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14/02/2019: THỨ NĂM TUẦN 5 TN 

Thánh Xy-ri-lô, đan sĩ và Mê-tô-đi-ô, giám 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 qủy 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 qủy 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, qủy đã xuất khỏi con gái bà rồi. 
7:30 Về đến nhà, bà thấy đứa bé nằm trên giường và qủy đã xuất. 

 

NHỮNG VỤN BÁNH NHỎ 

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-a. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. (Mc 7,25-26) 

 

Suy niệm: Có vẻ như Chúa Giê-su mắc chứng kỳ thị chủng tộc nặng: người Do thái 

được coi là “con cái trong nhà”, được hưởng nguyên miếng bánh to; còn người phụ 

nữ gốc Phê-ni-xi này là người Hy lạp thì bị coi như “con chó con”, chỉ trông chờ những 

vụn bánh nhỏ từ bàn ăn rơi xuống. Nhưng thực ra chính cái gút khúc mắc đến cực điểm 

ấy lại được giải kết thật “có hậu”: người đàn bà “ngoại giáo” này được toại nguyện nhờ 

niềm tin mãnh liệt của bà. Ở nhiều nơi hành hương như Trà Kiệu, La Vang… chẳng 

hạn, anh chị em lương dân lại chứng kiến những phép lạ, được hưởng những ơn lành 

chẳng kém gì người công giáo. Phải chăng đó là “những vụn bánh nhỏ” giúp kiểm 

nghiệm những niềm tin lớn đang hiện hữu nơi tâm hồn biết bao anh em lương dân? 

Mời Bạn: Chúa vẫn thực hiện những phép lạ lớn lao một cách âm thầm như ngày nào. 

Và Ngài đang mời bạn tiếp tay với Ngài dẫn đường cho những anh em đó trở thành 

“con cái trong nhà” cách trọn vẹn để họ không chỉ hưởng một vài “vụn bánh nhỏ” phép 

lạ mà còn được cả tấm bánh to là chính Thánh Thể Đức Giê-su Ki-tô. 

Chia sẻ: Có gì khác giữa niềm tin của một người lương dân và đức tin của người Ki-

tô hữu? 

Sống Lời Chúa: Đem “tấm bánh Tin Mừng” hằng ngày đến cho anh chị em lương dân 

bằng cách mỗi ngày làm một việc tốt và cầu nguyện cho họ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con sống quảng đại bao dung với mọi người. 
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