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PHÚC ÂM: Gioan 6, 1-15 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
  
Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilê. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã 
thấy những phép lạ Người đã làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi với các 
môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do Thái đã gần tới. 
  
Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy rất đông dân chúng kéo đến với Người. Người hỏi Philipphê: 
"Ta mua đâu đủ 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: "Tiền công hai trăm ngày làm việc cũng 
không đủ để mua bánh cho mỗi người ăn 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 người. 
 
 Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và tạ ơn, Người phân phát cho mọi người ăn, và cá cũng 
được phân phát như thế, ai muốn ăn 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 được phái 
đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến để tôn Người lên làm vua, nên 
Người đã trốn lên núi một mình. 
 

 

PHÚC ÂM: Gioan 6, 1-15 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
 
Phép lạ của Gioan là một dấu chỉ đến một thực tại sâu sắc hơn, cụ thể là, danh tính của Chúa 
Giêsu. Phép lạ của năm ổ bánh và hai con cá (phép màu duy nhất xuất hiện trong cả bốn Tin 
Mừng) cho chúng ta thấy rằng Người không những chỉ cho chúng ta ăn no bụng, mà còn cho cả 
linh hồn chúng ta ăn nữa. Chúa Giêsu tự giới thiệu mình là người nuôi dưỡng những nhu cầu sâu 
xa  nhất của chúng ta. Sự nhấn mạnh của phép lạ Thánh Thể, gợi cho ta nhớ đến Bữa Tiệc Ly 
cuối cùng khi Chúa Giêsu lấy bánh, làm phép, và bẻ ra cho các môn đệ.  
 
Tin mừng của Gioan không có nói về Chúa Giêsu lập nên Thánh Thể. Chương 6 là lời dạy của 
Gioan về Thánh Thể. 
 



Mười hai giỏ thức ăn dư thừa nhấn mạnh sự phong phú đặc trưng cho thời đại Messianic. Tin 
Mừng kết thúc với đám đông hiểu lầm về phép lạ hoặc chỉ dấu mà Chúa Giêsu vừa mới làm. Khi 
mọi người nhìn thấy một Chúa Giêsu tuyệt vời, là họ muốn tôn Người lên làm vua để thay thế 
triều đại La Mã và chăm sóc cho các nhu cầu vật chất của họ. Chúa Giêsu muốn cho họ thấy 
Ngài như là Đấng sẽ nuôi dưỡng những nhu cầu sâu xa nhất của linh hồn họ, dĩ nhiên, Người 
phớt lờ những nhu cầu khác của họ. 
 

CHIA SẺ NHỮNG CÂU HỎI ĐỨC TIN 
1. Quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ câu nào trong Tin Mừng đã thu hút sự chú ý của 
bạn. Tại sao? 
Chia sẻ các câu hỏi tiếp theo với cả nhóm. 
2. Điều gì xảy ra nếu có, là những kỷ niệm đẹp nhất của bạn về những buổi ăn uống ngoài trời? 
Những buổi ăn uống ngoài trời và Thánh Thể có điểm gì giống nhau? 
3. Hàng ngàn người đã tụ họp thành những nhóm nhỏ. Bạn thích điều gì nhất về trải nghiệm với 
nhóm nhỏ của mình? Vì không có gì là hoàn hảo, một điều gì có thể làm cho nhóm nhỏ của bạn 
có một trải nghiệm hiệu quả hơn? 
4. Giáo lý của Giáo hội Công giáo cho chúng ta biết rằng sự tham gia vào Thánh Thể sẽ nuôi 
dưỡng linh hồn chúng ta. Cách nào bạn có thể thực hành nhiệm vụ này? 
5. Điều gì Chúa Giêsu đang nói với chúng ta trong Phúc âm của Chúa Nhật này về việc một môn 
đệ nên nói hay thực hành lời Chúa như thế nào? 
 


