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Mc 6,7-13 

7 Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người 

một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. 8 Người chỉ thị cho các 

ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương 

thực, bao bị, tiền giắt lưng ; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 

Người bảo các ông : “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó 

cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh 

em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ.” 12 Các 

ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được nhiều 

quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. 

ĐẾN VÀ Ở LẠI 

Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại 

đó cho đến lúc ra đi.” (Mc 6,10) 

Suy niệm: Tục ngữ Việt Nam có câu: “Có công mài sắt có ngày nên kim.” Một 

công việc dù khó khăn và lâu dài đến độ không tưởng nhưng người nào biết 

nhẫn nại và kiên định đến cùng cũng sẽ gặt hái được kết quả tuyệt vời. Trong 

hành trình loan báo Tin Mừng không phải chỉ một sớm một chiều là thấy được 

kết quả. Vì thế, Chúa Giê-su nhắn nhủ các môn đệ đừng có thái độ ‘cưỡi ngựa 

xem hoa’ mà phải “ở lại cho đến lúc ra đi”. “Ở lại” nghĩa là hiện diện và 

đồng hành để gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại, để cùng chia sẻ và cảm thông, như 

Chúa Giê-su từ trời sinh xuống gian trần để làm Đấng Em-ma-nu-en, là “Thiên 

Chúa ở cùng chúng ta”, không chỉ trong chốc lát mà là “mọi ngày cho đến tận 

thế” (Mt 28,20). 

Mời Bạn: Chúa Giê-su là gương mẫu của gặp gỡ, lắng nghe, và đối thoại. Bốn 

Tin Mừng trình thuật những cuộc gặp gỡ của Ngài với mọi hạng người. Để rồi 

nhờ lắng nghe tâm hồn của họ, Ngài đã chữa lành “bệnh tật” trong lòng và biến 

đổi họ thành con người mới. Là môn đệ của Ngài, chúng ta được mời gọi bắt 

chước Thầy để kiên nhẫn lắng nghe và đối thoại hầu giới thiệu sứ điệp Tình 

Yêu đến cho người khác. Chúng ta có ý thức và thực hành điều này hay chưa? 

Hay chúng ta thích nói hơn là lắng nghe; thích tranh phần thắng thua hơn là đối 

thoại chia sẻ? “Ở lại” chính là chìa khoá để công cuộc loan báo Tin Mừng 

được thấm sâu đem lại kết quả bền vững. 

Sống Lời Chúa: Thực hành việc “ở lại” với tha nhân bằng cách tập lắng 

nghe-cảm thông và phục vụ-chia sẻ.  

Cầu nguyện: Xin cho con kiên nhẫn lắng nghe để nhận ra sự hiện diện của 

Chúa nơi anh em con. Amen. 


