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08.02.18 

THỨ NĂM TUẦN 5 TN 

Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-nô, linh mục 

Mc 7,24-30 

7:24 Đức Giêsu đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không 

muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. 

7:25 Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, 

liền vào sấp mình dưới chân Người. 

7:26 Bà là người Hylạp, gốc Phênixi thuộc xứ Xyria. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. 

7:27 Người nói với bà: "Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành 

cho con cái mà ném cho chó con." 

7:28 Bà ấy đáp: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những 

mảnh vụn của đám trẻ con." 

7:29 Người nói với bà: "Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. 

7:30 Về đến nhà, bà thấy đứa bé nằm trên giường và quỷ đã xuất. 

 

TOÀN CẦU HOÁ SỨ MẠNG 

Một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Chúa Giê-su, liền vào 

sấp mình dưới chân Người. Bà là người Hy-Lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. (Mc 7,25-

26) 

Suy niệm: Chia sẻ tâm thức chung của người Do Thái, ban đầu Đức Giê-su dường như nghĩ 

rằng sứ mạng thừa sai của Người chỉ giới hạn nơi dân tộc Ít-ra-en thôi. Nhưng rồi trong thực 

tế Người đã nhận ra rằng sứ mạng của Người không biên giới. Câu chuyện Đức Giê-su trừ 

quỉ cho con gái người đàn bà xứ Phê-ni-xi hôm nay là một câu chuyện kinh điển minh họa 

điều nói trên. Đức Giê-su có một sứ mạng phổ quát, vì ơn cứu độ mà Người mang đến là 

dành cho hết mọi người. Người ‘toàn cầu hóa’ sứ mạng, bởi ở đâu cũng có nghèo túng, bệnh 

tật, khổ đau và bế tắc. Một người con gái đang bị quỷ ám; một người mẹ đang cần Vị Cứu 

Tinh cho con mình, cũng là Đấng cất khỏi mình những khổ đau năm tháng; một người trí 

thức đang bên bờ tuyệt vọng khi nhìn về tương lai; một người giàu có đang đứng trước ngõ 

cụt khi khám phá rằng vật chất và quyền thế không phải là tất cả; một người nghèo đang vật 

lộn với cuộc sống; một gia đình đang khốn đốn vì nguy cơ tan vỡ rình rập; một bệnh nhân 

đang mất dần niềm tin vì cơn bệnh dai dẳng, v.v… Tất cả đang cần được cứu. 

Mời Bạn: Nhìn xa hơn hàng rào nhà bạn để thấy người hàng xóm đang cần đến Chúa. 

Chia sẻ: Kinh nghiệm của bạn về việc ‘bước đến tận nhà’. 

Sống Lời Chúa: Bước đến tận nhà một người khốn khổ để thi hành sứ mạng. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con  dám nhìn xa hơn và dám bước đến với những người 

đang cần Chúa. Con là người của Chúa, xin cứ sai con đi. 

  


