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03/12/19 THỨ BA TUẦN 1 MV Th. Phan-xi-cô Xa-vi-ê, linh mục 

 

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. 

 

LOAN BÁO “ĐẠO YÊU THƯƠNG” 

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ 

tạo.” (Mc 16,15)  

 

Suy niệm: Ngay từ thời Tin Mừng mới được loan báo trên quê hương Việt Nam, các 

tín hữu Ki-tô thường được anh em lương dân gọi là “những người theo đạo yêu 

thương”. Trước khi về trời, Chúa Giê-su ra lệnh truyền cho các môn đệ phải “loan 

báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” Điều đó có nghĩa là Tin Mừng mà người môn 

đệ phải loan báo đó chính là luật yêu thương. Như Ba Ngôi Thiên Chúa hợp nhất 

trong tình yêu, Đức Giê-su cũng mời gọi chúng ta trước tiên hãy yêu thương nhau 

trong đời sống hằng ngày của mình. Chính đời sống đã là một hành vi loan báo rồi; 

và việc lên đường loan báo tình yêu ấy “cho mọi loài thọ tạo” là kết quả của cả một 

đời sống theo Đạo Yêu Thương đó.  

 

Mời Bạn: Nếu chỉ loan báo khi bạn đứng trên giảng đài để thuyết giáo thì quá ít, 

thậm chí đối với nhiều người là không bao giờ. Nhưng nếu trong mọi hành động, từ 

việc cầu kinh dâng lễ, cho tới việc bạn đi chợ, đi làm, đi học, trò chuyện, giải trí…, 

bạn đều nỗ lực gieo mầm tình yêu của Chúa Ki-tô trong đó, thì bạn đang loan báo 

Đạo Yêu Thương một cách thiết thực, và hiệu quả nữa. 

 

Sống Lời Chúa: Nhắc mình sống và loan báo Đạo Yêu Thương bằng những việc 

phục vụ, chia sẻ, cảm thông cách cụ thể với người thân cận. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con biết sống yêu thương nhau, nhưng 

cuộc sống vốn dĩ không phải là đường thẳng, nên chúng con đi xa hơn đích Yêu 

thương mà Chúa muốn chúng con thi hành. Xin cho chúng con luôn xác tín Chúa là 

Chúa Tể của Tình Yêu và chúng con là những hoa trái yêu thương mà Chúa chăm 

chút mỗi ngày. 
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