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THỨ BA TUẦN 14 TN 

Mt 9,32-38 
9:32 Họ vừa đi ra thì kìa người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỵ ám. 
9:33 Khi quỵ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông kinh ngạc, nói rằng: "Ở Ítraen, 

chưa hề thấy thế bao giờ!" 
9:34 Nhưng người Pharisêu lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỵ vương mà trừ quỵ". 
9:35 Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng 

Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 
9:36 Đức Giêsu thấy đám đông, Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy 

chiên không người chăn dắt. 
9:37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 
9:38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về". 

 

LĂNG KÍNH 

  

Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!” Nhưng 

người Pha-ri-sêu lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.” (Mt 9,33-34) 

 

Suy niệm: Đứng trước một sự việc người ta thường có nhiều cách nhìn khác nhau, tùy 

theo kiến thức, kinh nghiệm hay nghề nghiệp của mình mà đưa ra nhận định mà lắm khi 

rất trái ngược nhau. Hôm nay Chúa Giê-su chữa người câm bị quỷ ám cũng đối mặt với 

tình huống đó. Ngài vì động lòng thương mà trừ quỷ; việc cứu chữa thành công nhãn 

tiền ngay trước mặt “bá quan văn võ” khiến dân chúng kinh ngạc; nhưng người Pha-ri-

sêu thì lại xuyên tạc: “Ông ấy dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ.” Điều Chúa Giê-su 

muốn tỏ ra cho dân Do Thái là quyền năng và lòng thương xót của Chúa và để họ nhận 

biết Ngài là Đấng Cứu Độ; thế nhưng dân chúng thì bày tỏ sự ngạc nhiên –đây mới chỉ 

là khởi điểm của niềm tin– còn người Pha-ri-sêu thì nhìn qua lăng kính của lòng ghen tỵ 

để chối bỏ sứ điệp của Ngài. 

 

Mời Bạn: Thử tưởng tượng rằng hôm Đức Giê-su chữa người câm bị quỷ ám đó, bạn 

cũng có mặt. Bạn là ai trong đám đông ấy? Người dân hay Pha-ri-sêu? Bạn đã mang 

cặp kính định kiến nào khiến bạn nhận xét sai lệch về con người của mình cũng như 

người khác, về những sự việc xảy ra chung quanh bạn? 

 

Sống Lời Chúa: Tôi quyết suy niệm Lời Chúa mỗi ngày để có thể nhìn người khác và 

sự việc chung quanh tôi bằng cái nhìn của Thiên Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, đã nhiêu lần con để cho định kiến và cảm tính lấn lướt 

khiến con không nhận ra được ý Chúa nơi anh chị em con. Xin cho con luôn biết Lời 

Chúa làm ngọn đèn soi cho con bước, làm kim chỉ nam cuộc sống của con. Amen. 

  


