vede k chybám, nehodám a 

k bloudění. 

 

Nejznamenitější znamení v Ježíšově životě byl, je a bude kříž. 

Na jedné straně znamení pohoršení pro všechny, kteří nechtějí přijmout Ježíšovo vedení a nechají se 

svést k cestě menšího odporu (Jidáš, farizeové, lidé z davu) 

na straně druhé vedoucí k záchraně ty, kdo se Ježíšem dají vést od prvotního údivu ke zralému úžasu (P. 

Maria, učedníci). 

Věřím, že patříme k té druhé skupině. Vždyť už vaše přítomnost zde to potvrzuje. 

 

Na závěr (za domácí úkol pro následující prázdninový týden)položím několik otázek, které odlehčím 

příběhem:Mahatma Ghándí odpovídá na otázku novináře – proč jsem se nestal křesťanem, když má 

okolo sebe mnoho křesťanských přátel. Na to je jednoduchá odpověď. To, že nejsou křesťany 24 hodin 

denně.  

 

Jsme čitelní - jsme znamenití jako byl Ježíš? Je můj život (vašeho faráře)nebo život kohokoliv z farního 

společenství znamením Boží blízkosti pro všechny kdo hledají?!  

Pokusme se o tom přemýšlet a také snažme se pro to něco udělat. 

Ať nám samotný znamenitý Ježíš k tomu žehná. Amen. 

 


