
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Hlad a nasycení (2Kr 4. 38-44) 

            (bohoslužby pro děti) 
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text 2Kr 4. 38-44 

 

poslání 2 K 9. 8-15 

 

písně: 627, 177, 613, 176, 636 

 

 

627 Má duše Boha velebí 

177 Nuž Bohu děkujeme 

613 Oči všech se upírají 

176 Někdo mne vede za ruku 

636 Z tvé ruky, Pane můj 
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Milé děti, milí bratři a sestry, 

 

Dnešní příběh a kázání je o jídle. Jídlo je pro každého z 

nás velmi důležité. Bez jídla se nedá žít. Prostě jídlo a život 

patří dohromady. Když se v Bibli mluví o jídle, mluví se 

také o životě. 

Děti kdy jste naposledy jedli? Jak myslíte, že by jste 

dlouho vydrželi bez jídla? Den, týden, měsíc? Bez jídla se 

dá ovšem nějaký ten týden vydržet, ale když nebudeme jíst 

měsíc, začne nám už jít o život. 

Hlad. Náš první příběh vypráví o tom, jak byl v Izraeli 

hlad.  Asi proto, že dlouho nepršelo. Déšť měl na starosti 

pohanský bůh Baal. I v Izraeli ho mnozí uctívali. Ale nyní 

to nějak nefungovalo. Nepršelo, nebyla úroda a lidé měli 

hlad. A ti, kdo věřili v Hospodina viděli, že Baal není bůh, 

který by měl moc. Viděli, že je to jen bezmocná modla. 

Tykve. Jíst potřeboval každý. I ti, kteří věřili v Hospodina,  

i prorok Elíša (Elizeus) a jeho učedníci. A tak jeden šel a 

nasbíral to, co našel. Byly to polní tykve. Možná se 

podobaly ozdobným dýním, které známe i my. Nasbíral a 

přinesl jich plnou zástěru. Nikdo je ale neznal. Ale kdy má 

člověk hlad.... Mládenec je nakrájel do hrnce a uvařil z nich 

polévku. 

Smrt v hrnci. Ale nebyla to dobrá polévka. Bylo ta asi 

něco podobného, jako by jste uvařili polévku z hub, které 

by jste neznali. Jako byste uvařili polévku z jedovatých 

hub. Ti, kteří to ochutnali, hned poznali, že je to 

nepoživatelné a asi i jedovaté. Vykřikli: „V hrnci je smrt!“ 

Prostě se to nedalo. Bylo to hrozné. Jen si to představte: 

Měli hlad, měli jídlo a nemohli ho jíst. 
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Elíša a mouka. Nakonec to zachránil prorok Elíša. Byl to 

prorok, v kterém byl Boží duch. Vzal mouku a nasypal ji 

do hrnce. Prostřednictvím Elíši tak Hospodin jedovaté 

jídlo, v kterém byla smrt, promněnil v jídlo, které se dalo 

jíst a v kterém už nebylo nic zlého. Ten, kdo věří v 

Hospodina (tak jako Elíša), přináší život i tam, kde je smrt.   

Chléb. Co je to nejběžnější jídlo? Je to chléb. Proto, když 

se mluví v Bibli o jídle, mluví se o chlebu. Kde to je? Třeba 

nekvašený chléb při vyjití z Egypta,  mana - chléb s nebe, 

Ježíšovo nasycení zástupů, chléb při poslední večeři.  

Muž z Baal-šališi. Druhý příběh je také o jídle. Je to chléb. 

Není jedovatý, ale je ho málo. Ale je pozoruhodné, že ho 

přináší muž z vesnice, která nesla jméno boha Baale (Baal-

šališ). Tento muž však věřil v Hospodina a jednal podle 

Božího přikázání: „Prvotiny prvních úrod země své 

přinášeti budeš do domu Hospodina Boha svého.“ Ex 23.19 

Chrám v Jeruzalémě byl daleko a tak přinesl to první ze své 

úrody Hospodinovu proroku. 

20 chlebů. 20 chlebů a trocha nevymláceného obilí. Bylo 

to jídlo, ale bylo ho málo. Vždyť tam bylo sto mužů. 

Nebyly to totiž chleby jako je známe my dnes, ale byly to 

jen chlebové placky. Pro Elizea by to stačilo, ale pro sto 

mužů ne. 

Dej to lidu! Elíša si chléb nechce nechat pro sebe. Chce, 

aby ho jedli všichni, kteří jsou zde s ním. „Dej to lidu ať 

jedí.“ Ale jeho služebníku se to zdálo divné. Copak tak 

málo chleba mohu nabídnout sto mužům? Vždyť je to 

trapné. Nenají se nikdo, jenom si zobnou a budou mít ještě 

větší hlad.  

Všichni se najedí a ještě zůstane. Ale prorok trvá na 

svém: „Dej to lidu, ať jedí, neboť praví Hospodin: Budou  
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jíst a ještě zůstane.“ Elíša slyší Boží slovo a spolehne se na 

něj. Rozmnožení chleba je znamení, že Hospodin je pravý 

Bůh. Bůh, který se stará o ty, kteří mu věří. A tak v době 

hladu přijde záchrana. Z Boží vůle se najedí všichni, kteří 

jsou kolem Elíši. A ještě zůstane.  

Ukazatele k Ježíšovi. Oba dva příběhy můžeme číst jako 

ukazatele k Pánu Ježíši Kristu. Elíša přemohl jen smrt v 

hrnci. Ježíš přemohl smrt svým vzkříšením zcela. Elíša 

nasytil dvaceti chlebovými plackami sto mužů. A Ježíš 

rozdělil pět ječných chlebů mezi 5000 můžů (J 6.1nn a 

par.). A také zde ještě zůstalo - 12 plných košů. Je to 

znamení, že tento chléb je připraven i pro nás. Ježíš sytí ty, 

kdo mu důvěřují. Dává jim pro život vše potřebné.  

Jiný chléb. Ježíš nás sytí ještě jinak. Chce nás nasytit 

chlebem Božího království. Tento chléb dává chuť k životu, 

sílu v utrpení i naději na dobrou budoucnost. Takový chléb 

se ale nedá nikde koupit. Takový chléb může dát jen Ježíš.   

Ježíš je chléb života. Ježíš sám je tento chléb života (J 

6.48). Vždyť Ježíš žil pro druhé, rozdal svůj život pro 

druhé, za druhé se obětoval, za druhé zemřel na kříži, aby 

oni mohli žít. Tento chléb života, chléb Kristovy oběti, 

může dát jen Ježíš sám. 

Chléb pro všechny. Ježíšův chléb, chléb Krisovy oběti, je 

tu pro všechny, kteří za Ježíšem  s důvěrou přicházejí. Je tu   

Pro ty, co tu byli, pro ty, co tu jsou i pro ty, co tu teprve 

budou. Je tu také pro nás. 

Nasycení. Ježíš zahání náš hlad po lásce, po pravdě, po 

spravedlnosti, po životě věčném. Ježíš je nám chlebem, z 

kterého můžeme dobře žít. Dnes i v budoucnosti  Božího 

království.  

                                           Amen   


