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Mc 8,14-21
8:14 Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.
8:15 Người răn bảo các ông: "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men
Hêrôđê!"
8:16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.
8:17 Biết thế, Người nói với các ông: "Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có
bánh ? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao ? Lòng anh em ngu muội thế !
8:18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư ? Anh em không nhớ sao:
8:19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu
thúng đầy mẩu bánh ?" Các ông đáp: "Thưa được mười hai".
8:20 "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao
nhiêu giỏ đầy mẩu bánh ? "Các ông nói: "Thưa được bảy".
8:21 Người bảo các ông: "Anh em chưa hiểu ư ?"
CÁI QUÊN ĐÁNG SỢ
“Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh?” (Mc 8,17)
Suy niệm: Con người rất cần ăn để sống. Thiếu cái ăn, người ta sợ phải đói, sợ chết. Trong
một chuyến đi biển, các môn đệ Đức Giê-su quên đem theo bánh. Khi nhận ra điều đó, các
ông bàn tán xôn xao vì lo cạn lương thực trong những ngày lênh đênh trên biển này. Chúa
Giê-su trách các ông sao lại chóng quên rằng Thầy của họ đang ở bên cạnh họ đây chính là
Đấng đã từng hai lần làm phép lạ hoá bánh ra nhiều. Vậy thì tại sao lại sợ? Ngài nâng tầm
nhìn của họ lên hướng về Bánh Hằng Sống mà Ngài hứa ban, để biết đề phòng điều đáng sợ
nhất là thứ men gây hư thối là men Pha-ri-sêu, men Hê-rô-đê, nghĩa là những ý xấu, những
thái độ nệ luật, lòng háo danh, giả hình của người Pha-si-sêu cũng như lối sống buông thả
theo lạc thú của những người như Hê-rô-đê; đó chính là thứ men làm hư hỏng Bánh Hằng
Sống của Tin Mừng.
Mời Bạn: Trong cuộc sống, thường chúng ta loay hoay chuyện cơm áo gạo tiền. Không ít
lần chúng ta sợ lấy gì mà ăn, lấy gì mà mặc. Đức Giê-su nhắc nhở biết sợ điều đáng sợ nhất,
đó là quên mất Chúa dù Ngài vẫn ở bên chúng ta, và rồi vì mải lo toan những nhu cầu vật
chất, chúng ta mất cảnh giác, chúng ta mải mê chạy theo những của cải chóng qua đời này
mà trở thành thù nghịch với Chúa lúc nào không hay.
Sống Lời Chúa: Luôn ý thức mình sống trước sự hiện diện của Chúa và siêng năng tham dự
Thánh lễ và rước Chúa Giê-su Thánh Thể.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con sống trên biển đời với lắm lo toan. Xin ban thêm cho
chúng con lòng tin tưởng phó thác, để chúng con vững tin vì có Chúa đồng hành.
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