
MANA JE ZNAMENÍ   
 

MODLITBA  
Hospodine, Bože, dobrý a laskavý. Zachraňoval jsi svůj lid. Vyvedl jsi ho z ot-

roctví. Chceš svobodu pro všechny lidi. Svobodu od ďábla, hříchu a smrti. Proto 
jsi poslal svého Syna Ježíše, Mesiáše, našeho Spasitele a Zachránce, aby nám svo-
bodu přinesl díky své oběti na kříži a aby nás ke svobodě tvých dětí volal a zval. 
Prosíme, abychom všude, kde slyšíme jeho volání pečlivě a pozorně poslouchali. 
A abychom to, co z Kristových úst slyšíme, také poslušně dělali.  

Děkujeme, že si smíme připomínat příběhy těch, kdo se tebou nechali osvobo-
dit a vyvést z otroctví. Chválíme tě za to, že si smíme připomínat příběhy tvého 
milosrdenství, péče a lásky na cestě za svobodou. Dobrořečíme ti, že smíme čerpat 
posilu ze svědectví o tvé dobrotě a štědrosti, moudrosti a síle.  

Chválíme tě a dobrořečíme ti za chleba, který od tebe máme. Děkujeme za po-
zemský chleba, kterým sytíš naše tělo. Děkujeme za živý nebeský chleba, kterým 
nás sytíš k věčnému životu.  

Otevři nás, prosíme, svým svatým Duchem, abychom přijali požehnání ze 
zvěstovaného slova. Abychom byli posíleni a povzbuzeni pro cestu víru uprostřed 
všedních dní. Naplň nás radostí ze spásy, vděčností za odpuštění a pokojem no-
vého života s tebou. Ukazuj nám znamení Kristova vítězství a jeho moci.  

Prosíme, Pane, tvoje láska a milost, tvoje moudrost a moc nechť jsou nyní 
s námi. Buď ti sláva a čest, chvála a dobrořečení nyní a na věky, amen.  

 
I. ČTENÍ Z BIBLE Exodus 16,1–31 

 
II. ČTENÍ Z BIBLE Jan 6,47–58 

Ježíš řekl: 47 „Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. 48 Já jsem 
chléb života. 49 Vaši Otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. 50 Toto je chléb, který 
sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře. 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.“ 52 Židé se mezi sebou přeli: „Jak nám ten člověk může dát 
k jídlu své tělo?“  53 Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo 
Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. 54 Kdo jí mé tělo a pije 
mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. 55 Neboť mé tělo je 
pravý pokrm a má krev pravý nápoj. 56 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve 
mně a já v něm. 57 Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo 
mne jí, bude mít život ze mne. 58 Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe – ne jako 
jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky.“ 

 
 



2 

KÁZÁNÍ  
Co se stalo na poušti, je znamení. I mana je znamení.  
Bůh se stará o svůj lid. Dává, co je potřeba. Many je dostatek: ale je potřeba ji 

sbírat. Člověk sám musí něco udělat. Je to znamení pro naši víru: Bůh dal záchranu 
v Ježíši, ale je ji potřeba „sebrat“.  

 
Mana je obraz Božího slova – studia Bible.  
Manu nikdo sbírat nemusel. Každý se mohl svobodně rozhodnout, že se mu 

nechce. Bylo jí dost pro všechny, ale ne každý si musel brát. Stejně je to s Božím 
chlebem, jeho slovem. Je ho dost, ale člověk ho nemusí sbírat a jíst. Záleží na mně, 
jestli sbírám a jím každý den nebo jen občas. Bible tu je, mohu ji otevřít a sbírat 
v ní a jíst – ale nemusím.  

Dlouhodobě se maně vyhýbat je ovšem hloupé i nebezpečné. Protože zeslábnu, 
chybí mi výživa a nakonec to může vést k ochromení, až ke smrti. Bez pravidel-
ného jídla člověk vyhladoví – i duchovně vyhladoví – a může duchovně zemřít.  

Mana padala brzy ráno, na začátku dne. Pak ji horko dne rozpustilo. Sbírat Boží 
slovo ráno má zvláštní požehnání – než se naše síly i koncentrace rozpustí v horku 
stresu a povinností. Je to praktické a moudré. Je to dobré i proto, že mi Bůh může 
na začátku dne říci mnoho dobrého a užitečného pro den, který je přede mnou.  

Mana se nedala sbírat do zásoby a člověk se nemohl najíst na mnoho dní do-
předu. Stejně je to s Božím slovem: není možné si dát jednu velkou porci a pak 
dlouho nic. Dobré biblické jídlo je pravidelné, čerstvé – konzumované každý den. 
I v neděli, protože právě v neděli mám šanci si to nejlépe vychutnat, protože mám 
klid a čas.  

Many měl každý dost – s výjimkou těch, kdo sbírat nechtěli. A její pravidelná 
konzumace mění život člověka – člověk je vděčnější, pokojnější, láskyplnější. Ne-
beský chleba dává člověku správný směr a rozměr života, správnou perspektivu. 
Zbavuje nespokojenosti, mrflání, nabubřelosti, pýchy, sobectví a mnoha dalších 
nehezkých věcí.   

Dodnes můžeme jíst manu – nebeský chleba. Najdeme ji na stránkách této 
knihy – Bible.  

Mana. Man hú? Co to je Boží slovo?  
Co to je Boží slovo? Boží slovo je radostná zvěst o Boží milosti a vysvobození 

z otroctví.   
Co to je Boží slovo? Boží slovo je dobrá zpráva o Boží lásce, odpuštění, smí-

ření, které Bůh nabízí ve svém Synu.  
Co to je Boží slovo? Boží slovo je ukazatel cesty: tudy vede cesta ke svobodě, 

k zaslíbené zemi. K Božímu království.  
Co to je Boží slovo? Boží slovo jsou pravidla, pravidla hry, podle nichž dobře 

a správně směřujeme a vedeme svůj život. 
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Co to je Boží slovo? Boží slovo jsou mantinely pro naši cestu životem, aby-
chom neutrpěli škodu a újmu. 

Co to je Boží slovo? Boží slovo je zrcadlo, které nám pomáhá poznat naše se-
lhání a vinu, náš hřích před Bohem.  

Co to je Boží slovo? Boží slovo je pramen potěšení, naděje, síly pro všechny 
zápasy.  

 
A ještě jiný zdroj nebeského chleba máme – večeři Páně. Ježíš řekl: Já jsem 

chléb života. A jako byla mana životodárnou silou na poušti, je jeho tělo životo-
dárnou silou pro nás dnes.  

Mana. Man hú? Co to je večeře Páně?  
Co to je večeře Páně? Večeře Páně je hostina vzpomínky, pomáhá proti zapo-

mnětlivosti.  
Co to je večeře Páně? Večeře Páně je hostina radosti: Bůh nám odpouští a 

ospravedlňuje nás.  
Co to je večeře Páně? Večeře Páně je hostina vděčnosti: chceme Boha chválit 

a děkovat mu.  
Co to je večeře Páně? Večeře Páně je hostina společenství: máme společenství 

s Bohem a mezi sebou.  
Co to je večeře Páně? Večeře Páně je hostina cti a slávy: jsme Božími dětmi, 

Kristovými spoludědici.  
Co to je večeře Páně? Večeře Páně je hostina naděje: jdeme vstříc věčnému 

životu v Božím království.  
 
Mojžíš řekl svým lidem: „Mana, to je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm“ 

(Ex 16,15). Ježíš řekl lidem: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ (J 6,41). „Já 
jsem mana, chleba nebeského Otce. Vezměte a jezte, toto je mé tělo (Mt 26,26), 
tělo, které se za vás vydává (Lk 22,19) 

Tenkrát v poušti to byl chleba pro přežití, pro zachování života, dnes chleba 
k přežití, pro zachování naší víry. Tenkrát chleba, který jedli, dokud nepřišli do 
zaslíbené země; dnes chleba, který jíme, než dojdeme k nebeské bráně.   

Tenkrát museli sbírat, i dnes musíme přijít a brát. Pojď a vezmi. Zadarmo. Do-
statek. Kolik potřebuješ. Pro každého je dost. 

Mana pro nás dnes: Ježíš, chleba života. V Božím slovu a večeři Páně. Sbírat 
musí každý sám. Kdo sbírá a jí, poznává a zakouší, že platí: Podle toho poznáte, 
že já jsem Hospodin, váš Bůh. Kdo sbírá a jí, pozná a zakusí, že platí: Kdo jí tento 
chléb, bude živ navěky. Amen.  

 
 

Michal Šourek 5. 3. 2023 
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