Slovensky

Nebuďte nerozumní, ale usilujte sa poznať,
čo je Pánova vôľa. (Ef 5,17)

Múdrosť si postavila dom, sedem stĺpov preň vytesala. Pozabíjala svoj
dobytok, namiešala víno, prestrela stôl. Rozoslala svoje služobnice,
aby vyhlásili z mestských veží: "Kto je neskúsený, nech príde ku mne!"
A nerozumným odkázala: "Poďte, jedzte môj chlieb a pite víno, čo
som vám pripravila. Zanechajte pochabosť a budete žiť. Kráčajte
cestou múdrosti!"

Bratia a sestry, dávajte sí veľký pozor, ako máte žiť! Nie ako nemúdri,
ale ako múdri. Využite čas, pretože žijeme v zlých dňoch.
Preto nebuďte nerozumní, ale usilujte sa poznať, čo je Pánova vôľa.
A neopíjajte sa vínom, lebo to vedie k bezuzdnosti, ale buďte plní
Ducha.
Spoločne spievajte žalmy, hymny a duchovné piesne; z hĺbky srdca
spievajte Pánovi a oslavujte ho. Ustavične vzdávajte vďaky Bohu
Otcovi za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista.

Ježiš povedal zástupom: "Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto
je z tohto chleba, bude žíť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje
telo, ktoré obetujem za život sveta."
Tu sa Židia začali hádať medzi sebou a hovorili: "Akože nám tento
človek môže dať jesť svoje telo?"
Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo Syna
človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.
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Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v
posledný deň.
Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje
telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.
Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude
žiť zo mňa.
Toto je chlieb, čo zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli.
Kto je tento chlieb, bude žiť naveky."

Božia ponuka pre človeka – mať podiel na Jeho plnosti života. To by mohol byť názov témy
dnešných textov. Táto ponuka je najviac viditeľná v reči Ježiša v evanjeliu. Nejedná sa tu o
hocijaký chlieb, ktorý nám Ježiš ponúka, lež to On sám seba nazýva chlebom života a ďalej v
texte stotožňuje svoju osobu s "telom" a "krvou". On nechce byť pre nás Bohom svojvoľným,
kategorickým panovníkom, ale chce byť dobrovoľným darom v podobe chleba a dopúšťa
dokonca aby sme s Ním zaobchádzali opatrne alebo aj bez rešpektu.
Chlieb je životne dôležitý. Nadobúdame ho pre nás, pre naše rodiny prácou a veľkou
námahou, ten "každodenný chlieb". Čiže to znamená viac než len pokrm, to znamená tiež
strechu nad hlavou, oblečenie, určitý blahobyt. Ten, kto má chlieb je mocný v porovnaní s
tými, čo ho nemajú, je určitým ohrozením pre tých, čo ho nemajú, pretože môže nimi
manipulovať, zneužívať ich. Ježiš vedel o tej moci a sile vplyvu chleba, ktorá aj Jemu bola k
dispozícii. On vedel tiež o pokušení poslúžiť sa týmto prostriedkom, aby tak napr. môcť
uniknúť krížu.
Súčasne ale mu bola a je neustále známa bieda ľudská, v ktorej hlad po chlebe je prejavom
hladu po živote. Ježišovi ide však o viac než len o dobro telesne. "Hlad duši sa nedá utíšiť
blahobytom". Ježišov "chlieb" je viac než len pokrm, ktorý slúži na utíšenie hladu. On utišuje
hlavne naše najhlbšie túžby.
Ako môže byť pre mňa Ježiš chlebom v tak rozsiahlom zmysle? Jednoducho tak, že sa otvorím
naňho, dovolím, aby sa stal časťou môjho osobného života. V jeho dotyku poznám, že mojou
úlohou je ten chlieb, ktorým On je pre mňa, ďalej dávať, deliť sa ním, sám sa stať chlebom pre
iných. Keďže ma Ježiš nakŕmil, môžem prispieť k tomu, iných ďalej kŕmiť. Tak ako bochník
chleba, ktorý delíme, aby posilnil nás aj iných. Chlieb, ktorý sa nedelí sa pokazí. Taká je
podstata chleba, deliť sa a dávať sa mnohým. Vďaka tomu zostávajú na žive tí, ktorí dávajú aj
tí, čo prijímajú. To je obraz tajomstva eucharistie.
Lámeme chlieb
Učíme sa dávať
Delíme sa životom
S mužmi
So ženami
So starými
So sivými
S dievčatami
S chlapcami
So smutnými
S pýtajúcimi sa
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So smejúcimi sa
So šťastnými
S nariekajúcimi
Lámeme chlieb
Učíme sa dávať
Delíme sa životom
S unavenými
So slabými
S chudobnými
So nasýtenými

S veľkými
S malými
S čakajúcimi
S majúcimi nádej
S váhajúcimi sa
S tými, čo mlčia
Lámeme chlieb
Učíme sa dávať
Delíme sa životom
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