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12/08/17 THỨ BẢY TUẦN 18 TN 
Th. Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan, nữ tu  
 
Mt 17,14-20 
17:14 Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu 
17:15 và nói: "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng 
lắm: nhiều khi ngã vào lửa, nhiều khi ngã xuống nước. 
17:16 Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được". 
17:17 Đức Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các 
người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại 
đây cho tôi". 
17:18 Đức Giêsu quát mắng tên quỵ, quỵ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. 
17:19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng con đây lại không 
trừ nổi tên quỵ ấy?" 
17:20 Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng 
tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia!" nó cũng 
sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được". 
 

BÓ TAY VÌ YẾU LÒNG TIN 

“Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người tới bao 

giờ, còn phải chịu đựng các người tới bao giờ nữa?” (Mt 17,17) 

 

Suy niệm: Trước khi sai 12 tông đồ đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su đã ban cho các 

ông “quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật 

nguyền” (Mt 10,1). Vậy mà hôm nay, các ông lại bó tay, không làm sao trừ quỷ và chữa 

lành cho em bé được. Lời Chúa trách móc tựa như một mũi tên nhắm một lúc hai con 

chim. Ngài không chỉ nói đến những người đang cầu xin Ngài trừ quỷ, mà trước hết nhắm 

đến các môn đệ của Ngài. Lời Chúa Giê-su nói riêng cho các môn đệ giải thích điều đó: 

“Tại anh em kém lòng tin.” Quyền năng Chúa ban cho các ông để trừ quỷ không phải là 

một thứ bùa chú hay công thức máy móc ban một lần là xong, mà phải được nuôi dưỡng 

bằng một đức tin sống động, thể hiện qua một đời sống thánh thiện trong hy sinh và cầu 

nguyện. 

 

Mời Bạn: Ơn thánh hoá ban một lần trong bí tích Rửa tội còn cần được nuôi dưỡng bằng 

những ơn trợ giúp. Về phía chúng ta cũng thế: tin Chúa không phải đáp lại một lần rồi 

thôi, mà còn phải thực hành thường xuyên bằng đời sống hy sinh cầu nguyện để tăng 

cường đức tin. Có như thế mới không bị bó tay trước ma quỷ và các cám dỗ của chúng. 

 

Chia sẻ: Theo bạn, tại sao phải ăn chay (hy sinh) mới trừ quỷ được? 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dâng một hy sinh trong lời nói hoặc hãm dẹp một thói xấu để 

hiệp với lời cầu nguyện. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin vào sức mạnh của ơn trợ giúp Ngài xuống trên con. 

Nhưng đức tin của con còn yếu kém lắm. Xin giúp con gia tăng đức tin bằng những hy 

sinh và cầu nguyện. 


