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"Vy im dajte jesť!" –
I jedli a nasýtili sa všetci. (Lk 9,13.17)

Melchizedech, kráľ Salema priniesol chlieb a víno. Bol totiž kňazom
najvyššieho Boha. Požehnal Abrama slovami:
"Nech Abrama požehná najvyšší Boh, Stvoriteľ neba a zeme. Sláva
najvyššiemu Bohu, ktorý ti vydal do rúk tvojich nepriateľov."
Abram mu potom dal desiatok zo všetkého.

Bratia a sestry, ja som od Pána prijal, čo som vám odovzdal: Pán
Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal
ho a povedal: "Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto robte
na moju pamiatku!"
Podobne vzal po večeri aj kalich a povedal: "Tento kalich je nová
zmluva v mojej krvi. Vždy, keď ho budete piť, robte to na moju
pamiatku!"
Vždy teda, keď budete jesť tento chlieb a piť z tohoto kalicha,
zvestujete smrť Pánovu, kým nepríde.

Ježiš rozprával zástupom o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo
potrebovali jeho pomoc.
Deň sa začal schyľovať. Tu pristúpili k nemu Dvanásti a povedali:
"Rozpusť zástupy; nech sa rozídu do okolitých dedín a osád
pohľadať si nocľah a jedlo, lebo tu sme na pustom mieste."
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Ježiš im povedal: "Vy im dajte jesť!" Ale oni odpovedali: "Nemáme
viac ako päť chlebov a dve ryby; iba ak by sme šli a nakúpili pokrm
pre všetok tento ľud." Bolo tam asi päť tisíc mužov.
Ale on povedal svojim učeníkom: "Usaďte ich v skupinách asi po
päťdesiatich!" Urobili to a všetkých usadili.
Ježiš vzal päť chlebov a dve ryby, pohliadol k nebu, dobrorečil,
lámal ich a dával učeníkom a oni ich predložili zástupom. I jedli a
nasýtili sa všetci. Zvyškov a odrobín sa nazbieralo dvanásť košov.

Vo sviatok Božieho Tela si Cirkev pripomína ustanovenie Eucharistie pri poslednej
večeri. To, čo Cirkev slávi počas celého roka sa stáva dnes stredobodom tohto
sviatku: Premenenie chleba a vína na Telo a Krv Krista. Eucharistia je sviatosť, ktorej
význam ďaleko viac prekračuje iba to viditeľné.
Pre mnohých je toto tajomstvo nezrozumiteľné (stalo sa ním), nemajú k nemu
žiaden vzťah (už nie). Otázka je možno naliehavejšia ako pri iných pravdách viery:
čo sa tu vlastne deje? Čo to má s mojím životom spoločné?
Začiatky siahajú do sviatku Pascha, ktorý pripomína koniec utláčania a
vyslobodenie Izraela. Pripomína ten veľký Boží čin, ktorý je stredobodom židovskej
viery. Pri poslednom sviatku, ktorý oslavuje Ježiš pred svojou smrťou so svojimi
priateľmi, majú zvláštnu úlohu chlieb a víno. Chlieb, symbol každodennosti,
námahy a ľudskej práce, symbol toho, čo nás nasycuje a z čoho žijeme. Víno,
symbol sviatku a radosti, symbol toho, čo nás zabáva a čo dokáže uhasiť náš
životný smäd. Teraz sa stavajú tento chlieb a toto víno časťou udalosti, ktorú
sprítomňujeme pri každej svätej omši a v dnešný sviatok výnimočným spôsobom:
Kristus nám ponúka, chce nás neustále obdarúvať svojou prítomnosťou v
každodennom chlebe. Nejde len o chlieb a víno samo osebe, ale o skúsenosť
"Communio-společenstvo" s Kristom samým. Ide o skúsenosť, ako chce byť
skutočnosť Božia jedno s človekom až do poslednej bunky jeho tela. Je tu viditeľný
ešte jeden aspekt našej viery: Kristus chce byť pri nás v jednoduchom chlebe a v
normálnom víne; ten, ktorý sám seba nazval "ja-som-pri-vás". Ten "ja-som-pri-vás"
sa dáva vždy nanovo, aby sme sa aj my rozdávali jeden pre druhého. Eucharistia –
dar pre náš život, ktorý chce dokázať, aby sme si uvedomili, že aj každodennosť
môže byť miestom stretnutia s Bohom. V mnohých veciach ... Boh ...
Na mnohých miestach sa dnes nesie Kristovo Telo v slávnostnej procesii ulicami,
prechádza naším svetom, v ktorom žijeme a pracujeme. Prítomnosť Kristovho Tela v
našom svete chce dnes urobiť prítomnosť Božiu v našej každodennosti vyslovene
viditeľnou a pripomenúť nám, že aj svet sa dá zmeniť, tak ako sa chlieb premení na
Telo Kristovo. Svet môže byť iný, pretože chce v ňom bývať Boh a tak všetko, čo
nás stretáva, môže byť obrazom jeho spásonosnej prítomnosti. V premenenom
chlebe na našich uliciach vidíme, ako sa Božie človečenstvo dotýka celého
stvorenia. Božia spása prenikne všade, nič nevynímajúc. A takto opäť – vo všetkých
veciach ... Boh.


