CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THÁNH CA TIN MỪNG

ly hoang
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Kính chúc Qúy Cha, Quý Thầy, Quý Soeurs, Quý Anh Chị và Gia Đình cuối tuần vui vẻ bình an. HXLy.

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - Nhật 13 Thường Niên – B

"Tôi mà sờ vào được áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa" (Mc 5,28)

Đó là xác tín của "người đàn bà bị băng huyết 12 năm khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc,
đến tán gia bại sản". Và bà đã thực hiện điều bà đã xác tín.
Cái khẽ chạm của người đàn bà bị băng huyết, chỉ nơi gấu áo choàng của Chúa Giêsu, cũng
đủ làm cho Người phát hiện một năng lực đang tiêu hao, đang xuất phát. Vì cái khẽ chạm ấy bắt
nguồn từ một ước muốn ngay lành và niềm tin mãnh liệt.

"Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống".

Chúa Giêsu đã theo ông, về dến nhà và nói : "Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!"
Trong khi đó, ta vẫn thấy thái độ cứng tin của đám đông dân chúng. Lòng cứng tin của họ không
còn để trong lòng nữa, lòng tin của họ đã khép lại khi họ nói: "Con gái ông chết rồi, còn phiền
Thầy làm chi nữa?"

Trang Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi vào thế giới của những câu hỏi "tại sao" mà lý trí
con người không thể lý giải được.
Cuộc sống vốn là một phép lạ, từng hơi thở con người là một phép lạ, mỗi ngày là một phép lạ,
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mỗi phút giây là một phép lạ. Chỉ có đôi mắt nội tâm mới cho con người cảm nhận được phép lạ
triền miên ấy. Sống đích thực, sống dồi dào, là biết chiêm ngưỡng để đón nhận phép lạ từng
ngày ấy.
Phép lạ một người đàn bà bị băng huyết được chữa lành nhờ chỉ chạm đến áo của Chúa
Giêsu, và phép lạ một em bé gái chết được Chúa Giêsu cho sống lại; cả hai phép lạ đều phát
xuất từ lòng tin của con người.
Ông trưởng hội đường đã biểu lộ lòng tin bằng cách lặn lội tìm đến với Chúa Giêsu xin Ngài tới
đặt tay trên con gái của ông; người đàn bà băng huyết tin một cách mãnh liệt nơi sức mạnh phát
xuất từ con người Chúa Giêsu. Nơi ông trưởng hội đường, lòng tin được tuyên xưng tỏ tường; nơi
người đàn bà băng huyết, niềm tin rụt rè kín đáo. Nhưng dù tỏ tường hay kín đáo, chính lòng tin
đã giúp cho phép lạ xảy ra, như Chúa Giêsu đã nói với người đàn bà: "Lòng tin của con đã cứu
chữa con".

Niềm tin làm cho con người được sống, điều này vẫn thường xảy ra trong đời sống con người.
Tất cả những thành công trong cuộc sống đều nhờ ở niềm tin, nhưng niềm tin tôn giáo thì quan
trọng hơn, bởi vì chính sự sống tinh thần và tâm linh mới là điều cần thiết cho con người đạt
được thành công.
Để được chữa lành, Chúa cần lòng tin và chỉ cần lòng tin mà thôi. Lòng tin của người phụ nữ
thật đơn sơ, nhưng mạnh mẽ: "tôi chỉ cần đụng được vào áo của Người thôi, là sẽ được cứu". Ở
những nơi hành hương, người ta vẫn thể hiện lòng tin bằng cách đụng vào các bức tượng hay
thánh tích.
Đức tin là vị thuốc thần đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Đức tin là bí quyết đem lại hy vọng
cho nơi nào không còn gì để hy vọng! Sau khi mọi hy vọng, mọi biện pháp chữa trị của con
người đã trở nên vô hiệu quả, thì chỉ còn niềm tin mới có khả năng "cứu độ". Đức Giêsu đã đem
lại niềm vui và bình an cho những ai tuyệt vọng mà vẫn một lòng cậy trông. Có lần Đức Giêsu
đã nói: "Nếu bạn có đức tin bằng hạt cải, thì bạn có thể nói với ngọn núi này 'hãy di chuyển từ
đây đến kia', nó sẽ di chuyển" (Mt 17,20).

Tin là điều kiện cần thiết để Chúa Giêsu thực hiện các phép lạ. Thế nhưng việc Chúa Giêsu
thực hiện các phép lạ cũng không nằm ngoài mục đích là củng cố niềm tin cho những kẻ đi theo
Ngài, để họ tin rằng Ngài là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế, nhờ đó mà họ được ơn cứu độ
Lòng tin thường phát xuất từ tình yêu. Khi Chúa đòi hỏi phải có lòng tin, Người không đòi hỏi quá
đáng. Chỉ cần ta thực tâm và cố gắng rồi Chúa sẽ tạo điều kiện cho chúng ta biểu lộ lòng tin và
ban thưởng cho lòng kiên trì của ta, dù đó là những phấn đấu nội tâm thầm kín.
Cuộc đời vẫn thường có những trái ngang. Dòng đời không thiếu những bất trắc xảy ra, khiến
chúng ta dễ thất vọng về những gì chúng ta đang có. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa. Hãy chạy
đến cùng Thiên Chúa. Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài sẽ làm những điều tốt đẹp
nhất cho dân Ngài.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn nâng đỡ trợ giúp QUÝ VỊ VÀ CAC BẠN vượt qua khó khăn,
thử thách và ban cho chúng ta một đức tin vững vàng, để MỌI TÍN HỮU luôn tin rằng:
Thiên Chúa là người Cha đầy nhân ái, bao dung, Ngài sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho
cuộc đời của BẠN VÀ TÔI. Amen.
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" Hail, star of the sea,
Nurturing Mother of God,
And ever Virgin
Happy gate of Heaven."
-------------------------------------------
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