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Mt 16,13-23 
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". 
16:20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô. 
16:21 Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải 
chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba 
sẽ sống lại. 
16:22 Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để 
Thầy gặp phải chuyện ấy!" 
16:23 Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: "Xatan, lui ra đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì 
tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người". 
 

HẠT CÁT TRỞ THÀNH TẢNG ĐÁ 

“Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh 
của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt 16,18) 

 
Suy niệm: Đức tổng giám mục Fulton Sheen nói rằng: “Sứ điệp Phục sinh có nghĩa là Thiên 
Chúa có thể biến đổi một gái điếm như Ma-ri-a Ma-đa-lê-na thành môn đệ, và một cây sậy 
dập nát như Si-mon Phê-rô thành tảng đá”. Quả vậy, Si-mon tự thân chỉ là cây sậy dập nát, 
hạt cát nhỏ bé, chỉ là… Si-mon ngư phủ. Thế nhưng, tựa như trong câu chuyện Thánh 
Gióng của Việt Nam, cậu bé vươn vai trở nên cao lớn khổng lồ, Si-mon từ hạt cát, cây sậy 
trở thành Tảng đá, thành Phê-rô “Đá” giáo hoàng, bởi ông là người đầu tiên khám phá ra 
chân tướng Đức Giê-su: Ngài là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. Sau này ông còn 
khám phá và làm chứng về Người Con Thiên Chúa hằng sống ấy lại chịu đau đớn, chết 
nhục nhã và sống lại hiển vinh để cứu con người. Ông đã trở thành Tảng Đá xây dựng Hội 
thánh nhờ dựa vào Tảng Đá vững chắc thực sự là Thiên Chúa. 
 
Mời Bạn cũng hãy tuyên xưng như thánh Phê-rô: “Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng 
sống; Thầy vừa là vị Thầy có những Lời đem lại sự sống muôn đời, vừa là người bạn thân 
nhất của con.” 
 
Chia sẻ: Từ hôm nay tôi sẽ làm gì để từ hạt cát, tôi trở thành tảng đá xây dựng Hội thánh 
Chúa Ki-tô? 

 
Sống Lời Chúa: Để từ hạt cát trở thành tảng đá xây dựng Hội thánh tại gia đình, hội đoàn, 
khu xóm… bạn hãy phổ biến, cổ võ việc đọc Lời Chúa cho những người quen biết. 
 
Cầu nguyện: Với tâm tình hướng cầu nguyện cho Hội Thánh, bạn hãy sốt sắng hát bài 
“Này con là Đá”. 
  


