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Mc 3,7-12 

LIỆU CÓ SỰ THẬT TỪ MA QUỶ? 

Các thần ô uế vừa thấy Người liền sụp lạy và hô lên rằng: 
“Ngài là Con Thiên Chúa!” Nhưng Người nghiêm cấm chúng 
không được tiết lộ gì về Người. (Mc 3,11-12) 

Suy niệm: Theo lẽ thường, ma quỷ chẳng muốn ai tin nhận Chúa Giê-su là 
Con Thiên Chúa. Thế nhưng lạ thay hôm nay chúng lại “rao” điều đó công 
khai trước mặt mọi người. Điều kỳ lạ hơn, chính Chúa Giê -su cấm không cho 
chúng tiết lộ về Ngài. Phải chăng có gì bí ẩn trong câu chuyện này? Đúng là 
ma quỷ đang muốn phá đám bằng cách tiết lộ thân thế và sứ mạng cứu thế 
của Chúa Giê-su, điều mà đúng ra mỗi người phải nói lên bằng sự xác tín của 
mình. Vả lại, Chúa Giê-su còn lạ gì chiến thuật của ma quỉ! Chúng đã từng 
đưa chiêu bài “nếu ông là Con Thiên Chúa” để cám dỗ Ngài đi lệch khỏi 
chương trình cứu độ của Chúa Cha. Nay chúng lại muốn “phá bĩnh” bằng 
chính những lời có vẻ đúng nhất, thật nhất nhưng lại khiến người ta hiểu sai 
vai trò cứu thế của Ngài theo kiểu một vị vua trần tục. Và vì vậy Ngài đã cấm 
chúng nói thêm. 

Mời Bạn: Chúng ta dễ bị cám dỗ coi Hội Thánh như một phương thế để đạt 
được lợi lộc hay quyền lực thế tục. Noi gương Chúa Giê -su, chúng ta khước 
từ thứ sự thật từ ma quỉ để bước theo con đường tự hiến phục vụ trong khiêm 
tốn và yêu thương. Mặt khác Ngài dạy chúng ta  “có thì nói có,” dùng lời nói 
để xây dựng Hội Thánh thành một “Nước sự thật và sự sống, yêu thương 
và an bình” (Kinh Năm Thánh 2010). 

Sống Lời Chúa: Châm ngôn sống: Khiêm tốn phục vụ (x. Mc 10,43-44) và 
nói sự thật trong lòng mến (x. Ep 4,15). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tin nhận sự thật Chúa 
dạy để được quy tụ trong Nước Cha, là Nước sự thật và sự sống, yêu 
thương và an bình. 
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