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Tin Mừng: Mac-cô 1, 40-45 : LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA QUA MỌI THỜI ĐẠI
"Người chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh". (Mc 1, 41)

"GẶP ĐƯỢC LỜI CHÚA TÔI ĐÃ NUỐT VÀO" (Giê-rê-mi-a 15, 16)
1/ Những người phong, cư dân trên đảo Molokai, xôn xao khi thấy cha Đa-miêng đến
chung sống với mình. Họ càng cảm động hơn khi biết vị linh mục trẻ này hoàn toàn lành
lặn, chỉ vì yêu thương họ quá, nên tình nguyện đến chia sẻ và phục vụ họ ngay trên mảnh
đất khốn khổ này. Ngài đã phá đổ hàng rào ngăn cách vô hình giữa người lành/người
phong, da trắng/da mầu, Ki-tô hữu/ngoại đạo.

2/ Qua cử chỉ giơ tay đụng vào người phong, Đức Giê-su cũng xóa tan hố sâu ngăn cách
xã hội thời đó đặt ra. Thật vậy, ngoài những đau đớn khủng khiếp nơi thân xác, người
phong thời ấy còn phải chịu nỗi đau buồn cùng cực trong tinh thần khi bị cộng đồng
ruồng bỏ. Đức Giê-su đã đụng đến người phong không chỉ bằng bàn tay, nhưng còn bằng
lòng thương xót trước nỗi khổ của con người.

3/ Mời Bạn: Nhìn ngắm mẫu gương của Đức Giê-su khi Ngài kết hợp tài tình giữa trái tim
chạnh lòng thương và bàn tay giơ ra, đụng đến chữa lành, cũng như giữa lòng thương xót
và quyền năng. Bạn được mời gọi vận dụng mọi nguồn lực để bày tỏ lòng thương xót TỚI
MỌI NGƯỜI.

*Mời bạn Chia sẻ: Sống trong một thế giới đầy những hố sâu phân cách: giàu-nghèo,
hạnh phúc-bất hạnh... bạn làm gì để vượt qua những hố sâu này ngõ hầu diễn tả lòng
thương xót?
*Bạn và tôi cùng Sống Lời Chúa: Tập mở rộng vòng tay nhân ái đón nhận nhiều người,
hơn là chỉ trong nhóm người quen thuộc.

"Anh em hãy bước ra khỏi nhà thờ, để đem Tin Mừng đến cho mọi người, không phân
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biệt Tôn giáo - Chủng tộc - Màu DA, dù có phải mầm dập, còn hơn chỉ ở trong nhà thờ
(cả cái tôi) ôm yếu, xanh xao" - Giáo hoàng Phanxico)

*Cầu nguyện và Sống Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho trái tim chúng con nên
giống trái tim Chúa, để biết chạnh lòng thương trước đau khổ của người lân cận. NHỜ
THÁNH THẦN THÚC ĐẨY bàn tay chúng con cũng biết giơ ra đụng đến và làm vơi nhẹ nỗi
đau của người khác.

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