
    GIÁO HUẤN MỚI MẺ VÀ QUYỀN NĂNG VÔ BIÊN CỦA  
             ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ (CHÚA NHẬT IV/B) 
 
LỜI CHÚA: Máccô 1,21-28 

 

Đến thành Capharnaum ngày nghỉ lễ, Đức Chúa GIÊSU vào giảng dạy trong hội đường. Người 

ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy như Đấng có uy quyền, chớ không như các 

luật sĩ. Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: ”Hỡi Đức 

GIÊSU Nagiarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và Ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi 

biết Ông là Ai, Ông là: Đấng Thánh của THIÊN CHÚA”. Đức Chúa GIÊSU quát bảo nó rằng: 

”Hãy im đi và ra khỏi người này”. Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất 

khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: ”Cái chi vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? 

Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”. Danh 

tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa. 

 

SUY NIỆM 
 

Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng nói: ”Quả thật, tôi biết rõ THIÊN CHÚA không thiên vị người nào. Nhưng hễ ai kính sợ THIÊN 

CHÚA và ăn ngay ở lành, thì bất cứ họ thuộc dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận. Người đã gởi đến cho con cái nhà 

Israel lời loan báo Tin Mừng bình an, nhờ Đức GIÊSU KITÔ là Chúa của mọi người .. Quí vị biết rõ: Đức GIÊSU xuất thân từ 

Nagiarét, THIÊN CHÚA đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu Người thi ân giáng phúc 

tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỉ kiềm chế, bởi vì THIÊN CHÚA ở với Người” (Công Vụ Tông Đồ 10,34-38). 

 

Trình thuật Tin Mừng theo thánh Máccô và lời giảng của thánh Phêrô Tông Đồ, cả hai đoạn sách thánh đều minh chứng giáo 

huấn mới mẻ và quyền năng vô biên của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Ngài chính là Đấng Cứu Độ duy nhất của con người. Giáo 

huấn của Ngài mới mẻ. Mới mẻ vì đó là Sứ Điệp phổ quát của lòng Từ Bi, Trắc Ẩn, Khoan Dung và Tha Thứ. Ngài rao giảng Tin 

Mừng bình an, công lý và yêu thương. Quyền năng của Ngài vô biên. Vô biên trên cả hai bình diện tâm linh và thể lý. Ngài có 

sức mạnh trên bệnh hoạn tật nguyền, trên tội lỗi chết chóc và trên quỉ dữ. Với sự hiện diện của Ngài, quỉ dữ bị bắt buộc phải thét 

lên rằng: ”Hỡi Đức GIÊSU thành Nagiarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và Ngài? Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi 

biết Ngài là Ai, Ngài là: Đấng Thánh của THIÊN CHÚA!” 

 

Giáo huấn diệu-kỳ và quyền năng vô-biên của Đức Chúa GIÊSU KITÔ hằng liên tục xảy ra từ hơn hai ngàn năm qua và vẫn tiếp 

diễn cho đến ngày tận cùng thế giới và thời gian. Tin Mừng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ luôn mang nét đặc-thù và nhân tố kích-

động lòng con người thuộc mọi tuổi tác, mọi dân nước và mọi thời đại. Lý do vì Ngài là Con THIÊN CHÚA, Đấng từ Trời xuống 

thế để thi ân giáng phúc cho loài người. 

 

Tín hữu Công Giáo cần củng cố Đức Tin nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Đức Tin là suối nguồn mang lại bình an, hy vọng và hạnh 

phúc cho mỗi người. Đức Tin là sức mạnh giúp tín hữu vượt thắng khó khăn và can đảm dấn thân rao giảng Tin Mừng, phục vụ 

tha nhân. 

 

Thư gởi tín hữu Do Thái viết: Anh chị em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh chị em; lòng tin tưởng đó sẽ mang lại 

một phần thưởng lớn lao. Anh chị em cần phải kiên nhẫn, để sau khi thi hành thánh ý THIÊN CHÚA, anh chị em được hưởng 

điều Người đã hứa: ”Vì chỉ còn ít lâu nữa, một ít thôi, Đấng phải đến sẽ đến, Người sẽ không trì hoãn. Người công chính của Ta 

nhờ lòng tin sẽ được sống; nhưng nếu người ấy bỏ cuộc, thì Ta không hài lòng về người ấy”. Phần chúng ta, chúng ta không phải 

là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống (10,35-39). 

 

Tín hữu Công Giáo trên toàn thế giới bước vào một thời điểm hồng phúc. Năm 2012 đánh dấu nhiều biến cố đáng lưu ý. Thượng 

Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về tái truyền giảng Tin Mừng. Mừng kỷ niệm 50 năm khai mạc Công Đồng Chung Vatican II 

(1962-1965). Và Năm Đức Tin khởi đầu ngày 11-10-2012 và kết thúc ngày 24-11-2013. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đề 

xướng Năm Đức Tin như muốn thổi một luồng sinh khí mới cho Giáo Hội Hoàn Vũ. Cần phải canh tân. Cần phải đổi mới. Đổi 

mới không theo nghĩa hời hợt là chạy theo thời cuộc, vuốt ve não trạng của con người tân tiến hiện đại. Không! Đây là canh tân 

tinh thần, củng cố Đức Tin. Làm sao để Đức Tin mang bộ mặt mới, một thứ ngôn ngữ mới có thể thuyết phục con người ngày 

nay đang bị nhồi sọ bởi các lý thuyết sai lầm. 

 

Thánh Phaolô tông đồ viết: Chính THIÊN CHÚA tác động đến ý chí cũng như hành động của anh chị em do lòng yêu thương của 

Người. Anh chị em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế, anh chị em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê 

trách được điều gì, và sẽ trở nên những người con vẹn toàn của THIÊN CHÚA, giữa một thế hệ gian tà, sa đọa. Giữa thế hệ đó, 

anh chị em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban Sự Sống, để tôi được hiên ngang hãnh diện 

trong ngày Đức Chúa GIÊSU KITÔ quang lâm, vì tôi đã không chạy uổng công và đã không lao nhọc vô ích (Philippê 2,13-16). 

 

Canh tân Đức Tin và trở về với nguồn gốc Đức Tin là chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ Nhân Loại. Không có danh 



thánh nào cao cả quyền năng và êm ái dịu ngọt hơn là danh thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Thế! 

 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 


