
Gospel Translation of the 19th Sunday in Ordinary Time (Aug 12, 2018) 
Bài dịch Kinh Thánh Chúa Nhật tuần XIX Thường Niên (12/08/2018) 
 
PHÚC ÂM: Ga 6, 41-52 (GOSPEL: John 6:41-52) 
Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng 
sống bởi trời mà xuống". Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? 
Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà xuống'". 
 Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta 
nếu Cha, là Đấng sai Ta, không chọn kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 
Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo 
hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, 
Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. 
 "Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh 
bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh 
này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".   Đó là lời 
Chúa. 
 
KINH THÁNH BÌNH LUẬN (Gospel Commentary) 

Tin Mừng tuần trước đã kết thúc với Chúa Giêsu nói: “Ta là Bánh Hằng Sống 
từ trời xuống.” Phúc âm  tuần này mở đầu với sự đáp ứng của con người đối 
với lời yêu cầu của Chúa Giêsu. Cũng giống như tổ tiên của họ trong sa mạc, 
họ thì thầm với nhau. Họ lý luận, "Làm thế nào người này có thể từ trời xuống 
khi chúng ta biết rõ cha mẹ của anh ta?" Bình luận về Tin Mừng này, Patricia 
Sanchez viết: 
 
Những điều mỉa mai rất nhiều trong Tin Mừng Thứ Tư và Tin Mừng của 
Thánh Gioan, chương 6 cũng không có gì là đặc biệt. Như chúng ta đã thấy 
trong Tin Mừng tuần trước, có sự trớ trêu trong thực tế là người ta muốn tìm 
kiếm Chúa Giêsu, nhưng lại không muốn theo Ngài. Họ gọi Ngài là Rabbi, 
nhưng họ không sẵn lòng nghe Ngài giảng dạy. Họ hò  hét đòi bánh ăn, nhưng 
lại không muốn được thỏa  mãn và no đầy với bánh Ngài ban cho. 
 
Có lẽ sự mỉa mai đáng buồn trên hết là sự kiện một đám đông người được no 
bụng, trên môi vẫn còn tăm xỉa răng, thong thả đòi hỏi Chúa Giêsu một dấu 
hiệu nào đó có thể đính chính những tuyên bố của Ngài (là Bánh Hằng Sống) 
và rồi cũng rời  bỏ  Chúa Giêsu và những lời giảng dạy của Ngài vì họ nghĩ 
rằng họ biết rõ Ngài. Ngay cả dấu hiệu của những ổ bánh và sự thỏa mãn cơn 
đói thể chất của họ cũng không đủ để dập tắt sự thì thầm phàn nàn của họ. Họ 
lý luận, chúng tôi biết Ngài là ai rồi, vậy làm thế nào Ngài có thể tuyên bố đã từ 
trời xuống?! 



 
Trong câu trả lời của Chúa  Giêsu, Ngài nói rằng không ai có thể tin vào Ngài 
nếu không có sự lựa chọn từ  Đức Chúa Cha . Được Chúa Giê-su chọn lựa bởi 
Thiên Chúa có nghĩa là cho phép hồng ân  đức tin trong chính mình được phát 
triển và được đáp ứng với Đấng đã ban cho. Những người chống lại lòng tin 
nơi Chúa Giêsu là thật sự không đón nhận sự thúc giục của Thiên Chúa. Chúa 
Giêsu muốn nhấn mạnh mối quan hệ duy nhất của Ngài với Đức Chúa Cha. 
Khi Chúa Jêsus phán mình là “bánh từ trời,” Ngài không chỉ nói về Thánh 
Thể mà còn là của ăn của lời giáo huấn của Ngài. Chúa Giêsu chính là sự khôn 
ngoan vàlà sự mặc khải của Thiên Chúa ở giữa lòng họ. Nếu họ mở trái tim 
mình cho Ngài, họ sẽ cảm được kinh nghiệm về sự việc “được Chúa dạy dỗ”. 
 
Câu hỏi CHIA SẺ: (FAITH SHARING QUESTIONS) 

1.Quay qua người bên cạnh bạn và chia sẻ với họ một câu trong Tin Mừng đã 
thu hút sự chú ý của bạn. Tại sao? 
 
Share the next questions in small groups of 2 or 3 or with the whole group. 
Chia sẻ các câu hỏi tiếp theo trong các nhóm nhỏ 2 hoặc 3 người, hoặc với cả 
nhóm. 
 
2. Ai hoặc điều gì có thể khiến bạn cảm thấy thực sự buồn chán ? "của ăn" gì 
đã giúp bạn chổi dạy tỉnh giấc trong tình trạng đó? Ai hoặc cái gì đã  là "thiên 
sứ hướng dẫn"  cuộc sống của bạn? 
 
3. Trong Bài đọc 2, thánh Phao-lô nêu ra 6 tính cách chúng ta có thể làm 
“phiền hà Chúa Thánh Thần.” Bạn có thể cho biết một tính cách mà làm 
“phiền hà Chúa Thánh Thần”? 
 
4. Trong Tin Mừng, người Do Thái cứ “thì thầm với nhau”. Cái gì bạn hay thì 
thầm hoặc hay lẩm bẩm trong đầu mà đã ngăn cản trái tim bạn không hết lòng 
yêu mến Chúa Giêsu? 
 
5. Bằng cách nào bạn cho "thịt của bạn để cứu mạng sống của" người khác - 
hoặc thế giới? 
 
6. Một điều gì Chúa Jêsus đang nói với chúng ta trong Tin Mừng Chúa Nhật 
này về việc một môn đệ phải nói hay phải hành động như thế nào? Và bạn cần 
làm gì hoặc thay đổi gì để trở thành một môn đệ tốt hơn? 
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