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18/02/21 THỨ NĂM SAU LỄ TRO 

Lc 9,22-25 

22 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Con Người phải chịu đau khổ 

nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ 

ba sẽ trỗi dậy.” 

23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính 

mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng 

sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được 

mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình 

hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?” 

TÔI VÁC THÁNH GIÁ 

Đức Giê-su nói với mọi người : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác 

thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,23) 

Suy niệm: Sau lời tiên báo thương khó, Đức Giê-su đề cập ngay đến điều kiện 

các môn đệ phải có để theo Ngài. Chúa không chỉ nói với nhóm Mười Hai, mà 

còn với tất cả những ai đang đi sau Ngài. Điều kiện ấy là vác thập giá của mình 

hằng ngày. Thánh giá của mỗi người đều có dấu riêng, kết liên với kinh 

nghiệm và cuộc đời. Đức Hồng Y Martini nói: cũng như có hàng ngàn kiểu cầu 

nguyện, cũng có hàng ngàn cách tiếp cận với thánh giá và sống với thánh giá. 

Mỗi người có cách của mình để đảm đương thánh giá trên vai. Đó là đảm 

đương những bổn phận hằng ngày cách kiên trì, dù lắm khi rất nhàm chán. Dĩ 

nhiên, không có thánh giá nào mà không có sức nặng; chẳng có thánh giá nào 

mà không đòi nỗ lực, gắng sức. Chỉ có điểm chung cho mọi người môn đệ là 

không để thánh giá đè bẹp hay bỏ cuộc. Tất cả được kêu gọi tiến bước theo 

Chúa, mang cuộc đời mình theo Ngài. 

Mời Bạn: Bên cạnh Đức Giê-su có hai tên trộm cướp vác thập giá và đang đi, 

có khi theo Đức Giê-su, lại có khi đi trước Ngài. Xét bề ngoài, họ đáp ứng đủ 

những đòi hỏi của Đức Giê-su. Tiếc thay lòng họ chưa muốn đi theo Ngài! Còn 

bạn thì sao? 

Chia sẻ: Sự đều đặn của việc bổn phận có dễ làm bạn chán nản không? 

Sống Lời Chúa: Bạn làm những công việc bổn phận mà không than vãn, trách 

móc. Bạn dâng hy sinh đó cho Chúa khi dự Thánh Lễ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con trung thành vác thánh giá theo Chúa, dù 

lắm khi con tưởng chừng không thể đứng lên tiếp tục tiến bước. Xin nâng đỡ 

con, lạy Chúa, xin nâng đỡ con. 

 


