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Mc 8,14-21 

14 Khi ấy, các môn đệ Đức Giê-su quên đem bánh theo ; trên thuyền, các ông 

chỉ có một chiếc bánh. 15 Người răn bảo các ông : “Anh em phải coi chừng, 

phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê !” 16 Các ông mới bàn tán với 

nhau về chuyện các ông không có bánh. 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 ! 18 Anh em có mắt mà không thấy, 

có tai mà không nghe ư ? Anh em không nhớ sao : 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.” 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.” 21 Người bảo các ông : “Anh em chưa 

hiểu ư ?” 

LÀ MEN, LÀ MUỐI CỦA TIN MỪNG 

“Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê.” 

(Mc 8,15) 

Suy niệm: Nước Trời giống như nắm men Tin Mừng dậy lên trong lòng thúng 

bột nhân loại. Thúng bột bị hư thối cũng vì men, nhưng là “men Pha-ri-sêu và 

men Hê-rô-đê”. Men Pha-ri-sêu là lối sống giả hình, chuộng hư danh: giữ luật 

bề ngoài thật chi li nhưng lại không sống đạo đức, công bằng, nhân ái thật lòng 

(Mt 23,1-36). Men Hê-rô-đê là lối sống xảo trá, chạy theo quyền thế, danh 

vọng, hưởng thụ khoái lạc, chà đạp lên các giá trị đạo đức và phẩm giá con 

người. Có vẻ như hai thứ men ấy không đội trời chung với nhau, nhưng thực tế 

cho thấy những người Pha-ri-sêu đã cộng tác với phe Hê-rô-đê để giăng bẫy 

hại Chúa Giê-su - trong vấn đề nộp thuế cho Xê-da (x. Mt 22,15-22). Nguy 

hiểm biết bao khi chúng phối hợp với nhau để làm hư hỏng con dân Nước 

Trời! 

Mời Bạn: Sự thâm nhập và tác hại của những loại ‘men thối’ này thường âm 

thầm và tiệm tiến nên khó nhận biết. Bạn có nhận thấy lối sống háo danh, giả 

hình, tôn sùng vật chất, óc hưởng thụ ích kỷ đang len lỏi, thấm nhiễm vào lối 

sống của các ki-tô hữu ngày nay không? 

Chia sẻ: Cộng đoàn/gia đình bạn đang nhiễm ‘men thối’ ấy ở mức độ nào? 

Sống Lời Chúa: Biện pháp phòng chống ‘men thối’: - thường xuyên kiểm 

điểm đời sống cách riêng về cách mua sắm, sử dụng của cải xem có đúng tinh 

thần Tin Mừng không; - tích cực làm dậy men Tin Mừng bằng cách thực hiện 

những hành vi công bình, bác ái một cách có ý thức. 

Cầu nguyện: Hát hoặc đọc: “Vì con muốn là men, muốn là muối ướp cho mặn 

đời. Vì con muốn liều thân đem Tin Mừng đi khắp nơi.” 


