THỨ TƯ TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
(Mt 8, 28-34)
"Ông đến lúc này để hành hạ các quỷ"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:
Khi Đức Giêsu sang bờ bên kia, và đến miền
Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong
đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn,
đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la
lên rằng: "Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng
tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã
đến đây làm khổ chúng tôi sao?". Khi ấy, ở
đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn
quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng
tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia".
Người bảo: "Đi đi!".Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất
cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết.Các người chăn heo chạy
trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám.Bấy
giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất
của họ.
Sứ điệp: Chúa Giêsu là Đấng uy quyền mạnh mẽ giải thoát ta khỏi ách thống trị của
quỷ dữ. So với sự tự do và bình an của Chúa đem lại, sự thiệt hai vật chất dù lớn đến
đâu cũng chẳng đáng kể là bao.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nhìn vào hai người bị quỷ ám ở miền Ga-da-ra, con
nghĩ đến thân phận tội lỗi của đời con. Cũng như họ, thân xác và linh hồn con mòn
mỏi vì sống trong cô đơn, oán giận, tăm tối,, sống tách biệt và gây sợ hãi cho nhiều
người chung quanh.
Nhưng lạy Chúa, cũng như họ, con dám đứng ra để đón tiếp Chúa, vì con tin Chúa là
Đấng quyền năng. Chỉ có Chúa mới có thể giải thoát con khỏi ách thống trị của quỷ
dữ. Con tin Chúa sẽ đem lại cho con tự do và sự bình an sâu thẳm. Chính Chúa sẽ trả
lại cho con một đời sống trong niềm vui và tình yêu. Con sẽ không còn là người làm
cho người khác kinh hãi và xa lánh nữa.
Xin Chúa đừng xa lánh con, nhưng hãy đến ở bên con, nâng đỡ con, và ban cho con
sức mạnh để chiến thắng tội lỗi. Bởi vì con tin rằng: nếu con biết cậy dựa nơi quyền
năng Chúa, nếu con mở lòng đón nhận ơn Chúa, thì con sẽ loại trừ được quỷ dữ của
đam mê dục vọng, con sẽ chiến thắng được quỷ dữ của tính mê nết xấu.
Lạy Chúa Giêsu, để được sống trong tự do và bình an, con biết sẽ phải hy sinh.
Nhưng dù có thiệt hại về vật chất lớn lao như dân thành Ga-da-ra, con vẫn hân hoan
vui sướng, vì biết rằng tự do và bình an Chúa ban cho con vẫn quý hơn bội phần. Xin
đừng để con vì nuối tiếc những sự trần gian, mà để cho quỷ dữ thống trị mãi mãi. Lạy
Chúa, xin thương xót con. Amen.
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