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CÔNG BỐ TIN MỪNG 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô 6:7-13 
  
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có 
quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, 
không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. 
Người lại bảo: "Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp 
các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". 
Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. 
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Cũng như A-mốt được gửi đến dân miền bắc Do Thái, “Mười hai người” (đại diện cho Do Thái 
mới) được cử ra hai người để nhận công việc của Chúa Giêsu, tức là chữa lành, dạy dỗ và trừ 
quỉ. Họ phải ra đi và tin rằng Thiên Chúa sẽ hành động qua họ, và họ phụ thuộc vào sự hiếu 
khách của người khác qua việc cho thức ăn và chỗ ở. Nếu bị từ chối (như Chúa Giêsu ở trong 
Tin Mừng tuần trước), họ phải “phủi bụi bặm ra khỏi chân” - một cử chỉ tượng trưng cho mọi 
người biết là họ đang từ chối Lời của Thiên Chúa. Nếu được hoan nghênh, họ nên rao giảng sự 
ăn năn. Đoạn văn kết thúc bằng sự vui mừng: tà ác bị chinh phục và người bệnh được xức dầu và 
chữa lành. 
 

CHIA SẺ NHỮNG CÂU HỎI ĐỨC TIN 
 
1. Quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ câu nào trong Tin Mừng đã thu hút sự chú ý của 
bạn. Tại sao? 
Chia sẻ các câu hỏi tiếp theo với cả nhóm. 
2. Trong phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu gửi những người truyền giáo, những người rất bình 
thường để làm công việc của mình. Tất cả những người Công giáo chịu phép rửa và thêm sức 
đều được truyền giáo và xức dầu để làm công việc của Thiên Chúa. Tại sao rất ít người biết và 
thưc hành về điều này? Điều gì về bạn, bạn có cảm giác được truyền giáo bởi Thiên Chúa 
không? Nếu vậy, điều gì đã giúp bạn đạt được ý nghĩa đó? Nếu không, điều gì có thể ngăn cản 
bạn có cảm giác đó? 
3. Bạn có thể nhớ lại một hay nhiều lần khi bạn cảm thấy Thiên Chúa đang sử dụng bạn? Nếu 
bạn có thể, kinh nghiệm đó là gì? 
4. Chúa Giêsu bảo các môn đồ của mình đi loan báo tin mừng. Bạn có xu hướng đi loan báo tin 
mừng? Bạn có bao giờ lấy đồ của nhà cúng hiến cho cửa hàng tiết kiệm ở địa phương không? 
5. Một điều gì Chúa Giêsu đang nói với chúng ta trong phúc âm của Chúa Nhật này về việc một 
môn đệ nên nói hay thực hành lời Chúa như thế nào? 
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