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Bài trích Phúc Âm theo thánh Marcô.  

Sau ít ngày, Đức Chúa GIÊSU lại trở về Carpharnaum. 

Nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn tới 

đông đảo đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, 

và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người 

một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá 

đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ 

dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng 

chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của 

họ, Đức Chúa GIÊSU nói với người bất toại rằng: ”Hỡi 

con, tội lỗi con được tha”. Lúc ấy, có một ít luật-sĩ ngồi 

đó, họ thầm nghĩ rằng: ”Sao ông này lại nói thế? Ông 

nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải 

là một mình THIÊN CHÚA”. Đức Chúa GIÊSU biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: ”Tại sao lòng 

các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại nầy: ”Tội lỗi con được tha” hay nói: ”Hãy chỗi dậy vác 

chõng mà đi”, đằng nào dễ hơn? Nhưng để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất, Người 

nói với kẻ bất toại: ”Thầy truyền cho con hãy chỗi dậy vác chõng mà về nhà”. Lập tức người ấy đứng 

dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen THIÊN CHÚA rằng: 

”Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ” (Mc 2,1-12). 

SUY NIỆM.  

Chúa GIÊSU nói với người bất toại rằng: ”Hỡi con, tội lỗi con được tha”.  

Câu nói của Chúa GIÊSU giúp chúng ta hiểu rằng: có mối liên hệ giữa tội lỗi và bệnh tật. Thật vậy, trong 

Sách Sáng Thế, THIÊN CHÚA phán với người đàn bà: Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi 

thai nghén và lúc sinh con. Rồi THIÊN CHÚA phán với người đàn ông: Vì ngươi đã nghe lời vợ mà ăn trái 

cây Ta cấm, nên ngươi phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi. Ngươi phải đồ mồ hôi trán mới có bánh 

ăn. Từ đây, định mệnh con người gắn liền với khổ đau, bệnh tật và chết chóc: Ngươi là bụi đất và sẽ trở 

về với bụi đất.  

Suy tư này mời gọi con người tôn trọng trật tự thiên nhiên, luân lý và đạo đức. Con người phải kính 

trọng các trật tự đã được THIÊN CHÚA qui định. Con người phải tuân giữ các luật lệ THIÊN CHÚA đã ban 

hành. Đây là các trật tự và luật lệ đến từ Tình Yêu của THIÊN CHÚA. THIÊN CHÚA là TÌNH YÊU. Danh hiệu 

và tên gọi của Ngài là Tình Yêu. Sách Khôn Ngoan viết: THIÊN CHÚA nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến 

tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn thống hối .. Lạy Chúa Tể là Đấng yêu sự sống. Chúa xử khoan dung 

với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật. Vì thế, 

những ai sa ngã, THIÊN CHÚA sửa dạy từ từ. Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, để 

họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa (11,23 - 12,1-2). THIÊN CHÚA chỉ trừng phạt khi không còn phương thế 



cứu vãn. Và trong khi trừng phạt, THIÊN CHÚA vẫn luôn luôn 

là Đấng Lân Tuất vô biên. THIÊN CHÚA phán: Tiếng kêu trách 

Sodoma và Gomora thật quá lớn! Tội lỗi của chúng quá nặng 

nề! (Sáng Thế, 18,20). Dầu vậy, THIÊN CHÚA vẫn có thể tha 

phạt cho thành Sodoma, nếu trong thành tìm được 10 người 

lành sinh sống.  

THIÊN CHÚA là Tình Yêu và là CHA giàu lòng thương xót. Ngài 

không đổ ập sự giận dữ và trừng phạt tức khắc khi con người 

phạm tội và làm điều ác. Không. Ngài không làm thế. THIÊN 

CHÚA mời gọi, nhắc nhở và gởi tín hiệu. Các hoạn nạn và tai 

ương là những dấu chỉ THIÊN CHÚA dùng để thúc giục con 

người hồi tâm thống hối. Đừng khinh thường cũng đừng nhạo 

báng THIÊN CHÚA. Đừng để THIÊN CHÚA phải buồn lòng và 

nói như xưa rằng: Tiếng kêu trách Sodoma và Gomora thật 

quá lớn! Tội lỗi của chúng quá nặng nề! 

Thời gian vẫn còn đủ để đưa một người tội lỗi trở về ăn năn 

thống hối. Dấu hiệu đã có để mời gọi con người ngày nay khiêm tốn trở về cùng THIÊN CHÚA. Hãy trở về 

với Tình Yêu. Nói về Tình Yêu vẫn dịu dàng êm ái hơn là loan báo trừng phạt. Được tha thứ và được chữa 

lành vẫn hơn là bị trầm luân đời đời trong Hỏa Ngục.  

Vậy thì, tín hữu Công Giáo hãy mau mắn lãnh nhận bí tích Hòa Giải. Đó là bí tích của lòng nhân từ và của 

ơn tha thứ. Hãy làm thế nào để được nghe chính lời Đức Chúa GIÊSU phán với người bất toại - qua trung 

gian của vị Linh Mục giải tội - rằng: ”Hỡi con, tội lỗi con được tha. Hãy ra về và đừng phạm tội nữa!” 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt  

 

 

 

 

 


