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Th. Ba-na-ba, tông đồ
Mt 10,6-13
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 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.
ĐEM TIN MỪNG BIẾU KHÔNG
“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy… Đi đường, đừng
mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được
nuôi ăn.” (Mt 10,8-10)
Suy niệm: Giáo Hội không sống nhờ giàu có của cải hay sự bảo trợ của quyền bính
trần thế nào, mà sống nhờ mọi phần tử nhiệt thành loan báo Tin Mừng. Chính vì thế
Chúa Giê-su nhắc nhở các môn đệ đừng lo tích góp vàng bạc, tiền giắt lưng, bao bị,
giày gậy... Những thứ đó không phải là sức mạnh của Giáo Hội và cũng không là thước
đo sự lớn mạnh của Giáo Hội. Chúa Giê-su khẳng định, sự phát triển Giáo Hội tùy
thuộc vào việc toàn thể Giáo Hội chú tâm “cho không” Tin Mừng. Đức Bê-nê-đi-tô
XVI quả quyết, Giáo Hội lớn mạnh nhờ sự hấp dẫn, chứ không nhờ chiêu dụ. Do đó,
đem Tin Mừng cho không, biếu không là bằng chứng Giáo Hội đang sống và đang lớn
mạnh nhờ Chúa Thánh Thần. Thánh Phao-lô xem việc đem Phúc Âm biếu không là
bổn phận của ngài (x. 1Cr 9,18). Tuy nhiên, làm sao Ki-tô hữu quảng đại loan báo Tin
Mừng được, nếu không nhận ra đức tin họ đang có là nhờ ơn Chúa ban cách nhưng
không? Và cũng dễ dàng đem Phúc Âm biếu không, một khi Ki-tô hữu nhận thức rõ
ràng: đức tin tôi đang có vì từng được cho không như vậy.
Mời Bạn: Sự tính toán hơn thiệt nơi bạn làm cản trở bổn phận truyền giáo của bạn thế
nào? Lời Chúa hôm nay có lay chuyển được bạn trở thành người dám đem Phúc Âm
biếu không như thánh Phao-lô đã sống không?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày ít là một lần nhắc cho gia đình một câu lời Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Thánh Tâm Chúa, xin ban cho con một tấm lòng quảng đại dám xả
thân cho sứ vụ truyền giáo.
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