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05/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – B 
Ga 6,24-35 
6:24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ 
xuống thuyền đi Caphácnaum tìm kiếm Người. 
6:25 Khi đã gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ 
vậy?" 
6:26 Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông 
đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 
6:27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có 
lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban 
cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận". 
6:28 Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa 
muốn?" 
6:29 Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người 
đã sai đến". 
6:30 Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? 
Ông sẽ làm gì đây? 
6:31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn 
bánh từ trời". 
6:32 Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn 
bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 
6:33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian". 
6:34 Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy". 
6:35 Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; 
ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! 

TÌM KIẾM BÁNH TRƯỜNG SINH 

Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã 

thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.” (Ga 6,26) 

Suy niệm: Chúa Giê-su làm phép lạ hoá bánh ra nhiều cho dân chúng được no thoả cơn đói 

trong hoang địa. Qua dấu chỉ đó, Chúa báo trước Ngài sẽ ban Bánh Hằng Sống để ai ăn sẽ 

được sống đời đời. Thế mà dân chúng không quan tâm đến thứ “lương thực thường tồn” đó 

mà hăm hở đi tìm Chúa chỉ để tìm kiếm những “lương thực mau hư nát” cốt sao được no 

cái bụng. Chúa Giê-su mạnh mẽ khiển trách não trạng thực dụng đó của người Do Thái. Và 

Ngài mời gọi mọi người tin vào Ngài là Đấng Chúa Cha sai đến và lãnh nhận Bánh Trường 

Sinh là Mình Máu Ngài để được sống đời đời. 

Mời Bạn: Sống trong xã hội duy vật và thực dụng, với nếp sống hưởng thụ vật chất đang 

lên ngôi thống trị mọi ngõ ngách của cuộc sống, người ta chấp nhận một cách đương nhiên 

rằng “có thực mới vực được đạo;” và sống trong môi trường đó, những người con cái Chúa 

cũng chịu tác động mạnh mẽ của lối sống này. Mời bạn phản ứng lại lối sống thế tục này 

bằng cách đem tinh thần siêu nhiên thấm nhập vào cuộc sống của mình, bằng cách sống trọn 

vẹn những giáo huấn của Chúa cho dù có phải hy sinh, thiệt thòi trong cuộc sống ở đời này. 

Chia sẻ: Đời sống và cái chết của các thánh tử đạo là lời tuyên xưng đức tin vào cuộc sống 

vĩnh cửu. Lời tuyên xưng đó có giá trị gì cho chúng ta ngày nay? 

Sống Lời Chúa: Trong giờ kinh tối, xét mình xem tinh thần thế tục đã len vào gia đình, 

cộng đoàn mình như thế nào. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con đã tìm Chúa chỉ vì “ăn bánh no nê”, xin chữa lành con 

và giúp con biết tìm kiếm “của ăn thật” là Thịt Máu Chúa. Amen.  
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