THỨ NĂM TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
(Mt 9, 1-8)
"Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:
Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của
mình.Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt
nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu
bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha
tội rồi!". Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: "Ông này nói
phạm thượng". Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền
nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong
hai điều: một là bảo: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo:
"Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở
dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức
Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường đi về
nhà!".Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà.Thấy vậy, dân
chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.
Sứ điệp: Chữa lành thân xác con người là việc rất cần thiết.Nhưng chữa lành linh hồn
còn quan trọng hơn bội phần. Chúa muốn chúng ta hãy trân trọng tâm hồn mình và
mọi tâm hồn khác.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, khi người bất toại đến với Chúa, chắc chắn anh chỉ
muốn Chúa chữa lành thân xác, và chỉ một mục đích duy nhất ấy mà thôi. Nhưng đối
với Chúa thì khác.Chúa nhìn thấy tâm hồn anh đáng quý hơn thân xác bội phần.Vì
thế, trước hết Chúa đã nói với anh lời tha thứ.Chúa đã cứu
chữa tâm hồn anh trước. Chúa ban lại cho anh sự sống cả
trong tâm hồn lẫn nơi thân xác.
Vâng, Chúa ơi, con cũng cần Chúa ban ơn tha thứ, vì con đã
coi rẻ tâm hồn mình. Con dùng thật nhiều thời giờ cho công
việc làm ăn, nhưng lại tiếc với Chúa ít phút cầu nguyện.
Con tiêu nhiều tiền bạc trong những cuộc vui giải trí, mà
không biết xử dụng tiền bạc để làm phúc hoặc giúp việc
công ích. Con miệt mài học hành trau dồi kiến thức, nhưng
lại so đo tính toán hơn thiệt khi cần bồi dưỡng đời sống tâm
linh. Xin Chúa tha thứ và cho con biết quý trọng linh hồn
mà Chúa đã cứu chuộc bằng giá máu của Chúa.
Lạy Chúa, người bất toại đã nhiều năm tháng yên ổn trên giường. Nhưng khi được
Chúa chữa lành, chính chiếc giường ấy lại đè nặng vai anh trên đường về nhà.Mặc dù
thế, anh vẫn hân hoan vì đã được tha thứ và được chữa lành. Lạy Chúa, khi chữa lành
linh hồn con, Chúa cũng muốn con chấp nhận những hy sinh nào đó để con được lớn
lên, được Chúa giải thoát. Xin Chúa thương giúp con. Amen.
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