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26/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – B  
Ga 6,54a.60-69 

6:54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời,  
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". 

Ở LẠI VỚI CHÚA 

Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa. Vậy Đức Giê-su hỏi 

Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” (Ga 6,66-

67) 

Suy niệm: Sau diễn từ của Chúa Giê-su về Bánh Hằng Sống, “nhiều môn đệ rút lui”! 

Chúa muốn hiến thân để ở lại với con người nhưng nhiều người kể cả các môn đệ đã 

chối từ, “rút lui, không còn đi với Người nữa.” Ngày hôm nay, Chúa Giê-su vẫn 

muốn ở lại với chúng ta “mọi ngày cho đến tận thế,” cách đặc biệt, bằng sự hiện diện 

của Ngài trong bí tích Thánh Thể. Tuy nhiên, nếu chân thành nghe lắng nghe, ta sẽ 

nhận ra rằng Thầy Giê-su vẫn đang hỏi chúng ta với cùng một câu hỏi ấy: “Cả anh 

em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Bỏ đi vì vô tình, vô tâm. Bỏ đi vì cầu an, 

ngại khó, ngại bị phiền toái, bị rắc rối, bị quấy rầy. Bỏ đi vì vỡ mộng, vì bất đắc chí, 

vì so đo hơn thiệt. Bỏ đi vì nhút nhát hay hèn nhát. Có cả ngàn lẻ một thứ cám dỗ để 

tôi bỏ đi. Nói chung, bất cứ khi nào tôi chọn lựa một thứ gì đó như là giá trị cao hơn 

Đức Giê-su và Tin Mừng của Người, thì đấy là lúc tôi đang đành… bỏ Người mà đi! 

Mời Bạn dừng chân ở lại với Chúa, là Bánh Hằng Sống bằng việc chầu Thánh Thể 

nơi Nhà Tạm; ở lại với Chúa bằng việc lắng nghe Lời Ngài nơi Sách Thánh, trong 

Phụng Vụ; ở lại với Chúa nơi tha nhân, và cách riêng nơi những mảnh đời nghèo hèn 

bất hạnh ở xung quanh mình. 

Chia sẻ về một lần bạn bỏ Chúa mà đi và bạn rút ra được những kinh nghiệm nào từ 

đó. 

Sống Lời Chúa: Trong từng ngày, từng việc, bạn lại chọn: ở lại với Chúa. 

Cầu nguyện: Hát “Bỏ Thầy con biết theo ai…” 
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