
CHÚA NHẬT 21/B (THÁNH THỂ BAN THẦN TRÍ VÀ SỰ SỐNG) 

 

LỜI CHÚA: Gioan 6,61-70. Khi ấy, có nhiều môn đệ 

của Đức Chúa GIÊSU nói rằng: ”Lời nầy chói tai quá! 

Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm 

bẩm về chuyện ấy, Đức 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 Thầy nói với các con là thần trí và là sự 

sống. Nhưng trong các con có một số không tin”. Vì 

từ đầu Đức Chúa GIÊSU đã biết ai là những kẻ không 

tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Đức Chúa GIÊSU nói: 

”Bởi đó, Thầy bảo các con rằng: ”Không ai có thể đến với Thầy, nếu không được CHA Thầy ban cho”. 

Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Đức Chúa GIÊSU liền nói với nhóm 

Mười Hai rằng: ”Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người rằng: ”Lạy Thầy, 

bỏ Thầy chúng con sẽ đi theo ai? Thầy có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con 

tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đức KITÔ Con THIÊN CHÚA”. 

SUY NIỆM 

Chính Đức Chúa Thánh Thần ban ánh sáng cần thiết để tín hữu Công Giáo có thể hiểu và chấp nhận giáo 

huấn về bí tích Thánh Thể. Nhưng chính Ngôi Lời nhập thể và trở thành Bánh nuôi sống muôn dân, ban 

lửa mến cho tín hữu. Nhờ đó, tín hữu có thể trình bày và làm cho nhiều người hiểu biết khoa học của 

THIÊN CHÚA và đưa họ trở về cùng THIÊN CHÚA. 

Tín hữu Công Giáo được nuôi sống bằng Bánh Thánh Thể luôn luôn có lời lẽ khôn ngoan, bởi vì, sống 

Thánh Thể tức là sống khôn ngoan. Chính Ngôi Lời nhập thể và trở thành Bánh Thánh Thể ban sức mạnh 

cho các vị tử đạo. Sống Thánh Thể là sống anh hùng, bởi vì Thánh Thể thông ban Đức Chúa GIÊSU KITÔ, 

Vị Anh Hùng thánh thiện và toàn hảo. Sống Thánh Thể là sống tông đồ, bởi vì Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể 

thông truyền cho tín hữu nhiệt tâm tông đồ, hăng say rao giảng Tin Mừng cứu rỗi. Sau cùng, sống Thánh 

Thể là sống cuộc sống thần-linh-hóa nhờ Thịt, Máu, Linh Hồn và Thiên Tính Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Chính 

Ngài ngự vào lòng tín hữu và ở lại đó. 

Các vật dụng chạm đến Thánh Thể đều được gọi là: bàn thánh, khăn thánh, chén thánh, v.v. Vậy thì, 

thân thể của tín hữu Công Giáo được rước nhận chính Mình Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ thì phải 

gọi là gì??? Bánh Thánh Thể quả thật trở thành máu nuôi sống con người. Từ đó thân thể con người là 

ngôi đền THIÊN CHÚA ngự trị và tinh thần con người được ơn thánh Chúa gìn giữ. Chính Đấng Toàn 

Năng đã tan hòa trong thụ-vật thấp hèn để nâng nó lên hàng thần thánh. Do đó tín hữu Công Giáo được 

hồng phúc rước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ phải sống làm sao hầu trở thành một mảnh trời nho 



nhỏ cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ ngự trị, để Ngài vui 

hưởng một chút hạnh phúc, bên cạnh người con yêu 

mến Ngài. 

Trong mảnh trời nhỏ bé này - một khi hiện hữu thật sự 

- sẽ không thiếu gì cả. Nghĩa là sẽ có TẤT CẢ. Bởi vì, 

trong Thánh Thể, Ba Ngôi THIÊN CHÚA hiện diện. Ba 

Ngôi bất-khả phân-ly là MỘT. Và có thể quả quyết rằng, 

Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA cùng với toàn thể triều 

thần thiên quốc cũng hiện diện. Bởi vì, nơi nào có 

THIÊN CHÚA thì nơi đó ca đoàn thiên thần hợp với chư 

thánh dâng lời chúc tụng ngợi khen THIÊN CHÚA. Thế thì, mỗi tín hữu Công Giáo rước Mình Thánh Đức 

Chúa GIÊSU hãy cất cao lời cảm tạ tung hô Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể. Phép lạ quyền năng và tuyệt tác 

yêu thương của bí tích Thánh Thể vượt xa mọi lời ca ngợi thế trần. 

Chính Đức Chúa GIÊSU quả quyết: Lời Thầy nói với các con là thần trí và là sự sống. Đúng thế. Lời Chúa 

trao ban sức mạnh và sự sống. Giống y như Bánh Thánh Thể thông truyền sức mạnh và sự sống. Ngôi Lời 

là Bánh nuôi sống đưa đến cuộc sống thánh thiện, chan hòa hiểu biết và tình yêu trìu mến. 

Xin kết thúc loạt 4 bài suy niệm về bí tích Thánh Thể với vài câu trích từ ”Ca Tiếp Liên - Lauda, Sion” đọc 

vào lễ Mình Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ: 

Hỡi Sion, hãy ca tụng trong lời ca tiếng hát, hãy ca tụng Đấng Cứu Tinh, là Thủ Lãnh, là Mục Tử. 

Hãy ca tụng ngần nào có thể được, vì không bao giờ đủ: Người vượt mọi lời ca. 

Này là Bánh Thiên Thần nên lương thực muôn dân. Bánh thật của con cái, đừng ném cho cẩu thú. 

Hình bóng xưa ám chỉ: Isaac thiêu sinh, Chiên vượt qua tế lễ, Manna xuống trên rừng. 

Đức Chúa GIÊSU, Bánh Hằng Sống, Người Mục Tử trung thành, xin thương xót chúng con. Xin nuôi, xin 

nâng đỡ, xin dẫn dắt chúng con vào Đất kẻ hằng sống. 

Chúa hiểu biết mọi sự, Chúa làm được mọi sự. Chúa nuôi nấng chúng con trên cõi đời hay chết: Xin 

cho chúng con được ngồi cùng bàn, cùng hưởng, cùng làm bạn với công dân các thánh trên Nước 

Chúa. Amen. Alleluia. 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 


