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Gospel Translation of the Sunday of the Most Holy Body and Blood of Christ – June 23, 2019 (C) 

PHÚC ÂM (Gospel): Lc 9, 11b-17 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế 

chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh 

đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ 

ăn đi". Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả 

đám đông này". Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm 

mươi người". Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn 

lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và 

người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.  

Đó là lời Chúa. 

Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary): Luca 9:11-17 
 

Đây là câu chuyện phép lạ duy nhất được ghi chép lại trong cả bốn cuốn Kinh Thánh .  Chúa Giêsu ra sa mạc với 

một đám đông , Ngài giảng dạy họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh tật cho họ. Khi trời ngả tối, Mười Hai 

tông đồ đã đề nghị giải tán đám đông để họ còn có thể đến các làng lân cận để kiếm thức ăn và nơi trú ẩn. Nhưng 

Chúa Giêsu lai muốn Mười Hai tông đồ cho họ ăn. Sau đó, Chúa Giêsu bảo Mười Hai tông đồ chia đám đông 

thành từng nhóm nhỏ. Chúa Giêsu lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để chia sẻ. 

Hành động của Chúa Giêsu nhắc nhở rõ ràng đến Bí Tích Thánh Thể. Trong bữa Tiệc Ly, Ngài cũng cầm bánh, 

đọc lời chúc tụng, bẻ ra và ban cho Mười Hai tông đồ. 
 

Tất cả đều no nê và còn gom được 12 thúng bánh vụn còn dư lại. Những từ đơn giản này cho chúng ta hiểu được ý 

nghĩa của sự kiện này, cụ thể là, Chúa Giêsu là bánh va chính bánh được dùng đã đáp ứng phần hồn đói khát của 

chúng ta và Ngài là Đấng đã ban bao nhiêu hồng ân cho chúng ta. Câu chuyện cũng cho chúng ta biết rằng khi 

chúng ta dâng lên Chúa Giêsu một ít của cải mà chúng ta có, Ngài sẽ chúc tụng, rồi làm tăng của cải đó, dùng nó để 

ban và  nuôi dưỡng những người khác. 
 

 ‘Các con hãy tự cho họ ăn đi’, đó là một việc thử thách cho Giáo hội về việc nuôi dưỡng vật chất lẫn tinh thần cho 

giáo dân của mình. 
 

Câu Hỏi Chia Sẻ (Faith Sharing Questions) 

 

1. Quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ câu nào hoặc hình ảnh nào trong bài đọc khiến bạn chú ý?  Nó có an 

ủi, thách thức bạn hay đánh động lòng bạn một cách nào đó không? 

 

2. Trong hành trình đức tin của bạn, bạn đã cảm thấy có một khoảnh khắc thức tỉnh, thiêng liêng nào về Bí tích 

Thánh Thể mà đã giúp bạn đánh giá cao Thánh lễ nhiều hơn những năm trước kia? 

 
 

3. Theo bạn, tại sao nhiều người Công giáo lại mất niềm tin vào Bí tích Thánh Thể? Bạn có thể làm gì để giúp kéo 

họ trở lại để dự Bàn Tiệc Thiên Chúa? 

 

4. Điều gì có thể giúp hoặc cản trở bạn tham gia hết lòng vào việc cử hành Bí tích Thánh Thể? 

 

5. Kể một điều trong phúc âm hôm nay đã nói với chúng ta rằng nếu làm môn đệ của Chúa Giêsu thì 

chúng ta cần phải chú ý và hành động như thế nào? 

 


