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Lc 9,57-62 
9:57 Thầy trò còn đang đi trên đường, thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng 

xin đi theo". 
9:58 Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu". 
9:59 Đức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi!" Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho 

phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã". 
9:60 Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại 

Thiên Chúa". 
9:61 Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia 

đình trước đã". 
9:62 Đức Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước 

Thiên Chúa". 

 

CÁI GIÁ CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ 

 “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên 

Chúa.”  (Lc 9,62) 

Suy niệm: “Môn đệ tính là quá trình trở thành con người Đức Giê-su sẽ là nếu Ngài là bạn” 

(Triết gia D. Willard). Đi theo Đức Giê-su, chấp nhận làm môn đệ Ngài, ta phải xác tín rằng giá 

trị cao nhất trong đời ta là môn đệ tính, nghĩa là trở thành giống Thầy mình: Đức Giê-su. Không 

lạ gì môn đệ tính ấy đáng cho ta phải trả giá bằng tất cả những gì mình có trong đời sống trần 

thế này. Đức Giê-su cho thấy việc phải trả giá rất đắt nếu muốn làm môn đệ Ngài trong bài Tin 

Mừng hôm nay. Với người thứ nhất, Ngài nói rõ muốn theo Ngài phải chấp nhận đời môn đệ là 

một hành trình, một cuộc phiêu lưu bấp bênh, bất định, chứ không phải là một địa vị ổn định 

để ngồi hưởng thụ. Với người thứ hai, Ngài minh định làm môn đệ phải đặt ưu tiên việc loan 

báo Tin Mừng Nước Trời trong đời mình trên mọi sự khác. Với người thứ ba, Ngài xác quyết 

đời người môn đệ là “con đường một chiều,” chiều trở nên con người mới, triệt để theo cung 

cách của Ngài, không có chỗ cho luyến tiếc quá khứ hay mưu cầu cá nhân. 

Mời Bạn: “Quyết định lớn lên nào cũng luôn kéo theo sự lựa chọn giữa rủi ro và thoải mái. 

Nghĩa là muốn là môn đệ Chúa Giê-su, bạn phải từ bỏ sự thoải mái như giá trị cao nhất đời 

mình” (J. Ortberg). Làm môn đệ Chúa, bạn xác tín sẵn sàng từ bỏ sự thoải mái, an nhàn, an 

toàn bản thân, để có thể theo Chúa trọn vẹn, chấp nhận phiêu lưu sống theo ý Ngài mỗi ngày. 

Đó cũng là quyết tâm Sống Lời Chúa của bạn. 

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha - lời kinh chỉ người môn đệ đọc mới cảm nhận hết ý nghĩa từng 

câu từng chữ.  


