
THỨ NĂM – 19/04/2018 TUẦN III PHỤC SINH  

 

Ga 6, 44-51 
6:44

 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Đấng đã sai tôi, 

không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày 

sau hết. 
6:45

 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được 

Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của 

Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 
6:46

 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ 

nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 
6:47

 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 
6:48

 Tôi là bánh trường sinh. 
6:49

 Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. 
6:50

 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 
6:51

 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống 

muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế 

gian được sống". 

 

Ghi nhớ: “ Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi.”(Ga 6, 52).  

 

Suy niệm: Hoa quả của tình yêu là biết cho đi. Không ai thương mà 

có thể không cho đi, không san sẻ cho người mình thương. Nhưng cho 

cái gì? Chúng ta có thể cho cái gì bên ngoài mình. Nghĩa là chưa cho 

hết, còn giữ lại cho mình một cái gì đó. Thiên Chúa yêu thương con 

người, và Ngài đã minh chứng tình yêu đó bằng cái chết, hiến thân 

mình để cho chúng ta được sống. Khi cho đi mạng sống mình, Thiên 

Chúa không còn gì để cho! Chúng ta hãy biết đáp trả tình yêu cao quý 

đó bằng cách đón nhận Bí Tích Thánh Thể cho xứng đáng.  

 

Sống Lời Chúa: Khao khát đón tiếp Chúa vào lòng mỗi khi rước lễ.  

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã chết để con được sống, đã hiên lình 

làm thức ăn nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con biết quý trọng 

mạng sống mà Chúa đã bỏ mình để chuộc lại bằng đời sống yêu 

thương, bác ái. Amen.  

 


