THỨ TƯ TUẦN 14 THƯƠNG NIÊN
(Mt 10, 1-7)
"Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ
Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên
các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và
chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.
Đây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là
Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của
ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em
của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và
Matthêu người thu thuế, Giacôbê con ông
Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa
Iscariô là kẻ nộp Người. Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: "Các
con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn,
các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: 'Nước
Trời đã gần đến'".
Sứ điệp: Chúa Giêsu sai các tông đồ và toàn thể Hội Thánh đi loan báo Nước Thiên
Chúa đến gần.Chúa muốn chia sẻ chính sứ mạng của Chúa. Để ta chu toàn sứ mạng
này, Chúa đã ban ơn chế ngự các thần ô uế.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, con được Chúa ban sự
sống của Chúa, được làm con Thiên Chúa. Và đồng thời ngay lúc ấy, con cũng được
Chúa trao ban sứ mạng cứu độ của Chúa. Chúa cho con trở nên một chứng nhân, một
dấu hiệu của Nước Chúa, được trở nên ánh sáng cho thế gian, nên muối ướp cho đời,
nên men thấm vào trong bột.
Đó là một ân huệ cao cả. Con dâng lời cảm tạ Chúa. Xin Chúa giúp con tích cực làm
chứng cho Chúa trong môi trường sống của mình, trong gia đình, nơi giáo xứ, tại chỗ
làm việc hay học tập của con. Chính trong môi trường sống hằng ngày mà Chúa đã
sai con đến để loan báo Nước Trời đã đến. Xin cho con ý thức rằng mỗi lời con nói,
mỗi công việc con làm, mỗi thái độ con sống, đều có thể trở nên dấu chỉ của Chúa,
đều có thể là tiếng loan báo sự hiện diện của Nước Trời.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các tông đồ có quyền trên các thần ô uế. Hắng ngày con
cũng được Chúa ban ơn thánh hóa để con được hiện diện giữa lòng đời như một yếu
tố làm sạch cuộc sống. Để có thể góp phần thay đổi bộ mặt cuộc sống này, Xin Chúa
giúp con biết quý trọng và duy trì ơn thánh Chúa trong con. Xin giúp con sống trung
thành với ơn gọi Kitô hữu.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho các tông đồ sức mạnh chữa các bệnh hoạn tật
nguyền. Nhưng hôm nay, chính Chúa đã đích thân đến chữa lành tâm hồn con bằng
mình máu Chúa. Con xin dâng lời tạ ơn và đón nhận hồng ân cao quý này. Amen.
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