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15/01/19 THỨ BA TUẦN 1 TN 
Mc 1,21-28 
1:21 Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, 
Người vào hội đường giảng dạy. 
1:22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một 
Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. 
1:23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 
1:24 rằng: "Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu 
diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !" 
1:25 Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này !" 
1:26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 
1:27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo 
lý thì mới mẻ, người dạy lại có thẩm quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế 
và chúng phải tuân lệnh!" 
1:28 Lập tức danh tiếng Ngươi đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê. 

 

THÁN PHỤC LỜI NGÀI 

Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng 

có thẩm quyền… (Mc 1,22) 

 

Suy niệm: Là Ki-tô hữu, chúng ta lãnh nhận ba chức năng: ngôn sứ, tư tế, vương đế. 

Công đồng Tren-tô, thế kỷ 16 đã đặt chức năng tư tế lên hàng đầu. Bốn trăm năm 

sau, Công đồng Va-ti-ca-nô II đã có sự hoán chuyển vị trí: chức năng ngôn sứ được 

ưu tiên hàng đầu. Điều đó làm cho chúng ta suy nghĩ?! Chúa Giê-su đến trần gian, 

Ngài rao giảng cho dân chúng về Thiên Chúa, về tình thương của Thiên Chúa được 

thể hiện nơi Ngài. Ngài xác định, sứ mạng của Ngài ra rao giảng. “Thầy còn rao 

giảng ở đó nữa, vì Thầy được sai đi cốt để làm việc đó” (Lc 4,43). Lời rao giảng của 

Chúa Giê-su, lời đó có quyền năng; lời đó làm cho người ta sống. “Người ta sống 

không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” ( 

Mc 4,4). Lời hằng sống và uy quyền của Chúa Giê-su khiến thiên hạ sửng sốt. 

 

Mời Bạn: Đối với bạn và tôi, Đức Giê-su là Chúa; chúng ta có cảm nhận thêm rằng: 

Ngài là “bậc Thầy” nơi lời nói, lời dạy của Ngài. Bạn đã sửng sốt khi nghe lời Ngài? 

Bạn có say mê, bị lời Ngài thu hút? Bạn có khao khát, ước muốn yêu mến lời của 

Ngài và rao giảng lời Ngài không? 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày đọc một đoạn Lời Chúa và để cho Lời Chúa thấm nhập 

trong tâm hồn. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, lời của Chúa làm cho con sống, làm no thỏa tâm 

hồn con, nhưng vì nhiều lý do, con đã hạ giá lời Chúa, khi mà con nghe lời Chúa và 

chỉ dừng lại ở việc: rút ra bài học. Xin cho con sửng sốt mỗi khi nghe Lời hằng sống 

của Chúa và xin sai con đi loan báo Lời Chúa. Amen. 


