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Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU nói với dân chúng về Nước THIÊN CHÚA và 
chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm 12 
môn đệ đến thưa Người rằng: ”Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi 

vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, 
vì chúng ta đang ở nơi hoang địa”. Nhưng Người nói với các ông: ”Các 
con hãy cho họ ăn đi”. Các ông trả lời: ”Chúng con chỉ có 5 chiếc bánh 
và 2 con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông 

này. Số đàn ông độ 5 ngàn”. Người nói với các môn đệ rằng: ”Hãy cho 
họ ngồi xuống từng nhóm độ 50 người”. Các ông đã làm như thế, và 
bảo tất cả ngồi xuống. Đức Chúa GIÊSU cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con 

cá, nhìn lên Trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ 
để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu 
lượm được 12 thúng miếng vụn còn dư lại. 
 

SUY NIỆM 
 

Giáo Hội Công Giáo dành tháng 6 để tôn kính Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Và trong tháng 6, có 
hai lễ trọng liên kết mật thiết với nhau. Đó là lễ Mình Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU và lễ Thánh Tâm 
Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Thứ Sáu sau lễ Mình Máu Thánh Chúa dành để tôn vinh Thánh Tâm Đức Chúa 
GIÊSU KITÔ. Sự kiện này nhắc nhở các tín hữu Công Giáo hiểu rằng: ”Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU 
KITÔ là Thánh Thể sống động”. Bởi vì, Tình Yêu phát xuất từ Trái Tim, và Thánh Thể chính là Tình Yêu. 
Do đó, mỗi lần nghĩ đến Thánh Thể, tín hữu Công Giáo có thể nói: ”Đây là Con Tim của Thánh Tâm 
Đức Chúa GIÊSU KITÔ”. Và mỗi khi nghĩ đến Trái Tim Đức Chúa GIÊSU KITÔ, tín hữu Công Giáo lại 

nói: ”Đây là khuôn đúc ra Thánh Thể”. 
 
Trái Tim Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Thánh Thể Đức Chúa GIÊSU là một. Ai tôn kính Thánh Tâm Đức 
Chúa GIÊSU KITÔ thì cũng yêu mến Thánh thể Đức Chúa GIÊSU. 
 
Ngày 27-3-1997 - Thứ Năm Tuần Thánh - Đức Mẹ MARIA đã gởi cho các thành viên Phong Trào Linh 
Mục Thánh Mẫu một sứ điệp, mời gọi các Linh Mục hãy vào trong phòng tiệc ly Tình Yêu của Đức Chúa 

GIÊSU. 
 
”Thầy những khát khao mong mỏi ăn Lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình” 
(Luca 22,15). Toàn thể cuộc đời dương thế của Đức Chúa GIÊSU đã được hướng đến giờ phút khôn tả 
này. Đức Chúa GIÊSU, bằng tư tưởng và khát vọng, đã hướng tới đỉnh Núi Thánh Sion ấy, nơi Ngài sẽ 
hoàn tất Cuộc Vượt Qua của Ngài. 

”Thầy những khát khao mong mỏi ăn Lễ Vượt Qua này với anh em”. 
 

Các con hãy vào trong phòng tiệc ly Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU, 
để hưởng nếm cái dịu ngọt của bữa Tiệc Ly cuối cùng ấy. Đức Chúa GIÊSU trao ban Thân Mình Ngài và 
Máu Thánh Ngài làm của ăn và của uống thiêng liêng cho cuộc sống mới của các con. Như thế, Ngài 
thông hiệp mật thiết với mỗi người đến độ trở nên một thân mình với các con. Tình yêu đòi hỏi hiệp 
thông là vậy. Tình yêu đưa đến hiệp nhất làm một. Đức Chúa GIÊSU thực hiện một sự hiệp nhất sâu 

xa với các con đến độ trở nên Thịt của thịt các con, Máu của máu các con. Cũng như Đức Chúa GIÊSU 
ở trong THIÊN CHÚA CHA và CHÚA CHA ở trong Ngài thế nào, thì việc rước Thánh Thể cũng như thế: 
các con ở trong Ngài và Ngài ở trong các con. 
 
Các con hãy vào trong phòng tiệc ly Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU, 
để thấu hiểu Ngài là Tình Yêu tự hiến mình cho các con như thế nào. Ngài là Tình Yêu hy sinh mạng 



sống vì các con. Sau bữa Tiệc Ly Vượt Qua cùng ăn với các Tông Đồ, là cơn hấp hối của Ngài ở vườn 

Giệtsêmani, là cảnh bị Guđa phản bội, bị các môn đệ ruồng bỏ, bị Phêrô chối từ, bị các đầy tớ của vị 
thượng tế lăng mạ và làm nhục. Không có tình yêu nào lớn hơn là chịu hy sinh mạng sống mình vì kẻ 
mình yêu. Đức Chúa GIÊSU đã chịu hy sinh mạng sống Ngài cho các con. 

 
Các con hãy vào trong phòng tiệc ly Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU. 
Hãy học cách phục vụ. Tình Yêu là dâng hiến mình. Tình Yêu tế hiến mình là Tình Yêu dấn thân phục 
vụ kẻ khác. Chính vì thế mà Đức Chúa GIÊSU rửa chân cho các môn đệ, Đấng Tạo Hóa phục vụ thọ 
sinh của mình. Đấng trên hết trở nên kẻ rốt hết. Vị Chúa Tể làm đầy tớ. Hỡi các Linh Mục, con ưu 
tuyển của Mẹ, các con hãy dấn thân phục vụ mọi người. Các con hãy là bàn tay của Đức Chúa GIÊSU 
để băng bó các thương tích, để chữa lành các bệnh nhân, để tha thứ cho người phạm tội, để nâng dậy 

các kẻ ngã quị, để đỡ đần các kẻ yếu đuối, để ủi an các kẻ tuyệt vọng, để dẫn dắt các kẻ lầm đường, 
và để đem bình an cùng ơn cứu độ đến cho hết mọi người. 
 
Trong phòng tiệc ly Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU, 
các con hãy sống trong tinh thần tạ ơn và vui mừng vì sứ vụ linh mục của các con. Các con được kêu 

gọi làm thừa tác viên tình yêu của Đức Chúa GIÊSU. Các con hãy để cho ngọn lửa tình yêu thần linh 

của Ngài thiêu đốt làm cho các con trở nên hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Hãy là những linh 
mục trung thành. Vì vậy Mẹ mời gọi các con hãy tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. 
 
Như là Người Mẹ yêu, Mẹ giúp các con trở nên những Linh Mục đúng như Trái Tim Đức Chúa GIÊSU 
mong muốn, những thừa tác viên của Tình Yêu Ngài và sự thánh thiện của Ngài. Như vậy, Đức Chúa 
GIÊSU có thể qua trung gian các con, tiếp tục mỗi ngày cử hành Lễ Vượt Qua của Ngài với các con, 
cho đến lúc thời gian cùng tận. 

 
(”Ai Sacerdoti figli prediletti della Madonna”, Centro Internazionale Movimento Sacerdotale Mariano, 
23a Edizione Italiana, 1999, trang 1145-1147) 
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