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Lc 12,8-12
12:8
"Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì
Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước các thiên thần của Thiên Chúa.
12:9
Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước các thiên thần của Thiên
Chúa.
12:10
"Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến
Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.
12:11
"Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo
và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải
nói gì,
12:12
vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói".
BỆNH LIỆT KHÁNG1 TÂM LINH
“Thầy nói cho anh em biết : ...Ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì cũng sẽ bị chối trước
mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Bất cứ ai nói phạm đến Con Người thì còn được tha;
nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.” (Lc 12,9-10)
Suy niệm: Một bộ phận của cơ thể, một khả năng của con người nếu để lâu ngày không sử
dụng, sẽ teo lại vào bị đào thải. Mặt khác, nếu trong một thời gian dài, nó phải tiếp xúc với
những chất độc, nó sẽ dần mất đi sức đề kháng và bị nhiễm độc mà không hay biết. Phần
tâm linh của con người cũng tương tự như thế. Người ta cũng có thể mất đi khả năng nhận
thức Thiên Chúa nếu như trong suốt cuộc đời này họ nhắm mắt tâm hồn, đóng cửa lòng
mình trước Thiên Chúa. Mặt khác, ai thường xuyên đắm chìm trong tội, người ấy cũng
mất đi khả năng nhận ra mình có tội, và do đó cũng không còn khả năng sám hối để được
ơn tha thứ. Đó chính là những triệu chứng của căn bệnh nghiêm trọng của thời đại: bệnh
liệt kháng1 tâm linh.
Sống Lời Chúa: Để phòng chống bệnh liệt kháng tâm linh, xin đề nghị một “đơn thuốc”:
1/ làm thật tốt những việc có tính làm chứng: làm dấu thánh giá trang nghiêm sốt
sắng, y phục đoan trang, tề chỉnh khi đi nhà thờ, loại bỏ ảnh hưởng khiêu dâm, bạo
lực ra khỏi nhà bạn...;
2/ luôn luôn kiểm điểm đời sống cách nghiêm túc để tạo sức đề kháng mạnh đối với
tội lỗi.
Chia sẻ: Làm thế nào nâng cao ý thức về công bằng, khiết tịnh, nhân ái trong cộng đoàn
của bạn?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giữ gìn con luôn nhạy bén trước những đòi hỏi của Lời Chúa
để con dùng đời sống làm chứng cho Chúa ở giữa thế gian. Amen.
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Liệt kháng là tên gọi khác của bệnh AIDS
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