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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.“ To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum. Když to jeho 
učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: „To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?“ 
Ježíš poznal, že učedníci na to reptají, a řekl jim: „Nad tím se urážíte? Co až uvidíte 
Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Co dává život, je Duch, tělo samo nic 
neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život. Ale někteří z 
vás nevěří.“ Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. – 
A řekl: „Proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno 
od Otce.“ Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Ježíš 
řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu 
bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten 
Svatý Boží.“ 
 
Šestá kapitola Janova evangelia je poměrně rozsáhlá a to, co vidíme především při 
srovnání jejího počátku a konce, jsou odlišné počty. Zatímco počátek by se dal nazvat 
hezky: Nasycení tisíců, nebo Ježíš sytí zástupy, pak po tom všem vysvětlení o chlebu a 
vínu, těle a krvi Kristově to můžeme nazvat: Torzo zůstalo. Jen  Dvanáctka učedníků ty 
řeči tak nějak unesla.  
     Mnozí lidé  Ježíše opouštějí. Je to sice situace, která patří k životu, ale nic příjemného. 
Člověk je tvor společenský, je mu dobře s ostatními, zvláště, když jim má co říci a lidé 
dychtivě poslouchají. Zástupy se na něj tlačily a tlačí, když dává pokrm, když uzdravuje 
nemocné, tam nemá klid ani soukromí. Ale tady je jiná situace. Odcházejí zástupy a 
musíme přiznat, že i učedníci. Tedy nejen ti, kteří ho namátkou potkali a zůstali s  ním na 
večeři, ale i ti, kteří s ním měli již vytvořený jakýsi důvěrnější vztah. Mohli bychom 
mluvit o užším poutu, jaký mají žáci k učiteli. Ale i tito jej opouštějí. 
    Je to známo i z dějin církve, že tu bylo následovníků více, tu zase méně. Vždyť i zde 
v této církvi vzpomínají mnozí na velikou účast při bohoslužbách, která je dnes něčím 
nedostižným. Jsou prostě takoví, kteří se rozhodnou jít jinou cestou. Kteří se rozhodnou 
tu nit přetrhnout. Anebo nenavázat. K dějinám církve nepatří jen zástupy dychtivé po 
liturgii v mateřském jazyce a po aktuální zvěsti evangelia, plné sbory a nejrůznější 
aktivity, ale také bohužel „opouštění Ježíše“. V určitých chvílích odcházeli z církve a tím 
od Krista mnozí „učedníci.“ Prorok Jeremjáš to zažil také a přirovnává to takto: Opustili 
mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vody neudrží. 
Symbolizuje to zkušenost, že když lidé opouštějí Boha, vymýšlejí a zhotovují něco jiného, 
lepšího, co ale v posledku nic lepšího nepřinese. 
     Ježíš se ptá těch nejvěrnějších, kteří zůstali: I vy chcete odejít? Čistě psychologicky: Jak 
jim asi muselo být, když místo zástupu tu zbyli sami, třináct osob… Teď jsme slyšeli 
z Afghánistánu, jak před tím řečeným Talibanem se vzdávali jedni po druhých, až ten 
dobyl Kábul. Jakási řetězová reakce, zbořilo se to, jak domeček z karet. Srovnání 
pokulhává, to jistě, ale existuje něco jako davová psychóza, kdy se lidi přidávají ke 
křiklounům a vůdcům, aby později nechápali, jak mohli toto hovořit a dělat.  
     Teď tam stojí dvanáct učedníků a Ježíš jim dává svobodu si zvolit. Člověk se pro Ježíše 
rozhoduje sám. Petr se ujímá slova a odpovídá za všechny. Ke komu bychom šli?  Ty máš 
slova věčného života. My jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží. 
     Kdoví, co se Petrovi honilo hlavou. Následovat Pána je někdy složité. Každý si asi 
prožil duchovní krizi. Hovoří se vlastně o víře a poznání. Víra, důvěra v Ježíše je tím 



základním. Máme-li někoho následovat, celoživotně, se vší živelností a vážností, musíme 
mu důvěřovat, mít s ním osobní vztah. Ale neméně důležité je i poznání. Není tím 
míněno čistě racionální uvažování, ale jde o duchovní poznání, vnitřní poznání.  
     Jeden výrok říká: Čím více poznáváme lidi, tím méně si jich vážíme. Dlouze bychom 
teď mohli mluvit o manželství, které nám připomnělo epištolní čtení a tato slovy bychom 
na ně klidně mohli aplikovat s ohledem k dnešnímu stavu.  
      Ale toto o Ježíšovi neplatí. Čím více ho poznáváme, tím více můžeme poznat 
hloubku jeho osobnosti. Petr se nebojí mluvit i o svatosti. Svatý je v posledku Bůh. 
Kdo poznává, že má co do činění s opravdu svatým, ten nemůže jen tak odejít.  
     Mnozí setrvávají na povrchu, pak od něho klidně odcházejí a jdou svou cestou. Nasytili 
jsme se, viděli pár uzdravení, bylo to zajímavé, zábavné i poučné, ale život jde dál se 
všemi radostmi a starostmi. Petr tou otázkou odpovídá: Pane, ke komu bychom šli? Ty 
máš slova věčného života. 
     I my vyznáváme, že věříme v život věčný. Ale jeho součástí je i to, co prožíváme tady a 
teď. Žít je opravdu veliké umění. Neustálé hledání. Někdo životem projde bez větších 
nesnází, jiný jde z louže do bláta, další se ze všeho vyvlékne, dostane, ví, jak to chodí. Ale 
z hlediska křesťanství jde především o to mít správný postoj k věčné realitě 
našeho bytí. To je od Ducha svatého. Proto taky mnozí chápou Krista jako někoho, kdo 
byl, kdo žil, jako historickou osobu, evangelia nejsou ničím tajným, mohou z nich číst a 
studovat všichni zájemci.  
    Ale zachytit skutečného Krista, mohou jen ti, kdo mají Ducha Kristova.  Všichni 
mají možnost přijít do kostela, prožít bohoslužby, číst Bibli, další knihy, pozorovat, jak se 
modlíme. Ale co je církev chápe ten, kdo žije z Ducha svatého. Můžeme tedy říci, že 
spousta lidí může používat rozum, smysly, dívat se na věci z mnoha úhlů a přece se 
nedostanou do hloubky. Je to ovšem veliké tajemství, protože Ježíš je zde pro všechny a  
nikdy nevíme, koho svatý Duch, který vane kdy chce a kam chce, uvede do takové důvěry 
a poznání, že vyzná to, co kdysi Petr. Nebo to, co Tomáš. Můj Pán a můj Bůh.  
 
Pane, ke komu bychom šli?… určitě je spousta toho, co nevíme, v čem selháváme, s čím 
zápasíme.. ale když se učíme chodit s Tebou a spolu navzájem, dáváš nám radost, potěšení 
a pokoj, který se ve světě nedá získat… „Ty máš slova věčného života…“   
 

 

  

 


