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22/02/2019: THỨ SÁU TUẦN 6 TN  Lập Tông tòa Thánh Phêrô 

Mt 16,13-19 
16:13 Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ 

rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" 
16:14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người 

lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ". 
16:15 Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" 
16:16 Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". 
16:17 Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có 

phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, 

Đấng ngự trên trời. 
16:18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá 

này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 
16:19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên 

trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo 

cởi như vậy". 

“VỚI CON, TA LÀ AI?” 

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15) 

 

Suy niệm: “Cơ bản, sứ điệp của Chúa chúng ta là chính Ngài. Ngài đến không chỉ để 

rao giảng Tin Mừng; Ngài chính là Tin Mừng. Ngài đến không chỉ để ban bánh; Ngài 

nói: “Ta là Bánh.” Ngài đến không chỉ để chiếu tỏa ánh sáng; Ngài phán: “Ta là Ánh 

Sáng.” Ngài đến không chỉ để chỉ cho ta cửa; Ngài dạy: “Ta là Cửa.” Ngài đến không 

chỉ để chỉ định một người chăn chiên; Ngài nói: “Ta là Đấng chăn chiên.” Ngài đến 

không chỉ để chỉ cho ta con đường; Ngài phán: “Ta là Con Đường, là Sự Thật, và là 

Sự Sống  (J. Baxter). Sở dĩ Đức Giê-su có thể đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu nhất về 

tinh thần cho đời người vì Ngài là Thiên Chúa làm người. Ngài không phải là một ngôn 

sứ lẫy lừng thời xa xưa tầm cỡ Ê-li-a hay Giê-rê-mi-a hay ngôn sứ thời đại cỡ Gio-an 

Tẩy giả như cái nhìn của dân chúng, Ngài là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống 

đến để cứu độ con người. 

Mời Bạn: Đành rằng Ngài là vị Cứu Thế của nhân loại, là Con Thiên Chúa hằng sống, 

nhưng Ngài cũng phải chờ được bạn đón nhận Ngài vào đời bạn, chi phối cuộc sống 

của bạn. Vấn đề là bạn coi Ngài là ai, có chỗ đứng thế nào trong đời bạn? 

Sống Lời Chúa: Tôi nhớ đến sự hiện diện, đồng hành của Chúa Giê-su trong đời 

thường của mình mỗi ngày, để lời Ngài dạy, giá trị Tin Mừng Ngài đề cao, chi phối 

cách hành xử của mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là vị Chúa quyền năng của cuộc đời con; là vị 

Thầy có những lời đem lại phúc trường sinh; là người Anh Cả, mẫu gương sống hiếu 

thảo với Chúa Cha cho con; là người bạn thân thiết nhất của đời sống con. Amen. 
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