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11.02.18 

CHÚA NHẬT TUẦN 6 TN B 

Mc 1,40-45 

1:40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngày 

muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. 

1:41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi !" 

1:42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. 

1:43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 

1:44 và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh 

đã được làm sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta 

biết." 

1:45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người 

không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. 

Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người. 

 

KHIÊM CUNG ĐÓN ƠN THA THỨ 

Người phung hủi quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi 

được sạch.” Chúa Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào người anh và bảo: “Tôi 

muốn, anh sạch đi!” (Mt 1,40-41) 

Suy niệm: Tin Mừng đến cho mỗi chúng ta hôm nay là thế đó, là Chúa sẵn lòng tha thứ và 

chữa lành cho chúng ta: “Tôi muốn, anh sạch đi!” Nếu chúng ta cảm nghiệm được nỗi đau 

về những thứ đáng lên án nơi người khác và những điều tệ hại đang lúc nhúc bên trong làm 

lở lói linh hồn của chúng ta, thì chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa rất mực khoan dung, hay 

tha thứ và quên hết mọi lỗi lầm của chúng ta, sẵn sàng sờ chạm vào tâm hồn chúng ta dẫu 

đang bầy nhầy vì tội lỗi. Ngài không xa tránh chúng ta như không xa tránh người phong hủi, 

nhưng chữa lành, tha thứ và cho chúng ta một tương lai mới. Quả thật, khi con người quỳ 

gối, thì họ sẽ nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương họ thế nào. Chỉ một cử chỉ khiêm 

cung quỳ gối, người phung cùi đã nhận biết Chúa yêu thương anh và Ngài rất quyền năng. 

Nói khác đi, khi khiêm cung đón nhận ơn tha thứ, tội nhân được lãnh tràn đầy ơn thứ tha.  

Mời Bạn: Mỗi ngày bạn tập quỳ gối trước nhan Chúa và chân thành thưa với Chúa mọi sự, 

kể cả những lầm lỗi, bạn sẽ có kinh nghiệm về lòng tha thứ và yêu thương của Thiên Chúa. 

Sống Lời Chúa: Định ra một thời gian nhất định để quỳ gối thờ lạy Chúa, ngợi khen, tạ ơn, 

xin ơn và tạ lỗi với Ngài. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa cho người phung cùi cảm nếm được lòng thương của 

Thiên Chúa, xin cho chúng con cũng nhận ra Chúa luôn yêu thương chúng con, để chúng 

con dám thổ lộ với Chúa tội lỗi của con và xin ơn tha thứ. 

  


