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Ga 6, 52-59 
6:52

 Người Dothái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông 

này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" 
6:53

 Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không 

ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 
6:54

 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người 

ấy sống lại vào ngày sau hết, 
6:55

 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 
6:56

 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người 

ấy. 
6:57

 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa 

Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 
6:58

 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, 

và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời". 
6:59

 Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở 

Caphácnaum. 

 

Ghi nhớ: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong 

người ấy.” (Ga 6, 56). 

 

Suy niệm: Khi yêu ai ta luôn muốn được ở bên người ấy càng nhiều càng 

tốt. Tình yêu khi đã đến lúc nồng nàng thắm thiết thì người ta muốn ở lại 

trong nhau không muốn rời xa nhau. Chúa Giêsu vì yêu thương nên Người 

cũng muốn chúng ta được ở lại trong tình yêu của Người. Ở lại trong Chúa 

bằng cách ăn Thịt và uống Máu của Người. Ở lại trong Chúa như cành cây 

gắn liền với thân cây. Ở lại trong tình yêu Chúa đời chúng ta sẽ sinh hoa 

trái dồi dào. Hoa trái dồi dào là một đời sống yêu mến Chúa trọn vẹn và 

chan hòa với anh chị em mình. Đây cũng chính là hiệu quả của Bí tích 

Thánh Thể. 

 

Sống Lời Chúa: Siêng năng rước lễ mỗi khi tham dự Thánh lễ. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, được ở lại trong Chúa là một hạnh phúc tuyệt vời. 

Xin cho con siêng năng rước Chúa mỗi khi tham dự Thánh lễ để luôn được 

ở lại trong Chúa. Amen. 


