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Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật XIIIThường Niên- Năm B
Ngày 27 Tháng 6, Năm 2021
PA: Mc: 5:21-43
Hai phép lạ, một con đường.
Suy niệm 1. Lúc ấy, Chúa Giêsu đang ở bên bờ biển. Dân chúng kéo đến rất đông để
nghe người giảng, thì bỗng có một viên trưởng hội đường đến van xin với Chúa: LạyThày ,
con gái tôi sắp chết. Xin Thày đến cứu giúp .

Bởi đâu mà viên quan chức người DoThái này lại có thể tin rằng Chúa có thể chữa người đang
hấp hối khỏi chết, hoặc cho người vừa chết sống lại? Chắc hẳn ông đã từng nghe nhiều phép lạ
Chúa làm. Ông tin. Do đó ông mới đích thân đến kêu van Ngài.Chúa biết lòng tin của ông, nên
Người nhận lời và cất bước lên đường . Cả đám đông rần rần theo Người.Như thế, ta hiểu ảnh
hưởng của Chúa lớn lao chừng nào trên dân chúng Ngài quả thực là Đấng Thiên Sai, từ trời
xuống,chứ không phải là một người trong nhân loại trỗi dậy. Ngày Chúa hạ thai trong lòng trinh
nữ Maria, có Thiên Thần Gabriririel truyền tin. Ngày Chúa giáng sinh, có các Thiên Thần loan
báo, có các mục đồng thờ lạy, có ba vua đến chầu. Ngày Chúa chịu chết, giữa thanh thiên
bạch nhật mà bầu trời bỗng tối sầm. Màn trong đền bỗng xé ra làm đôi. Ngày Chúa phục sinh,
có hai Thiên Thần đến lăn tảng đá ra khỏi cửa mồ. Ngày Chúa về trời, có các Tông Đồ và hàng
trăm môn đệ chứng kiến.Nếu Người không phải là Đấng Cứu Thế từ trời xuống, thì làm sao có
được những sự kiện đó xẩy ra?

Suy niệm 2: Phép lạ thứ nhất, Chúa chữa người đàn bà bị bệnh loạn huyết. Chúa đang
trên đường tới nhà viên trưởng hội đường thì gặp Người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã 18 năm,
chỉ ước ao được chạm ngón tay vào gấu áo Ngài, thì sẽ khỏi bệnh. Bà ta không dám ra mặt mà
xin Ngài chữa. Vì niềm tin mãnh liệt vào người, mà bà đã được khỏi bệnh ngay tức khắc. Vậy khi
chúng ta cầu nguyện, chúng ta có đức tin vô điều kiện không? Hàng ngày có biết bao lần Chúa
đi ngang qua mặt chúng ta bằng những sự kiện xẩy đến trong cuộc đời, mà chúng ta không
nhận ra Ngài trong từng biến cố ấy. Do đó chúng ta vẫn triền miên trong những bệnh tật, những
thống khổ của cuộc đời!

Suy niệm 3. Chúa cho người con gái viên trưởng hội đường đã chết, được sống lại.
Chúa tiếp tục trên đường đến nhà ông trưởng hội đường,thì gặp người nhà chạy đến báo tin cho
ông rằng con ông đã chết rồi, đừng phiền Thầy làm chi nữa.Chúa mói: Ta đã chẳng bảo các
ngươi rằng các ngươi sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa sao?Khi đến nhà,thấy người ta đang
khóc, Chúa bảo con bé đang ngủ đấy.nó không chết đâu.họ cười nhạo Ngài. Vào tới nơi con bé
nằm, Ngài cầm lấy tay em mà nói : Hỡi em bé, ta truyền cho em trỗi dậy. Bỗng em bé mở mắt
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và ngồi dậy. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, Nhưng Ngài cấm không cho ai nói gì.
Tại sao Ngài lại cấm họ nói? – Vì Ngài biết rõ ngày chịu nạn chịu chết của Ngài sắp tới. Ngài
không muốn chương trình cứu rỗi của Ngài bị cản trở nếu thiên hạ cứ rầm rộ lên về những phép
lạ Ngài làm .

Trong cuộc tử nạn của Ngài, có biết bao cơ hội có thể cứu Ngài khỏi chết, nếu Ngài chỉ
nói một lời. Nhưng Ngài đã không nói một lời. Chính bởi thế mà công trình cứu độ của
Ngài đã được hoàn tất .Ôi, công trình Chúa cứu chuộc chúng ta thật tuyệt vời cao cả! Ôi
hạnh phúc cho tôi được cứu vì Chúa đã không nói một lời để được thoát chết Thật kỳ diệu
thay!

LM NGUYỄN AN NINH
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