
THỨ TƯ – 25/04/018 T. MARCÔ TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG 

 

Mc 16, 15-20 
16:15

 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan 

báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 
16:16

 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết 

án. 
16:17

 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, 

họ sẽ trừ được quỵ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 
16:18

 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng 

sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ 

được mạnh khoẻ". 
16:19

 Nói xong, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 
16:20

 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt 

động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông 

rao giảng. 

 

Ghi nhớ: “Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt 

động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông 

rao giảng” (Mc 16, 20).  

 

Suy niệm: Đặc tính của người môn đệ Chúa Kitô là được kêu gọi và sai đi. 

Vì thế người môn đệ không phải ra đi rao giảng theo ý mình nhưng là theo 

Ý Chúa và làm công việc của Chúa. Qua việc Chúa Giêsu sai các tông đồ 

đi rao giảng ta nhận thấy được tình thương của Thiên Chúa dành cho tất cả 

mọi người và sự đồng hành của Chúa trên con đường rao giảng của các 

tông đồ. Thánh Marcô đã nghe lời Chúa, sống lời Chúa và ghi lại đức tin 

của mình vào Đức Kitô như một cách thế truyền giáo với khả năng của 

mình. Qua Marcô, Chúa đã dùng phương tiện là chính con người ông mà 

mạc khải mầu nhiệm về Thiên Chúa. Cũng vậy mọi người Kitô hữu là 

những dụng cụ tốt trong bàn tay Thiên Chúa để loan báo tin mừng nếu mọi 

người để cho Chúa “toàn quyền” trên cuộc đời mình.  

 

Sống Lời Chúa: Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin 

Mừng Nước Thiên Chúa.  

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi loài được cứu chuộc. Thánh 

Marcô dùng khả năng biên soạn Tin Mừng để rao giảng. Xin cho chúng 

con biết dùng khả năng của mình, mà loan báo ơn cứu chuộc của Chúa.  


