
CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN B. 

 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô. 

 Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU ra khỏi hội đường, Người cùng với 

Giacôbê và Gio-an đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc-

gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức người ta 

nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người 

cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp 

đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn 

đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị 

quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa 

nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ 

nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. 

Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến 

một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn 

chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng 

Người rằng: ”Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người 

đáp: ”Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân 

cận, để Thầy cũng rao giảng ở đó nữa”. Và Người đi rao 

giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ (Mc 1,29-39). 

SUY NIỆM 

Người ta dẫn đến Đức GIÊSU tất cả những người bị quỷ ám và Người xua trừ nhiều quỷ. Sau đó 

Người đi rao giảng khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ. 

Hiện tượng quỷ ám là một hành động trực tiếp của ma quỷ xâm nhập vào thân xác của một người. Xâm 

nhập rồi, ma quỷ trở thành ông chủ độc tài và tàn ác điều khiển thân xác ấy. Quỷ ra lệnh cho thân xác thi 

hành mọi chỉ thị của nó. Một khi đã chiếm được thân xác rồi, ma quỷ còn tự thay chỗ cho linh hồn của 

nạn nhân. Nó ngăn cản không cho linh hồn sử dụng các khả năng và trở thành vô trách nhiệm trước các 

hành động mà thân xác thực hiện. Ma quỷ mê-hoặc trí thông minh và { chí đến độ, khi tỉnh lại sau những 

lần bị ma quỷ hành hạ, nạn nhân không còn nhớ gì về tất cả những việc mình vừa làm. Toàn não bộ của 

nạn nhân bị rúng động khiến sức mạnh thể xác có thể gia tăng gấp 100 lần. Vì thế người bị quỷ ám 

thường sùi bọt mép như chó dại; hét những tiếng thét không phải tiếng người; lăn vòng vòng dưới đất; 

đâm đầu vào lửa hoặc nhào xuống nước; tự đánh đập gây thương tích và cấu xé những người đứng 

chung quanh. Nếu bị còng tay hoặc bị xiềng chân thì cũng có thể tự bẽ gãy xiềng xích. Thêm vào đó 

người bị quỷ ám có thể khám phá ra những chuyện kín ẩn hoặc những biến cố xảy ra đã lâu trong quá 

khứ. Nạn nhân còn nói được một ngôn ngữ khác lạ hay hiểu được người nói thứ ngôn ngữ khác lạ ấy. 

Chính những hành động vượt quá mọi sức lực và khả năng của một người bình thường mà người ta có 

thể nắm chắc rằng nạn nhân đã bị quỷ ám. Đó là những biểu lộ tỏ tường sự hiện diện của ma quỷ. 



Nhưng ma quỷ là ông chúa của gian-manh và dối-trá. Hành 

động của nó thường bao trùm cả những lãnh vực thiêng 

liêng, khiến người ta không dễ dàng nhận ra để xua đuổi nó. 

Chẳng hạn, nơi nào ma quỷ hoạt động mạnh thì nơi đó Đức-

Tin bị giảm sút, luân-lý bị suy đồi, trí-khôn con người ra tối 

tăm không còn biết phân biệt điều lành điều dữ, hoặc làm 

điều dữ và tránh xa điều lành. Chưa hết. Nơi nào ma quỉ 

hoạt động mạnh thì nơi đó có chia rẽ, hận thù, ghen tương 

và chết chóc. 

Trên đây là chút suy tư về hiện tượng bị ma quỷ ám hại. Nó 

từng xảy ra trong lịch sử loài người cũng như trong thời kz 

Đức GIÊSU KITÔ công khai rao giảng Tin Mừng. Và một trong 

các hoạt động cứu nhân độ thế của Đức GIÊSU KITÔ chính là 

giải thoát con người khỏi ách thống trị của ma quỷ: Người ta 

dẫn đến Người tất cả những người bị quỷ ám và Người xua 

trừ nhiều quỷ. Sau đó Người đi rao giảng khắp xứ Galilêa và 

xua trừ ma quỷ. 

Trong thế giới ngày nay, ma quỷ cũng đang hoạt động ráo riết. Ma quỷ đội lốt và ẩn núp trong muôn 

ngàn sự dữ. Chẳng hạn như: các âm mưu phá hoại, khủng bố, bạo động, giết chóc của các nhóm hồi giáo 

cuồng tín. Chúng len lỏi mọi nơi và dùng đủ mọi thủ đoạn. Rồi đến các nhóm xã hội quá khích đòi hỏi và 

rêu rao những lối sống vô luân như hôn nhân đồng phái và giết người vô phương thế tự vệ là các bào 

thai, các vị cao niên, các người bị bệnh nan y, v.v.  

Bức tranh xã hội xem ra đen tối. Nhưng tín hữu Công Giáo không đánh mất niềm tin tưởng và lòng hy 

vọng. Bởi lẽ, thế giới loài người đã được Đức Chúa GIÊSU KITÔ giải thoát khỏi sức tàn phá của ma quỷ và 

của sự dữ. Bổn phận của tín hữu Công Giáo là phải đặt trọn niềm tin yêu vào Đức Chúa GIÊSU KITÔ, 

Đấng Cứu Độ con người. Hãy kêu xin Ngài ra tay trợ giúp. Hãy khẩn cầu Ngài cứu thoát Giáo Hội và thế 

giới. Mỗi tín hữu Công Giáo nhớ lại lời Thánh Phêrô tông đồ từng nhắc nhở rằng: ”Anh chị em hãy sống 

tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh chị em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn 

xé. Anh chị em hãy đứng vững trong Đức Tin mà chống cự” (1P 5,8-9). 
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