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Mc 5,1-20
5:1 Đức Giêsu và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghêrasa.
5:2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người.
5:3 Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả
xiềng xích.
5:4 Thật vậy, nhiều lần anh bị gồng cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông
cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được.
5:5 Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình.
5:6 Thấy Đức Giêsu tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người
5:7 và kêu lớn tiếng rằng: "Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh
Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!"
5:8 Thật vậy, Đức Giêsu, đã bảo nó: "Thần ô uế kia, xuất khỏi người này!"
5:9 Người hỏi nó: "Tên ngươi là gì?" Nó thưa: "Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm."
5:10 Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy.
5:11 Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi.
5:12 Đám thần ô uế nài xin Người rằng: "Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia."
5:13 Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo - chừng hai ngàn con - từ
trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó.
5:14 Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra.
5:15 Họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ bị qủy ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo - chính người
này đã bị đạo binh qủy nhập vào. Họ phát sợ.
5:16 Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị qủy ám và chuyện
bầy heo.
5:17 Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ.
5:18 Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị qủy ám nài xin cho được ở với Người.
5:19 Nhưng Người không cho phép, Người bảo: "Anh cứ về nhà với thân nhân, và loan tin cho họ biết mọi
điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào."
5:20 Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. Ai
nấy đều kinh ngạc.
“XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ”
“Thần ô uế kia, xuất khỏi người này.” (Mc 5,8)
Suy niệm: Tên quỷ đang ám vào người này đã hoàn toàn khống chế được anh ta. Nó bắt anh lang thang suốt
ngày nơi mồ mả, kêu la, lấy đá rạch lên mình, không ai bắt trói y được. Nguy hiểm hơn nữa, không chỉ một
tên quỷ mà cả một cơ binh quỷ ám vào anh. Anh có thể bẻ gãy mọi gông cùm, nhưng xiềng xích của ma quỷ
lại trói chặt anh khiến anh không thể nào suy nghĩ hành động như một người tự do. Anh ta mất cả nhân tính,
sống một lối sống hoang dã man rợ. Nguồn năng lực nơi anh không giúp cho anh sống ra một con người nhưng
lại được anh dùng để tự huỷ hoại mình, để triệt tiêu tự do của anh. Tuy nhiên dù cả cơ binh quỉ có thế lực mạnh
đến đâu, quyền năng Chúa cũng có thể trục xuất chúng ra khỏi anh ta và phục hồi cho anh đầy đủ phẩm giá
cao quý của một con người, một người con cái của Chúa.
Mời Bạn: Sức mạnh, mưu lược dối trá của Sa-tan và bè lũ của chúng vẫn tiếp tục hoành hành để mê hoặc,
cám dỗ, thống trị con người. Để khống chế dù chỉ một con người duy nhất, quỉ vẫn sẵn sàng huy động cả một
“cơ binh”. Khi ta phạm tội, ta làm nô lệ cho ma quỉ. Ta phá đi hàng rào bảo vệ của các giới răn, lời cầu nguyện,
các bí tích, làm ta xa cách nguồn mạch sự sống; ta cúi mình phục vụ cho vương quốc của sự dữ. Chúa giải
thoát cho ta được tự do để sống làm con cái Chúa và hưởng hạnh phúc. Ngài ban ơn Thánh Thần giúp ta nhận
thức sai lầm để hoán cải, sống đời sống mới.
Sống Lời Chúa: Luôn tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Xa tránh tội lỗi để giữ được sự do và vẻ
đẹp của một tâm hồn sống trong ân sủng Chúa.
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.
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