SỐNG VÀ CHIA SẺ LC- QUYẾT TÌM GẶP CHÚA

Chi Tran
Chữa người phong cùi.

16/01 – Thứ Năm tuần 1 thường niên.

"Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch".

LỜI CHÚA: Mc 1, 40-45: BỆNH CÙI THỂ XÁC VÀ BỆNH CÙI TÂM LINH

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu
Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch".

Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh".
Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay
và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng
của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh".

Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai
vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp
nơi tuôn đến cùng Người.

SỐNG VÀ CHIA SẺ: NGƯỜI CÙI QUYẾT TÂM TÌN GẶP CHÚA (Mc 1, 40-45)

Khi Đức Giêsu đến trần gian, sứ vụ của Ngài là đến với những người nghèo để chữa lành cho
họ. Ngài luôn coi đây là điều căn cốt, bởi lẽ bệnh tật theo quan niệm của người Dothái nó gắn
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liền với tội và hệ lụy của nó là bị Thiên Chúa phạt.

Hơn nữa, bệnh phong cùi lại là thứ bệnh nan y, hay lây và bị người đương thời coi thường, khinh
bỉ. Những ai mắc phải thứ bệnh khốn khổ này thì buộc phải sống cách ly khỏi dân chúng.
Thường thì họ chọn nơi mồ mả để sinh hoạt. Họ bị cấm đi lại nơi công cộng, và nếu có đi đâu
gần dân chúng thì buộc phải lắc chuông để báo cho mọi người biết mà tránh cho xa kẻo bị lây
và nhiễm uế.

Tuy nhiên, anh này hôm nay thật may mắn vì đã gặp được Đấng đang tìm anh để chạnh
lòng thương anh. Thật vậy, khi gặp người phong cùi này, Đức Giêsu đã không tránh xa,
mà ngược lại, Ngài đã đến gần và chạm vào anh để anh được sạch. Không những thế,
Ngài còn phục hồi nhân phẩm cho anh khi truyền cho anh đi báo với Tư Tế để được hòa
nhập với cộng đồng.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta hãy noi gương người phong cùi, ANH CAN ĐẢM VÀ
QUYẾT TÂM TÌM GẶP CHÚA, mạnh dạn đến với Chúa, mở rộng tâm hồn cho Đấng đầy yêu
thương đụng chạm tới mình, để Ngài chữa lành tâm hồn đui hủi của chúng ta là những
thói hư tật xấu và tội lỗi, khô khan, nguội lạnh, thờ ơ với Chúa và vô cảm với anh chị em.

Hơn nữa, chúng ta hãy xin với Chúa cho đôi chân biết đi tới, đôi tay biết vươn xa, và nhất
là trái tim biết rộng mở, để đón nhận những anh chị em đau khổ, bệnh tật cả về tinh thần
lẫn thể xác, hầu xoa dịu những đau khổ mà anh chị em chúng ta đang phải gánh chịu.
Chỉ có thế, chúng ta mới thực sự là môn đệ của Thầy Giêsu mà thôi.

Lạy Chúa Giêsu, NHỜ THÁNH THẦN Chúa chữa lành những căn bệnh CÙI tâm hồn chúng
con, để chúng con được trở nên trong sạch. CON ĐÃ THẤY CHÚA, NÊN CON QUYẾT TÂM
TÌM GẶP ĐƯỢC CHÚA., NAY CON ĐI NGAY ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG CHÚA CHO MỌI
NGƯỜI. Amen.

Ngọc Biển

gplongxuyen
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