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Mc 3,13-19 
3:13 Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với 

Người. 
3:14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, 
3:15 với quyền trừ qủy. 
3:16 Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Simon là Phêrô, 
3:17 rồi có ông Giacôbê con ông Dêbêđê, và ông Gioan em ông Giacôbê Người đặt tên cho 

hai ông là Boanêghê, nghĩa là con của thiên lôi, 
3:18 rồi đến các ông Anrê, Philípphê, Batôlômêô, Máthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, 

Tađêô, Simon thuôỉc nhóm Quá Khích, 
3:19 và Giuđa Ítcariốt chính là kẻ nộp Người. 

 

HOA VÀ GỐC 

  

Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi 

rao giảng. (Mc 3,14) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su chọn gọi các môn đệ. Thế nhưng Ngài không vội vàng sai 

họ đi rao giảng, Ngài muốn họ ở lại với Ngài trước đã. Kim chỉ nam của hội viên Legio 

Mariae nhắc lại cho chúng ta ‘cái lý’ của Chúa: “Cầu nguyện là gốc, công tác là hoa. 

Hoa không gốc sẽ tàn.” Chúng ta thường chỉ nghĩ đến ‘hoa’ tức là ‘đi rao giảng,’ mà 

quên ‘gốc,’ nghĩa là ‘ở với Người.’ Chúa mời gọi chúng ta kín múc sức mạnh, nguồn 

ân sủng nhờ luôn kết hợp với Người. Chính mối tương quan này sẽ giúp chúng ta 

bền chí trên con đường theo Đức Ki-tô, và sẽ tạo nên những hương thơm cho anh 

chị em xung quanh.  

 

Mời Bạn: Là con cái Thiên Chúa và là môn đệ Thầy Giê-su, chúng ta luôn được mời 

gọi ra đi làm chứng cho Tin Mừng. Điều đó cũng phải lẽ thôi, vì làm sao không hãnh 

diện, tự tin, và vui mừng khi chúng ta có Chúa là Cha nhân lành, có Đức Giê-su vừa 

là bậc Thầy khôn ngoan, đồng thời cũng là người Bạn chân tình hướng dẫn. Nhưng 

để có được niềm vui, tự tin, và hãnh diện ấy, mỗi một người chúng ta cần phải sống 

thân mật với Chúa, tạo mối tương quan thân thiết với Ngài. Thánh nữ Tê-rê-xa Hải 

Đồng dù không ra khỏi bốn bức tường, nhưng được đặt làm bổn mạng các xứ Truyền 

giáo, do đời sống cầu nguyện của ngài. Mời bạn hãy bắt đầu mọi việc bằng tâm tình 

kết hợp với Chúa. Chắc chắn bạn sẽ đem lại hiệu quả cho anh chị em mình. Bạn có 

tin điều đó không? 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa luôn mong muốn các môn đệ ở với Chúa. Xin 

cho chúng con biết sống kết hợp với Chúa trong mọi lúc, để hương thơm của Chúa 

qua chúng con đến được với thế giới hôm nay. Amen.  


