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Ga 6, 60-69 
6:60

 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe 

nổi?" 
6:61

 Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, 

Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng , không chấp nhận được ư? 
6:62

 Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? 
6:63

 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em 

là thần khí và là sự sống. 
6:64

 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin". Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã 

biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 
6:65

 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa 

Cha không ban ơn ấy cho". 
6:66

 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa. 
6:67

 Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi 

hay sao?" 
6:68

 Ông Simon Phêrô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? 

Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 
6:69

 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh 

của Thiên Chúa". 

 

Ghi nhớ: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại 

sự sống đời đời” (Ga 6,68)  

 

Suy niệm: Người môn đệ đã theo Chúa Giêsu nhưng vẫn còn ấp ủ những toan tính cho 

riêng mình. Khi thấy Thầy mình sắp phải đối diện với thánh giá khổ đau thì một số đã 

ra đi không lời từ biệt. Trong gian khó người ta mới hiểu rõ lòng người và bộ mặt thật 

của họ. Nếu sự nghiệp Chúa Giêsu cứ mãi đi lên, vinh quang cứ luôn tỏ rạng chắc 

chắn người theo Chúa mỗi ngày một đông. Nhưng rồi khi thấy có bóng dáng thập giá 

xuất hiện mọi sự dường như đã khác. Chính trong hoàn cảnh này người ta mới thấy 

được lòng trung thành của Phêrô. Với Phêrô mọi sự thật đơn giản, chẳng có ai được 

coi là xứng đáng để ông đi theo ngoài Thầy Giêsu. Chỉ có thầy mới có lời ban sự sống. 

Vỗ tay reo trong lúc huy hoàng là chuyện nhỏ nhưng dám trung thành trong những lúc 

khó khăn mới là điều đáng tuyên dương. Có nhiều điều Phêrô không hiểu nhưng ông 

vẫn dám dấn thân, có nhiều thứ khiến ông cũng bối rối nhưng ông vẫn tin tưởng nơi 

Thầy. Theo Chúa không phải là đi theo một triết lý hay một một lý thuyết buộc ta phải 

trung thành. Nhưng là sự đáp trả cá nhân đối với Chúa Giêsu thể hiện qua lòng trung 

thành, nhất quyết theo Thầy dù gặp nhiều gian khó.  

 

Sống Lời Chúa: Trung thành với Chúa trong đời sống hằng ngày. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là Đấng con hằng cậy trông, xin cho chúng con mỗi 

ngày luôn xác tín niềm tin của mình vào Chúa để con được sống bình an trong tình yêu 

Chúa. 


