
 
CHÚA NHẬT  5 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B 

5 – 2 – 2012 
“Nghỉ Ngơi Và Cầu Nguyện” 

 
Lời Chúa:  (Mc 1, 29-39) 
 
Hôm ấy 

29
 vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Ðức Giêsu 

đi đến nhà hai ông Simon và Anrê. Có ông Giacôbê và ông 
Gioan cùng đi theo. 

30
 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên 

cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết 
tình trạng của bà. 

31
 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ 

dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. 
 
32

Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm 
đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 

33
 Cả thành xúm 

lại trước cửa. 
34

 Ðức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ 
thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì 
chúng biết Người là ai. 
 
35

Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi 
hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 

36
 Ông Simon và các bạn 

kéo nhau đi tìm. 
37

 Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi 
người đang tìm Thầy đấy!" 

38
 Người bảo các ông: "Chúng ta 

hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn 
rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó." 

39
 Rồi 

Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường 
của họ, và trừ quỷ. 

 Suy Niệm:  

" Trời đã tối đêm về gió 
lay nhẹ, trăng với sao, 
mình con đây thầm 
nguyện xin Chúa 
thương con…". Ðó là 
khúc hát của cha Thành 
Tâm trong bài "Nguyện 
cầu". Một bài hát mà 
cứ mỗi khi chiều tà, giờ 
đọc kinh tối, cất lên với 
tâm hồn thinh lặng, tôi 
vẫn cảm thấy như có 
cái gì đó nhẹ nhẹ, 

nhưng rất ấn tượng và đạo đức, linh thiêng. Mỗi khi bị giao 
động, mỗi khi làm việc tất bật, một sự thinh lặng, một phút 
ngơi nghỉ, một lời khẩn cầu, diện đối diện với Ðấng vô cùng 
thánh thiêng, quả thực rất cần thiết.  
 
Chúa Giêsu, sau những giờ mệt mỏi, làm việc cật lực cùng 
với các môn đệ, đã tách rời đám đông để tới chỗ cô tịch, tĩnh  
mịch để giãn xả và cầu nguyện. 

 
CHÚA GIÊSU LÀM VIỆC KHÔNG NGƠI NGHỈ, 
LÀM VIỆC KHÔNG NGỪNG 
 
Trong cuộc đời công khai sau 30 năm ẩn dật với cha mẹ của 
Ngài tại Nagiarét, Chúa Giêsu đã kết nạp một số môn đệ đi  
theo Ngài, Ngài đã cho các môn đệ thấy công việc của Ngài 
là loan báo nước trời. Khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu 
đã nói:" Hãy sám hối và Tin vào Tin Mừng". Loan báo điều 
đó, Chúa Giêsu đã chỉ ra rằng, Ngài không rao giảng một 
thứ Ðạo trên mây, trên gió, một mớ lý thuyết mông lung và 
không thực tế, mà lời rao giảng của Chúa Giêsu, rất thực và 
rất người. Ngày nào cũng vậy, Chúa Giêsu và các môn đã 
rảo khắp các làng mạc, các vùng để công bố Tin Mừng. 
Chúa Giêsu không chỉ nói không không, nhưng lúc nào Ngài 
cũng làm việc: làm phép lạ, xua đuổi ma quỉ. Ðây là những 
dấu chứng của nước trời. Ngài để cho dân chúng quấy rầy vì 
hầu hết những người đến với Ngài là những người đau ốm, 
tật nguyền, bệnh hoạn và bị quỉ ám. Chúa Giêsu không xua 
đuổi họ. Ngài cảm thông với họ, yêu thương họ và hiểu thấu 
những nỗi khổ đau trong thân xác của họ. Ngài biết rõ 
những người này luôn bị gán cho có tội, luôn bị ghép cho là 
quân tội lỗi. Chúa không thờ ơ với họ, Ngài tận tình cứu 
chữa họ vì nó thuộc vào công trình cứu rỗi của Chúa. Ngài 
lưu tâm đến đám đông vì thế có lúc dân chúng mải mê nghe 
lời Ngài giảng dậy, trời xế chiều, Ngài sợ dân chúng đói, 
khát, các môn đệ thì sợ rầy rà, sợ phiền phức, nên đã muốn 
giải tán họ. Chúa ra lệnh: "Hãy cho họ ăn". Chúa chú ý cả 
phần xác đói khổ của dân. Ðoàn lũ đông đảo dân chúng cứ 
thế đồn thổi và họ tuôn đến từ khắp nơi tới với Chúa Giêsu. 
Họ muốn được ăn bánh, muốn xem phép lạ Ngài làm và 
muốn tôn Ngài làm vua theo quan niệm của trần gian.  
 
Hôm nay, Chúa vẫn làm việc không ngừng, Chúa vẫn không 
ngơi nghỉ vì khi đi ra khỏi hội đường Chúa đã ghé nhà ông 
Simon Phêrô, Chúa đã chữa lành cho bà nhạc gia ông Phêrô 
đang sốt nặng. Chữa bà nhạc gia ông Simon Phêrô, Chúa 
Giêsu phải chăng muốn đề cao vai trò của các bà đạo đức, 
đề cao vai trò các nữ tu sau này? Vì Chúa đã có lần nói: "Ai 
tiếp đón các môn đệ, các vị thừa sai là đón tiếp chính Chúa 
Giêsu". Chúa Giêsu làm việc: "Cha Ta làm việc, Ta cũng 
làm việc". Cuộc đời của Chúa Giêsu là một cuộc đời phục 
vụ liên lỉ. Dân chúng đủ mọi thứ bệnh hoạn, tật nguyền và bị 
quỉ ám vẫn tuôn đến với Chúa Giêsu vì họ nghe danh Ngài, 
họ muốn quấy rầy Ngài. Chúa luôn để cho đám đông quấy 
rầy Ngài, Ngài yêu mến họ vì họ luôn cần được cứu rỗi. 
 
NHƯNG CHÚA VẪN NGƠI NGHỈ VÀ CẦU NGUYỆN 
 
Tin mừng Marcô trong trích đoạn Mc 1, 29-39 nói lên cái 
thực tế của Chúa Giêsu, Ngài sống thân mật với các môn đệ,  
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điều này làm cho Người nên khác, nên lạ lùng khiến các 
môn đệ ngạc nhiên. Chúa chữa lành bà nhạc gia của Simon. 
Bà chỗi dậy, sau khi được chữa lành và thiết đãi Chúa Giêsu 
cùng các môn đệ. Chúa sống đơn giản, thân mật trong cái 
thường ngày. Ngài không tỏ ra phi thường mà rất giản dị 
trong những cái thật đời thường. Chúa Giêsu đã chứng tỏ 
thực sự cho con người biết Ngài, biết Ngài có nghĩa là đi 
theo Ngài, nên một với Ngài đến cả hy sinh cả mạng sống: 
"Khi nào Ta bị treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên 
cùng Ta". Ma quỉ biết Chúa là ai, nhưng biết của chúng 
đồng nghĩa với thù hận chứ không đi vào tình tri giao với 
Chúa. Các môn đệ sau này biết Chúa đã đi vào mối thân tình 
với Chúa đến nỗi họ hy sinh cả mạng sống họ cho Tin 
Mừng, cho tình thương cứu độ. Chúa làm việc không ngừng, 
nhưng lúc nào Ngài cũng bỏ ra nhiều giờ để đi vào mối thân 
tình với Thiên Chúa Cha. Chúa thường đi vào nơi vắng vẻ, 
cô tịch để cầu nguyện, để nói chuyện và hỏi ý Chúa Cha.  
 
Sau những giờ mệt nhọc, Chúa Giêsu đi cầu nguyện. Mọi 
người vẫn thích quấy rầy Chúa, nhưng Chúa luôn yêu 
thương con người và dậy con người phải cầu nguyện. Chúa 
cầu nguyện khi chọn các tông đồ, khi làm một công việc to 
lớn, khi muốn thực hiện ý Chúa Cha, cứu độ trần gian. Chúa 
còn phải lo công việc của Cha Người và như thế, Chúa 
Giêsu đi rao giảng khắp nơi để thực hiện ý định phổ độ của 
Chúa Cha. Tuy nhiên, Chúa luôn cầu nguyện: cầu nguyện 
riêng, cầu nguyện trong nơi thanh vắng, cầu nguyện kín đáo. 
Chúa lắng nghe Chúa Cha nói. Chúa đến cốt để làm công 
việc loan báo Tin Mừng. Rao giảng là cầu nguyện vì khi 
loan báo Tin Mừng mà không cầu nguyện là con người đi ra 
khỏi quĩ đạo của yêu thương. Chúa đã nói: "Thầy nói thật 
anh em, nếu anh em xin Chúa Cha điều gì nhân danh Thầy, 
thì Người sẽ ban cho anh em"(Ga 16, 23 ) hoặc "Thầy không 
nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. 
Chính Chúa Cha yêu mến anh em vì anh em đã yêu mến 
Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến" (Ga 16, 26-
27). Chúa mời gọi mọi người loan báo Tin Mừng, ở lại với 
Người và đi theo Người. Nhưng, Chúa vẫn làm gương cho 
mọi người về thái độ nghỉ ngơi, giãn xả và cầu nguyện.  
 
Cầu nguyện là nguồn sống của con người, của đời người vì 
nếu không cầu nguyện con người sẽ không bao giờ gặp được 
Chúa. Chúa vẫn mời gọi con người đi làm vườn nho cho 
Chúa với tất cả con tim, với tất cả đời cầu nguyện của mình. 
Và rồi lời ca: "Khấn xin Ngài thương con nhiều, khấn xin 
Ngài thứ tha lỗi lầm của bài ca cầu nguyện vẫn vang lên, cao 
vút, trong đêm vắng như lời cảm tạ tri ân, tha thiết nhất để 
khẩn nguyện gặp được Chúa Ba Ngôi. 
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Cha, con cảm thấy con chưa hữu ích lắm cho tha nhân 
chung quanh con, không phải vì con không có tài năng cho 
bằng vì con chưa đủ tình thương đối với họ. Biết bao người 
ít tài năng hơn con, nhưng họ lại hữu ích cho tha nhân hơn 
con, chính vì họ đã yêu thương nhiều hơn con. Vì tình yêu 
có khả năng khiến người ta làm được tất cả. Điều con thiếu 
hơn cả chính là tình yêu, xin Cha hãy ban cho con. (JK) 
 
   *** 

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN NĂM B 
12  – 2  – 2012 

“Tình Thương Giải Thoát Tất Cả” 
 

Lời Chúa: (Mc 1, 40-45) 

 

Một hôm, 
40

 có người bị phong hủi đến gặp Ðức Giêsu, anh 
ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể 
làm cho tôi được sạch. 

41
 Người chạnh lòng thương giơ tay 

đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!" 
42

Lập tức, 
chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.

43
 Nhưng 

Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 
44

 và bảo anh: "Coi 
chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, 
và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông 
Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." 
 
45

Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung 
tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào 
thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài 
thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.  
   

 Suy Niệm:  

Cuộc đời của con người là 
một cuộc chiến không 
ngừng: phấn đấu để sinh tồn, 
tranh giành quyền sống và 
địa vị, có nhiều khi giành 
giật quyền làm người nữa. 
Tuy nhiên, con người được 
hạnh phúc thật vì Thiên 
Chúa đã sai con của Ngài là 
Ðức Giêsu Kitô đến trần 
gian để giải thoát con người 
khỏi mọi mãnh lực của sự dữ 

đang bao vây, kềm chế con người và đưa con người vào lại 
xã hội loài người. 
 
CHÚA CHỮA LÀNH MỘT NGƯỜI PHONG CÙI 
 
Các bài đọc ngày hôm nay đều đề cập tới việc Chúa Giêsu 
chữa lành một người mắc bệnh phong cùi. Xét một cách nào 
đó, bệnh cùi theo bài đọc một của sách Lêvi là bệnh truyền 
nhiễm, bệnh hay lây lan. Xã hội Do Thái hồi đó liệt những 
người mắc bệnh cùi vào hạng người tội lỗi, cùi là hậu quả 
của tội. Ngay thời đó đã có những khoản luật qui định để 
tách biệt người bị mắc bệnh cùi. Nên, người mắc bệnh cùi bị 
đẩy ra khỏi vòng pháp luật, bị tách riêng ra khỏi xã hội bình 
thường. Người mắc bệnh cùi là người ô uế, bẩn thỉu, không 
ai được chung đụng với người mắc bệnh truyền nhiễm. Họ 
bị tách biệt khỏi cộng đồng xã hội cả về đời, cả về đạo. 
Ðoạn Tin Mừng Mc 1, 40-45 diễn tả một cách rất chí lý về 
việc Chúa Giêsu chữa lành một người mắc bệnh phong cùi. 
Người mắc bệnh hiểm nghèo này đã đi bước trước, anh đã 
tới với Chúa Giêsu, van xin Ngài chữa bệnh cho anh. Van 
xin có nghĩa anh kêu cầu tha thiết, xin Chúa Giêsu chữa lành 
bệnh tật cho anh, để anh được khỏi bệnh và được gia nhập 
trở lại với cộng đồng xã hội và tôn giáo. Hành động của anh 
quả rất liều lĩnh, đi ra khỏi cả qui định của lề luật đối với 
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những người bị coi là ô uế, thậm chí anh phải la to lên để 
người khác biết mà tránh xa. Anh đã tin tưởng tuyệt đối vào 
Chúa Giêsu vì anh biết rằng chỉ mình Chúa Giêsu mới có 
quyền năng, có sự chạnh thương, tha thứ và cảm thông, mới 
có khả năng, lòng nhân từ để cứu thoát anh khỏi bệnh hoạn, 
tật nguyền, khỏi căn bệnh đầy nguy hiểm này.  
 
Hành động của người mắc bệnh phong đã không hão huyền 
vì anh đã đánh động lòng thương xót, nhân từ của Chúa 
Giêsu, và vì tin, anh đã được Chúa chữa khỏi bệnh. Ðiều 
chúng ta phải ghi nhận là khi hành động cứu thoát, chữa 
lành cho người mắc bệnh phong cùi, Chúa Giêsu đã vượt lên 
trên cả lề luật hay nói cách nôm na là chấp nhận vi phạm cả 
ngày hưu lễ, cả lề luật qui định đối với những người mắc 
bệnh truyền nhiễm, ô uế, bẩn thỉu. Tuy nhiên, Chúa Giêsu 
đã nói: "Ngài đến để kiện toàn lề luật" và như thế, Chúa 
Giêsu đã căn dặn người cùi sau khi đã được chữa lành là hãy 
đến trình diện với các vị tư tế vì mình đã được lành sạch và 
dâng lễ vật theo luật Môsê. Một nghi thức mà tất cả những 
ai được khỏi bệnh cùi đều phải thi hành, đều phải làm để 
tuyên bố rằng mình đã được khỏi, được lành sạch và như thế 
họ công khai công bố họ được gia nhập lại vào cộng đồng xã 
hội và tôn giáo. Nghi thức Chúa Giêsu dạy người cùi được 
chữa lành thật rõ ràng có tác dụng giải thoát về mặt lề luật. 
Quả phép lạ đã xảy ra khi con người có lòng tin tưởng, yêu 
thương. Họ đi vào mối quan hệ với Chúa và Chúa sống mật 
thiết với họ. 
 
HÃY TIN TƯỞNG VÀ ÐỪNG THẤT VỌNG 
 
Phép lạ chỉ có thể xảy ra khi con người có lòng tin và yêu 
thương. Dù con người có rơi vào hoàn cảnh bi đát thế nào đi 
nữa, Chúa Giêsu vẫn có thể hoán cải làm cho nó nên tốt khi 
con người có lòng tin tưởng. Chúa Giêsu luôn có tấm lòng 
xót thương, không bao giờ con người bị bỏ rơi, không bao 
giờ con người bị đẩy lui khi họ biết quay nhìn vào Chúa. 
Nhìn Chúa, Chúa sẽ biến đổi tất cả, cuộc đời của con người 
dẫu có bị coi là tan vỡ, bất hạnh, Chúa vẫn có thể biến đổi 
và làm cho nên tốt đẹp hơn. Chẳng hạn khi người thân của ta 
qua đời, khi ta gặp hoang mang, thử thách, lo âu, đời ta bị đè 
nặng, chụp lên đầu muôn vạn đau thương cay đắng, đừng 
bao giờ thất vọng, nếu ta tin tưởng và phó thác cậy trông, ta 
sẽ được giải thoát. Biết bao người đã thắng ngay cả số phận 
của mình như Mozart, Beethoven hay nhiều người khác.  
 
Chúa có thể biến đổi tất cả miễn con người có lòng tin, miễn 
con người nhận biết Chúa và xin Chúa giải thoát. Thánh 
Phaolô đã gồm tóm sứ điệp ẩn chứa trong các bài đọc hôm 
nay như sau: "Chúng tôi thường bị âu sầu, nhưng không bị 
đè bẹp, thỉnh thoảng bị rơi vào ngờ vực nhưng không bao 
giờ tuyệt vọng. Và dẫu nhiều lần bị ngược đãi, nhưng chúng 
tôi vẫn không bị tiêu diệt. Vì lý do này, chúng tôi chẳng bao 
giờ ngã lòng"( 2co 4, 8-9, 16 ) và "Chúng tôi biết rằng Thiên 
Chúa làm cho mọi sự trở nên tốt đẹp cho những kẻ yêu mến 
Ngài"( Rm 8, 28 ). Tin vào Chúa, mọi sự sẽ được giải thoát 
và mọi sự sẽ trở nên tốt lành. Không có gì Thiên Chúa 
không làm được. "Tôi có thể làm được mọi sự trong Ðấng 
ban sức mạnh cho tôi". Dù bệnh hoạn, dù cùi hủi, dù thế nào 
đi nữa, Chúa luôn biến đổi được và làm cho mọi sự nên đẹp, 
nên tốt lành. 

 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Cha, Đức Giêsu luôn luôn tự đồng hóa Ngài với tha 
nhân của con, nhất là với những người bé mọn, đau khổ nhất 
(x. Mt 25,40.45; Lc 9,48). Xin cho con biết yêu thương và 
cư xử với những người bị thế gian coi thường ấy như với 
chính Cha và Đức Giêsu vậy. (JK) 
 

*** 
 

CHÚA NHẬT 7 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B 
19  – 2 - 2012 

“Chúa Chữa Người Bất Toại” 
 

Lời Chúa: (Mc 2,1-12) 

 
1
Khi dân chúng hay tin 

Ðức Giêsu trở lại thành 
Ca-phác-na-um và đang ở 
nhà, 

2
 họ tụ tập lại, đông 

đến nỗi không còn chỗ 
nữa, cả ngoài cửa cũng 
không còn. Người giảng 
lời cho họ. 

3
 Bấy giờ 

người ta đem đến cho Ðức 
Giêsu một kẻ bại liệt, có 
bốn người khiêng, 

4
Nhưng 

vì dân chúng quá đông, 
nên họ không sao khiêng 
đến gần Người được. Họ 

mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một 
lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 

5
 Thấy 

họ có lòng tin như vậy, Ðức Giêsu bảo người bại liệt: "Này 
con, con đã được tha tội rồi." 

6
 Nhưng có mấy kinh sư đang 

ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: 
7
 "Sao ông này lại 

dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng ! Ngoài một 
mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội?" 
 
8
Tâm trí Ðức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như 

thế, Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ 
những điều ấy? 

9
 Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: 

"Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Ðứng dậy, vác lấy 
chõng của con mà đi", điều nào dễ hơn? 

10
Vậy để các ông 

biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, - Ðức 
Giêsu bảo người bại liệt, - 

11
Ta truyền cho con: Hãy đứng 

dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!" 
12

 Người bại liệt 
đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, 
khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo 
nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!" 
 
 Suy Niệm:  
 
Đọc lại Tin Mừng, nhân loại không khỏi ngạc nhiên, cảm 
động và thán phục Đức Giêsu Kitô vì Ngài luôn chạnh 
thương, nhân từ đối với con người, đối với loài người. Cử 
chỉ của Đức Giêsu Kitô thật lạ lùng và thu hút, Ngài hấp dẫn 
đám đông, kéo lôi đám đông, rao giảng không biết mệt mỏi. 
Ngài cho nhân loại, cho con người thấy sứ vụ của Ngài như  
thế nào. 
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MỘT CON NGƯỜI VỚI TẤM LÒNG BAO DUNG, 
YÊU THƯƠNG, THA THỨ 
 
Chúa Giêsu Kitô trong sứ vụ công khai của Ngài đã công bố 
nước trời, đã minh chứng nước Thiên Chúa đang ở giữa mọi 
người. Nên, Chúa không nói xuông, không rao giảng một 
thứ tôn giáo, một mớ lý thuyết mông lung, xa xôi, trên mây 
trên gió. Chúa luôn luôn thực tế đối với mọi người. Lời nói 
của Chúa đi đôi với hành động của Ngài. Chúa Giêsu có một 
con tim hết sức nhạy cảm, có một cái nhìn bao dung, yêu 
thương, tha thứ. Ngài đi rao giảng, lời nói của Ngài có sức 
rất hấp dẫn và thu hút con người, lôi cuốn đám đông. Chúa 
đã chữa lành mọi thứ bệnh hoạn, tật nguyền và xua trừ mọi 
thứ ma quỉ, tà thần( Mc 1, 40-45 ). Chúa rất nhạy cảm với 
những biến cố xảy đến cho con 
người. Ngài đi vào nội tâm của 
con người, hiểu thấu mọi ước 
nguyện, khao khát của con người.  
 
Ngài đã chữa lành nhiều loại 
bệnh. Khi chữa lành bệnh hoạn, 
Chúa Giêsu đã cảm thông với 
những đau khổ của con người. 
Ngài cho con người thấy Ngài có 
quyền trên tất cả và quyền năng 
của Ngài là do tình thương của 
Ngài, là do con tim yêu thương 
của Ngài. Tin Mừng Mc 2, 1-12 
lại cho nhân loại thấy một cử chỉ thật lạ lùng của Ngài, một 
cử chỉ mà con người chưa từng thấy, chưa từng được hạnh 
phúc đón nhận. Chúa quá hấp dẫn đám đông đến nỗi Chúa ở 
đâu dân chúng bao quanh không còn chỗ chen chân, người 
tụ đông ngay ngoài cửa. Điều này chứng tỏ Ngài là con 
người hết sức lạ lùng, nhưng đầy sức hấp dẫn và đầy lực thu 
hút nhờ lòng nhân ái của Chúa Giêsu. Đoạn Tin Mừng 
Marcô sáng nay cho ta một nét hết sức lạ, Chúa không nói 
với người bất toại: “Ta chữa lành cho ngươi”. Chúa nói: 
“Tội ngươi đã được tha rồi”. Nói lên điều này, Chúa Giêsu 
xác nhận Ngài bởi Thiên Chúa vì chỉ mình Thiên Chúa mới 
có quyền tha tội. Các kinh sư và những kẻ chống đối Chúa 
Giêsu cũng nghĩ như vậy nhưng họ không tin nên lý luận: 
“Chúa nói phạm thượng”. Chúa dùng cơ hội này để xác 
nhận Ngài là Thiên Chúa vì Ngài hiểu rõ những tư tưởng, 
những sự sâu kín trong tâm hồn của họ: “Sao trong lòng các 
ông lại nghĩ như vậy?” và rồi Chúa nói với những ke không 
tin: “Trong hai điều hoặc nói: Tội của ngươi được tha hay 
nói: Hãy đứng dậy vác chõng mà đi. Điều nào dễ hơn. Ngài 
kết luận: cả hai điều đều khó và Ngài nói với người bất toại: 
“Tội ngươi đã được tha, hãy đứng dậy vác chõng mà về”. 
Người bất toại bèn chỗi dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi 
người, khiến mọi người sửng sốt và hân hoan chúc tụng 
Thiên Chúa( Mc 2, 11-12 ). 
 
CHÚA CÓ QUYỀN THA TỘI 
 
Chúa Giêsu làm phép lạ này để minh chứng Ngài có quyền 
tha tội vì Ngài là Thiên Chúa thật. Ngài có toàn quyền trên 
mọi sự, trên muôn loài, muôn vật, trên con người. Chúa tha 
tội. Chúa trao quyền tha tội cho các tông đồ và cho Giáo 
Hội. Lòng thương của Chúa thật bao la, Chúa nhân từ và  

chạnh thương đối với mọi người. Con người phải biết mở 
lòng và tin tưởng thật sự vào Chúa như người bất toại đã tin, 
đã làm theo lệnh truyền của Chúa, đứng dậy vác chõng mà 
đi hiên ngang trước sự ngạc nhiên, kinh ngạc của mọi người. 
Thánh vịnh 12 có câu: “Lạy Chúa, con tin cậy vào tình 
thương Chúa. Được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng. 
Con sẽ hát bài ca dâng Chúa vì phúc lộc Ngài ban”( Tv 12, 
6). Và “Lạy Chúa, con tin Chúa là Đức Kitô, Con Thiên 
Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian”( Ga 11, 27 ). Bài 
Tin Mừng Mc 2, 1-12 cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy 
để cho Chúa làm nơi chúng ta những gì Chúa đã thương 
thực hiện nơi người bất toại. Chúa yêu ta, ta hãy đến với 
Chúa trong bí tích giải tội. Hãy thật lòng xin Chúa yêu 
thương tha thứ, Ngài sẽ giải thoát ta, ta sẽ cảm nghiệm được 

sự nhẹ nhàng của ơn Chúa thứ tha và 
những ràng buộc ta phải chịu do bệnh 
hoạn, tội lỗi. 
 
Ta sẽ hiểu được thế nào là sự cảm thông, 
lòng nhân từ của Chúa và như thế ta sẽ: 
“Lạy Chúa, con xin kể muôn việc lạ Chúa 
làm. Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa. 
Đàn hát, kính dâng Ngài, lạy Đấng tối 
cao”( Tv 9, 2-3 ). Bệnh hoạn, tật nguyền, 
đau khổ là những thử thách con người 
luôn phải đối diện, nhưng ta có biết tin vào 
Đấng mà thánh Phaolô đã xác tín: “Tôi 
biết tôi đã tin vào ai “(2Tm 1 ). 

 
 Cầu Nguyện:  

 
Lạy Chúa, mỗi ngày khi chúng con đi ngủ là đi vào một cái 
chết nho nhỏ để chịu một cuộc phán xét nho nhỏ về một 
ngày vừa qua. Ước gì khi đó từng điều lầm lỗi của chúng 
con đều đã được tha thứ, và từng điều không thánh thiện của 
chúng con đều đã được thánh hóa. Xin đừng để còn một 
điều gì đi theo chúng con vào giấc ngủ mà chưa được tha 
thứ và thánh hóa. Có như thế chúng con mới luôn sẵn sàng 
cho cuộc tái sinh vào cõi đời đời, chúng con dám nhìn về 
phía trước với ánh mắt chan chứa tình yêu và hy vọng và có 
thể đứng vững trước mặt Chúa là Đấng vừa là quan tòa vừa 
là Đấng cứu độ chúng con, một quan tòa thánh thiện và một 
đấng cứu độ yêu thương. (Đức Giám Mục Appleton) 
 

   *** 

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM B 

26  – 2 – 2012 

“Hãy Sám Hối Và Tin Vào Tin Mừng” 

 

Lời  Chúa: (Mc 1, 12-15)  
 
Khi ấy, 

12
 Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa 

và 
13

 Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám 
dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người.  
14

 Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao 
giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, 

15
 Người nói: "Thời  

giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn  
năn sám hối và tin vào Tin Mừng".  
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 Suy Niệm: 
 

Ngay khi khai mạc 
sứ vụ rao giảng 
công khai, Chúa 
Giêsu đã nói: “Hãy 
sám hối và tin vào 
Tin Mừng”( Mc 1, 
14-15 ). Ngài đã 
công bố Tin Mừng 
về nước trời: “ Hãy 
hối cải vì nước trời 
đã gần đến”( Mt 4, 
17 ). Chúa nhật thứ 
I mùa chay hôm nay 
như khai mở  
thời gian 40 ngày, 

đêm để dân Chúa khắp nơi đi vào sa mạc với Chúa, ăn chay, 
cầu nguyện, cải hối mà sống mầu nhiệm phục sinh. Đây 
cũng là thời kỳ dân Chúa tưởng nhớ tới dân Do Thái đi 
trong sa mạc 40 năm để tiến vào đất hứa. 
 
NỘI DUNG CỦA VIỆC RAO GIẢNG:   
 
Đoạn Tin Mừng Mc 1, 12-15 ngắn gọn nói lên nội dung của 
việc rao giảng của Chúa Giêsu, nơi chốn Chúa Giêsu rao 
giảng và điều Chúa Giêsu đòi hỏi nơi những người nghe 
loan báo Tin Mừng: “Hãy sám hối và tin vào Phúc âm”( Mc 
1, 14-15 ). Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa, 
mà Tin Mừng của Thiên Chúa là tin vào chính Đức Giêsu 
Kitô, Con Thiên Chúa, đã tới trần gian để mang ơn cứu độ 
cho muôn dân. Tin Mừng của Chúa được khởi sự tại miền 
Galilêa lúc Gioan tẩy giả bị giao nộp. Như thế, nhân loại có 
cái nhìn chung về nội dung Chúa Giêsu công bố là nước 
trời: “Hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước”( Mt 6, 31-33 ). 
Trong suốt thời gian loan báo Tin Mừng cứu độ, Chúa Giêsu 
đi vào sa mạc 40 đêm ngày: ăn chay và cầu nguyện. Tại sa 
mạc, Chúa Giêsu phải đương đầu với Sa tan, với ma quỷ. 
Đây là cuộc chiến đấu rất cam go trong suốt những ngày 
đêm Chúa Giêsu ở trong sa mạc (theo thánh Marcô), còn đối 
với thánh Matthêu và Luca, Chúa Giêsu chỉ chịu ma quỷ 
cám dỗ, thử thách giai đoạn cuối của những ngày ở sa mạc.  
 
Theo thánh sử Marcô, sự thử thách Chúa Giêsu phải đương 
đầu trong sa mạc nói lên rằng suốt cuộc đời rao giảng của 
Chúa là một cuộc đương đầu triền miên. Tin Mừng của 
Chúa loan báo không được con người đón nhận một cách 
trơn tru và dễ dàng. Người nghe Tin Mừng luôn phải phấn 
đấu, hy sinh, từ bỏ mới có thể lãnh nhận được Tin Mừng của 
Ngài. Lời loan báo của Chúa chỉ được con người đón nhận 
khi họ đi ra khỏi cái vỏ ốc ích kỷ, ra khỏi lòng thù hận, đi ra 
khỏi óc vụ luật, đi ra ngoài quan niệm sai lầm về Thiên 
Chúa giáng phạt, hận thù và hiểu sai về ơn cứu độ Chúa 
Giêsu mang lại.  
 
Chính Chúa Giêsu cũng đã phải đấu tranh quyết liệt đến nỗi 
Ngài đã phải chấp nhận cái chết và chết trên khổ giá. Tuy 
nhiên, Chúa đã chiến thắng mọi mãnh lực của sự dữ và cả 
cái chết nhờ Thiên Chúa phù trợ, nâng đỡ. Chúa cũng làm 
cho nhân loại thoát ách nô lệ tội lỗi và làm cho nhân loại trở 

nên con cái tự do của Thiên Chúa (coi bài đọc 1 và 2 ). Chúa 
Giêsu rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa để khai mạc thời 
đại mới (theo Marcô). Chúa Giêsu chỉ khởi sự rao giảng Tin 
Mừng nước trời sau khi Gioan bị trao nộp (chấm dứt thời 
cựu ước) và rao giảng ở Galilêa, một vùng đất đông dân 
nhưng không được dân Giêrusalem trọng vì cho rằng vùng 
đất này vô đạo và không biết gì đến lề luật. Tin Mừng của 
Thiên Chúa là một hồng ân phát xuất từ lòng thương xót của 
Thiên Chúa và có sức mạnh giải thoát. Tin Mừng này được 
loan báo khi thời Cựu ước đã mãn. Chúa Giêsu đòi hỏi mọi 
người muốn đạt được nước Chúa thì phải sám hối, trở lại, 
đổi mới tâm hồn, nội tâm, có cái nhìn mới, suy nghĩ mới và 
trở thành con người mới. 
 
THÁI ĐỘ PHẢI CÓ 
 
Chúa Giêsu đặt mọi người chúng ta trước một chọn lựa đầy 
khẩn thiết: “Trở lại”. Đổi mới hay trở lại là những động từ 
quan trọng, nói lên một sự hoán cải mới, một sự cải hóa toàn 
diện con người. Chú chồn trong câu chuyện “Hoàng tử nhỏ” 
của văn hào Pháp Saint Exupéry làm ta suy nghĩ. Chú chồn 
được thuần hóa khi được nuôi, uốn nắn khi được đưa từ 
rừng về, chú chồn đang trong tình trạng hoang…Được thuần 
hóa, có nghĩa là đổi mới. Con người muốn trở lại phải được 
thuần hóa nghĩa là đổi mới: đổi mới nội tâm, đổi mới suy 
nghĩ, tư duy, cách nhìn để quyết tâm không còn phạm tội 
nữa, quyết lòng không sống xấu nữa. Trở về cũng có nghĩa 
là quay về với tình trạng trong trắng ban đầu khi con người 
lãnh nhận bí tích rửa tội. Trở về với vườn địa đàng khi con 
người đầu tiên còn sạch tội, chưa bất tuân lệnh Chúa. Trở về 
với vẻ nguyên tuyền trinh trong của con người vừa được 
Chúa tạo dựng. Tuy nhiên, trở về có nghĩa là tiếp tục loan 
báo Tin Mừng, giới thiệu Đức Kitô cho mọi người và rao 
giảng bằng cuộc sống gương mẫu của mình. Và như Chúa 
Giêsu, con người tiếp tục giới thiệu nước trời, đồng thời 
loan báo thời đại mới, trật tự mới cho muôn người, muôn 
nước, muôn dân thiên hạ.  
 
Và để được như thế, đây lại là thái độ của cả một tập thể, 
cộng đoàn, giáo xứ và cách chung cả Giáo Hội. Vì thế, mở 
đầu mùa chay trong năm thánh hóa gia đình: mọi gia đình 
hãy phấn đấu làm mới gia đình mình, để Chúa thanh luyện 
và những hình thức bác ái như bố thí, chia sẻ, lưu tâm đến 
người nghèo, người đau khổ luôn được đề cao, trân trọng. 
Như Giáo Hội qua Đức Thánh cha Gioan Phaolô II đã 
khuyến khích mọi gia đình hãy siêng năng lần chuỗi mân côi 
để kết hợp với Chúa Giêsu, Đấng đã tự giới thiệu: “Ta là 
Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”.  
 
Cầu Nguyện:  
 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chiến thắng những cơn cám dỗ 

của Satan, xin giúp chúng con can đảm lướt thắng những 

cạm bẫy trong cuộc đời, xin cho chúng con biết đổi mới tâm 

hồn để kết hiệp với Chúa. Và  xin cho chúng con luôn xác 

tín rằng chỉ có Chúa mới là niềm vui và là hạnh phúc đích 

thực của đời chúng con. Amen.   
 

LM. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT 
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