
CHÚA NHẬT 19/B (THÁNH THỂ: BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG) 

 

LỜI CHÚA: Gioan 6,41-52. Khi ấy, những người Do-thái kêu trách 

Đức Chúa GIÊSU, vì Người đã phán rằng: ”Thầy 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 mà! Vậy làm sao Ông lại nói: ”Thầy bởi Trời mà xuống”. 

Đức Chúa GIÊSU trả lời cùng họ rằng: ”Các con chớ thì thầm với 

nhau. Không ai đến được với Thầy, nếu CHA là Đấng sai Thầy, 

không lôi kéo kẻ ấy, và Thầy, Thầy 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 hóa của CHA, thì 

đến với Thầy. Không một ai đã xem thấy CHA, trừ Đấng bởi 

THIÊN CHÚA mà ra. Đấng ấy đã thấy CHA. Thật, Thầy bảo thật 

các con: ”Ai tin vào Thầy thì có sự sống đời đời. Thầy là Bánh 

ban sự sống. Cha ông các con đã ăn Manna trong sa mạc và đã 

chết. Đây là Bánh bởi Trời xuống, để ai ăn Bánh nầy thì khỏi 

chết. Thầy là Bánh Hằng Sống từ Trời xuống. Ai ăn Bánh nầy, sẽ 

sống đời đời. Và Bánh Thầy sẽ ban, chính là Thịt Thầy, để cho thế gian được sống”. 

SUY NIỆM 

Tín hữu Công Giáo luôn luôn khắc ghi lời nhắc nhở của Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư thứ nhất gởi tín 

hữu Côrintô rằng: ”Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. Thật vậy, ai ăn và uống 

mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình” (11,28-29). Đúng như thế. Tín 

hữu nào rước Mình Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ cách bất xứng trong tình trạng tội lỗi là tự kết án 

và ra hình phạt cho chính mình. Ngay từ đời này tín hữu ấy đánh mất sự trợ giúp của Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ và Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Rồi nơi thế giới bên kia sẽ bị mất đi sự chiếm hữu THIÊN CHÚA 

và bị trầm luân đời đời trong lửa hỏa ngục. Thật đáng lưu { và đáng khiếp sợ biết chừng nào! 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ là THIÊN CHÚA nhưng đã tự hạ, mặc lấy xác phàm để trao ban ơn cứu rỗi và lương 

thực cho loài người. Nói cách khác, Ngài làm người để đưa con người vào cuộc sống thần linh. Ngài 

không trở thành Bánh để trao cái chết mà là để ban Sự Sống. Thật là Tình Yêu điên rồ vượt mọi hiểu biết 

nhỏ bé của con người! Bởi vì, sau khi cứu rỗi và chuộc tội, Đức Chúa GIÊSU KITÔ còn muốn sống trong 

con người. Con người từng là kẻ sát nhân và là tên l{ hình đóng đinh Ngài vào Thập Giá. Vậy mà Ngài đã 

tha thứ TẤT CẢ và đã đưa con người lên bậc thần linh. Chỉ có Tình Yêu tuyệt đỉnh mới thực hiện những 

công trình vĩ đại khôn lường. Công trình đó chính là bí tích Thánh Thể, lương thực thần linh. Nếu tín hữu 

Công Giáo rước Mình Máu Thánh Chúa cách trang trọng xứng đáng thì sẽ được Đức Chúa GIÊSU KITÔ 

sống thật trong mình như lời thánh Phaolô quả quyết: ”Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là chính 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ sống trong tôi”, Galát 2,20. 



Mọi người đều phải chết. Đúng ra con người là 

kẻ hấp hối trường kz, bởi vì tội nguyên tổ đã đặt 

con người trong trạng huống bị nhiễm độc gây 

chết chóc và có thể chết vào bất cứ lúc nào. Sau 

đó, mặc dầu được chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ 

cứu chuộc và ban các bí tích cần thiết, nhưng 

hiểm nguy chết chóc vẫn luôn rình rập chờ đón 

con người. Do đó Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã phải 

dùng một phương thế quyết liệt hơn: ”Đánh tan 

cái chết bằng chính Sự Sống”. Đó là bí tích Thánh 

Thể. Chính Ngài đã phán: ”Thầy đến để các con 

được sống và sống dồi dào”, Gioan 10,10. 

Vì thế, thật vô phúc biết bao cho tín hữu Công Giáo nào dám xúc phạm đến bí tích Thánh Thể. Xúc phạm 

bằng cách lãnh nhận cách bất xứng. Xúc phạm bằng cách tuyên truyền lạc giáo, dám khinh thường huấn 

quyền, dám biến Bánh Thánh Thể đến từ Trời Cao thành bản án kết tội trầm luân, thành thuốc độc giết 

chết linh hồn. Ngoài ra cũng thật vô phúc biết bao nếu tín hữu Công Giáo chỉ rước Mình Máu Thánh Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ cách lạnh nhạt hờ hững. Làm như thế tức là tín hữu Công Giáo thu hẹp quyền năng vô 

biên của bí tích Thánh Thể. Tín hữu không để cho bí tích Thánh Thể biến đổi thụ tạo thấp hèn thành con 

cái đích thật sống bởi quyền năng THIÊN CHÚA. 

Trái lại, khi tín hữu Công Giáo sốt sắng rước Mình Máu Thánh Chúa với trọn tâm tình Tin-Cậy-Mến thì sẽ 

nhận được ân huệ vô biên đến từ Đức Chúa GIÊSU KITÔ Thánh Thể. Ân huệ sẽ luôn luôn gìn giữ tín hữu 

trong liên hệ mật thiết với THIÊN CHÚA, Đấng là Tình Yêu. 

Sống Thánh Thể là sống ”tháp nhập” tràn đầy. Mối hiệp thông Thánh Thể không chấm dứt khi Bánh 

Thánh tan đi trong cơ thể hoặc khi tín hữu Công Giáo rời khỏi thánh đường. Mối hiệp thông Thánh Thể 

vẫn tiếp tục “sống”, không phải trên bình diện vật chất nhưng qua các hoa quả do Thánh Thể mang lại. 

Bởi vì, Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể tiếp tục sống trong tín hữu như lời Ngài quả quyết: ”Hãy ở lại trong 

Thầy như Thầy ở lại trong anh chị em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không 

gắn liền với cây nho, anh chị em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh chị em là 

cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có 

Thầy, anh chị em chẳng làm gì được” (Gioan 15,4-5). 
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