
   12 www.linhthao.de

 

12/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – B 
Ga 6,41-51 
6:41 Người Dothái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh từ trời 

xuống". 

6:42 Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, 

chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống?" Đức Giêsu bảo họ: 

"Các ông đừng có xầm xì với nhau! 

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". 

“THẦY BAN TRÓT THÂN MÌNH” 

“Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51) 

Suy niệm: Trong trọn bản văn Thánh Lễ của Sách Lễ Rôma, những chữ được in đậm 

và to nhất chính là ‘lời truyền phép’: “TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ 

ĂN, VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON... TẤT CẢ CÁC 

CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG, VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, MÁU 

GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON VÀ NHIỀU 

NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI...” In đậm và to nhất, bởi vì đây là những lời quan trọng 

nhất, đây là khoảnh khắc đậm đặc ý nghĩa YÊU THƯƠNG nhất của Thánh Lễ. Trong 

khoảnh khắc này, Chúa Giêsu dứt khoát trao hiến chính sự sống của Ngài cho chúng 

ta. Và đây không phải là một quyết định bốc đồng kiểu ‘anh hùng rơm’; đây là cả một 

chương trình hiến thân được vạch ra từ trước, như bản văn Tin Mừng hôm nay xác 

nhận. 

Mời Bạn: Hãy nghe với cả tâm hồn mình, hãy nghe như lần đầu tiên được nghe 

những lời tha thiết của Chúa: “Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con; này là Máu 

Thầy sẽ đổ ra cho các con...” Và bạn hãy cảm nhận niềm hạnh phúc được Chúa yêu 

thương đến mức đó. 

Chia sẻ: Hẳn bạn từng trao tặng điều gì thật quí cho bạn hữu, người thân? Hãy mô tả 

kinh nghiệm ấy. Rồi bạn nhìn lại hành động của Chúa: Ngài yêu thương ta đến mức 

trao chính bản thân, chính sự sống của Ngài chứ không phải chỉ là một cái gì đó ở 

ngoài Ngài! 

Sống Lời Chúa: Bạn sốt sắng tham dự Thánh Lễ và rước lễ với cả tâm tình. 

Cầu nguyện: Hát “Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng... Thầy yêu chúng con 

Thầy ban trót thân mình, để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian...” 
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