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Ga 20,19-31 
20:19

 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng 

kín, vì các ông sợ người Dothái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh 

em được bình an!" 
20:20

 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì 

được thấy Chúa. 
20:21

 Người lại nói với các ông: "Chúc anh em được bình an! như Chúa Cha đã sai 

Thầy, thì Thầy cũng sai anh em". 
20:22

 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 
20:23

 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị 

cầm giữ". 
20:24

 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Điđymô, không ở với 

các ông khi Đức Giêsu đến. 
20:25

 các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tôma đáp: 

"Nêu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và 

không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin". 
20:26

 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó 

với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc 

anh em được bình an" 
20:27

 Rồi Người bảo Tôma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay 

ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin". 
20:28

 Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" 
20:29

 Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy 

mà tin!" 
20:30

 Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những 

dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 
20:31

 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng 

Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người. 

 

Ghi nhớ: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được 

tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại” (Ga 20,22).  

 

Suy niệm: Tha tội là quyền của Chúa. Chỉ có Thiên Chúa toàn năng, toàn thánh, mới 

có quyền xét xử và tha tội. Vậy mà khi sai các Tông đồ đi rao giảng Tin Mừng, Chúa 

lại ban cho các ông quyền của chính Chúa: tha tội. Nhờ ơn cứu độ của Chúa, qua phép 

Rửa tội, chúng ta được tẩy sạch tội tổ tông và tội mình làm. Nếu lỡ vấp phạm, thì ơn 

của Phép Giải tội tiếp tục tha thứ cho chúng ta tất cả mọi tội, với lòng ăn năn. Tất cả 

đều được thực hiện qua tay các thừa tác viên của Hội Thánh. Thiên Chúa tiếp nối công 

trình cứu chuộc của Người qua tay Hội Thánh. Vậy, muốn được tha tội, chúng ta hãy 

chạy đến với Hội Thánh của Chúa. Ơn tha tội còn là cách biểu lộ lòng thương xót vô 

biên của Thiên Chúa đối với con người. 

 

Sống Lời Chúa: Nhận biết mình có tội và thật lòng sám hối, để được ơn tha thứ. 

 

Cầu nguyện: Xin cho chúng con thật lòng khiêm tốn, chạy đến toà giải tội để đón 

nhận tình thương và ơn tha thứ của Chúa. Amen.  


