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PHÚC ÂM: Ga 6, 61-70 (Gospel : John 6:61-70 or 60-69) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
  
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!" Tự 
biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Điều đó làm các con 
khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm 
cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. 
Nhưng trong các con có một số không tin". Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không 
tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: "Bởi đó, Ta bảo các con rằng: Không ai có thể đến 
với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho". Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo 
Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi 
không?" Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời 
ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô 
Con Thiên Chúa". 
Đó là lời Chúa. 
 

KINH THÁNH BÌNH LUẬN (Gospel Commentary: John 6:60-69) 

Bài đọc hôm nay kết thúc bài giảng Bánh Hằng Sống của Chúa Giêsu. Với bài đọc I, bối cảnh 
của Tin Mừng này cho thấy mọi người tụ họp quanh một người lãnh đạo được Thiên Chúa che 
chở. Từ ngữ nói trên muốn tuyên bố những gì Thiên Chúa đã làm hoặc đang làm. Những người 
biết nghe được cho một sự lựa chọn tự do,  hoặc chấp nhận hoặc từ chối những gì Thiên Chúa  
ban cho. 
Các môn đệ thì thầm với nhau về lời Chúa Giêsu giảng dạy, điều này vang vọng sự lẩm bẩm 
của tổ tiên họ trong sa mạc. Niềm tin của họ bị “lay động” bởi lời nói của Chúa Giêsu  nhưng 
Ngài vẫn không thay đổi những gì Ngài đã dạy chúng. Bởi  thế, Ngài hỏi họ, "Nếu bạn bối rối 
khó chịu bởi sự việc tôi từ thiên đường xuống, bạn sẽ nghĩ gì về sự việc tôi trở lại thiên đường?" 
Cả hai từ ngữ “từ thiên đường xuống” và “trở lại thiên đường” ngụ ý rằng Chúa Giêsu là người 
từ thiên đường, những tuyên bố rõ  rệt đã gây tai tiếng cho thính giả của Ngài ngay từ đầu. Chúa 
Giêsu đang nói với chúng ta rằng nếu chúng ta chỉ sống cho “xác thịt” (ý nghĩa cho trần gian), 
chúng ta không bao giờ có thể hiểu đựơc Ngài là ai hay công việc Ngài sẽ làm ra sao, Chúng ta 
phải kết hợp với Ngài về mặt tinh thần bằng đức tin, đương nhiên  đó là một món quà - nhưng 
nó đòi hỏi sự hợp tác của chúng ta với Ngài. 
Từ bấy giờ,  nhiều môn đệ rút lui tử bỏ đi. Họ không thể nhiệt thành chấp nhận Chúa Giêsu hay 
những lời tuyên bố của Ngài. Nhưng một số người vẫn còn theo Ngài . Theo như  thánh Gioan, 
một phần lớn các môn đệ vẫn còn ở lại với Chúa Giêsu. Việc Ngài "rời bỏ" hoặc "ở lại" cũng là 
một vấn đề đối với cộng đồng của thánh Gioan, đặc biệt là sau khi các Kitô hữu Do Thái bị trục 
xuất khỏi giáo đường Do Thái. 



Bài giảng Bánh Hằng Sống của Chúa Giêsu kết thúc bằng một lưu ý tích cực về sự tuyên xưng 
đức tin của thánh Phêro: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự 
sống đời đời”.  Qua hết bài đọc, Chúa Giêsu kêu gọi những người biết nghe nên có đức tin nơi 
Ngài như  một Đấng đã được Đức Chúa Trời sai đến. Nhưng con người vẫn phản đối và tiếp tục 
trong sự hoài nghi. Cuối cùng, một nhóm nhỏ, Mười Hai, đại diện bởi thánh Phêro, tuyên xưng 
đức tin nơi Chúa Giêsu.  
 

 

Câu hỏi CHIA SẺ: (FAITH-SHARING QUESTIONS) 
 
1.Quay lại người bên cạnh bạn và chia sẻ những câu trong Tin Mừng đã thu hút sự chú ý của 
bạn. Tại sao? 
 
2. “Đối với tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phục vụ  Thiên Chúa.” Cụ thể, câu này có ý nghĩa gì 
đối với bạn và gia đình bạn? 
 

3. Bạn đưa ra vài cách sống mà bạn “đang quay trở lại một lối sống cũ”.  Chẳng hạn như là một 
lời nói không tốt đẹp, một thói quen mà không tôn trọng Chúa Thánh Thần. 

4. Trong Tin Mừng, các môn đệ đã nhận thấy việc giảng dạy của Chúa Giêsu về Thánh Thể  
khó mà chấp nhận. Có một số giáo huấn của Ngài mà bạn thấy rất khó nắm lấy? Nếu có, bạn 
hãy cho một ví dụ. 

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 nào để trở thành một 
môn đệ tốt hơn? 
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