CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI - THONG BAO TIN VUI

THÔNG BÁO TIN VUI # 268 - Website ChiaseLoiChua.com

CHÚA CHỮA LÀNH NGƯỜI PHONG HỦI

LỜI CHÚA: LUCA 5, 12-16
Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi,
thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: "Lạy Thầy, nếu Thầy muốn,
Thầy có thể cho tôi được sạch". Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: "Ta muốn, hãy
nên trơn sạch". Lập tức, người ấy khỏi phong hủi.

Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng: "Hãy đi trình diện với tư tế, và
hãy dâng lễ vật như luật Môsê đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch".
Nhưng tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe
Người và được chữa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện.

BẠN VÀ TÔI CÙNG CHIA SẺ NIỀM VUI: Chúa chữa lành một người phung hủi.

1/ Bài Tin mừng hôm nay cho thấy cử chỉ ưu ái mà Chúa Giêsu dành cho những người
cùng khổ, những kẻ bị xã hội ruồng rẫy.
Với sự nhạy cảm của một lương y, thánh sử Luca ghi lại một chi tiết đáng chú ý, đó là sự
kiện Chúa Giêsu giơ tay chạm đến người phung hủi, biểu lộ một tình yêu xoá bỏ mọi ngăn
cách, một tình yêu đi đến và dừng lại nơi những đau khổ của con người.

2/ Đối với Chúa Giêsu, con người cùi hủi ấy không còn là một phế nhân, môt kẻ bị loại bỏ,
mà là một con người đáng cảm thông và thương yêu. Người phung hủi được chữa lành,
nhưng nhất là được phục hồi nhân phẩm, được sống như một con người giữa mọi người.

*BẠN VÀ TÔI CÙNG VUI VẺ HÀNH ĐỘNG: Chung quanh ta có biết bao người bị đẩy ra bên
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lề xã hội. Họ đang chờ đợi một cánh tay nâng đỡ, một lời an ủi, một nụ cười cảm thông.
Bao nhiêu nghĩa cử là bấy nhiêu phép lạ.

*NHỜ THÁNH THẦN THÚC ĐẨY: BẠN VÀ TÔI QUYẾT ĐEM TIN VUI CỦA Chúa, ĐỂ thực
hiện phép lạ tình yêu của Ngài đối với mọi người NGHÈO KHỔ TRONG XÃ HỘI KHÔNG
PHÂN BIỆT TÔN GIÁO, CHỦNG TỘC, MÀU DA, ĐANG BỊ BỆNH PHONG HỦI VỀ THỂ XÁC
LẪN TÂM LINH.

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời
Chúa.

---------------------------

2/2

