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Nhiều thấy tế lễ (được gọi là người Pha-ra-si) 
nói dối về Chúa Giê-su. Một vài người thậm  
chí muốn giết Ngài.  
Họ không tin Ngài  
thật sự là  
con Đức  
Chúa  
Trời. 



Họ không chấp nhận Chúa Giê-su mặc dù Ngài làm 
nhiều phép lạ để chứng minh Ngài là con Đức 
Chúa Trời.  



Một ngày kia, Chúa Giê-su qua bên kia biển  
hồ Ga-li-lê. Có lẽ Ngài muốn nghỉ ngơi một chút 
tránh những đám đông luôn vây quanh Ngài. Nhưng  

đám đông ngay lập tức tìm 
 thấy Ngài. Họ biết Chúa 
 Giê-su làm nhiều phép 
 lạ tuyệt vời. Họ muốn 

 đến với Ngài. 



Chúa Giê-su đưa môn đệ Ngài đến 
một đỉnh núi hoang vắng để Ngài 
ngồi giảng dạy. Ngày càng nhiều 
người kéo đến. Giờ ăn tối đến 
ngay sau đó. Mọi  
người chắc hẳn  
      rất đói.  



Chúa Giê-su nhìn đám đông. 
Ngài hỏi Phi-líp “Tìm đâu  
ra bánh để cho họ ăn đây?” 
Không có những của hàng đồ 
ăn ở quanh đó. Chúa Giê-su  
dự định làm gì? 



Phi-líp thưa: “Sẽ tốn cả gia tài để mua bánh 
cho họ ăn”. Chúa Giê-su và các môn đệ không có 
nhiều tiền.  



Một môn đệ khác 
của Ngài là An-rê 
(em Si-môn Phê-rơ) 
thưa với Ngài: 
“Đây có một cậu bé 
mang theo năm cái 
bánh lúa mạch và 
hai con cá,…”. 



“….nhưng đông thế này thì thấm vào đâu!” An-rê 
không biết rằng bữa trưa của cậu bé có thể dùng 
đủ cho nhiều người nếu cậu bé sẵn lòng dâng lên 
Chúa Giê-su bữa trưa của mình. 



Chúa Giê-su nói: “Hãy bảo người ta ngồi xuống.” 
mọi người ngồi xuống, tổng cộng khoảng 5000 
người. Chao ôi! NĂM NGÀN NGƯỜI! Con số này 
không bao gồm phụ nữ và trẻ em cũng ở đó. 



Tiếp đến, Chúa Giê-su lấy bánh 
và cá. Cậu bé ắt hẳn tin vào 
Chúa Giê-su. Cậu bé không biết 
tại sao Chúa Giê-su muốn bữa 
trưa của mình, hay Chúa  
Giê-su sẽ làm gì với bữa  
trưa của mình. Có lẽ cậu  
bé nghĩ, “Nếu con dâng  
cho Ngài bữa  
trưa của  
con, con  
sẽ không  
có gì ăn”.  
Nhưng cậu  
bé đã dâng  
lên Chúa  
Giê-su. 



Chúa Giê-su cầu 
nguyện. Ngài cảm 
tạ Chúa. Năm cái 
bánh và hai con cá 
ư? Đúng vậy! Chúa 
Giê-su nói “Cảm 
tạ” với Đức Chúa 
Trời và cầu xin 
Người ban phúc.  



Sau khi cầu nguyện, 
Chúa Giê-su bẻ bánh 
rồi đưa cho các môn 
đệ phân phát cho đoàn 
dân đông. Đó là lúc 
đoàn dân dông nhìn 
thấy phép lạ của Chúa 
Giê-su. Ai muốn ăn 
bao nhiêu tùy ý. 
Nhưng bánh và cá 
không sử dụng hết.  



Sau khi mọi người ăn no, vẫn còn lại nhiều bánh 
và cá. Chúa Giê-su bảo các môn đệ “Hãy thu lượm 
bánh thừa để khỏi phí phạm”. Họ thu lượm những 
mảnh vụn của năm chiếc bánh lúa mạch người ta 
đã ăn xong, được mười hai giỏ đầy.  



Ngày hôm đó, Chúa Giê-su hóa bánh cho 5000 người 
từ bữa trưa của một cậu bé. Một ngày khác, Ngài 
hóa bánh cho 4000 người từ bảy cái bánh  
lúa mạch và một vài con cá. Khi dân  
thường thấy những dấu hiệu này, họ  
không giận dữ như những thầy tế  
lễ Pha-ra-si. Thay vì  
họ nói “Đây thực sự là  
Đấng tiên tri đã đến  
với nhân gian”.  
Họ biết Chúa  
Giê-su và  
Đấng cứu thế,  
đến với nhân  
gian như đã  
giao ước trong  
lời thánh của  
Đức Chúa trời. 



Chúa Giê-su hóa bánh cho 5000 người 
 

 Một câu chuyện về lời của Chúa,  
được tìm thấy trong Kinh Thánh 

 
Giăng chương 6 

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”  
Thi Thiên 119:130 
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Kết thúc 



Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa 
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài. 

 
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó 

là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng 
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của 
mình là Giê-su, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì 
tội lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã trở lại cuộc 
sống và về thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê-su và xin 

Ngài tha thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ!  
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ,  

và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi. 
 

Nếu bạn tin điều này là  
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng: 

Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời,  
và là người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã 
sống trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ 
cho tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới, 
và một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo 

Ngài và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men. 
 

Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!    
Giăng 3:16 
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