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CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA CHAY CẢ  
Phép lạ 5 cái bánh, 2 con cá, mà 5000 người                       

ăn còn dư 
 

BÀI EVAN THEO THÁNH GIOAN VI, 1-15 
 

Lúc ấy: Đức Chúa Giêsu qua bờ bên kia biển Galilêa tức là hồ 
Tibêria. Một đoàn dân đông đúc theo Người vì họ đã xem các 
phép lạ Người làm để chữa kẻ có tâ ̣t nguye ̀n. Đức Chúa Giêsu lên 
núi và ngồi đó cùng các môn đệ Người. Vẩ lễ Phanxica (le ̃ Vượt 
Qua), lầ le ̃ lớn trong dân Giudêu đẫ gâ ̀n tới.  
Đức Chúa Giêsu ngước mâ ́t lên trông thấy dân sự đông đúc đâng 
đến cùng Người. Chúa bèn phán bảo Philipphê «Ta bie ́t mua 
bánh đâu cho dân này có đủ mầ ăn?» Chúa bảo ông thế để thử 
lòng ông, vì Chúâ đã thừa hiểu việc Người định làm rồi. Ông 
Philipphê thưâ Người: «Dù có mua hai trăm đo ̀ng bậc bấnh cũng 
không đủ cho mo ̃i người ăn mo ̣t chút.» Một người trong các môn 
đệ tức là Anrê em ông Ximon Phêrô thưâ cùng Chúa râ ̀ng: «Ở 
đây có một đứa trẻ còn năm cấi bánh mạch nha và hai con cá. 
Mà bấy nhiêu thâ ́m chi cho bâ ́y nhiêu người?» Đức Chúa Giêsu 
phán râ ̀ng: «Bay hãy truye ̀n phô ông â ́y xuống.» Ở chỗ â ́y có 
nhiều cỏ, ai nấy ngồi xuống. Ke ̉ he ́t thẩy no ̣ i đần ông được chừng 
năm nghiǹ người.  
Bâ ́y giờ Đức Chúa Giêsu cầm bánh, đo ̣ i ơn rồi phát cho họ, lại 
phát cả cá cho họ ăn mặc sức. Khi mọi người đã no ro ̀i thi ̀Người 
liền phán cùng các đâ ̀y tớ râ ̀ng: «Hãy thu lấy những miếng thừa 
đừng để hư phí miếng nào.» Các ông làm như Người dạy và đã 
lượm những miếng bánh còn lại được đầy mười hai thúng.  
Thấy phép lạ Đức Chúa Giêsu vừa làm, dân chúng kêu lên: «Ông 
này thật là Đấng Tiên tri phải đến (Đức Chúa Trời hứâ cho đến) 
cõi đời.» Song Chúa Giêsu biết họ sắp đem Người đi và tôn Người 
làm Vua, nên Chúa lại một mình trốn lên núi. 
 
Ớ anh em rất yêu dấu! Các phép lạ Chúa làm, thì không những 
để giúp ta theo thời thế, lại cũng có ý chỉ cao sâu mầu nhiệm để 
dạy người ta nhiều điều khác. Thí dụ như phép lạ Chúa làm, đã 
thuật lại trong bài Evan sáng nay, là phép lạ Chúa lấy năm cái 
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bánh mạch nha, và hai con cá mà làm cho nó hoá ra nhiều, đủ 
cho năm nghìn người ăn no, còn dư lại mười hai thúng. Chúa 
làm phép lạ ấy để nuôi dân sự đô hội đi theo Chúa mà nghe 
giảng vì đến nơi rừng núi, chợ búa cách xa, không thể mua đâu 
được gì mà ăn. Khi ấy chỉ có năm cái bánh và hai con cá, là do 
của một cậu bé kia đem theo cho mình. Chúa bảo dân sự ngồi 
đoạn, Chúa cầm lấy năm cái bánh ấy, ngửa mặt lên trời cám ơn 
Đức Chúa Cha, rồi trao cho các Tông Đồ phân phát cho người ta 
lĩnh mà ăn mặc thích. Đoạn Đức Chúa Giêsu cũng cầm hai con 
cá và làm như vậy, rồi phân phát cho người ta. Ai nấy ăn no rồi, 
Chúa bảo các Tông Đồ nhặt lấy những miếng bánh còn dư, thì 
tính được mười hai thúng.  
 
Ớ anh em, Chúa làm phép lạ ấy, để nuôi dân chúng, thì sự đã 
đành; nhưng Chúa còn có ý lấy phép lạ ấy mà dạy ta nhiều điều 
khác, nhất là hai điều này: I. Là Chúa sẽ làm phép lạ khác để 
nuôi ta phần hồn. II. Là kẻ thật lòng theo Chúa, làm tôi Chúa, thì 
Chúa không để thiếu thốn bao giờ.  

 

I.Sẽ có phép lạ trọng hơn và bền vững lâu dài. 
Trong phép lạ này Đức Chúa Giêsu làm cho bánh và cá hoá ra 
nhiều, để nuôi dân phần xác và tạm một bữa ấy thôi. Song sau 
này trước khi Chúa phó mình chịu nạn, mà ngồi ăn lễ Phanxica 
cùng môn đệ, thì Người sẽ làm một phép lạ khác ra như Người 
làm cho Mình Người hoá ra nhiều để nuôi linh hồn nhiều người, 
và chẳng phải nuôi tạm một bữa thôi, bèn là nuôi hằng ngày và 
cứ nuôi mãi cho đến tận thế. Vậy phép lạ ấy là gì, thì anh em đã 
biết, ấy là phép lạ Thánh Thể. 

 
Phép Thánh Thể là phép rất nhiệm mầu, trí loài người hiểu 
chẳng thấu, cho nên trước khi Chúa lập phép ấy, thì Chúa làm 
một ít phép lạ nhãn tiền, ngũ quan xem thấy, để dọn đàng cho 
người ta tin một phép lạ con mắt xem chẳng thấy, chỉ lấy đức 
tin mà tin như thế, vì Chúa là Đấng chân thật vô cùng đã phán 
dậy, không thể nào là sai. Những phép lạ ấy làm mà dọn đàng, 
như phép lạ Chúa làm cho nước trở nên rượu, khi ăn cưới tại 
thành Cana; hai lần phép lạ Chúa làm cho bánh và cá hoá ra 



4 
 

nhiều, để nuôi dân chúng: lần trước là lần thuật trong bài Evan 
sáng nay; trong phép lạ sáng nay có nhiều điều hợp với phép 
Thánh Thể: Vậy trước khi Chúa làm phép lạ ấy, thì Người làm 
gì? Người dạy dỗ dân chúng cho biết về nước Đức Chúa Trời và 
chữa những kẻ có tật bệnh cho lành đã. Ấy là hai điều tha ̀y cả 
quen làm trước khi cho người ta chịu lễ.  

 
a) Người dạy cho người ta rõ đạo lý, nhất là những điều cần 
phải tin trong Đạo Thánh, những điều phải biết về các phép Bí 
Tích, nhất là về phép Giải Tội và phép Mình Thánh.  
 
Bởi vậy con cái anh em muốn rước lễ vỡ lòng, lại phải rước lễ 
theo luật Hội Thánh, vì nó đã có trí khôn, mà anh em không 
muốn cho nó đi nghe dạy cho biết những sự cần ấy; thì anh em 
có tội nặng, vì không lo cho con cái về đàng rỗi linh hồn. Đã đến 
kỳ nó phải chịu lễ, mà nó chẳng biết những điều phải tin, những 
việc phải làm, những sự phải lánh, những kinh phải đọc, cho 
đáng gọi là con nhà có đạo, thì có lẽ nào mà cho nó chịu lễ 
được?  
 
Vậy anh em hãy liệu cho con cái đi nghe dạy, để nó dọn mình 
chịu lễ; thấy đứa nào đã đến tuổi khôn, thì chớ ham công việc 
mà giấu ẩn nó đi, làm như thế thì thiệt cho linh hồn con cái 
mình, và mình phải liên can về việc ấy không khỏi.  

 
b) Trước khi ăn bánh ấy thì Chúa chữa bệnh tật cho những kẻ 
liệt, ấy chỉ nghĩa ai muốn chịu Mình Thánh Chúa, thì trước phải 
lo chữa mọi tật bệnh trong linh hồn, là lo xưng tội cho sạch mọi 
tội, nhất là các tội trọng. Một linh hồn còn mắc tội, thì ví như 
một người đang đau tì vị; khi ai đau tì vị muốn ăn của gì vào thì 
không những không bổ ích, lại sinh hại thêm mà thôi, vì tì vị bất 
hợp. Một linh hồn đau tì vị, nghĩa là còn mắc tội trọng, mà chịu 
lấy bánh bởi trời thì bánh ấy đã không làm ích, lại sinh hại 
thêm mà chớ, vì là chịu lấy lý đoán cho mình, như lời Thánh 
Phaolô đã dạy.  
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Ấy là hai điều quan trọng Chúa có ý dạy ta trong phép lạ này. 
Bây giờ ta nên xét Chúa đã cho ai ăn bánh ấy, thì ta liền biết ai 
đáng chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu.  

 
Chúa đã ban bánh ấy cho những kẻ có lòng tin, cậy, trìu mến mà 
theo Đức Chúa Giêsu, đàng sá xa xôi, lên nơi rừng núi, chẳng 
đem của hành lý theo mình, dường phó trót hồn xác trong tay 
Người; kẻ muốn chịu lấy Mình Thánh Đức Chúa Giêsu, thì cũng 
phải có lòng tin, cậy, mến như thế.  

 
Bấy lâu khi anh em chịu lễ, anh em có giục lòng tin, cậy, mến 
Chúa chăng? Có sẵn lòng phó thác mọi sự xác hồn cho Chúa 
chăng? Nếu chưa được như thế, thì từ rầy chớ quên.  

 
II.Phép lạ này dạy ta cho biết Chúa chẳng bỏ kẻ                                

thật lòng làm tôi Người. 
Nhiều kẻ giữ đạo Chúa, mà những khó khăn, chỉ ham lo việc ăn 
làm, mà việc linh hồn không sá kể: Chúa Nhật, lễ trọng cũng bỏ 
lễ không xem, vì những để lòng theo việc phần xác. Vậy, ớ 
những người khô khan thể ấy, hãy suy đến phép lạ này, là hãy 

nhớ lại lời Chúa đã phán: «Bay chẳng trọng hơn loài chim chóc 
hoa cỏ sao? Kìa chim trời không gieo không vãi, không tích thóc 
vào kho, mà Cha Cả cũng nuôi nó, chưâ từng để nó chết đói. Hoạ 
kiâ ngoài đồng không dệt, không thêu, lại rầy có rum ra, mai kia 
cũng đun vào lửa, mà Cha Cả còn trau giồi nó đẹp hơn cẩm bào 
vua Salomon, sao bay còn hèn tin như thế? Lo gì cho lắm về cơm 
ăn áo mặc mà quên nước Thiên Đàng. Hãy tìm nước Thiên Đàng 
và sự công chính cho được vào nước Thiên Đàng đã, còn các sự 

khác rồi Cha Cả cũng sẽ thêm cho bay.» Ấy lời Chúa dạy đinh 
ninh như thế, sao con còn non dạ nghi nan? Vua Thánh Đavít 
rằng: Júnior fui, étenim senui; et non vidi justum derelićtum, nec 

semen ejus quærens panem. «Tôi từ thuở bình sinh cho đến tuổi 
già chưâ từng thấy kẻ lành phải Chúa bỏ, hay là con cháu kẻ ấy 

phải đi ăn mày bâo giờ.» (Ps. XXXVI, 25) Anh em đã nghe nhiều 
tích trong Sấm Truyền, nhiều truyện trong Sử Ký, Chúa đã làm 
phép lạ mà nuôi tôi tá Chúa, như nuôi Êlia lúc đi đàng, nuôi 
Đaniêl trong hang sư tử, nuôi Giôna dưới biển, nuôi dân Giudêu 



6 
 

trên rừng, v.v. kìa như các thánh tu rừng: Phaolô; Antôn, 
Hilariô v.v. ở trên rừng sức khoẻ sống lâu, nào có lo gì đồ ăn áo 
măc?  

 
Anh em lo việc phần xác cho lắm, mà không sá gì đến việc Chúa, 
việc linh hồn, thì xem ra anh em hèn tin quá lẽ. Vậy thì trăm 
việc ở đời không phải qua tay Chúa sao? Anh em làm ruộng, 
nhọc công cầy bừa gieo cấy, mà sự mất mùa được mùa thì bởi 
ai? Anh em có làm mưa làm nắng được không? Chúa Nhật nay 
tốt nắng, anh em vội ra làm muối, kinh không kể, lễ không xem, 
mai kia cùng cả tuần Chúa giáng mưa xuống, thì anh em được 
chi? Giá mà anh em đọc kinh xem lễ rồi sẽ hay, cả tuần Chúa lại 
cho nắng luôn nào khó gì. Anh em vội vàng đi chợ mà bỏ lễ, ra 
chợ Chúa không cho gặp khách mua thì sao?  
 
Vậy, ớ anh em, tiên vàn hãy lo làm tôi Chúa, lo thờ phượng 
Chúa, rồi lo đến việc làm ăn, thì Chúa sẽ lo làm một với anh em. 
Hãy trông cậy Chúa, chớ cậy sức lực mình thái quá; anh em lo 
việc mình bỏ việc Chúa, ấy là cậy sức mình thái quá. Chúa cho 
có xác, thì phải ăn làm để lo cho xác chốc; nhưng mình còn có 
hồn là phần trọng hơn, thì còn phải lo cho hồn. Lo việc gì mặc 
lòng, thì cũng phải có Chúa lo với mới xuôi. Vậy hãy nhờ lời vua 

Thánh Đavít dạy rằng: «Mọi việc con lo toan, con hãy phó dâng 

mặc Chúâ, thì Người sẽ dưỡng nuôi con.» Được Chúa nuôi thì 
nào có sợ gì, Chúa nuôi cả xác liền hồn; sống không sợ đói, chết 
hồn được no nê mà về trên cõi thọ. Amen.    
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