
JAN 6 

Jeţíš – chléb a Slovo  

 
Které slovo se v této kapitole mnohokrát opakovalo?   Chléb. 

Kolikrát?  21x 

JEŢÍŠ A ZÁSTUPY:  

A) v. 1-13  Jeţíš sytí zástupy.     

B) v. 15-21 Jeţíš opouští zástupy.  

C) v. 22-59 Jeţíš učí zástupy. 

 

A) Pět chlebů a dvě ryby  

Je to tak důležitá událost, že je zaznamenána ve všech 4 evangeliích.  

Jaký byl v úvodu kapitoly problém? Nebylo jídlo pro zástupy. 

 

Jakými čtyřmi způsoby se dal problém řešit?  

a) Matouš 14,15 Propust zástupy!  

     Kdo navrhl toto řešení? Učedníci. 

b) Jan 6,7 Problém by vyřešily peníze!  

     Kdo takto uvažoval?  Filip. 

c) Jan 6,8-9  Jeden učedník si něčeho všiml, ale nevěděl co s tím.  

     Kdo to byl? Ondřej. 

d) Jan 6,11 Kdo nakonec vyřešil problém? Ježíš.   

     Jak ho vyřešil? Bere chleby, vzdává díky, rozdává jídlo. 

 

Jak řešíš své problémy ty?  

Naučení z příběhu:  

1. Kdykoliv řešíte problém, dejte vše co máte Ježíši a dovolte mu 

dotáhnout to do konce.  

2. Místo stěžování si na to, co nemáme, měli bychom vzdávat Bohu 

díky za to, co máme a On nás posune dál.  

 

B) To jsem já! (v. 14-21) 

Jaký problém nastal zde? Ježíš od zástupu odchází. 

Jakými zázraky to Ježíš řešil? Kolik jich bylo?  

1.Ježíš kráčí po moři 2.Petr kráčí po moři 3.Vítr se utišuje 4. Loď rychle 

dorazí ke břehu. 

 

C) Chléb ţivota (v. 22-59) – rozhovor Ježíše s lidmi má 4 fáze:  

1. v. 22-40 Hledání. Lidé kladou otázky. 

Důležité verše: 34 a 35 Řekli mu: „Pane, dávej nám ten chléb vždycky.“ 

Ježíš jim odpověděl: „Já jsem chléb života.“    

2. v. 41-51 Reptání. Na co nejvíc reptali?  

3. v. 52-59 Hádka.  O čem byla řeč? Jak to Ježíš vysvětlil?  

4. v. 60-71 Odchod od Kežíše.  To způsobilo 1 kázání!  

(Tak jako přijímáte jídlo a pití, stejně musíte přijmout Ježíše. Potom vám 

daruje život. ) 

 

Závěr: Jak tedy můţeme jíst Jeţíšovo tělo a pít jeho krev? J6,63 



………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….... 


