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Kladno 30.1.2011 „Já jsem chléb života“ 
 
 

 
 
J 6,25 Když jej na druhém břehu moře nalezli, řekli mu: "Mistře, kdy ses sem dostal?" 
J 6,26 Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli 
znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. 
J 6,27 Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn 
člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť." 
J 6,28 Řekli mu: "Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?" 
J 6,29 Ježíš jim odpověděl: "Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on 
poslal." 
J 6,30 Řekli mu: "Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? 
J 6,31 Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: 'Dal jim jíst chléb z nebe'." 
J 6,32 Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb 
z nebe vám dává můj Otec. 
J 6,33 Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu." 
J 6,34 Řekli mu: "Pane, dávej nám ten chléb stále!" 
J 6,35 Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a 
kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit. 
J 6,36 Ale řekl jsem vám: Viděli jste [mě], a přece nevěříte. 
J 6,37 Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, 
J 6,38 neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který 
mě poslal; 
J 6,39 a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední 
den. 
J 6,40 Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a 
já jej vzkřísím v poslední den." 
J 6,41 Židé proti němu reptali, že řekl: 'Já jsem chléb, který sestoupil z nebe'. 
J 6,42 A říkali: "Což tohle není Ježíš, syn Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku! Jak tedy 
může říkat: 'Sestoupil jsem z nebe'!" 
J 6,43 Ježíš jim odpověděl: "Nereptejte mezi sebou! 
J 6,44 Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho 
vzkřísím v poslední den. 
J 6,45 Je psáno v prorocích: 'Všichni budou vyučeni od Boha'. Každý, kdo slyšel Otce a 
vyučil se u něho, přichází ke mně. 
J 6,46 Ne že by někdo Otce viděl; jen ten, kdo je u Boha, viděl Otce. 
J 6,47 Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. 
J 6,48 Já jsem chléb života. 
J 6,49 Vaši Otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. 
J 6,50 Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře. 
J 6,51 Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A 
chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa." 
J 6,52 Židé se mezi sebou přeli: "Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?" 
J 6,53 Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho 
krev, nebudete mít v sobě život. 
J 6,54 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. 
J 6,55 Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. 
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J 6,56 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. 
J 6,57 Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život 
ze mne. 
J 6,58 Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe - ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí 
tento chléb, živ bude navěky." 
J 6,59 To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum. 
J 6,60 Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: "To je hrozná řeč! Kdo to může 
poslouchat?" 
J 6,61 Ježíš poznal, že učedníci na to reptají, a řekl jim: "Nad tím se urážíte? 
J 6,62 Což až uvidíte Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? 
J 6,63 Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou 
Duch a jsou život. 
J 6,64 Ale někteří z vás nevěří." Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který 
ho zradí. - 
J 6,65 A řekl: "Proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od 
Otce." 
J 6,66 Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. 
J 6,67 Ježíš řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?" 
J 6,68 Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. 
J 6,69 A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží." 
 
 
 
Přemýšlíme nyní v určité sérii kázání nad slovy Pána Ježíše ,kdy prohlásil Já 
jsem………vzkříšení a život,chléb života,dveře atd. 
Pokusím  se o několik myšlenek 
První co mě vyvstalo ,když jsem přemýšlel o těchto prohlášeních, byla událost ,kdy se Mojžíš 
setkává s Bohem ,který je v hořícím keři a Mojžíš se Boha ptá: Až se mě však zeptají, jaké je 
jeho jméno, co jim odpovím?" 
Ex 3,14 Bůh řekl Mojžíšovi: "JSEM, KTERÝ JSEM." A pokračoval: "Řekni Izraelcům 
toto: JSEM posílá mě k vám." 
Vykladači říkají Bůh se představil jako Bůh,který je v přítomnosti,není to Bůh ,který kdysi 
něco udělal pro Abrahama ,Izáka a další, ne on je ve stálé přítomnosti a koná. 
V přečteném textu z Janova evangelia to vyplývá velice jasně,kdy Ježíš jasně říká Já jsem 
boží syn .J 6,30 Řekli mu: "Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co 
dokážeš? 
J 6,31 Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: 'Dal jim jíst chléb z nebe'." 
J 6,32 Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý 
chléb z nebe vám dává můj Otec. 
J 6,33 Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu." 
J 6,34 Řekli mu: "Pane, dávej nám ten chléb stále!" 
J 6,35 Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a 
kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit. 
Ježíš se představuje jako ten,který naplňuje základní životní potřeby člověka.On je naplňuje 
v přítomnosti teď.Nemusíme se obracet k nějaké nostalgické minulosti. „Tenkrát když jsem 
uvěřil to byla ta první láska“ A nebo k naivní budoucnosti.“Až se mě Bůh dotkne ,pak teprve 
budu schopen řešit svůj život „Ježíš říká „Já jsem“ teď  
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.Je důležité,že  Ježíš vybírá z pokrmu,který rozdával nedávno nasyceným zástupům právě 
chléb.Že neřekl já jsem maso,ze,kterého máte energii.Dával jim přece také ryby.On říká já 
jsem chléb života.Základní potravina,je to něco co potřebujeme každý den.Kdosi řekl,že chléb 
je největší vynález jaký kdy lidstvo učinilo.Obilná mouka je pro člověka nestravitelná pokud 
neprojde kvašením. 
Mnohé problémy našeho duchovního života jsou způsobeny nedostatkem duchovního 
pokrmu. Máme pocit ,že stačí jednou týdně jít do sboru a“ najíst „se na týden.To by možná 
stačilo kdyby Ježíš řekl že je maso.V Ugandě jsme se ptali po jednom obědě hostitelů jak 
často mají k jídlu maso .Odpověděli, jednou za týden,no vlastně jednou za čtrnáct dnů. 
Pokud se nesytíme Božím slovem velice rychle je naše víra vyprázdněná a začíná žít 
z minulosti.Jenomže následování Ježíše to je cesta rozhodování.Několikrát denně se musíme 
rozhodnout jestli budeme Ježíše následovat ,poslouchat Ho,nebo se zařídíme po svém.Jak se 
můžeme správně rozhodovat pokud nejsme v kontaktu s tím Jež dává život.Apoštol Pavel říká 
Ř 7,18 Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, 
to dokážu, ale vykonat už ne. 
Ř 7,19 Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. 
To přece známe všichni moc dobře.Někdo se nás nešetrně dotkne,myslím naší osobnosti a je 
oheň na střeše. Najednou to naše Já ,moje EGO je tak nedotknutelné Kdybychom se slyšely to 
by jsme se divili a také se divíme,když si uvědomíme co jsme provedli..Člověk,který se 
nenechá proměňovat božím slovem  si ještě omlouvá své jednání „vždyť mám na to 
právo.Ježíš říká: Mt 11,29 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a 
pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. 
Všimli jste si, že skutečně duchovní lidé mají právě tento charakterový rys?Pokoru a tichost. 
Mnohé naše omyly jsou způsobeny tím,že se řídíme svým pocitem.Máme pocit,že je 
správné…Duch Boží k nám mluví skrze boží slovo jak nás má vést ,když ho nemáme v srdci.. 
J 15,10 Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání 
svého Otce a zůstávám v jeho lásce. 
Před deseti lety jsme měli problémy s romskými dětmi,které okrádali a obtěžovali naše 
kluky.Jednou ve mně bouchly saze a tak jsem ty malé kluky zmlátil.Celé to skončilo u 
občanskoprávního soudu,kde jsem zaplatil pokutu.Z celého incidentu si nesu  nejsilnější 
vzpomínku ,když se mě Marek Šrámek tehdejší kazatel našeho sboru zeptal:“myslíš si,že by 
se takhle zachoval Ježíš? Všechno jsem si dokázal omluvit,ale tohle ne.Ježíš by se takhle 
nezachoval. 
 
 
 
J 6,51 Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.  
. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa." 
 
 
J 6,53 Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít 
jeho krev, nebudete mít v sobě život. 
 
 
J 7,38 Kdo věří ve mne, 'proud živé vody poplyne z jeho nitra', 
 
Když zapomínáme obnovovat svůj vztah s Kristem skrze upřímné pokání a nenecháváme 
obmývat své hříchy jeho krví,rozumějme pokud věci ve svém životě necháváme jaksi 
„vyhnít“ zapomenout na ně.Tak se z našeho života vytratí ten proud živé vody, proud Ducha 
svatého.Jak nás vnímají naši nejbližší? Plyne z nás proud živé vody ,nebo proud 
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močůvky,zahořklosti ,zklamání , stěžování a soběstřednosti. Nebudete-li jíst tělo Syna 
člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. 
 
 
 
Toužím po tom ,abychom znovu mohli prožít nasycení tím chlebem .Abychom obnovily svůj 
život s ním.Ježíš je připraven ,říká JÁ JSEM  teď 
 
Myslím na celníka v chrámě jak o něm mluví pán Ježíš 
 
L 18,13 Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do 
prsou a říkal: 'Bože, slituj se nade mnou hříšným.' 
L 18,14 Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, 
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J 6,25 Když jej na druhém břehu moře nalezli, řekli mu: "Mistře, kdy ses sem dostal?" 
J 6,26 Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli 
znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. 
J 6,27 Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn 
člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť." 
J 6,28 Řekli mu: "Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?" 
J 6,29 Ježíš jim odpověděl: "Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on 
poslal." 
J 6,30 Řekli mu: "Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? 
J 6,31 Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: 'Dal jim jíst chléb z nebe'." 
J 6,32 Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb 
z nebe vám dává můj Otec. 
J 6,33 Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu." 
J 6,34 Řekli mu: "Pane, dávej nám ten chléb stále!" 
J 6,35 Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a 
kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit. 
J 6,36 Ale řekl jsem vám: Viděli jste [mě], a přece nevěříte. 
J 6,37 Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, 
J 6,38 neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který 
mě poslal; 
J 6,39 a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední 
den. 
J 6,40 Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a 
já jej vzkřísím v poslední den." 
J 6,41 Židé proti němu reptali, že řekl: 'Já jsem chléb, který sestoupil z nebe'. 
J 6,42 A říkali: "Což tohle není Ježíš, syn Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku! Jak tedy 
může říkat: 'Sestoupil jsem z nebe'!" 
J 6,43 Ježíš jim odpověděl: "Nereptejte mezi sebou! 
J 6,44 Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho 
vzkřísím v poslední den. 
J 6,45 Je psáno v prorocích: 'Všichni budou vyučeni od Boha'. Každý, kdo slyšel Otce a 
vyučil se u něho, přichází ke mně. 
J 6,46 Ne že by někdo Otce viděl; jen ten, kdo je u Boha, viděl Otce. 
J 6,47 Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. 
J 6,48 Já jsem chléb života. 
J 6,49 Vaši Otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. 
J 6,50 Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře. 
J 6,51 Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A 
chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa." 
J 6,52 Židé se mezi sebou přeli: "Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?" 
J 6,53 Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho 
krev, nebudete mít v sobě život. 
J 6,54 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. 
J 6,55 Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. 
J 6,56 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. 
J 6,57 Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život 
ze mne. 
J 6,58 Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe - ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí 
tento chléb, živ bude navěky." 
J 6,59 To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum. 
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J 6,60 Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: "To je hrozná řeč! Kdo to může 
poslouchat?" 
J 6,61 Ježíš poznal, že učedníci na to reptají, a řekl jim: "Nad tím se urážíte? 
J 6,62 Což až uvidíte Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? 
J 6,63 Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou 
Duch a jsou život. 
J 6,64 Ale někteří z vás nevěří." Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který 
ho zradí. - 
J 6,65 A řekl: "Proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od 
Otce." 
J 6,66 Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. 
J 6,67 Ježíš řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?" 
J 6,68 Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. 
J 6,69 A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží." 
 


