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09/12/17 THỨ BẢY TUẦN 1 MV   Th. Gio-an Đi-đa-cô 

Mt 9,35-10,1.6-8 

9:35 Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, 

rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 

9:36 Đức Giêsu thấy đám đông, Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, 

như bầy chiên không người chăn dắt. 

9:37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 

9:38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về". 

10:1 Rồi Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần 

ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 

10:6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen. 

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 quỵ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho 

không như vậy. 

THỂ LÝ VÀ THIÊNG LIÊNG 

“…Vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn.” (Mt 9,35) 

 

Suy niệm: Ngày này năm xưa, tình cảnh đói nghèo, bệnh hoạn tật nguyền của đám đông 

làm cho Chúa Giê-su động lòng thương; Ngài còn nhìn ra một sự thiếu thốn khác: họ tất 

tưởi bơ vơ như chiên không người chăn. Những thiếu thốn trăm bề về phương diện vật 

chất, ai cũng dễ dàng thấy, nhưng chỉ có tình yêu của Con Thiên Chúa Nhập Thể mới giúp 

ta nhìn thấy sự bơ vơ thiếu thốn về tinh thần. Chính trong bối cảnh đó và cũng vì động lòng 

thương trước tình cảnh đó mà Chúa Giê-su đã chọn gọi 12 tông đồ để rao giảng Tin Mừng 

cho dân chúng trong khi vẫn không quên việc cho họ ăn, chữa lành người đau yếu, phục 

sinh kẻ chết. 

 

Mời Bạn: Nhiều khi chúng ta sống quá “thiêng liêng” đến mức vô cảm với những đau khổ 

của anh em; khi khác chúng ta lại chỉ nhìn Giáo Hội như một tổ chức từ thiện xã hội. Nhưng 

Con Thiên Chúa không đến để chỉ chữa lành hay miễn trừ mọi bệnh tật, càng không đến để 

lập một tổ chức cứu trợ. Ngài đến để quy tụ nhân loại tản mát vào một mối, một gia đình có 

Thiên Chúa là Cha. Đừng để những công việc bác ái chúng ta làm trở thành vật cản tầm 

nhìn của mình hướng về một sứ mạng cao trọng hơn. 

 

Chia sẻ: Bạn nghĩ thế nào khi có người nói: điều cần thiết nhất là cho kẻ nghèo đói được 

no cơm ấm áo, còn những nhu cầu thiêng liêng khác thì không cần bận tâm vì không mấy 

ai cần? 

 

Sống Lời Chúa: Đọc một lời nguyện ngắn trước khi làm một việc bác ái. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, là Đấng tạo dựng chúng con đủ cả xác hồn, xin cho chúng con 

đừng vì hồn mà coi nhẹ  xác, và nhất là đừng chiều theo phần xác mà bỏ quên phần hồn. 


