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02/12/19 THỨ HAI TUẦN 1 MV 

 

Mt 8,5-11 
8:5 Khi Đức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người 

và nài xin: 
8:6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm". 
8:7 Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó". Viên đại đội trưởng đáp: 
8:8 "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là 

đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 
8:9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo 

người này: "Đi!", là nó đi, bảo người kia: "Đến!", là nó đến, và bảo người nô lệ của 

tôi: "Làm cái này!", là nó làm". 
8:10 Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo 

thật các ông: tôi không thấy một người Ítraen nào có lòng tin như thế. 
8:11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc 

cùng các tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp trong Nước Trời. 

 

SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN 

Đức Giê-su nói với những kẻ theo Ngài rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không 

thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.” (Mt 8,10) 

 

Suy niệm: Trước cái nhìn của người Do Thái, viên sĩ quan Rô-ma là người ngoại 

đạo. Nhưng lòng tin của ông thật là ấn tượng và đáng nể phục. Ông biết, trong chức 

vụ và quyền hạn của ông, ông đầy quyền lực đối với thuộc hạ: Bảo người này đi là nó 

đi, bảo người kia đến là nó đến. Thế nhưng khi chạy đến cầu xin Chúa Giê-su, ông 

không chỉ khiêm tốn nhìn nhận những hạn chế và bất lực của mình, mà còn tuyên 

xưng niềm tin vào lời đầy quyền năng của Ngài: Chỉ cần Ngài phán một lời thì mọi 

bệnh hoạn tật nguyền, dấu chỉ sự thống trị của ma quỷ, cũng bị xua tan. Trước lời 

tuyên xưng của viên sĩ quan Rô-ma, Chúa Giê-su chẳng những ngạc nhiên mà còn đặt 

ông làm mẫu gương đức tin cho tất cả chúng ta. 

 

Mời Bạn: Chúa Giê-su mời bạn học đòi bắt chước ông sĩ quan Rô-ma đặt tất cả niềm 

tin nơi Chúa, như người con chạy đến với cha của mình để tâm sự, và trao phó nơi 

Ngài những nỗi niềm và mong ước của chúng ta với một niềm phó thác và trông cậy, 

nhất là những khi gặp đau khổ, thử thách gian nan. Một khi đặt niềm tin vào Thiên 

Chúa, dù bạn gặp phải bất cứ khó khăn thử thách nào, ơn Chúa cũng sẽ giúp bạn vượt 

qua. 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta có cơ hội lặp lại lời viên sĩ 

quan: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một 

lời là linh hồn con sẽ lành mạnh.” Bạn hãy thưa với Chúa những lời ấy một cách thật 

xác tín. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin Chúa. Xin củng cố niềm tin còn yếu đuối của con. 
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