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THỨ BA TUẦN 1 TN 

Mc 1,21-28 
1:21 Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội 
đường giảng dạy. 
1:22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm 
quyền, chứ không như các kinh sư. 
1:23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 
1:24 rằng: "Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng 
tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !" 
1:25 Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này !" 
1:26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 
1:27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới 
mẻ, người dạy lại có thẩm quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân 
lệnh!" 
1:28 Lập tức danh tiếng Ngươi đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê. 

 

ƯU TIÊN TÁI TRUYỀN GIÁO 

  

Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người 
vào hội đường giảng dạy. (Mc 1,21) 

 
Suy niệm: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”: Rao giảng Tin Mừng 
là một việc khẩn cấp không những phải làm ngay mà còn phải chọn đúng thời điểm và 
địa điểm để việc rao giảng mang lại hiệu quả tối ưu. Ngài đã chọn Ca-phác-na-um, một 
thành phố nằm trên bờ biển hồ Ti-bê-ri-a, làm trụ sở truyền giáo của Ngài. Và trong 
thành, hội đường, nơi người Do thái tập trung cầu nguyện, là một trong những địa điểm 
ưu tiên của Chúa. Còn thời điểm thích hợp là chính ngày sa-bát, ngày lễ nghỉ của người 
Do thái để thờ phượng Thiên Chúa. Chính trong khung cảnh ấy, Chúa Giê-su đã giảng 
dạy. Mà đối tượng ưu tiên Chúa phải rao giảng ngay lập tức là ‘những chiên lạc nhà Ít-
ra-en’, những người đồng bào với Người. 
 
Mời Bạn: Một lãnh vực hết sức quan trọng trong việc truyền giáo là tái truyền giáo. Biết 
bao người là ki-tô hữu nhưng niềm tin đã lung lay, cuộc sống đã lạc xa, thậm chí đi 
ngược với điều mình tuyên xưng. Với những người ấy, phải truyền giáo trước tiên. 
Khung cảnh cho công cuộc tái truyền giáo ấy là chính những nơi mà bạn đang sống, 
đang làm việc. Vậy bạn hãy bắt đầu truyền giáo ngay đi, ngay hôm nay, bắt đầu từ nơi 
nhà bạn. 
 
Chia sẻ: Trong cộng đoàn, những giới nào (theo tuổi tác, nghề nghiệp, v.v…) đang cần 
được tái truyền giáo hơn cả? 

 
Sống Lời Chúa: Bạn hãy tái truyền giáo cho gia đình mình bằng cách trung thành đọc 
kinh chung trong gia đình. 
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thêm lòng nhiệt thành cho con, để con hăng say dấn thân 
vào công việc rao giảng Tin Mừng mà không quản ngại khó khăn. 
  


