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11/10/19 THỨ SÁU TUẦN 27 TN 
Th. Gio-an XXIII, giáo hoàng 
 
Lc 11,15-26 
11:15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun 
mà trừ quỷ". 
11:16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 
11:17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, 
nhà nọ đổ xuống nhà kia. 
11:18 Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?... 
11:19 Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế 
ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 
11:20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều đại Thiên chúa 
đã đến giữa các ông. 
11:21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải 
người ấy được an toàn. 
11:22 Nhưng nếu có người mạnh hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy 
vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. 
11:23 "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. 
11:24 "Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm 
chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi". 
11:25 Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. 
11:26 Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình 
trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước". 

 

NGÓN TAY CỦA THIÊN CHÚA 

“Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Còn 

nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến 

giữa các ông.” (Lc 11,19-20) 

Suy niệm: Đừng hiểu cách nói “ngón tay của Thiên Chúa” một cách lệch lạc theo kiểu 

Maradona ghi bàn bằng tay của mình rồi nói “xiên xẹo” đó là “bàn tay của Chúa”! Lịch sử 

cứu độ đã coi việc Thiên Chúa giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai-Cập là công cuộc 

kỳ diệu do “ngón tay Thiên Chúa” can thiệp, tay quyền năng và sức mạnh. Khi nói Đức 

Giê-su dùng “ngón tay Thiên Chúa” để trừ quỉ, thánh Lu-ca muốn tuyên xưng rằng Đức 

Giê-su là Đấng có quyền năng trên mọi thế lực ác thần, hôm nay đang tiếp tục dùng quyền 

năng Thiên Chúa cứu rỗi từng con người. Ngài giảng dạy và làm phép lạ cứu chữa để 

chứng minh Ngài là Đấng có quyền năng tha tội, quyền chỉ dành riêng cho Thiên Chúa. 

Mời Bạn: Có bao giờ bạn ngồi nhìn lại một ngày sống qua để nhận biết bàn tay Chúa can 

dự vào cuộc đời bạn không? Ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn cho chúng ta dấu chỉ của thời 

đại. Chỉ khi dựa vào Lời Chúa, chúng ta mới tìm ra ý nghĩa trọn vẹn của những dấu chỉ đó, 

và nhờ đó nhận ra Thiên Chúa quyền năng đang hiện diện hôm nay, nơi này để tin yêu phó 

thác. 

Chia sẻ: Bạn kể ra những việc Chúa làm hôm nay trong thế giới này.  

Sống Lời Chúa: Giúp nhau nhận ra ơn Chúa giúp trong những việc chung đang làm để 

cảm tạ Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho tâm trí con sáng tỏ để nhận biết Chúa ở bên con không 

rời. Hơn thế, Chúa còn ở trong con bằng Thánh Thể Chúa. Ôi lạy Chúa của lòng con. 

 


