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Bài trích Phúc Âm theo thánh Marcô. 

 Khi ấy, môn đồ của Gio-an và các người biệt-phái ăn chay, họ đến 

nói với Đức Chúa GIÊSU rằng: ”Tại sao môn đồ của Gio-an và các 

người biệt-phái ăn chay, còn môn đệ của Ngài lại không ăn chay?” 

Đức Chúa GIÊSU nói với họ: ”Các người phù rể có thể ăn chay khi 

tân-lang còn ở với họ không? Bao lâu tân-lang còn ở với họ, thì họ 

không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân-lang bị đem đi, 

bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ; chẳng 

vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. 

Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm 

vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong 

bầu da mới” (Mc 2,18-22). 

 

SUY NIỆM.  

Đoạn trình thuật Tin Mừng ngắn vừa nghe đưa tâm trí tín hữu Công Giáo trở về với thời hồng phúc, cách 

đây hơn 2 ngàn năm, thời mà Đức Chúa GIÊSU xuống thế làm người, sinh ra và công khai rao giảng Tin 

Mừng. Đúng là giai đoạn mới, khai mở thời gian mới: thời gian của tha thứ và của ân sủng. THIÊN CHÚA 

ở giữa con cái loài người, bằng xương bằng thịt, mang thân phận con người như chúng ta, ngoại trừ tội 

lỗi. Đúng như Lời Đức Chúa GIÊSU nói với các môn đệ đang ở bên cạnh Người rằng: “Mắt anh em thật 

có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều 

ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, 

nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe”, Mát-thêu, chương 13, câu 16-17.  

Nhưng trong thời kz hồng phúc ấy, các người biệt-phái, các ông Pha-ri-sêu, các thầy thông-luật và hầu 

hết các người Do-thái đã không nhận ra. Họ không nhận ra bởi lẽ con tim của họ quá hẹp hòi, tâm trí họ 

quá kiêu căng khiến họ trở thành mù quáng. Họ không tiếp nhận Ánh Sáng, Chân Lý và Tin Mừng TÌNH 

YÊU do chính Đức GIÊSU thành Nagiarét rao giảng. Tệ hại hơn, họ chống-đối, xua-trừ và triệt-hạ. Họ 

thẳng tay giết-chết Ngài. Họ kêu to: Đóng đinh nó vào thập giá! Rồi toàn dân đáp lời tổng trấn Philatô 

rằng: Máu hắn cứ đổ xuống trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi! Cuộc kết án tử hình thật khủng 

khiếp! .. 

Thế nhưng, thảm trạng giết Chúa này vẫn không ngừng tái diễn. Con người ngày nay cũng đang giết 

Chúa dưới muôn vạn hình thức khác nhau. Họ giết Chúa bằng cách xua trừ Chúa ra khỏi tâm lòng mình, 

ra khỏi cuộc sống cá nhân, gia đình, xã hội và quốc gia. Họ công khai chối bỏ THIÊN CHÚA. Tín hữu Kitô 

xấu hổ và không muốn mang các biểu hiệu chứng tỏ mình là người Công Giáo. Thật đáng buồn biết bao!  



Trở lại với bài Tin Mừng vừa nghe. Các người biệt-phái nói 

với Đức Chúa GIÊSU rằng: ”Tại sao môn đồ của Gio-an và 

các người biệt-phái ăn chay, còn môn đệ của Ngài lại 

không ăn chay?” Phản ứng của con người tầm thường là 

như thế đó. Họ đâu biết là họ đang sống trong giai đoạn 

mới: Giai đoạn hồng phúc của Tin Mừng Cứu Rỗi vì Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ - chính là Vị Tân-Lang - đang sống giữa 

họ! 

Trước một biến cố, một dấu chỉ thời đại, mỗi người giải 

thích một cách, tùy theo não trạng của từng người. Việt 

Nam có câu ví tuy mộc-mạc đơn-sơ nhưng thâm thúy rằng: 

Suy bụng ta ra bụng người! Vâng đúng thế. Nếu lòng ta 

gian dối hẹp hòi, ta cũng suy đoán người khác y như thế. 

Còn nếu lòng ta quảng đại bao la thì ta sẽ luôn luôn khoan 

dung trong lối hành xử và cách giao tế. Ta sẽ không nhỏ-

mọn xét-nét cân đo từng ly từng tí các lời nói và hành vi của người khác. Người khôn ngoan và tài đức 

luôn tránh việc chỉ trích và kết án. Bởi lẽ, phán đoán của con người dễ bị lầm lẫn biết bao! 

Suy tư trên đây mời gọi mỗi tín hữu Công Giáo biết mau mắn nhận ra các Ơn lành Chúa ban qua từng 

dấu chỉ thời đại cũng như từng biến cố xảy ra trong cuộc sống thường ngay. Tất cả đều là Hồng Ân THIÊN 

CHÚA.  

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt  

 

 

 

 

 

 

 

 


