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Đức Mẹ Lộ Đức 

Mc 7,24-30 

24 Khi ấy, Đức Giê-su đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn 

cho ai biết, nhưng không thể giấu được. 25 Thật vậy, một người đàn bà có đứa 

con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân 

Người. 26 Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ 

quỷ cho con gái bà. 27 Người nói với bà : “Phải để cho con cái ăn no trước đã, 

vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” 28 Bà ấy đáp : 

“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh 

vụn của đám trẻ nhỏ.” 29 Người nói với bà : “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ 

đã xuất khỏi con gái bà rồi.” 30 Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường, và 

quỷ đã xuất khỏi. 

KIÊN TRÌ KÊU XIN CHÚA 

“Chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.” 

(Mc 7,28) 

Suy niệm: Chúa Giê-su là “ngai Thiên Chúa”, là “nguồn ân sủng” mà con 

người có thể mạnh dạn tiến lại gần để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi 

khi cần (x. Dt 4,16). Người phụ nữ dân ngoại đã vượt qua rào cản ngăn cách 

giữa Do Thái và Hy Lạp để sấp mình dưới chân Chúa Giê-su mà kêu xin 

Người chữa đứa con gái bị quỷ ám. Chúa Giê-su có ý thử thách bà nên chưa 

nhận lời ngay với lý do dành ưu tiên cho dân Do Thái trước hết. Dù biết phận 

mình là dân ngoại, nhưng người phụ nữ này quyết không bỏ cuộc. Bà tiếp tục 

nài nỉ với những lời lẽ đầy khiêm hạ và tin tưởng: “Thưa Ngài, chó con ở dưới 

gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con”. Rốt cục, lòng chân 

thành và nhẫn nại của bà đã được Chúa Giê-su đoái đến. Người đã giải thoát 

đứa con gái bà khỏi quỷ ám. 

Mời Bạn: Thánh Âu-gút-ti-nô nói: “Cầu nguyện là sức mạnh của con người và 

là sự yếu đuối của Thiên Chúa”. Do đó, chúng ta cần lòng kiên nhẫn để kêu xin 

Chúa luôn mãi, vì không phải bất cứ lời cầu xin nào cũng được toại nguyện 

ngay tức khắc. Bạn hãy tin rằng, nếu điều mình xin đẹp ý Chúa, thì chắc chắn 

Chúa sẽ nhận lời vào lúc Người muốn và theo cách Người muốn. 

Sống Lời Chúa: Kiên trì xin Chúa ban một ơn nào đó mà Người ‘có vẻ’ chưa 

nhậm lời: chẳng hạn, xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dạy cầu nguyện luôn, đừng sờn lòng 

nản chí, nhưng chúng con thường hay ngã lòng khi đối diện với những vấn đề 

gai góc. Xin  giúp chúng con biết kiên trì kêu xin Chúa để được xót thương và 

trợ giúp. 


