
Zeptali se ho: „Co máme dělat, abychom konali skutky Boží?“ Ježíš jim odpověděl: „To je skutek 

Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal.“ Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří 

ve mne, nebude nikdy žíznit.“ 

Během svého života na této zemi zpravidla neprožíváme jenom tělesný hlad po pokrmu (chlebu)  a 

žízeň po nápoji (voda), ale také hlad a žízeň po smyslu ..(Viz  P. Ladislav Herián SDB viz KT č 31) 

 

V symbolické řeči celého Janova evangelia můžeme postřehnout neuvěřitelnou skutečnost (jako 

z pohádky), že věci mluví a jejich řeč má smysl. Tím, jak jsou obyčejné věci (např. chleba, voda, 

víno, vinný kmen a ratolesti atd.)zasazeny do kontextu Ježíšova příběhu, ukazují nám buď přímo 

anebo zprostředkovaně kým Ježíš může být pro nás čtenáře Bible, posluchače dnešního evangelia 

(Božího slova) resp. kým se mohl stát pro tento zástup věčně hladových a věčně nespokojených 

lidiček.   

 

  Kromě toho zázračné nesycení mluví o povaze doby Ježíšova pozemského působení. Tak jako my 

zakoušíme diskomfort – nepohodlí, kvůli současné celosvětové změně klimatu, lidé tehdy prožívali 

celosvětově problém neustálého hladu…To, co však zůstalo stejné, co nás s tím davem věčných 

hladovců na břehu Genezaretského jezera spojuje, je nikdy nekončící hlad a žízeň po smyslu všeho. 

Proto šli za Ježíšem jako za svým chlebodárcem. Svým znamením zázračného rozmnožení pokrmů 

jim dal signál nebo znamení naděje… Je zde někdo, kdo jim dal nový smysl života. Proto ho chtějí 

prohlásit svým králem.   

 

Pokuste si nyní představit situaci, kdy se máte domluvit se zfanatizovaným davem!? 

Právě to se stalo našemu Pánu. Ježíš se jim ve ztížených podmínkách komunikace vede nadšený 

zástup od lidského smyslu k něčemu vyššímu. Viz otázka z pléna – co máme konat, abychom konali 

skutky Boží?!  Pán se jim snaží vysvětlit …Já vám nabízím víc než utišení nikdy nekončící touhy 

člověka po dostatku všeho nezbytného pro život. Copak nechápete, že cíl je víc než samotná cesta?  

Já vám chci dát sám sebe, jako zdroj, jako nevyčerpatelný pramen smyslu všeho.  (Viz moje 

parafráze známého Janova Prologu (Jan 1,1)- Na počátku byl smysl a ten smysl byl u Boha….) 

 

Velká část z nás dnes při mši svaté půjde ke svatému přijímání. Nemáme problém pochopit a 

přijmout to, co Ježíš nabízí. My přece máme v roce 2018 po Kristu výhodu v tom, že o Ježíši víme 

víc a známe ho lépe než tento hladový zástup.  

 

Proto bych vás, milí bratři a sestry, chtěl vést k tomu, abychom v dnešním evangeliu hledali víc, než 

jen Ježíšovo pozvání ke stolu Páně. Přestože lidé i samotní učedníci byly svědky znamení – 

zázračného rozmnožení pokrmů, chyběla jim k pochopení plnosti smyslu tohoto znamení právě dvě 

finální důležité informace… Poslední 2 mluvící věci  - Ježíšův kříž a Ježíšův prázdný hrob. Bez této 

důležité pointy je nemožný konstruktivní dialog Ježíše nejen s nechápavým zástupem lidí, ale i 

samotnými učedníky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nevstal -li Kristus, je klamná i naše hledání smyslu marností! Máme-li naději v Kristu jenpro lidský 

horizont života, jsme naše snaha nejnesmyslnější ze všech nesmyslů! Viz parafráze  I.Kor 15,14 a 

19.  Bez Kristova kříže a vzkříšení bychom byly i my oběti nesmyslnosti lidského údělu. Nemá 

smysl se o něco snažit –. Absurdita života, ve které se darebákům daří dobře a každá poctivá snaha 

je po zásluze potrestána.  Pokud Kristus není Bůh, nic nemá smysl – vše je relativní! 

Bez dotyků energie milosti vyzařující z Kristových ran a boku, člověk nepochopí tuto tajemnou a 

přece prostou řeč obyčejného chleba -  věcí každodenní potřeby. Živého chleba, který nám říká dnes 

a tady:  Já, Boží Syn, chci být Tebou …….(dosaďte si tam svoje křestní jméno), abys Ty sám…….. 

(dosaďte si tam svoje křestní jméno), byl Boží syn, Boží dcera. 

 

 Abychom tak spolu mohli konat skutky Boží ke Spáse stvoření. Aby každý člověk byl zachráněn 

z propasti nicoty.  Abychom takto spjati, překonali starou ďáblovu kletbu namířenou na vše živé. 

Boží nepřítel tuto kletbu našeptává každému z nás, když nám mnohokrát a mnoha způsoby ve 

chvílích zkoušek říká – Nic nemá smysl!!! Proto řekněme:  Ano a Amen Boží nabídce……..…….. 

(dosaďte si tam příslušný tvar svého křestního jména).  

 

Vše v Tvém životě má smysl!!! Viz - Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. 

(Řím 8:28) 

Postavme se mu v síle plnosti smyslu, který nám nemůže vzít ani smrt, ani………(dosaďte si tam 

název svého současného pokušení). 

Přeji vám i sobě, abychom zvláště v dnešním světě (kde lidé mají všeho spíše extrémní nadbytek 

různých věcí potřebných věcí pro život, ale na druhé straně šílený nedostatek jedné komodity  - 

smyslu) se stali svědky nového smyslu života. 

 


