
THỨ HAI – 16/04/2018 TUẦN III PHỤC SINH  

 

Ga 6, 22-29 
6:22

 Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở 

đó đã chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với 

các môn đệ, nhưng chỉ có các ông ra đi mà thôi. 
6:23

 Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được 

ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. 
6:24

 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, 

thì họ xuống thuyền đi Caphácnaum tìm kiếm Người. 
6:25

 Khi đã gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây 

bao giờ vậy?" 
6:26

 Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì 

các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 
6:27

 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng 

để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh,,BR> là thứ lương thực 

Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa 

Cha đã ghi dấu xác nhận". 
6:28

 Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên 

Chúa muốn?" 
6:29

 Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng 

Người đã sai đến". 

 

Ghi nhớ: “ Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông 

đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.”(Ga 6, 26) 

  

Suy niệm: Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu cảnh báo dân chúng nên 

phân biệt rõ giữa việc “ thấy dấu lạ” và sự tìm kiếm vật chất. Chúa Giêsu nhận 

thấy dân chúng tìm Ngài vì nhu cầu vật chất hơn là vì dấu lạ để tin. Nên Ngài 

khuyên họ hãy làm việc không phải vì lương thực mau hư nát nhưng vì lương 

thực mang lại phúc trường sinh. Trong đời sống đức tin, chúng ta tìm Chúa vì 

lợi ích vật chất hơn là vì lòng mến để thờ phượng. Người tặng quan trọng hơn 

quà tặng, chúng ta cần tìm Chúa hơn là tìm những ân huệ của Người. Vì thế cho 

dù phải vất vả, chúng ta cũng phải ra sức làm việc để chu toàn bổn phận vinh 

danh thiên Chúa và thánh hoá bản thân.  

 

Sống Lời Chúa: Tránh hình thức tôn giáo vụ lợi.  

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tìm những gì thuộc về Chúa. Vì 

chính Chúa mới là niềm vui và hạnh phúc thật. Amen.  

 


