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11/02/2019: THỨ HAI TUẦN 5 TN  Đức Mẹ Lộ Đức 

Mc 6,53-56 
6:53 Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghennêxarét 

và lên bờ. 
6:54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. 
6:55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân 

đến đó. 
6:56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng 

đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm 

đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi. 

 

TÌNH YÊU LÀ PHƯƠNG DƯỢC 

“Người ta cũng đặt kẻ đau ốm ở ngoài chợ và xin Chúa Giê-su cho họ được 

chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.” 

(Mc 6,56) 

 

Suy niệm: Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân được thánh giáo hoàng Gio-an Phao-lô II 

thiết lập liên kết với ngày lễ kính Đức Mẹ tại Lộ Đức, nơi khách hành hương tuôn 

đến xin chữa bệnh và chứng kiến những phép lạ chữa lành. Chính ngài cũng 

chứng nhân về những ơn lạ Thiên Chúa ban cho trong những đau đớn thương tích 

của ngài. Kinh nghiệm được chữa lành như thế cũng là kinh nghiệm về tình yêu 

của Thiên Chúa, bởi mọi sự chữa lành đều xuất phát từ lòng thương xót của Thiên 

Chúa. Nói cách khác, lòng thương xót là phương dược Thiên Chúa chữa lành mọi 

cơn đau đớn bệnh tật của con người. Bất cứ ai chạm đến Chúa đều được khỏi. 

Niềm tin vững mạnh đó càng thôi thúc bệnh nhân mọi thời nài xin Mẹ khẩn cầu 

Chúa thương chữa lành những ai đang đau đớn thể xác, tinh thần và linh hồn, 

những người đang đối mặt với bệnh tật. Tình yêu của Chúa chữa lành bệnh nhân, 

tình yêu của Mẹ khẩn nài cho bệnh nhân. 

Mời Bạn: Thiên Chúa đặt bạn giữa các bệnh nhân như những sứ giả tình yêu của 

Thiên Chúa. Nhiều người lầm tưởng tình yêu là tình dục, là tiền bạc hay quà tặng. 

Tình yêu các bệnh nhân và nhân loại cần đến là tình yêu chân thật. Họ cần nghe 

tình yêu, cần thấy tình yêu, cần tình yêu chạm đến trái tim. Họ cần loại tình yêu 

như “món nợ” nhau mà thánh Phao-lô nói đến (Rm 13,8). 

Sống Lời Chúa: Đi thăm hay chăm sóc một bệnh nhân như đang thăm và chăm 

sóc Chúa vậy. 

Cầu nguyện: Xin Chúa cho mọi bệnh nhân gặp được niềm vui nơi Chúa. 
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