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03/06/18 CHÚA NHẬT TUẦN 9 TN – B  

Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô 

Mc 14,12-16.22-26 

14:12 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ 

thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?" 

14:13 Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: "Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang 

vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. 

14:14 Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: 'Cái phòng dành cho 

tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu ?' 

14:15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: 

và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta". 

14:16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông 

dọn tiệc Vượt Qua. 

14:22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các 

ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy". 

14:23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén 

này. 

14:24 Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 

14:25 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho 

đến ngày ấy, ngày Thầy được uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa". 

14:26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra đi lên núi Ôliu. 

 

LƯƠNG THỰC CHO MUÔN NGƯỜI 

Cũng đang trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho 

các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy.” (Mc 14,22) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su thiết lập bí tích Thánh Thể ngay trong những giờ phút cam go nhất 

cuộc đời của Ngài. Ngài biết mình sắp phải chết; Ngài cũng biết các môn đệ của Ngài, người 

thì chối Thầy, người thì phản bội, những người khác thì bỏ trốn. Ngài cũng biết Ngài đến 

trong thế gian là để chịu chết và nhờ đó đền bù tội lỗi cho muôn người. Nhưng tình yêu vô 

biên của Thiên Chúa không dừng lại ở đó. Ngài đã yêu thương thì “yêu thương đến cùng” (Ga 

13,1). Thân thể Ngài được hiến dâng làm hy tế trên thập giá thì đồng thời Ngài cũng muốn 

Thịt Máu Ngài trở thành lương thực để chúng ta “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). 

Việc Ngài cầm lấy bánh và nói: “Này là Mình Thầy” và cầm lấy chén rượu nho và nói: “Này 

là Chén Máu Thầy” chính là để thể hiện tình yêu lớn lao nhất của người dám “hy sinh tính 

mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13). 

 

Mời Bạn: Chúa Giê-su muốn bạn kết hợp với Ngài để bạn cũng trở thành tấm bánh bẻ ra cho 

muôn người. Bánh đây là chính cuộc đời mỗi người sẵn sàng hy sinh mạng sống, hy sinh thời 

gian, hy sinh tiền bạc và bản thân để chia sẻ cho người khác. Chúa Giê-su đã nên lương thực 

cho mỗi người thì chính tôi, tôi cũng phải trở nên bánh cho anh em. 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi khi tham dự thánh lễ, tôi dâng lên những việc hy sinh và phục vụ của 

tôi kết hợp với Chúa Ki-tô để trở thành tấm bánh cho anh chị em được sống dồi dào. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su là lương thực nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con luôn 

kết hợp với Chúa để trở nên tấm bánh cho anh chị em mình. 
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