
 

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN  NĂM B 

5 – 8 – 2012 

“Bánh Đích Thực” 

 

 Lời Chúa: (GA 6,24-35)  

 
24

Khi dân chúng thấy Ðức Giêsu cũng như các môn đệ đều 

không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Caphácnaum tìm 

kiếm Người. 
25

 Khi đã gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, 

họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?"
26

 Ðức 

Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi 

không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã 

được ăn bánh no nê. 
27

 Các ông hãy ra công làm việc không 

phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực 

trường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con 

Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Ðấng 

Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận". 

 
28

Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện 

những việc Thiên Chúa muốn?" 
29

 Ðức Giêsu trả lời: "Việc 

Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Ðấng Người 

đã sai đến". 
30

 Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu 

lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? 
31

 

Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời 

chép: Người đã cho họ ăn bánh từ trời". 
32

 Ðức Giêsu đáp: 

"Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các 

ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn 

bánh bởi trời, bánh đích thực, 
33

vì bánh Thiên Chúa ban là 

bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian". 
34

Họ 

liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ 

bánh ấy". 
35

 Ðức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường 

sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng 

khát bao giờ!" 

 

 Suy Niệm:  
 

Dân chúng vẫn còn sôi nổi sau phép lạ bánh hoá nhiều. 

Hôm sau, họ lên thuyền qua bờ bên kia để tìm Ðức Giêsu. 

Ðức Giêsu thấy nỗ lực tìm kiếm của họ. Ngài biết họ tìm 

Ngài chỉ vì đã được ăn bánh no nê. Có lẽ họ hy vọng sẽ 

được những bữa ăn tương tự... Miếng ăn là nỗi lo của người 

nghèo vùng Galilê. Ðó cũng là nỗi lo của hàng tỉ người trên 

thế giới. Ðức Giêsu không trách họ về chuyện này. Ngài chỉ 

muốn nâng họ lên cao hơn, bởi lẽ con người không chỉ là 

thân xác. Dân chúng vất vả tìm chút lương thực mau qua. 

Ðức Giêsu muốn họ đừng quên thứ lương thực trường tồn  

 

nhằm nuôi dưỡng tinh thần và đem lại sự sống vĩnh cửu. 

Người dân Galilê chỉ nhớ đến chiếc bánh hôm qua. Họ bị sa 

lầy và ngừng lại trong phép lạ. Họ không thể đi xa hơn và 

cũng không mơ ước gì hơn. Con người hôm nay có nét 

giống đám đông ngày xưa. Người nghèo thì bị hút vào công 

việc lam lũ nhọc nhằn, để thỏa mãn cái đói cấp bách của 

thân xác. Người giàu thì mê mải với bao tiện nghi đang mời 

gọi. Họ bị ám ảnh và chạy đua với những mặt hàng mới. Rốt 

cuộc, kẻ nghèo người giàu đều có nguy cơ như nhau, đó là 

đánh mất đi cái đói khát tinh thần, mãn nguyện với cái bụng 

no, hay với thứ nữ trang đắt giá. Thật ra, cũng khó dập tắt 

nỗi khát khao về Tuyệt Ðối mà Thiên Chúa đã đặt rất sâu 

trong lòng người. Mọi thứ thức ăn trần gian, con người 

không lấy làm đủ. Người nghèo không chỉ cần cơm bánh, 

mà còn cần tình thương. Người giàu dư cơm bánh, nhưng lại 

cần lẽ sống.  

 

Không thiếu những bạn trẻ nhà giàu, có học, có tương lai, 

nhưng lại thất vọng chán chường, thậm chí rơi vào trụy lạc. 

Họ có tất cả, nhưng vẫn thấy thiếu cái gì đó... Thiếu cái này 

thì mọi thứ khác trở thành thừa. Có khi sống sa đọa lại là 

cách họ biểu lộ cơn đói khát vô cùng về những điều cao cả. 

 

Ðức Giêsu khơi dậy những khát khao tốt đẹp đang ngủ 

quên. Ngài không cho dân chúng thứ manna từ trời rơi 

xuống, để mỗi ngày họ phải lượm mà ăn. Ngài ban sự sống 

đời đời cho toàn thế giới. “Xin ban cho chúng tôi thứ bánh 

đó luôn luôn” “xin ông cho tôi thứ nước ấy” (Ga 4, 15). Con 

người vẫn đói khát thức ăn tinh thần. Cơn đói này còn kinh 

khủng hơn cả cơn đói thân xác.  Hãy đến với Giêsu! Hãy tin 

vào Giêsu! Nếu bạn khao khát Tuyệt Đối thì chỉ Tuyệt Đối 

mới làm bạn no thỏa. Tuyệt Đối đã hiện diện nơi Đức Giêsu. 

Ước chi bạn để cho Ngài nuôi bằng lời giáo huấn, và tin 

tưởng dấn thân theo Ngài bằng cả cuộc đời.  

  

Gợi Ý Chia Sẻ 

 

Khi nói đến thức ăn tinh thần, người ta nghĩ ngay đến báo 

chí, sách vở, các phương tiện truyền thông đại chúng như 

tivi, phim ảnh, video. Bạn đánh giá thế nào về các món ăn 

tinh thần này? Bạn thích hình thức giải trí nào hơn cả? Bạn 

có những khát vọng về mặt vật chất cũng như tinh thần. Khi 

đến với Ðức Giêsu, bạn có thấy mình được mãn nguyện chút 

nào không? 

 

Cầu Nguyện 
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Lạy Chúa, những lúc con cảm thấy đói, xin ban cho con một 

ai đó đang cần của ăn. Khi con khát, xin gửi đến cho con 

một ai đó đang cần nước uống. Khi con lạnh lẽo, xin gửi đến 

cho con một ai đang cần được sưởi. Khi con bị xúc phạm, 

xin ban cho con một ai đó đang cần ủi an. Khi thập giá của 

con trở nên nặng nề, xin ban cho con thập giá của một người 

khác để cùng chia sẻ. Khi con túng nghèo, xin dẫn đến cho 

con một người thiếu thốn. Khi con không có thời giờ, xin 

ban cho con ai đó để con giúp họ giây lát. Khi con nản chí, 

xin gửi đến cho con một người cần khích lệ. Khi con chỉ biết 

nghĩ đến mình, xin xoay chuyển tư tưởng con hướng đến tha 

nhân. (Trích trong PRIER) 
 

   *** 

 

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN NĂM B 

12 – 8 – 2012 

“Bánh Trường Sinh” 

 

Lời Chúa: (Ga 6,41-51) 
 
41

Người Do thái liền xầm xì phản đối, 

bởi vì Ðức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh từ 

trời xuống". 
42

 Họ nói: "Ông này chẳng 

phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó 

sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết 

cả, sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ 

trời xuống?" 
43

Ðức Giêsu bảo họ: "Các 

ông đừng có xầm xì với nhau! 
44

 Chẳng 

ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là 

Ðấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho 

người ấy sống lại trong ngày sau hết. 
45

 Xưa có lời chép 

trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa 

dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa 

Cha, thì sẽ đến với tôi. 
46

 Không phải là đã có ai thấy Chúa 

Cha đâu, nhưng chỉ có Ðấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, 

chính Ðấng ấy đã thấy Chúa Cha.
 47

 Thật, tôi bảo thật các 

ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 
48

 Tôi là bánh trường 

sinh. 
49

 Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã 

chết. 
50

 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi 

phải chết. 
51

 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh 

này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính 

là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống". 

 

Suy Niệm 

 

Một ngôn sứ dũng cảm như Êlia trên núi Các-men cũng có 

lúc chán nản, thất vọng, chỉ muốn xin được chết. Giữa sa 

mạc, Êlia nằm ngủ dưới gốc cây. Ông không còn đủ sức tiếp 

tục cuộc hành trình. Một thiên thần đã đem đến cho ông 

bánh và nước, nhờ đó ông có sức đi đến núi của Thiên Chúa. 

 

Người Kitô hữu cũng phải đi ngang qua sa mạc cuộc đời, 

với bao thách đố, ngờ vực, hiểm nguy… Chúng ta cần được 

dưỡng nuôi, nâng đỡ, để có sức đi hết cuộc hành trình về 

quê thật.  Có thiên thần nào hiện ra đem bánh cho ta không? 

Có thứ manna nào từ trời rơi xuống?  

Thiên Chúa Cha muốn ban cho ta tấm bánh từ trời, đó là 

Đức Giêsu, Con Thiên Chúa (Ga 6,32-33). Đức Giêsu là 

Tấm Bánh Cha ban cho nhân loại, và chính Ngài cũng muốn 

tặng bản thân mình cho ta: “Tôi là Bánh hằng sống từ trời 

xuống” (c.51). 

 

Khi nói đến Bánh hằng sống, Bánh trường sinh, chúng ta 

thường nghĩ ngay đến bí tích Thánh Thể và ít khi nghĩ đến 

Tấm Bánh Lời Chúa. Mỗi thánh lễ là một bữa tiệc. Chúng ta 

được mời đến bàn tiệc Lời Chúa trước khi dự bàn tiệc Thánh 

Thể. Cả hai đều là lương thực cần thiết cho tín hữu. Cộng 

đồng Vaticanô (PV 7) khẳng định rằng khi chúng ta đọc Lời 

Chúa trong Phụng Vụ thì Chúa Giêsu “hiện diện trong Lời 

của Người, vì chính Người nói khi ta đọc Kinh Thánh trong 

Giáo Hội”.  

 

Như thế Chúa Giêsu vẫn loan báo Tin Mừng trong từng 

thánh lễ (PV 33). Ngài vẫn trao cho ta Tấm Bánh là Lời của 

Ngài. Con người sống đâu chỉ nhờ cơm bánh vật chất, mà 

còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa 

phán ra. Đức Giêsu là Lời viết hoa của 

Thiên Chúa. “Thầy có những lời ban sự 

sống đời đời” (Ga 6, 68). 

 

Lời Chúa là thức ăn khó nuốt. Cuốn Tân 

Ước tôi cầm trên tay là một bản văn cổ, 

thuộc nền văn hóa xứ Palestin cách đây 

hơn 2,000 năm. Phải học hỏi, đào sâu 

mới hiểu đúng và hiểu đủ. Lời Chúa 

cũng là thức ăn khó nuốt, vì là một lời 

mời gọi tôi ra khỏi mình, bỏ lại những tính toán khôn ngoan 

và hợp lý. Tiếng Chúa đụng đến con người tôi, ở đây, bây 

giờ, và mời gọi tôi dấn thân vào một cuộc mạo hiểm. Nhưng 

Lời Chúa sẽ là tấm bánh thơm ngon nếu tôi biết lắng nghe 

và đem ra thực hành. Càng sống Lời Chúa, tôi càng gặp 

được ánh sáng và sức mạnh, nhất là được hiệp thông với con 

người Đức Giêsu. Hãy hưởng dùng Tấm Bánh Chúa trao 

ban cho bạn, và hãy chia sẻ cho nhau kho tàng Lời Chúa.  

 

 Gợi Ý Chia Sẻ 

 
Có câu Lời Chúa nào đã soi sáng cho bạn khi bạn đứng 

trước một chọn lựa? Có câu Lời Chúa nào đã ảnh hưởng trên 

đời sống của bạn? 

 

Theo ý bạn, để hiểu các bài Sách Thánh trong Thánh Lễ có 

dễ không? Thế nào là một bài giảng Lời Chúa "đạt yêu cầu", 

theo ước mơ của bạn? 

 

Cầu Nguyện 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhìn thấy sự hiện diện của 

Chúa dưới muôn ngàn dáng vẻ. Chúa hiện diện lặng lẽ như 

tấm bánh nơi nhà Tạm, nhưng Chúa cũng ở nơi những ai 

nghèo khổ, những người sống không ra người. Chúa hiện 

diện sống động nơi linh mục, nhưng Chúa cũng có mặt ở nơi 

hai, ba người gặp gỡ nhau để chia sẻ Lời Chúa. Chúa hiện 
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diện nơi Giáo Hội gồm những con người yếu đuối, bất toàn, 

và Chúa cũng ở rất sâu trong lòng từng Kitô hữu. 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con thấy Chúa đang tạo dựng cả vũ 

trụ và đang đưa dòng lịch sử này về với Chúa. Xin cho con 

gặp Chúa nơi bất cứ ai là người vì họ cũng có khuôn mặt với 

Chúa. Xin cho con khám phá ra Chúa đang hẹn gặp con nơi 

mọi biến cố buồn vui của đời thường. Ước gì con thấy Chúa 

ở khắp nơi, thấy đâu cũng là nhà của Chúa. Và ước gì con 

đừng bỏ lỡ bao cơ hội gặp Chúa trên bước đường đời của 

con. Amen.       

 

   *** 

 

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM B 

19 – 8 – 2012 

“Thịt Ta là của ăn, và Máu Ta là của uống” 

 

 Lời Chúa: (GA 6, 51-59)  

 

Ðức Giêsu nói với người Do Thái rằng: 
51

 Tôi là bánh hằng 

sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống 

muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt 

tôi đây,để cho thế gian được sống" 
52

Người Do 

thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: 

"Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông 

ta được?" 
53

Ðức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo 

thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống 

máu Con Người, các ông không có sự sống nơi 

mình. 
54

 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, 

và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 
55

 vì thịt tôi 

thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 
56

 Ai ăn thịt và 

uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 
57

 Như Chúa Cha là Ðấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống 

nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà 

được sống như vậy. 
58

Ðây là bánh từ trời xuống, không phải 

như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh 

này, sẽ được sống muôn đời". 

 

 Suy Niệm:   
 

Cả các Kitô hữu cũng ngỡ ngàng trước bí tích Thánh Thể. 

Ăn thịt và uống máu người mình yêu là điều khủng khiếp 

chẳng ai dám nghĩ tới. Nhưng Ðức Giêsu lại muốn nuôi cả 

nhân loại bằng Thịt và Máu Ngài. Và thực sự Ngài đã nuôi 

ta bằng cái chết thập giá – ở đó Ngài đã hy sinh Máu Thịt 

mình. Đúng hơn, Ngài nuôi chúng ta bằng sự sống của Ngài: 

sự sống được trao đi qua cái chết tự nguyện, và sự sống 

được lấy lại qua phục sinh vinh quang. Đức Giêsu ban cho 

ta Tấm Bánh (c. 51). Ngài còn tự nhận mình là Tấm Bánh 

(cc. 48.51): Tấm Bánh có sự sống và Tấm Bánh ban sự 

sống. Tôi là Tấm Bánh: đó là định nghĩa của Đức Giêsu về 

mình. Định nghĩa này có làm ta ngạc nhiên không? Bánh là 

cái gì ăn được và đem lại sự sống. Bánh không sống cho 

mình, nhưng cho người khác. Chấp nhận là bánh có nghĩa là 

chấp nhận mất mình, mà chỉ khi mất mình như thế, bánh 

mới thật là bánh, mình mới thật là mình. Thật ra bánh vẫn 

hiện diện và nên một với người ăn. Đức Giêsu là Tấm Bánh 

đặc biệt. Khi tôi ăn, Ngài thành tôi và biến tôi thành Ngài. 

Một sự ở lại hai chiều, một sự hiệp thông sâu thẳm. “Ai ăn 

thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong 

người ấy” (c. 56). 

 

Rước lễ là đón lấy dòng sự sống, chấp nhận sống nhờ, Đức 

Giêsu sống nhờ Đức Chúa Cha và chúng ta sống nhờ Đức 

Giêsu (c. 57). Như cành nho sống nhờ thân cây nho, chúng 

ta cũng sống nhờ, nghĩa là sống trong và sống cho Chúa. 

 

Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ nhìn và 

thờ lạy Thánh Thể hơn là cầm lấy mà ăn. Động từ ăn được 

nhắc đến 8 lần trong bài Tin Mừng này, như một lời mời gọi 

tha thiết của Đức Giêsu. Ngày nay, người ta rước lễ nhiều 

hơn trước. Tiếc thay lắm khi cuộc gặp gỡ này  khác vội vã, 

thiếu chuẩn bị và cũng thiếu đối thoại thân tình. Tôi phải lên 

rước lễ chỉ vì mọi người trong hàng ghế đã lên. Phút thinh 

lặng sau rước lễ cũng bị cắt ngắn. Tôi phải về ngay vì phải 

lấy xe, hoặc vì phải chuẩn bị cho những chương trình trong 

ngày.. Chính vì thế rước lễ chẳng gây được âm vang nào nơi 

tôi. Nó trở thành thói quen, một nghi thức 

thuần túy. Tôi lên ăn một vật thánh, thay vì 

đón một người. Ít khi có vị khách quý nào bị 

thường xuyên tiếp đón lạnh nhạt như thế! Rốt 

cuộc chẳng có cuộc gặp gỡ nào xảy ra, nên tôi 

vẫn cứ là tôi như trước. 

 

Hãy dự lễ như người đi dự tiệc Lời Chúa, 

Mình Chúa. Chỉ biết ăn, biết thưởng thức và nghiền ngẫm, 

người ấy mới gặp được sự sống và gặp được Giêsu.  

    
Gợi Ý Chia Sẻ: 

 

Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Ðức Giêsu tự định nghĩa 

mình là Cửa (10,7), là Mục Tử (10,11), là Ánh Sáng (12,46), 

là Con Ðường (14,6), là Cây Nho (15,1), là Tấm Bánh 

(6,48). Những định nghĩa rất gợi hình và đều hướng về con 

người. Bạn thích định nghĩa nào hơn cả? Tại sao? 

 

Bạn nghĩ gì về việc bạn rước Chúa? Có cái gì không ổn, cần 

sửa đổi không? Có khi nào bạn thấy mình gặp được Chúa 

sau khi rước lễ không? 

 

Cầu Nguyện: 

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đến với chúng con dưới 

dạng tấm bánh bình thường. Tấm bánh chẳng nói gì, chỉ biết 

lặng lẽ chờ đợi. Tấm bánh hiện diện là để phục vụ cho con 

người. Tấm bánh quá đổi mong manh, nhỏ bé, có thể bị ẩm 

mốc làm hư hoại, và tan rất mau sau khi được nhận lãnh.  

 

Lạy Chúa Giêsu, có cái gì tương tự giữa phận làm người và 

phận làm bánh của Chúa. Xin cho chúng con biết cách đến 

với con người hôm nay: đơn sơ, khiêm hạ, không chút vinh 

quang hay quyền lực. Nhờ ăn tấm bánh của Chúa, chúng con 

cũng trở nên tấm bánh ngon, được bẻ ra để đáp ứng khẩu vị 
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của nhiều người. Ước gì chúng con dám rước Chúa đi và 

mọi vùng mờ tối của lòng mình, để sự hiện diện của Chúa 

trong con được lớn lên. Và ước gì chúng con trở thành 

những nhà Tạm di động, đem Chúa đến cho đồng bào và 

quê hương chúng con. Amen. 

*** 

 

CHÚA NHẬT  21 THƯỜNG NIÊN NĂM B 

26 – 8 – 2012 

“Lời Ban Sự Sống” 

Lời Chúa:  (Ga 6,54a.60-69) 
54a

Khi nghe Ðức Giêsu tuyên bố: 

"Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì 

được sống muôn đời", 
60

 nhiều 

môn đệ của Người liền nói: "Lời 

này chướng tai quá! Ai mà nghe 

nổi?"
61

 Nhưng Ðức Giêsu tự mình 

biết được là các môn đệ đang xầm 

xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Ðiều đó, anh em lấy 

làm chướng, không chấp nhận được ư?
62

 Thế thì anh em 

thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? 
63

 Thần khí 

mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy 

nói với anh em là thần khí và là sự sống. 
64

 Nhưng trong anh 

em có những kẻ không tin". 

 

Quả thật, ngay từ đầu, Ðức Giêsu đã biết những kẻ nào 

không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 
65

 Người nói tiếp: "Vì 

thế, Thầy bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu 

Chúa Cha không ban ơn ấy cho". 
66

Từ lúc đó, nhiều môn đệ 

rút lui, không còn đi với Người nữa. 
67

Vậy Ðức Giêsu hỏi 

Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi 

hay sao?" 
68

 Ông Simon Phêrô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ 

Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời 

đem lại sự sống đời đời. 
69

Phần chúng con, chúng con đã tin 

và nhận biết rằng chính Thầy là Ðấng Thánh của Thiên 

Chúa". 

 

Suy Niệm: 

 

Chẳng nên ngạc nhiên nếu có những lúc đức tin ta gặp 

khủng hoảng. Cả lịch sử Cựu Ước đong đưa giữa tin và 

không tin. Khi Chúa  Giêsu đến, người ta phải đứng trước 

một lựa chọn: tin hay không tin vào Lời Ngài, vào con 

người Ngài.  

 

Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy một kinh nghiệm về 

khủng hoảng đức tin nơi chính các môn đệ. Kinh nghiệm ầy 

thật gần gũi với con người hôm nay. Lời này chướng ta quá! 

Ai mà nghe nổi? Đó là phản ứng của các môn đệ ngày xưa 

khi nghe Thầy Giêsu vén mở căn tính của Thầy, Thầy khẳng 

định mình từ trời mà xuống (Ga 6,38), và Thầy sẽ trở lại nơi 

Thầy đã ở trước kia (c. 62), sau khi hiến mình chịu chết cho 

nhân loại (c. 51) và nuôi nhân loại bằng chính máu thịt mình 

(c. 53).  Hôm nay chúng ta vẫn có thể thấy chướng tai. Mầu 

nhiệm Nhập Thể, mầu nhiệm Tử Nạn của Con Thiên Chúa, 

bí tích Thánh Thề, mầu nhiệm Chúa về trời: đó vẫn là và 

mãi mãi là những mầu nhiệm khôn dò. Phải yêu mến mới 

hiểu được, mới chấp nhận được. Hôm nay vẫn có câu Lời 

Chúa bất ngờ làm ta choáng váng, vì chướng tai, chướng cả 

với suy nghĩ và tình cảm của ta. Lời Chúa đòi tôi đi xa hơn 

và bắt tôi điều chỉnh lại mối tương quan đã có với Chúa. 

Nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Ngài nữa. Họ đã đi 

với Ngài một thời gian, đã tin và đã trở thành môn đệ. 

Nhưng họ không thể đi tới cùng cuộc phiêu lưu này.  

 

Trở nên môn đệ hay trở nên một Kitô hữu không phải là một 

bảo đảm chắc chắn mình sẽ trung tín mãi mãi với Đức Kitô. 

Trở nên môn đệ là bước vào cuộc phiêu lưu, là khám phá ra 

một Đức Kitô  luôn luôn mới, là để Ngài từ từ đưa ta đi sâu 

vào mầu nhiệm hơn. 

 

Cuộc phiêu lưu nào cũng có chút rủi ro, cũng đòi chút liều 

lĩnh, vì đây là cuộc phiêu lưu của tình yêu, của lòng tin. Đã 

có những môn đệ không tin và bỏ đi. Ngay trong nhóm ở lại  

cũng có kẻ phản bội. Để khỏi bỏ cuộc, cần bỏ mình… 

 

Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Đại diện Nhóm 

Mười Hai, Phêrô bày tỏ thái độ ở lại. Không phải vì ông và 

các bạn hiểu được lời Thầy Giêsu, nhưng vì họ tin vào con 

người của Thầy, tin Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa, 

Đấng đã cho dân ăn no nê, Đấng đã đi trên biển.  

 

Lòng tin này khiến họ chấp nhận cả những lời chướng tai. 

Lời chướng tai là lời đem lại sự sống đời đời. Nhiều bạn trẻ 

hôm nay cô đơn, nhưng không biết đến với ai. Hãy cùng 

nhau đến với và ở lại bên Thầy Giêsu, Ngài sẽ không làm 

chúng ta thất vọng.  

  

Gợi Ý Chia Sẻ: 

 

"Giới trẻ hôm nay khó tin vào Thiên Chúa, vào Ðức Kitô, 

vào tương lai tươi sáng, vào tình bạn bền lâu, vào tình yêu 

chung thủy..." Bạn nghĩ gì về nhận xét này? Ngày nay đang 

rộ lên cả ngàn giáo phái. Người trẻ bị mê hoặc đến độ cuồng 

tín bởi các vị tự xưng là giáo chủ. Bạn nghĩ gì về hiện tượng 

này? Ðâu là nguyên nhân và cách giải quyết? 

 

Cầu Nguyện: 

 

Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó, thuộc về 

Chúa thật là một thách đố cho con. Chúa đòi con cho Chúa 

tất cả để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa. Chúa 

thích lấy đi những gì con cậy dựa để con thực sự tựa nương 

vào một mình Chúa. Chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái 

rườm rà để cây đời con sinh thêm hoa trái. Chúa cương 

quyết chinh phục con cho đến khi con thuộc về Chúa.   

 

Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm và 

tính toán khôn ngoan để sống theo những đòi hỏi bất ngờ 

của Chúa, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Ước gì con 

cảm nghiệm được rằng trước khi con tập sống cho Chúa và 

thuộc về Chúa thì Chúa đã sống cho con và thuộc về con từ 

lâu. Amen.  
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