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Thứ Hai III Phục Sinh 

BÀI ĐỌC I: Cv 6, 8-15 

ALLELUIA: Ga 16, 28 

Alleluia, alleluia! - Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, 

rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha. - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Ga 6, 22-29 

"Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, 

nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời". 

Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có 

thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không 

lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. 

Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng 

đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Khi đám đông 

thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền 

xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu.  

Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: "Thưa Thầy, 
Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các 
ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những 
dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi 
hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì 
của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người 
sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi 
dấu". Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm 
việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của 
Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến". Đó là 
lời Chúa. 

* Anh em ham muốn: kiến thức?… làm đầu?… những dự phóng táo 
bạo? Tốt, rất tốt. Nhưng hãy vì Chúa Kitô, hãy vì tình yêu. (Thánh 
José Escriva) 


