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Ga 6, 16-21 
6:16

 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, 
6:17

 rồi xuống thuyền đi về phía Caphácnaum bên kia Biển Hồ. Trời đã 

tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. 
6:18

 Biển động, vì gió thổi mạnh. 
6:19

 Khi đã chèo được chừng hai mươi lăm hoặc ba mươi chặng 

đường, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần 

thuyền. Các ông hoảng sợ. 
6:20

 Nhưng Người bảo các ông: "Chính Thầy đây, đừng sợ!" 
6:21

 Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền 

đã tới bờ, nơi các ông định đến. 

 

Ghi nhớ: Nhưng Người bảo các ông “Thầy đây mà, đừng sợ”. (Ga 6, 

20)  

 

Suy niệm: Sợ là một diễn biến tâm lý thường thấy nơi con người khi 

sự kiện, biến cố... có vẻ vượt quá sức của mình. Đi trong đêm tối con 

người không thể thấy trước được sự việc gì sẽ xảy ra cho mình nên sợ, 

đi thi vì không biết phải được khảo hạch ở khía cạnh nào nên sợ, đi xa 

không có người quen biết, không biết phải xử sự như thế nào nên sợ... 

nói chung những sự việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát được làm cho 

con người lo sợ. Lời Chúa ngày hôm nay cũng nói về nổi sợ hãi của 

các tông đồ. Các ông sợ khi phải chèo chống trong đêm tối, phải vật 

lộn với ba đào biển cả, các ông sợ vì thấp thoáng thấy hình bóng ai mà 

các ông không biết rõ... Chúa Giêsu đến Người bảo các ông đừng sợ 

bởi vì có Chúa, Chúa sẽ làm cho các ông bình an, vì không có gì xảy 

ra vượt ngoài khả năng của Chúa, không có gì diễn ra vượt quá tầm 

kiểm soát của Chúa. Vì thế, khi có Chúa bên cạnh các tông đồ được 

bình an.  

 

Sống Lời Chúa: Vững tin vào quyền năng của Chúa.  

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa điều khiển mọi công trình Chúa đã 

dựng nên, xin cho chúng con biết nương tựa vào Chúa mà nhờ đó 

chúng con nhận được bình an vì tin cậy vào Thiên Chúa quyền năng.  

 


