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TIN MỪNG MAC-CÔ 1, 40-45: NGƯỜI BỆNH CÙI QUYẾT TÂM TÌM GẶP CHÚA

Có một người măc bệnh cùi đến gặp Người, anh ta quì xuống van xin rằng: "Nếu Ngài
muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào
anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." (Mc 1, 40-41)

*CẢM NGHIỆM SỐNG : Theo luật Mô-sê, ai bị bệnh này phải bị cách ly khỏi cộng đoàn,
sống trong hang hốc, mồ mả! Anh là một trong số những người bị loại trừ đó. Vậy mà anh
dám "đến với Chúa Giê-su chữa hết bệnh."

Anh này thật là bạo gan! Anh quá khổ sở với căn bệnh của mình đến nỗi không còn biết
sợ là gì!
ANH QYẾT TÂM GẶP CHÚA! Anh "quỳ xuống:" Nếu có cách nào hạ mình thấp hơn đất
chắc anh đã dùng rồi! Rồi anh xin ngay: "Nếu Ngài muốn!"
Đó là giải pháp duy nhất: Chỉ có Thiên Chúa mới có thể cứu anh khỏi căn bệnh đáng sợ
hơn cả cái chết này.

Mà Ngài thì đầy quyền năng và nhân hậu: chắc chắn là Ngài muốn cho anh lành sạch!
Quả đúng như thế, Đức Giê-su nói: "Tôi muốn. Anh sạch đi!" Thế là anh được sạch; bởi vì
Chúa Giê-su chính là Thiên Chúa.

*Mời Bạn CHIA SẺ BỆNH CÙI TÂM HỒN: Trong linh hồn ta, tội lỗi làm huỷ hoại tình yêu của
ta đối với Chúa và tình Chúa đối với ta, chẳng khác nào bệnh cùi huỷ hoại cơ thể, phải
không bạn?

Bạn không có bệnh cùi thể xác, nhưng bạn có phát hiện ra bạn có triệu chứng bệnh cùi
tâm hồn của mình không? Vậy ta phải làm gì?
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Bạn hãy Làm như anh cùi kia đi: chạy đến với Chúa Giê-su, quì xuống, và xin Ngài chữa
lành cho bạn. Khi lành bệnh anh đã chạy đi chia sẻ niềm vui với mọi người. Anh đã thành
môn đệ của Chúa, để đi loan báo Tin Mừng cho mọi người.

*SỐNG LỜI CHÚA: Là Kito hữu, tôi đã nhận được tình Chúa yêu tôi, và lòng thương xót của
Ngài, tôi có mau mắn chia sẻ cho mọi người như thăm hỏi người ốm đau, chia sẻ cơm
bánh cho người nghèo chưa?

*Cầu nguyện và Sống Cầu nguyện: Bạn và tôi cùng hát Kinh Hòa bình với cả trái tim và
thực hành lời hát kinh này này nhé!

LẠY CHÚA TỪ NHÂN, XIN CHO CON BIẾT MẾN YÊU VÀ PHỤNG SỰ CHÚA TRONG MỌI
NGƯỜI....."

Đầy tớ: Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com
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