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PHÚC ÂM: Ga 6, 51-59 (Gospel:John 6:51-59) 
"Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
 
 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn 
bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". 
 Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng 
ta ăn được?" 
 Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con 
Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống 
máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là 
của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong 
kẻ ấy. Cũng như Cha, là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính 
người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi 
đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời".    
 
KINH THÁNH BÌNH LUẬN (Gospel Commentary) 

Trong phần cuối  của bài giảng Bánh Hằng Sống, Chúa Giêsu phán rằng Ngài là bánh 
hằng sống từ trời xuống;  ai ước mong sống đời đời thì “phải ăn thịt Ngài và uống máu 
Ngài”.  Nói cách khác, họ phải tham gia vào bí tíchThánh Thể. Trong phần đầu của bài 
giảng này, bánh  tượng trưng cho sự giáo huấn và sự khôn ngoan; trong Tin Mừng hôm 
nay, bánh biểu hiểu phép bí tích Thánh Thể.  Người Do Thái lý luận nói, "Làm thế nào 
người  này có thể lấy thịt  mình cho chúng ta ăn?" Với tầm suy nghĩ của họ, sự phản đối 
của họ rất đúng. Ăn thịt người là một ý tưởng ghê tởm. Cũng như uống máu người cũng 
là điều kinh khiếp, thấy như là mình bị trừng phạt. 
Chúa Giêsu muốn ám chỉ việc ăn uống mình máu Ngài dưới  ý nghĩa tham dự bí tích 
Thánh Thể - việc mà tâm trí con người không thể hiểu đuoc. Chúng ta , là người Công 
Giáo chúng ta tin rằng khi chúng ta tham dự bí tích Thánh Thể trong Thánh Lễ, là 
chúng ta đang nhận lấy chính Chúa Giêsu Hằng Sống,  người đã dâng hiến mình như một 
Chiên Con trên đồi Calvary cách đây 2000 năm trước, và đã từ coi chết sống lại. 
Để khẳng định lời nói của Ngài cho những người muốn nghe Ngài nói, Chúa Giêsu đã lập 
đi lập lại bốn lần. Tham gia vào việc chia sẻ Lời Giáo Huấn của Ngài. Ngoài ra chúng ta 
cũng phải tham dự với Ngài trong phép bí tích Thánh Thể. Khi tham dự bí tíchThánh 
Thể, chúng ta sẽ cảm nghiệm ngay lập tức vị hương của sự sống đời đời  và một sự cam 
kết của vinh quang trong tương lai. 
 

 



Câu hỏi CHIA SẺ: (FAITH SHARING QUESTIONS) 
 
1. Quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ câu nào trong Tin Mừng đã thu hút sự chú ý của 
bạn. Tại sao? 
 
Chia sẻ các câu hỏi tiếp theo với nhóm nhỏ 2 hoặc 3 người hoặc với cả nhóm. 
 
2. Các hình thức suy nghĩ “ngu xuẩn” trong xã hội chúng ta ngày nay là gì?  Những loại “ngu 
xuẩn” nào mà một số Kitô hữu dường như đang theo đuổi? 
 
3. Bạn sẽ giải thích sự hiện diện của Chúa Kitô trong bánh  và rượu cho một người không có 
niềm tin về sự kiện này như thế nào? 
 
4. Bạn đã bao giờ đánh mất sự đánh giá cao về Thánh Thể và sau đó đã khám phá lại tính chất 
của nó?  Nếu có, hãy chia sẻ câu chuyện đó. Nếu bạn không đánh mất sự đánh giá cao của bạn 
cho Thánh Thể, bạn đã trưởng thành như thế nào trong sự đánh giá cao của bạn cho nó trong 
những năm qua? Nếu lớn lên một người không theo đạo Công giáo, điều gì đã giúp bạn tin vào 
sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Thánh Thể? 
 
5. Một điều Chúa Jêsus đang nói với chúng ta trong Tin Mừng Chúa Nhật này về việc một môn 
đệ nên nói hay hành động như thế nào?  Và bạn cần làm gì hoặc thay đổi để trở thành một môn 
đệ tốt hơn? 
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