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11/07/2019: THỨ NĂM TUẦN 14 TN Thánh Bê-nê-đic-tô, viện phụ 

 

Mt 10,6-15 
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. 
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. 

 

ĐEM TIN MỪNG BIẾU KHÔNG 

“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm 

vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng.” (Mt 10,8-9) 

 
Suy niệm: Trong cuốn “Chút này làm tin”, đức cha  Phao-lô Nguyễn Thái Hợp thuật lại 

hành trình gặp Chúa của chị Thu Thủy, một câu chuyện thật cảm động. Theo chị kể, 

hành trình Thiên Chúa dắt dìu chị đi từ một người vô thần đến làm người Ki-tô hữu là 

một hành trình dài, có bàn tay Thiên Chúa hướng dẫn. Ngài dùng nhiều người chỉ lối 

dọc theo đường chị đi. Khởi đầu, khi đang tuyệt vọng, có người giới thiệu chị đến cầu 

xin với thánh Giu-se, dù bấy giờ chị chưa phân biệt thánh Giu-se với Chúa Giê-su; người 

thì dẫn chị đi vào nhà thờ lần đầu; người giới thiệu chị vào học khoá giáo lý; người giảng 

giải giáo lý cho chị; các học viên cùng khóa tỏ lòng thân thiện với chị... Điều đáng nói, 

tất cả mọi người đều giúp chị cách “miễn phí”. Dễ hiểu thôi, bởi họ đã “được cho không, 

thì cũng phải cho không như vậy”. Những chứng nhân này sẵn sàng “miễn phí” cho mọi 

thì giờ, miễn sao Đức Kitô được “nối mạng” với hết mọi người. 

 

Mời Bạn: Lời Chúa đây vẫn còn hiệu lực cho mỗi Ki-tô hữu hôm nay, để không ai được 

viện bất cứ lý do gì làm gián đoạn hành trình gặp Chúa của tha nhân hay miễn chước 

cho mình sứ mạng “đem Tin Mừng biếu không” này. 

 

Chia sẻ: Vì sao Ki-tô hữu phải đem Lời Chúa biếu không? 

 

Sống Lời Chúa: Thay vì dùng thì giờ “chát, tuýt” để tán gẫu vô bổ, bạn dùng thì giờ để 

nói về Chúa cho người khác. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, có gì nơi con mà không là ân huệ Chúa ban? Mọi sự con có 

đều là ân huệ Chúa ban cách nhưng không. Xin cho con biết phân phát ân huệ con lãnh 

được theo cách thức không điều kiện như Chúa. 
  


