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07/08/18 THỨ BA TUẦN 18 TN 
Th. Xít-tô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo   
 
Mt 14,22-36 
14:22 Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán 
đám đông. 
14:23 Sau khi giải tán đám đông, Người đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Chiều đến, Người vẫn ở 
đó một mình, 
14:24 còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. 
14:25 còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. 
14:25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 
14:26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!", và sợ hãi la lên. 
14:27 Đức Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" 
14:28 Ông Phêrô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên 
mặt nước mà đến với Ngài". 
14:29 Đức Giêsu bảo ông: "Cứ đến!" Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến 
với Đức Giêsu. 
14:30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con 
với!" 
14:31 Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?" 
14:32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 
14:33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!" 
14:34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghennêxarét. 
14:35 Dân địa phương nhận ra Đức Giêsu, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả 
những kẻ đau ốm đến với Người. 
14:36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào gấu áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được 
khỏi. 

THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ! 

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27) 

Suy niệm: Sức mạnh cho lòng tin là ở nơi Lời của Thiên Chúa. Quả thật, nhờ lời của Đức 

Giê-su: “Chính Thầy đây, đừng sợ” và lệnh truyền của Ngài: “Cứ đến!” thì mặt nước dưới 

chân Phê-rô trở nên vững chắc như đất bằng để ông ung dung bước tới. Phê-rô đã mau mắn 

nghe và tin vào lời Thầy “từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước mà đến với Đức Giê-su.” 

Thế nhưng, sự nhanh nhảu đó ít nhiều bị thúc đẩy bởi những xung động của cảm tính, nên 

không tránh khỏi bóng dáng của tính tự phụ, và vì thế, rất mong manh dễ vỡ: chỉ một cơn 

gió thổi qua, ông đã hoảng hốt, chao đảo; nếu ông không nắm chặt lấy bàn tay Thầy đưa ra 

cứu giúp, hẳn là ông đã chìm nghỉm dưới những ngọn sóng rồi. Phê-rô cũng đã tin vào Đức 

Ki-tô, nhưng đồng thời ông đã nhận thức được sự yếu đuối của bản thân, ông đã kêu cầu 

Chúa: “Lạy Thầy, xin cứu con.” Và cùng với các tông đồ, ông đã thưa với Thầy: “Thưa 

Thầy, xin ban thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5). 

Mời Bạn: Đức tin là ơn siêu nhiên do Chúa ban tặng nhưng con người được đòi hỏi phải 

đáp trả quà tặng đó bằng việc phó thác trọn vẹn vận mạng cuộc sống mình trong tay Chúa. 

Trong cuộc sống này, lắm lúc chúng ta cũng như các tông đồ phải đối diện với những đau 

khổ khốn cùng, bế tắc, và chúng ta rơi vào hoảng loạn, sợ hãi, thất vọng, mất bình an… Bạn 

nhớ rằng dù Chúa dường như vắng mặt, nhưng thực ra Ngài vẫn hiện diện, vẫn để tâm chăm 

sóc chúng ta. 

Sống Lời Chúa: Trước và sau bất cứ việc gì, tôi dâng một lời nguyện phó dâng mình và 

công việc đó cho Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin cho chúng con. Amen.  
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