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*Câu chuyện Tin Mừng: Khi ấy có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu, anh ta qùy
xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Đức Giêsu
động lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch !". Lập tức,
bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch.
* Người bảo anh: "Coi chừng đừng nói gì với ai cả,..."
* Nhưng khi vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức
Giêsu không thể vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành.
Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người. (Mac-cô 1, 40-45)

* Một phút suy tư: Đã bị đau khổ vì bệnh phong, anh này lại bị xã hội ruồng bỏ, nhưng anh đã
bất chấp luật lệ đến gặp Chúa Giêsu xin chữa mình khỏi bệnh , vì Người là Thiên Chúa giầu tình
thương.
1-Anh đã nói với Chúa: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Chúa liền nói: "Tôi
muốn anh sạch đi!". Như thế, với Chúa Giêsu chẳng ai bị ô uế cả. Chúa đã vượt qua khỏi luật
lệ để chữa lành thể xác và tâm hồn cho những ai khao khát tìm Ngài
2- Anh là người bị người đời theo Luật mà từ bỏ, bị xua đuổi ; nhưng chỉ mới nghe tiếng Chúa,
đã mạnh dạn, tin tưởng quì xuống van xin: "Nếu Ngài muốn". Chúa đã chữa lành và đưa anh về
sống cùng với mọi người, không còn sống vất vưởng bên lề xã hội .
3- Điều quan trọng mà người Tín hữu cần bắt chước anh là mạnh dạn đi loan truyền Tin Mừng
giải phóng của Chúa Giêsu, đã chữa anh khỏi cái lề luật lỗi thời. Vì tình nghiã con người, chứ
đừng vì luật lệ con người đặt ra để đàn áp niềm tin của con người.
4-Những câu Kinh Thánh Đức Giêsu khiển trách các kinh sư:
"Khốn cho các ngươi, hỡi các kẻ giả hình ! -Các ngươi khóa cửa Nước Trời không cho
thiên hạ vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng không để họ vào...".(Mat- thêu 23,
13-15)
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