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Suy Niệm Chúa Nhật thứ 5 Thường Niên- Năm B
Mùng 7 Tháng 2, Năm 2021
PÂ: Mc 1:29-39
Người ta đem đến cho Chúa tất cả những người bệnh tật, Tất cả những người bị quỷ ám.

- Những lần khác, Chúa chữa bệnh cho từng người một . Lần này, dân chúng vô cùng nao
nức, họ biết Chúa đang ở nhà nhạc mẫu Phêrô chữa bệnh cho bà, họ ào tới, khiêng theo
tất cả mọi người thuộc mọi thứ bệnh, mọi người bị quỷ ám, để xin Chúa chữa. Phúc Âm
không nói là bao nhiêu bệnh nhân, bao nhiêu người bị quỷ ám. Chỉ biết rằng Chúa đã
chữa khỏi hết mọi người, ngay lập tức. Không ai cần một viên thuốc nào.
- Chỉ một mình Chúa Giêsu là làm rất nhiều phép lạ nhãn tiền. Các vị Giáo Chủ khác của
các tôn giáo lớn như Đức Phật Thích Ca của Phật giáo, Đấng Allar của Hồi giáo, không
một ai đã làm một phép lạ nào bao giờ. Bởi vì phép lạ tức khắc và nhãn tiền như Chúa
Giêsu đã làm, thì chỉ có 2 mục đích:

1- Chứng tỏ Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật.
2- Để củng cố đức tin cho các Tông Đồ và, đức tin của những người sẽ tin vào lời rao
giảng của các Tông Đồ, cũng như của những kẻ kế vị các Ngài mà rao giảng. Vậy:
1- Tôi có tin các phép lạ Chúa đã làm không?
2- Tôi có tin vào Hội Thánh Công Giáo là cơ chế chính Chúa Giêsu đã thành lập để rao
truyền Lời Chúa không?

-Phép Rửa Tội và Phép Thêm Sức đã trao cho tôi sứ mạng làm nhân chứng cho Chúa
Giêsu .Vậymỗi ngày tôi sống, tôi đã làm gì để thực hiện sứ mạng làm nhân chứng đó?
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