Joh 6, 24 - 35
På den tid så mengden at Jesus ikke var der, og
ikke hans disipler heller. Da gikk de selv
ombord i båtene for å dra til Kafarnaum og lete
etter Jesus. Og da de fant ham på den andre
bredden, spurte de ham: «Rabbi, når kom du
hit?» Jesus svarte dem: «Sann disse mine ord!
Dere leter etter meg, ikke fordi dere har sett
jærtegn, men fordi dere fikk stille deres sult på
brød. Men nå skal dere arbeide, ikke for den mat
som forgår, men for den mat som forblir og gir
evig liv – den som Menneskesønnen vil gi dere.
For ham har Gud, Faderen, merket med sitt
segl.» De sa da til ham: «Hva er det da for et
verk, det arbeide Gud venter av oss?» Jesus
svarte: «Å tro på ham Gud har utsendt, det er
det verk Gud krever.» Da sa de: «Hva for et
jærtegn har du å vise oss, så vi kan se det og tro
på deg? Hva for et verk vil du selv utføre? Våre
fedre fikk manna å spise i ørkenen, som det
heter i Skriften: ‘Brød fra himmelen gav han
dem å spise.’» Da sa Jesus til dem: «Sann mitt
ord! Brød fra himmelen, det fikk dere ikke av
Moses; men nå gir min Far dere det virkelige
himmelbrød; for Guds brød, det er han som
stiger ned fra himmelen og gir verden liv.» De
sa til ham: «Så gi oss bestandig av det brødet,
Herre.» Jesus svarte: «Det er jeg som er livets
brød. Den som slutter seg til meg, skal aldri sulte
mer, den som tror på meg, skal aldri noensinne
lide tørst.»

A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma
tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do
łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali
Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na
przeciwległym brzegu, rzekli do Niego:
«Rabbi, kiedy tu przybyłeś?» W odpowiedzi
rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego,
żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli
chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten
pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na
wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego
to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg
Ojciec». Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy
czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?»
Jezus odpowiadając rzekł do nich: «Na tym
polega dzieło [zamierzone przez] Boga,
abyście uwierzyli w Tego, którego On
posłał». Rzekli do Niego: «Jakiego więc
dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie
uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli
mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do
jedzenia chleb z nieba». Rzekł do nich Jezus:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie
Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero
Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba.
Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z
nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli
więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze
tego chleba!» Odpowiedział im Jezus: «Jam
jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie
będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy
pragnąć nie będzie..

Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở
đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền
và đến Caphar-naum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp
Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng:
"Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giê-su
đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta,
không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ,
nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các
ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay
hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống
muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các
ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi
dấu".
Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là
làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là
công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào
Đấng Ngài sai đến".
Họ thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để
chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì?
Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như
đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi
trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi,
không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi
trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh
bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là
vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian".
Họ liền thưa Người rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng
tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là
bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói;
ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ".

When the crowd saw that neither Jesus nor his
disciples were there, they themselves got into
boats and came to Capernaum looking for
Jesus. And when they found him across the sea
they said to him, "Rabbi, when did you get
here?" Jesus answered them and said, "Amen,
amen, I say to you, you are looking for me not
because you saw signs but because you ate the
loaves and were filled. Do not work for food
that perishes but for the food that endures for
eternal life, which the Son of Man will give you.
For on him the Father, God, has set his seal."
So they said to him, "What can we do to
accomplish the works of God?" Jesus answered
and said to them, "This is the work of God, that
you believe in the one he sent." So they said to
him, "What sign can you do, that we may see
and believe in you? What can you do? Our
ancestors ate manna in the desert, as it is
written: He gave them bread from heaven to
eat."
So Jesus said to them, "Amen, amen, I say to
you, it was not Moses who gave the bread from
heaven; my Father gives you the true bread
from heaven. For the bread of God is that which
comes down from heaven and gives life to the
world." So they said to him, "Sir, give us this
bread always." Jesus said to them, "I am the
bread of life; whoever comes to me will never
hunger, and whoever believes in me will never
thirst."

