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Th. Hen-ri-cô

Mt 10,7-15
10:7
Dọc đường hãy rao giảng rằng; Nước Trời đã đến gần.
10:8
Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được
sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.
10:9
Đừng sắm vàng bạc, hay tiền đồng để giắt lưng.
10:10
Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng
được nuôi ăn.
10:11
"Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng
đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi.
10:12
Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.
10:13
Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng
đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.
10:14
Còn nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy,
anh em hãy giũ bụi chân lại.
10:15
Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơđôm và Gômôra còn được xử khoan
hồng hơn thành đó.
MỐI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU
“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,8)
Suy niệm: Nội dung bài Tin Mừng hôm nay là những chỉ thị Chúa Giê-su nói với các môn
đệ trước khi các ông lên đường thực tập truyền giáo. Các ông có mối lo tự nhiên và rất
chính đáng là làm sao có đủ tiền bạc, lương thực, quần áo, giày dép để đảm bảo đời sống
trong những ngày thi hành sứ vụ. Trong khi đó, Chúa nói rõ: đừng tìm kiếm tiền bạc giắt
lưng, đừng đi hết nhà này sang nhà nọ… Ngài muốn những sứ giả lời Chúa lên đường với
tinh thần nghèo khó, siêu thoát và phó thác, không chủ tâm tìm kiếm lợi lộc vật chất qua
việc phục vụ của mình. Chúa muốn cho các ông là những người toàn tâm toàn ý phục vụ
Lời Chúa: rao giảng Tin Mừng Nước Trời, chữa lành bệnh tật, khu trừ ma quỉ, cầu chúc
bình an. Tất cả quan tâm của người môn đệ phải dành cho việc loan báo Tin Mừng.
Mời Bạn: Chúng ta cũng có ý thức về bổn phận phải truyền giáo nhưng xem ra đó chưa
phải là mối bận tâm hàng đầu. Chúng ta chưa tập trung hết các nguồn nhân lực vật lực vào
việc phục vụ Lời Chúa, mở rộng Nước Chúa; chúng ta chưa tìm kiếm những phương thức
thích hợp và hữu hiệu cho việc dạy giáo lý, đào tạo giáo lý viên, tông đồ giáo dân...
Sống Lời Chúa: Quan tâm tiếp cận một ai hay một địa điểm ở vùng sâu vùng xa cần được
rao giảng Tin Mừng.
Cầu nguyện: Lạy Cha, hàng tỉ người chưa nhận biết Đức Giê-su, họ cũng là những người
được Ngài cứu chuộc. Xin Cha thôi thúc nơi chúng con khát vọng truyền giáo, khát vọng
muốn chia sẻ niềm tin, hạnh phúc và bình an của mình cho tha nhân, khát vọng muốn giới
thiệu Chúa Giê-su cho thế giới. Amen. (Thắp sáng niềm tin, tr. 71)
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