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Th. Am-rô-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT 

 

Mt 9,35-10,1.6-8 
9:35 Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, 

rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 
9:36 Đức Giêsu thấy đám đông, Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, 

như bầy chiên không người chăn dắt. 
9:37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 
9:38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về". 
10:1 Rồi Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các 

thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 
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. 

 

ANH EM ĐÃ ĐƯỢC CHO KHÔNG 

“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,8) 

 

Suy niệm: Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: Anh em đã được ban tặng một cách 

vô điều kiện, đã được cho không. Vậy, chúng ta thử hỏi, các môn đệ được cho không 

điều gì? Thưa, cả vật chất lẫn tinh thần. Về vật chất, ba năm theo Đức Giê-su, Ngài 

chăm lo đời sống vật chất cho các ông. Còn gì nữa? Khi Phê-rô hỏi, chúng con theo 

Thầy, chúng con được gì? Đức Giê-su nói, chúng con sẽ được gấp trăm ở đời này, 

cùng sự bách hại (xem Mc 10,29) Về mặt thiêng liêng, Đức Giê-su sai các môn đệ 

chữa lành bệnh tật, loan báo Nước Trời và Ngài nói, hãy trao ban nhưng không. Như 

thế, các ông đã nhận được sự chữa lành nơi Đức Giê-su, được đón nhận mặc khải 

mầu nhiệm Nước Trời. Đó là món quà thiêng liêng mà các môn đệ nhận được. Để 

đáp lại hồng ân được Đức Giê-su cứu chữa, các môn đệ đã cho đi tất cả, cho đi cả 

mạng sống, vì ước muốn Tin Mừng đến tận cùng thế giới. 

 

Mời Bạn: Chủ đề Loan báo Tin Mừng năm 2019: “Được rửa tội và được sai đi”. Chỉ 

khi nào bạn nhận ra hồng ân được Chúa Giê-su cứu chữa, lúc đó bạn mới có thể loan 

báo Chúa và ước muốn được sai đi. Các tông đồ xưa đã cho đi cả mạng sống, các 

thánh tử đạo Việt Nam cho đi cả mạng sống vì Tin Mừng, Chúa Giê-su cũng mời gọi 

bạn như thế: Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất!  

 

Sống Lời Chúa: Đi thăm viếng một người với tinh thần đáp lại hồng ân Chúa và tỉnh 

thức Mùa vong. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội nhiều 

tâm hồn quảng đại ra đi loan báo Tin Mừng, đáp lại hồng ân của Chúa: anh em cũng 

phải cho không như vậy. Amen. 
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