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THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN 

Thánh Ca-rô-lô Bo-rô-mê-ô, giám mục 

Lc 14,25-33 

25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ : 

26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không 

thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. 

28 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, 

xem mình có hoàn thành nổi không ? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi 

người thấy vậy sẽ lên tiếng chế diễu mà bảo : 30 ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho 

xong việc.’ 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính 

xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng ? 
32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong 

anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” 

TRỞ NÊN NGƯỜI MỚI 

“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống 

mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,26) 

 

Suy niệm: Hai từ “dứt bỏ” gắn liền với những thách đố của Tin Mừng Chúa Giê-su. Khi 

người thanh niên giàu có xin theo Chúa, Ngài yêu cầu anh bán hết của cải cho người 

nghèo rồi hãy theo. Với các môn đệ, Chúa đòi hỏi các ông phải từ bỏ cả những người 

thân thiết nhất, bỏ cả mạng sống, vác lấy thập giá mới đủ điều kiện làm môn đệ Ngài. 

“Từ bỏ” như thế không phải là đi vào ngõ cụt huỷ diệt mà mở ra một chiều kích hy vọng 

hướng về tương lai, là chết đi để tái sinh thành người mới trong Nước Trời, như Chúa 

nói với ông Ni-cô-đê-mô:  

Không thể “vào Nước Thiên Chúa” nếu không “sinh ra một lần nữa” “bởi Nước và Thần 

Khí” (Ga 3,3.5). 

 

Mời Bạn: Lời mời gọi từ bỏ là để biến đổi chúng ta trở thành người mới với quả tim mới, 

sức sống mới, trong “trời mới, đất mới”. Một tương quan mới thân tình sâu đậm được 

hình thành trong sự hiệp thông yêu thương với Đức Ki-tô, Đấng đã “từ bỏ” địa vị ngang 

hàng với Thiên Chúa để mặc lấy thân phận con người, chịu chết trên thập giá mà cứu 

chuộc chúng ta. Nếu chúng ta tìm một Giê-su không thập giá, chúng ta sẽ phải vác thập 

giá một mình mà không có Giê-su. Cho nên, nếu chúng ta từ bỏ mọi sự theo Ngài, chúng 

ta không phải vác thập giá một mình nữa mà đã có Ngài “vác chung”.  

 

Sống Lời Chúa: Thập giá trong đời bạn sẽ biến thành thánh giá để thông ơn cứu độ 

Chúa Ki-tô khi bạn vác lấy thập giá đó bằng cung cách của Ngài, đó là vâng phục, tự hạ 

và hiến thân. 

 

Cầu nguyện: Xin cho con biết “chết đi” để vui sống muôn đời. Amen. 

  


