
Linhthao.de (5.8) 
 

05/08/19 THỨ HAI TUẦN 18 TN 
Cung hiến thánh đường Đức Maria 
 
Mt 14,13-21 
14:13 Nghe tin ấy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến chỗ hoang vắng riêng 
biệt. Nghe biết vậy, đám đông từ các thành đi bộ mà theo Người. 
14:14 Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đám người đông đúc thì chạnh lòng 
thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. 
14:15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã 
muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn". 
14:16 Đức Giêsu bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn". 
14:17 Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!" 
14:18 Người bảo: "Đem lại đây cho Thầy!" 
14:19 Rồi sau đó, Người truyền cho đám đông ngả lưng trên cỏ. Người cầm lấy năm 
cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho 
môn đệ. Và môn đệ trao cho đám đông. 
14:20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẫu bánh còn thừa, người ta thu lại 
được mười hai giỏ đầy. 
14:21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. 
 

TẤM BÁNH CHO MUÔN NGƯỜI 
Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương. 

(Mt 14,14) 
 

Suy niệm: Khi về nhận xứ Ars, Cha Thánh Vianney đã ưu tư vì thấy giáo hữu, đàn 
chiên của Chúa, không được chăm sóc chu đáo; hơn thế nữa, sự sa sút về đạo đức 
còn là nỗi lo âu hơn cả đói cơm, thiếu áo. Thánh Vianney đã có cùng một tâm trạng 
như Chúa Giê-su. Ngài không thể không “chạnh lòng” mỗi khi nhìn thấy dân chúng 
lầm than trong cảnh cùng cực thể xác cũng như tinh thần. Trước những người đang 
đói khát Lời hằng sống mà quên cả cơn đói thể xác, Chúa đã hoá bánh ra nhiều để 
tiên báo chính Ngài sẽ trở nên tấm bánh bẻ ra để nuôi sống muôn người. 
 
Mời Bạn: Theo Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp của Liên Hiệp Quốc (FAO) 
hiện nay có hơn một tỉ người đói ăn trên thế giới. Bạn có cảm thấy mình động lòng 
trắc ẩn trước những con người mà hôm nay chưa đủ ăn? Bạn có thấy mình có trách 
nhiệm gì trước cảnh “kẻ ăn không hết, người mần không ra”? Bạn có khám phá xem 
chung quanh bạn ai là kẻ đang cần bạn giúp một tay cải thiện cuộc sống cả về vật 
chất lẫn tinh thần để sống một cuộc sống xứng với nhân phẩm không? Lòng trắc ẩn 
đích thực đòi bạn phải biết xả thân vì người khác giống như tấm bánh bẻ ra trở nên 
của ăn cho muôn người được sống. 
 
Sống Lời Chúa: Hãy chung tay làm một việc cụ thể để cải thiện hoàn cảnh sống 
của một người nào đó. Nhiều bàn tay góp lại, việc nhỏ cũng thành lớn lao. 
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con đồng cảm với Chúa khi đối diện với 
những nỗi đau khổ của người anh chị em mà con gặp hằng ngày; và xin cho con biết 
biến mối đồng cảm đó thành hành động chia sẻ trong yêu thương. 
  


