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23/06/19 CHÚA NHẬT TUẦN 12 TN – C Mình và Máu Chúa Ki-tô 

 

Lc 9,11b-17 
9:11b Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được 

chữa. 
9:12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giêsu thưa Người rằng: "Xin Thầy 

cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đấy, tìm chỗ trọ và kiếm thức 

ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng". 
9:13 Đức Giêsu bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn". Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn 

năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân 

này". 
9:14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em hãy 

cho họ ngả lưng thành từng nhóm khoảng năm mươi người một". 
9:15 Các môn đệ làm y như vậy, và cho mọi người ngả lưng xuống. 
9:16 Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời 

chúc túng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. 
9:17 Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại 

được mười hai thúng. 

 

HIỆU QUẢ CỦA THÁNH THỂ 

“Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời 

chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông.” (Lc 9,16) 

 

Suy niệm: Phép lạ Đức Giê-su hóa bánh và cá ra nhiều là hình ảnh báo trước về việc Ngài sẽ 

thiết lập Bí tích Thánh Thể. Từ năm chiếc bánh và hai con cá, Ngài làm phép lạ hóa ra vô số 

cho hơn năm ngàn người no nê, dư dật; cũng vậy, Thánh Thể Ngài là tấm bánh được bẻ ra 

cho muôn người được no thỏa, dư đầy. Ai ăn cá và bánh ngày ấy rồi cũng đã chết; còn ai lãnh 

nhận Thánh Thể Ngài cũng sẽ chết, nhưng cái chết ấy là ngưỡng cửa để bước vào cõi sống 

đời đời. Cả hai phép lạ, phép lạ ngày ấy tại thảm cỏ ven hồ Ti-bê-ri-a và phép lạ diễn ra trên 

bàn thờ hằng ngày, đều cho ta thấy Chúa của ta là một vị Chúa quyền năng, cao cả, nhưng 

Ngài đã dùng quyền năng ấy để phục vụ cho con người, vì lòng yêu thương con người, yêu 

thương cho đến cùng (Ga 13,1). 

Mời Bạn: Đức Hồng y Ph.Xav. Nguyễn Văn Thuận chia sẻ: “Mình Máu Thánh Chúa, phương 

dược chữa xác cứu hồn, là thang thuốc trường sinh bất tử. Nhờ rước Thánh Thể, tôi được an 

ủi và can đảm tràn ngập cõi lòng.” Bạn cũng sẽ vậy thôi! Nhờ siêng năng rước Mình Máu 

Thánh Chúa, bạn được an ủi, niềm vui, thêm lòng mến Chúa yêu người. 

Sống Lời Chúa: Tôi rước Thánh Thể Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ, và đọc kinh Rước lễ 

thiêng liêng hàng ngày. 

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Giê-su, con tin thật Chúa ngự trong Phép Mình Thánh, con kính 

mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Vì bây giờ con 

chẳng chịu Chúa thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng. Amen. 


