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TÌNH YÊU CẢM THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA
Những người biệt phái và Pha-ri-sêu muốn “thử” Chúa
Giêsu để xem Chúa có kết án người phụ nữ không, nếu Chúa
không kết án, họ có thể buộc tội Chúa phá bỏ lề luật. Nhưng
Chúa Giêsu lật ngược lại tình thế và đến lượt họ lại bị thử thách.
Tiêu chuẩn kép đạo đức giả của họ khi đánh giá chỉ mình người
phụ nữ (Người đàn ông kia đâu? Một mình người phụ nữ có
thể phạm tội ngoại tình với chính cô ấy được sao?) Hơn nữa, tình yêu chạnh thương
của Chúa hướng đến người phụ nữ đã thách thức các đối thủ của Người ý thức về
tội lỗi của chính họ. Nhiều nhà bình luận cho rằng trong ngữ cảnh này, “tội” Chúa
Giêsu đề cập đến là tội ngoại tình. Nói cách khác, họ không dám ném đá vào người
phụ nữ bởi vì chính họ cũng phạm cùng một tội mà họ kết án cô ấy.
Một lần nữa được nhắc đến trong Tin Mừng, Chúa muốn nói với chúng ta
đừng xét đoán lỗi phạm của người khác, đừng kết án, đừng buộc tội bất cứ ai. Vấn
đề trong cuộc sống là chúng ta quá nhanh nhảu để kết án người khác; nhưng lại phớt
lờ những yếu điểm của chính mình.
Nếu chúng ta hành động với sự đồng cảm khi đối xử với người khác, chúng
ta sẽ làm cho đời sống mình trở nên dễ dàng và an bình hơn nhiều. Khi chúng ta có
ý xét đoán người khác, chúng ta nên xét mình và xem chúng ta có cử xử khác không.
Chúa Kitô mời gọi chúng ta nhìn vào chính mình và người khác với đôi mắt của lòng
chạnh thương. Rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy cùng một tia sáng vĩnh cửu chiếu trên
chúng ta và mọi người xung quanh chúng ta nữa.
Hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa.
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