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Bài trích Phúc Âm theo thánh Marcô. 

 Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Đức Chúa 

GIÊSU và quì xuống thưa Người rằng: ”Nếu Thầy muốn, 

Thầy có thể khiến con nên sạch”. Động lòng thương, 

Đức Chúa GIÊSU giơ tay đặt trên người ấy và nói: ”Thầy 

muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và 

người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh 

đi ngay và dặn rằng: ”Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai 

biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ 

theo luật Maisen để minh chứng mình đã được khỏi 

bệnh”. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan 

truyền tin đó, nên Đức Chúa GIÊSU không thể công khai 

vào thành được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong 

những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến 

cùng Người (Mc 1,40-45).  

SUY NIỆM  

”Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể khiến con nên sạch”. Đó lời van xin của người bị bệnh phong 

cùi. Nó cũng là lời van xin của từng tín hữu Công Giáo. Bởi lẽ, tất cả chúng ta đều là kẻ tội lỗi và là bệnh 

nhân, kể cả bệnh nhân phong-cùi. Nhưng, thê thảm hơn nữa, là các bệnh nhân phong-cùi tâm-linh. 

Sách Khôn Ngoan kê khai các tội phạm của người dân Canaan rằng: Đó là những việc phù phép, những lễ 

bái vô luân. Bọn độc ác sát hại trẻ thơ, bọn bày tiệc uống máu ăn thịt người, ăn cả gan cả ruột. Bọn gia 

nhập những hội tế thần, bọn cha mẹ sát nhân, giết cả những con người chưa thể tự vệ! (12,3-6). Chưa 

hết, Sách Khôn Ngoan còn kê thêm một số tội ác khác rằng: Họ quả không coi trọng mạng sống và xem 

thường cuộc hôn nhân trong sạch. Người này giăng bẫy sát hại người kia. Người ta giết nhau bằng thủ 

đoạn hoặc làm khổ nhau vì chuyện ngoại tình. Nơi đâu cũng hỗn loạn: đổ máu và giết người, cướp giật 

và lừa đảo, tham nhũng, bất tín, bạo loạn, bội thề. Vàng thau lẫn lộn, bội nghĩa vô ân, tâm hồn nhơ 

nhuốc, dục tình đồi bại, rồi hôn nhân hỗn loạn, ngoại tình và phóng đãng (14,24-26). 

Các tội ác trên đây con người ngày nay cũng đang công khai tái phạm, kể cả những sự dữ như khủng bố 

giết người hàng loạt. Khủng bố dưới nhiều hình thức tinh vi: len lõi vào mọi giai tầng xã hội với những 

hoạt động bí ẩn, v.v. Tội phạm của con người ngày nay vẫn luôn luôn do chính ma quỉ xúi dục và chủ 

mưu. Quyền lực đen tối của ma quỉ mạnh đến độ nó trở thành các giáo phái điều động sinh hoạt của 

nhiều quốc gia trên thế giới. Chính các tội ác này biến các tội nhân trở thành các bệnh nhân phong-cùi 

tâm-linh. Thật khủng khiếp. 



Các bệnh phong cùi thể xác thì dễ dàng nhận ra và được 

chữa trị. Nhưng phong cùi tâm linh thì kín ẩn, không ai biết 

được. Vì không thể biết và khó nhận ra nên mức lây bệnh 

của nó trở thành nhanh chóng, hữu hiệu và tàn ác. Nó giết 

chết lương tâm, giết chết tự do và giết chết Đức Tin: Tin nơi 

THIÊN CHÚA là Cha; Tin nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng 

Cứu Thế; Tin nơi Đức Chúa THÁNH THẦN là TÌNH YÊU và là 

Đấng Thánh Hóa. Khi không còn gì hết thì con người vô-tâm 

vô-luân vô-thần trở thành bệnh nhân phong-cùi tâm-linh. 

Con người chỉ còn là một xác chết không hồn. Một thây ma. 

Thây ma sống lây-lất cho đến khi chết thật sự đời đời trong 

lửa diêm sinh của Hỏa Ngục. 

May mắn thay, loại bệnh phong-cùi tâm-linh này không có 

tiếng nói sau cùng. Bởi lẽ, chúng ta có Vị Thầy Thuốc Tối Cao 

và vô cùng nhân hậu. Ngài vừa là THIÊN CHÚA vừa là Đấng 

Cứu Độ loài người. Ngài là Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Hãy van xin 

Ngài như bệnh nhân phong cùi xưa kia trong trình thuật Tin 

Mừng vừa nghe đọc: ”Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể khiến con nên sạch”. 

Chỉ duy nhất một mình Đức Chúa GIÊSU KITÔ mới có thể cứu thoát và chữa lành con người khỏi mọi 

thứ bệnh hoạn tật nguyền: thể xác và tâm linh. Đừng dại dột nghe theo những lời quyến dũ ngọt ngào 

của Satan và bè lũ của nó là các giáo phái, các tổ chức tội phạm buôn thánh bán người. Tôn thờ Satan sẽ 

đưa con người xuống đáy vực sâu ngay ở đời này. Nghĩa là sống trong khốn khổ bần cùng. Bần cùng tâm 

linh. Trái lại, thờ kính, phụng sự và mến yêu Đức Chúa GIÊSU KITÔ, con người sẽ được an bình ở trần 

gian, nhưng nhất là được hạnh phúc đích thật mai sau trên Thiên Quốc. 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt  

 

 

 

 

 

 

 

 


