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PHÚC ÂM: Ga 6, 1-15 
  
Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng 
theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi 
và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. 
  
Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi 
Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, 
vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ 
để mỗi người được một chút". Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa 
cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy 
nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi 
đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. 
  
Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá 
cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các 
môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". Họ thu lại được mười hai thúng đầy 
bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. 
  
Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Đấng tiên tri phải đến 
trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người 
lại trốn lên núi một mình. 
Đó là lời Chúa. 
 
Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary) Ga 6:1-15 
Những phép lạ trong Phúc Âm Gioan là một dấu hiệu ám chỉ một thực tế sâu sắc hơn, đó là danh 
tính của Chúa Giêsu. Phép lạ về ổ bánh và cá (phép lạ này duy nhất xẩy ra trong tất cả bốn sách 
Phúc âm) cho chúng ta thấy Thiên Chúa không chỉ nuôi cơn đói bụng của chúng ta, mà còn nuôi 
cả tâm hồn đói khát của chúng ta nữa. Chúa Giêsu tự giới thiệu mình là Đấng ban những nhu cầu 
cần thiết nhất của chúng ta. Phép lạ có âm hưởng mạnh mẽ đến bí tích thánh thể, gợi nhớ đến Bữa 
Tiệc Ly khi Chúa Giêsu cầm lấy bánh, ban phép lành và ban phát cho họ. Phúc âm của Gioan 
không có câu chuyện nào nói về Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Chương 6 này niói về lời 
khuyên dạy của Gioan về Bí tích Thánh Thể. 
Mười hai giỏ đầy thức ăn dư thừa nhấn mạnh sự phong phú đặc biệt của thời đại Đấng Cứu Thế. 
Tin Mừng kết thúc với sự hiểu lầm của đám đông về phép lạ hoặc dấu hiệu Chúa Giêsu vừa ra 
tay. Khi mọi người nhận thấy Chúa Giêsu thật là Đấng làm nhiều điều Kỳ diệu tuyệt vời, họ muốn 
Ngài lên làm Vua, người sẽ đánh đuổi quân La Mã và sẽ lo nhu cầu vật chất của họ. Chúa Giê-su 
muốn họ xem Ngài như Đấng nuôi dưỡng nhu cầu cần thiết nhất cho linh hồn họ nhưng Ngài 
không quên những nhu cầu khác của họ. 
 
 



Câu Hỏi Chia Sẻ Đức Tin (Faith Sharing Questions) 
 

1. Chia sẻ với nhóm hoặc với người bên cạnh điều gì đã xúc động bạn nhiều nhất trong Phúc 
âm. Với câu hỏi đầu tiên này, chúng ta hãy cố gắng tránh bình luận về những gì người khác đã 
chia sẻ. Chúng ta chỉ cần chia sẻ những gì trong thâm tâm mình và sau đó để phiên người khác 
chia sẻ. 

2. Hàng ngàn người đã chia ra từng nhóm nhỏ. Trong nhóm nhỏ qua sự học hỏi trải nghiệm, bạn 
thích nhất điều gì? Vì không có gì là hoàn hảo, điều gì có thể làm cho nhóm nhỏ của bạn có một 
trải nghiệm đạt được nhiều hoa trái ? 
3. Trong bài đọc II, thánh Phaolô nêu lên một số nhân đức tương quan sẽ giúp xây dựng sự hiệp 
nhất và hòa thuận trong gia đình và trong cộng đoàn. Trong số các đức tính này, bạn cảm thấy 
mạnh ở nhân đức nào và yếu ở nhân đức nào? 
4. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo cho chúng ta biết rằng việc tham dự vào Bí tích Thánh Thể 
là dậy chúng ta cho kẻ đói khát ăn. Một cách nào bạn thực hiện được nhiệm vụ này? 
5. Cậu bé trong Tin Mừng chia sẻ tất cả lương thực nhỏ bé của mình mà lương thực đó lại trở 
thành một ơn lành lớn cho kẻ khác. Bạn cần chia sẻ món quà nào để Thiên Chúa dùng nó để ban 
ơn lành cho kẻ khác? 
6. Nêu một việc trong phúc âm hôm nay khuyên chúng ta nếu làm môn đệ của Chúa Giêsu thì 
chúng ta cần phải sáng suốt và hành động như thế nào? 

 
 


