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Matúš 14 
15 Keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a povedali: Toto je odľahlé miesto a čas pokročil. 
Prepusť teda zástupy, nech si idú do dedín nakúpiť jedlo. 16 Ježiš im však povedal: Nemusia nikam 
chodiť, vy im dajte jesť. 17 Oni mu odpovedali: Máme tu iba päť chlebov a dve ryby. 19 Zástupom 
rozkázal posadať si na trávu, vzal tých päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, 
lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zástupom. 20 Všetci jedli a nasýtili sa, ba nazbierali aj 
dvanásť plných košov zvyškov. 
24 Loď bola vzdialená od brehu už mnoho stadií a zmietali ňou vlny, pretože vietor fúkal proti nim. 
25 Počas štvrtej nočnej stráže prišiel k nim Ježiš, kráčajúc po mori. 26 Keď ho učeníci videli kráčať 
po mori, prestrašení hovorili: To je prízrak! A od strachu kričali. 27 Ale Ježiš sa im hneď ozval: 
Vzmužte sa! Ja som to! Nebojte sa! 28 Peter mu odpovedal: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som 
prišiel k tebe po vode! 29 On povedal: Poď! Peter vystúpil z lode, kráčal po vode a šiel k Ježišovi.  
30 Ale keď videl, že vietor je silný, zľakol sa, začal sa topiť a kričal: Pane, zachráň ma! 31 Ježiš hneď 
vystrel ruku, chytil ho a povedal mu: Maloverný, prečo si pochyboval?

Ján 6
8 Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: 9 Je tu chlapec, ktorý má päť 
jačmenných chlebov a dve ryby; ale čo je to pre toľkých? 
15 Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znova na vrch, 
aby bol celkom sám.
19 Odplavili sa asi na dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď zbadali Ježiša kráčať po mori a približovať 
sa k lodi. Naľakali sa. 20 On im však povedal: Ja som to, nebojte sa! 
28 Oni mu povedali: Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? 29 Ježiš im odpovedal: Božím 
skutkom je, keď veríte v toho, ktorého on poslal. 30 Na to mu povedali: Aké znamenie urobíš, aby 
sme videli a uverili ti? Čo urobíš? 31 Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané: Dal im jesť 
chlieb z neba. 32 Ježiš im povedal: Amen, amen, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, 
ale môj Otec vám dáva ten pravý chlieb z neba, 33 pretože Boží chlieb je ten, čo zostupuje z neba 
a dáva svetu život. 
35 Ježiš im odpovedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať; a kto 
verí vo mňa, nikdy nebude smädný. 38 Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale 
vôľu toho, ktorý ma poslal. 40 Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal 
večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. 48 Ja som chlieb života. 49 Vaši otcovia jedli mannu 
na púšti a pomreli. 50 Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho 
jesť. 
66 Preto mnohí z jeho učeníkov ho opustili a viac s ním nechodili. 67 Tu povedal Ježiš Dvanástim: Aj 
vy chcete odísť? 68 Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného 
života 69 a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý
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