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THỨ TƯ TUẦN 14 TN 

Mt 10,1-7 
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. 
10:2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông 

Anrê, anh của ông; sau đó là ông Giacôbê con ông Dêbêđê và ông Gioan, em của ông; 
10:3 ông Philiphê và ông Batôlômêô; ông Tôma và ông Matthêu người thu thuế; ông Giacôbê con 

ông Anphê và ông Tađêô; 
10:4 ông Simon thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giuđa Ítcariốt, chính là kẻ nộp Người. 
10:5 Đức Giêsu sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: "Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, 

cũng đừng vào thành nào của dân Samari. 
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. 

 

CĂN TÍNH MÔN ĐỆ 

  

Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần 

ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. (Mt 10,1) 

 

Suy niệm: Có thể nói Giáo Hội bắt đầu được cưu mang từ việc Chúa Giê-su chọn gọi 

mười hai Tông đồ: mười hai con người từ những môi trường khác nhau với những tính 

cách cũng khác nhau. Có người là ngư dân, nhưng cũng có người làm nghề thu thuế; có 

người vốn tính bộc trực, có anh thậm chí quá khích, bên cạnh người có tính hiền lành. Tất 

cả có một mẫu số chung tạo nên sự hiệp nhất: đến và ở lại với Thầy Giê-su và để đi theo 

Ngài. Nhờ sức mạnh Thầy ban, các ông ra đi với quyền năng “trên các thần ô uế” và 

quyền “chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.” Căn tính môn đệ cũng chính là căn tính của 

Giáo Hội. Môn đệ là người được yêu thương, tuyển chọn và sai đi. Căn tính môn đệ này 

loại bỏ cái nhìn Giáo Hội chỉ như một cơ cấu tổ chức. Chính do cùng một đức tin, cùng 

một lời loan báo, mà Đức Ki-tô được rao truyền cho mọi dân tộc. 

Mời Bạn: Khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, bạn trở nên người môn đệ Chúa Ki-tô và 

cũng nhận lãnh sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ, đem ơn chữa lành cho anh chị em. 

Mọi cử chỉ nhỏ bé, âm thầm của bạn cũng có thể chuyển thông tình yêu của Chúa đến 

với họ, nhờ đó những tâm hồn lạnh lẽo được sưởi ấm, mọi thương tích được chữa lành, 

ảnh hưởng độc dữ của quỷ ma được đuổi xa. 

Sống Lời Chúa: Tôi loan báo Chúa Ki-tô trước tiên bằng cuộc sống yêu thương theo 

Tin Mừng của Ngài. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chọn gọi con làm môn đệ Chúa. Xin cho con 

luôn hăng say đem Chúa đến cho mọi người bằng cuộc sống bác ái yêu thương, cảm 

thông và chia sẻ. 

  

  


