
http://www.linhthao.de      15  

 

15/02/2019: THỨ SÁU TUẦN 5 TN 

Mc 7,31-37 
7:31 Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập 

Tỉnh. 
7:32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người 

đặt tay trên anh. 
7:33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ 

nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 
7:34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Epphatha", nghĩa là: hãy mở 

ra ! 
7:35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 
7:36 Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó ới ai cả. Nhưng Người càng 

truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. 
7:37 Họ hết sự kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ 

điếc nghe được, và kẻ câm nói được." 

 

“ÉP-PHA-TA!”: HÃY MỞ RA! 

“Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả.” (Mc 7,37) 

 

Suy niệm: Trong truyện ngắn Máu Cá (tức máu lạnh), nhà văn Nguyễn Minh Châu 

(1930-89) kể chuyện một bà mẹ trẻ mất con ở ga Hàng Cỏ, kêu la thảm thiết, nhưng 

chẳng ai đoái hoài. Nhà văn xin một công an trực rao trên loa, người này cũng chẳng 

nói chẳng rằng. Cả ngàn người trên ga Hàng Cỏ như điếc, như câm trước nỗi khổ của 

người mẹ quẫn trí vì mất con! Bài Tin Mừng cho thấy Đức Giê-su không dửng dưng 

trước đau khổ của con người; Ngài đã chữa lành cho người câm điếc. Lời tán dương 

của đám đông gợi nhớ lại lời kết luận của sách Sáng Thế về công trình sáng tạo (1,31). 

Đức Giê-su đến để phục hồi sự tốt đẹp của công cuộc sáng tạo: một thế giới trong đó 

mọi người tin nhận và sống tư thế con thảo của Cha trên trời, nhìn vào mặt người khác 

và nhận ra họ là anh em, chị em của mình. 

Mời Bạn: Bệnh điếc và câm tinh thần khiến bạn mất khả năng sống mối tương quan 

với Chúa và người khác trong Nước Trời của Đức Giê-su. Hãy xin Chúa nói “Ép-pha-

ta” để bạn biết lắng nghe tiếng Chúa và tiếng của người lân cận, cũng như biết mở 

miệng loan báo Tin Mừng và nói những điều tốt đẹp, đem lại niềm vui cho người khác. 

Chia sẻ: Bạn mất khả năng lắng nghe người khác trong trường hợp nào? 

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ tập sự hoán cải: đổi mới cái nhìn về cuộc đời, thế giới, người 

chung quanh, để hợp với tư cách công dân một Nước Trời công lý, hòa bình, và yêu 

thương của Đức Giê-su. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin mở tai con, để con biết lắng nghe Lời Chúa. Xin 

mở miệng con, để con mạnh dạn loan báo Tin Mừng. Xin mở mắt con, để con nhận ra 

Chúa nơi người anh em.  
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