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Bài Ðọc I             Xh 16, 2-4. 12-15 

"Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa". 
 

Trích sách Xuất Hành. 
 

Trong những ngày ấy, toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu trách Môsê và Aaron, họ nói với hai ông 
rằng: "Thà chúng tôi chết trong đất Ai-cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn no nê. 
Tại sao các ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này, để cả lũ phải chết đói như vầy?"  Chúa liền phán cùng 
Môsê rằng: "Ðây Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa: dân chúng phải đi lượm bánh ăn mỗi ngày, 
để Ta thử coi dân có tuân giữ lề luật của Ta hay không. Ta đã nghe tiếng kêu trách của con cái Israel: 
ngươi hãy nói với họ rằng: 'Chiều nay các ngươi sẽ ăn thịt, và sáng mai sẽ ăn bánh no nê, như thế các 
ngươi sẽ biết rằng Ta là Thiên Chúa các ngươi'".  Chiều hôm ấy, có chim cút bay tới che rợp các trại, và 
sáng hôm sau có sương sa xuống quanh trại. Tới lúc sương tan trên mặt đất, thì thấy có vật gì nho nhỏ 
tròn tròn như hột sương đông đặc trên mặt đất. Con cái Israel thấy vậy, liền hỏi nhau rằng: "Man-hu", có 
nghĩa là: "Cái gì vậy?" vì họ không biết là thứ gì. Môsê liền nói với họ: "Ðó là bánh do Chúa ban cho anh 
em ăn". 
 

Ðó là lời Chúa. 
 
 
 
 
Ðáp Ca   Tv 77, 3 và 4bc. 23-24. 25 và 54 
 
Ðáp:   Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời   (c. 24b). 
 

Xướng:    
1. Ðiều mà chúng tôi đã nghe, đã biết mà tổ tiên đã thuật lại cho chúng tôi hay, chúng tôi sẽ kể lại 

cho thế hệ tương lai: đó là những lời khen ngợi và quyền năng của Chúa.             
2. Nhưng Người đã ra lệnh cho ngàn mây trên cõi cao xanh, và Người đã mở rộng các cửa trời. 

Người đã làm mưa man-na xuống để họ ăn, và Người đã ban cho họ được bánh bởi trời.     
3. Con người được ăn bánh của những bậc hùng anh; Người ban cho họ lương thực ăn tới no nê. 

Người đưa họ vào nơi thánh địa của Người, tới miền núi non mà tay hữu Người tậu sắm.       
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Bài Ðọc II              Ep 4, 17. 20-24 
"Hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa". 

 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 
  

Anh em thân mến, tôi nói với anh em điều này, và chứng thực trong Chúa là anh em chớ ăn ở như Dân 
Ngoại ăn ở, chiều theo sự giả trá của tâm tư mình. Phần anh em, anh em không hề học biết Ðức Kitô như 
thế đâu, nhưng nếu anh em đã nghe biết Người và đã được thụ giáo trong Người, như sự chân thật trong 
Ðức Giêsu dạy, là anh em hãy khử trừ lối sống xưa kia, hãy lột bỏ con người cũ, đã bị hư theo những đam 
mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí anh em, hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo 
thánh ý Chúa trong sự công chính và thánh thiện xứng với sự thật.    Ðó là lời Chúa. 
 
 
 
 
 

 

Alleluia            
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con nghe lời Con Chúa. - Alleluia. 

 
 
 
 

Phúc Âm             Ga 6, 24-35 
"Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ". 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
  

Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và 
đến Caphar-naum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, 
Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giê-su đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các 
ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc 
không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người 
sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu".  Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi 
phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Ðây là công việc của Thiên Chúa là các 
ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến".  Họ thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin 
Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã 
ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho 
các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên 
Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian".  Họ liền thưa Người rằng: "Thưa Ngài, xin cho 
chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề 
đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ". 

 

Ðó là lời Chúa. 


