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Khi ấy, Đức Giêsu đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy
Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể
làm cho tôi được sạch".
5:13
Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi". Lập tức, chứng
phong hủi biến khỏi anh.
5:14
Rồi Người truyền anh ta không được nói với ai, và Người bảo: "Hãy đi trình diện tư
tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Môsê đã truyền, để làm chứng
cho người ta biết.
5:15
Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người
và để được chữa bệnh.
5:16
Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.
5:17
Một hôm, khi Đức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pharisêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ
khắp các làng mạc miền Galilê, Giuđê và từ Giêrusalem mà đến. Quyền năng Chúa ở
với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật.
5:18
Và kìa có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm
cách đem vào đặt trước mặt Người.
5:19
Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên
mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước
mặt Đức Giêsu.

CHÚA CHẠM ĐẾN VÀ CHỮA LÀNH
Có một người đầy phong hủi vừa thấy Chúa Giê-su liền sấp mặt xuống, xin Người
rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay
đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi
anh (Lc 5,12-14)
Suy niệm: Trong thời Chúa Giê-su, bệnh phung hủi được xem là thứ bệnh vô cùng gây hại
và dễ lây lan, vì thế, người bệnh phải bị cách ly khỏi cộng đồng. Những ai tiếp xúc với
người bệnh cũng bị xem là người ô uế. Đó là lý do người ta phải tránh xa những người
phung hủi và những người bị bệnh này có bổn phận báo cho mọi người tránh xa mình.
Nhưng đối với Chúa Giê-su thì không như thế. Ngài là Đấng Thánh, nhưng Ngài cũng là
Đấng Cứu Độ; nên Ngài đã đến, sờ chạm vào làn da bệnh tật cũng là chạm đến tâm hồn
dập nát vì tội lỗi của bệnh nhân. Khi chạm đến tội nhân, Chúa Giê-su không vướng mắc
tội lỗi, nhưng dùng quyền năng của lòng thương xót mà thứ tha tội lỗi và phục hồi trái tim
họ trở lại tình trạng tốt lành. Hơn nữa, Chúa Giê-su luôn ước ao chữa lành và tha thứ cho
những ai cần đến lòng thương xót của Ngài. Tha thứ và chữa lành là việc làm không hề
mệt mỏi của Chúa.
Mời Bạn: Bạn đang ở trong tình trạng nào? Thánh nhân hay tội nhân? Người phung hủi
đã đến xin Chúa chữa lành, còn bạn, đức tin của bạn thúc đẩy bạn đến được với Chúa và
nài xin Ngài chữa lành không?
Sống Lời Chúa: Xét mình hằng ngày và đi xưng tội ngay mỗi khi phạm tội trọng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con nhận biết và tin tưởng vào lòng Chúa thương
xót, can đảm đến với Chúa xin ơn tha thứ mỗi khi con phạm tội.
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