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08/07/2019: THỨ HAI TUẦN 14 TN 

 

Mt 9,18-26 
9:18 Người còn đang nói với họ như thế, thì kìa, một kỳ mục đến gần bái lạy Người và 
nói: "Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống". 
9:19 Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người. 
9:20 Và kìa, một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau 
Người và sờ vào tua áo của Người, 
9:21 vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu!" 
9:22 Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu 
chữa con". Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. 
9:23 Đức Giêsu đến nhà viên kỳ mục; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người 
nói: 
9:24 "Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!" Nhưng họ chế nhạo Người. 
9:25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền chỗi 
dậy. 
9:26 Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. 

 

QUẢ TIM RỘNG MỞ 

Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con 

đã cứu chữa con.” (Mt 9,22) 

 

Suy niệm: Đến thăm trại phong Quy Hòa ở Quy Nhơn, nếu tinh ý, khách sẽ thấy 

nhà ở của người phong tuy nhỏ nhắn, nhưng mỗi căn mỗi vẻ. Chị nữ tu dòng Phan 

Sinh Thừa Sai giải thích: “Chúng tôi không muốn người phong buồn vì bị coi như 

“cá mè một lứa.” Mỗi căn nhà có mẫu mã khác nhau để họ cảm thấy mỗi gia đình 

có nét độc đáo riêng.” Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy đối với Đức Giê-su, nguời 

đàn bà bị bệnh băng huyết không phải là một con số bị mất hút trong đám đông, 

nhưng được quan tâm đặc biệt vì bà đang cần đến sự giúp đỡ của Ngài. Trước mặt 

Ngài, không có hạng người quan trọng và hạng không quan trọng. Ngài nhạy bén 

nhận ra nét độc đáo riêng của từng người để ai nấy đều được hưởng trọn tình 

thương vô hạn của Ngài. 

 

Mời Bạn: Thông thường tùy theo phân loại đối tượng thân-sơ, quan trọng-không 

quan trọng, bạn phân phối tình yêu của mình. Noi gương Đức Giê-su, bạn được 

mời gọi phản ảnh tình yêu của Thiên Chúa, để không có ai nằm ngoài trái tim của 

bạn, cũng chẳng có người nào bị quên lãng trong đám đông. 

 

Chia sẻ: Phương cách nào để nhận ra nét độc đáo riêng của mỗi người? 

 

Sống Lời Chúa: Xét xem những người nào gần gũi hay bị tôi lãng quên, và tìm 

cách để bày tỏ sự quan tâm chia sẻ. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chiêm ngắm phản ứng của Chúa, chúng con nhận 

ra một Trái Tim nhân hậu và rộng mở, tôn trọng và đón nhận mọi người. Xin 

thanh tẩy quả tim của chúng con, để mắt chúng con nhận ra nét độc đáo và nhu 

cầu riêng của mỗi người, và sẵn sàng đón nhận mọi người. Amen. 

  


