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25/02/2019: THỨ HAI TUẦN 7 TN 

Mc 9,14-29 
9:14 Khi Đức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang 

vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông. 
9:15 Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người. 
9:16 Người hỏi các môn đệ: "Anh em tranh luận gì với họ thế?" 
9:17 Một người trong đám đông trả lời: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị 

qủy câm ám. 
9:18 Bất cứ ở đâu, hễ qủy nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người 

ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên qủy đó, nhưng các ông không làm nổi". 
9:19 Người đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng, không có lòng tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, 

còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi". 
9:20 Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, qủy liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, 

lăn lộn, sùi cả bọt mép. 
9:21 Người hỏi cha nó: "Cháu bị như thế từ bao lâu rồi?" Ông ấy đáp: "Thưa từ thuở bé. 
9:22 Nhiều khi qủy xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm 

được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi". Đức Giêsu nói với ông ta: "Sao lại nói: 

nếu Thầy có thể? Cái gì cũng có thể, đối với người có lòng tin". 
9:24 Lập tức, cha đứa bé kêu lên: "Tôi tin ! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!" 
9:25 Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên qủy: "Thần câm điếc kia, Ta truyền cho 

ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa!" 
9:26 Qủy thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: "Nó 

chết rồi!" 
9:27 Nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. 
9:28 Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi 

tên qủy ấy?" 
9:29 Người đáp: "Giống qủy ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi". 

 

GỐC RỄ VẤN ĐỀ 

Khi Đức Giê-su vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ 

nổi tên quỷ ấy?” Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.” (Mc 9,28-29) 

Suy niệm: Một tác giả khuyết danh đã viết câu chuyện thú vị có tên “Đại hội Sa-tan” để nói về 

phương cách cám dỗ. Mục tiêu Đại hội này nhắm tới là đưa ra kế sách cám dỗ con người thời nay. 

Phương án tối ưu được Đại hội nhất trí thông qua là “Phải tìm cách cướp đi thời giờ của đám đồ đệ 

Giê-su. Làm như thế, chúng nó sẽ không còn thời gian để mà thể nghiệm Giê-su trong cuộc sống tụi 

nó nữa.” Điều mà đại ca Sa-tan muốn các tiểu quỷ phải làm: Dụ dỗ chúng nó tiêu tiền… để rồi phải 

bận rộn với các kế hoạch kiếm tiền; đổ đầy tâm trí tụi nó những tin tức tiêu cực hầu gây kích động; 

và dùng những thứ văn hóa đồi trụy để đẩy chúng đến chỗ ăn chơi bạt mạng… Theo nhận định của 

Đại ca Sa-tan: “Nếu như chúng nó và Giê-su một khi đã thiết lập quan hệ thì khả năng chống chế của 

chúng ta kể như đi đong. Đến lúc đó, chúng ta sẽ sập tiệm!” 

Mời Bạn: Sự ác đang lan tràn và nhiều người bất lực trong việc chống trả, kể cả các Ki-tô hữu. Ngày 

xưa các Tông đồ cũng đã đương đầu với khó khăn này: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên 

quỷ ấy?” Giải pháp của Chúa: “Chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.” 

Sống Lời Chúa: Bớt đi chút thời gian bấm điện thoại hoặc những thú vui vô bổ, chúng ta sẽ có thời 

giờ cầu nguyện. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tự thân chúng con không đủ sức đương đầu với ma quỷ. Xin cho chúng con 

biết tìm nương tựa nơi Ngài. Amen.  
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