THỨ BA – 17/04/2018 TUẦN III PHỤC SINH
Ga 6, 30-35
6:30
Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng
tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?
6:31
Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép:
Người đã cho họ ăn bánh từ trời".
6:32
Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê
đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông
ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,
6:33
vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự
sống cho thế gian".
6:34
Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh
ấy".
6:35
Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi,
không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!
Ghi nhớ: “ Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.”
(Ga 6, 34)
Suy niệm: Con người có thân xác, nên cần làm việc để có của nuôi
thân. Có lẽ người Do thái hiểu sai ý Chúa, họ nghĩ Ngài có loại thức
ăn khi ăn vào sẽ không còn đói khát để khỏi làm việc. Còn Chúa
Giêsu muốn nói đến Mình Thánh Chúa là của ăn mang lại sự sống
trường sinh cho nhân loại. Cũng như bánh vật chất cần thiết cho sự
sinh tồn và phất triển của con người thế nào, thì bánh trường sinh là
chính Chúa Giêsu cần thiết hơn vì Ngài mang lại cho thế gian sự sống
vĩnh cữu. Chúng ta cần phân biệt để lựa chọn những gì cần thiết cho
đời sống đạo thật sự.
Sống Lời Chúa: Chú trọng đến việc bồi bổ tâm linh qua việc lắng
nghe Lời Chúa, lãnh nhận các Bí Tích nhất là Bí Tích Thánh Thể.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cuộc sống trần thế này rồi sẽ qua đi. Xin cho
con luôn biết tìm kiếm những gì cao quý và tồn tại vĩnh cữu. Amen.

