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Mc 16,9-15 
16:9

 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu 

hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi 

bảy quỷ. 
16:10

 Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn 

bã khóc lóc. 
16:11

 Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn 

không tin. 
16:12

 Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người 

trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. 
16:13

 Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin 

hai người này. 
16:14

 Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các 

ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ 

các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người sống 

lại. 
16:15

 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan 

báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 

 

Ghi nhớ: “Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các 

ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người sống lại” 

(Mc 15,14). 

 

Suy niệm: Đoạn Tin Mừng hôm nay Thánh Mátcô nói về việc Chúa quở 

trách các Tông đồ cứng lòng tin, dù các ông đã biết việc Chúa Giêsu Phục 

sinh hiện ra  

với Maria Magđala và với hai môn đệ làng Emmau. Để rồi sau đó, Chúa 

trao cho các ông sứ mệnh rao giảng tin mừng cho muôn dân. Chắc chắn 

một điều là các Tông đồ đã khắc ghi trong tâm khảm của mình một niềm 

tin mãnh liệt và sâu sắc đến độ các ông đã dám hy sinh mạng sống của 

mình để làm chứng cho Chúa Phục sinh về sau nầy. Bởi vì tử đạo là làm 

chứng. Chúng ta có dám làm chứng cho Chúa bằng những hy sinh, những 

từ bỏ, những lợi lộc đời thường hằng ngày không?  

 

Sống Lời Chúa: Tin là bỏ ý riêng, theo ý Chúa.  

 

Cầu nguyện: Xin cho con biết sống điều mình tin.  


