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Việc xảy ra là khi Đức Chúa GIÊSU cầu nguyện riêng một nơi, và có 
các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: ”Những đám dân 
chúng bảo Thầy là ai?” Các ông thưa rằng: ”Người thì bảo là Gioan 
Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Elia, còn người khác thì cho là một trong 
các tiên tri thời xưa, đã sống lại”. Người lại hỏi các ông rằng: ”Phần 
các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: ”Thầy là 

Đấng Kitô của THIÊN CHÚA”. Và Người ngăn cấm các ông không được 

nói điều đó với ai mà rằng: ”Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị 
các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày 
thứ ba sẽ sống lại”. Người lại phán cùng mọi người rằng: ”Ai muốn 
theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo 

Thầy. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống mình 
vì Thầy, thì sẽ cứu được mạng sống mình”. 

 
SUY NIỆM 
 
Tín hữu Công Giáo khiêm tốn khẩn cầu cùng Đức Chúa Thánh Thần, xin Người trợ giúp trong việc suy 
niệm, hiểu biết, tin nhận, yêu mến và tuyên xưng, như thánh Phêrô tông đồ: ”Thầy là Đấng KITÔ 
của THIÊN CHÚA”. 
 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng Cứu Độ con người. Trong danh thánh GIÊSU KITÔ ẩn chứa những đặc 
tính chính yếu của THIÊN CHÚA như: Cao-cả, Vĩnh-cửu, Thánh-thiện, Hiệp-nhất, Tình-Yêu, Cứu-độ, 

Vô-biên, Khôn-ngoan, Ba-Ngôi và Toàn-Năng. Cũng có thể kể thêm: Công-chính, Vương-quyền và 
Sáng-Tạo. Danh thánh GIÊSU KITÔ gồm tóm mọi lời tôn vinh dâng lên THIÊN CHÚA. 
 
Danh thánh GIÊSU KITÔ khi được xướng lên với trọn lòng kính trọng sẽ làm cho ma quỉ khiếp kinh và 

hoảng sợ chạy trốn. Danh thánh GIÊSU KITÔ cũng trao ban Sự-Sống, Ánh-Sáng và Sức-Mạnh cho tất 
cả những ai kêu cầu với thành tâm tin tưởng và yêu mến. Danh thánh GIÊSU KITÔ cũng nói lên uy 
quyền chiến thắng của Đấng Cứu Thế trên sự dữ và sự chết. Chúng ta hãy can đảm tuyên xưng cùng 
với tâm tình nài van với trọn lòng phó thác rằng: ”Lạy Đức Chúa GIÊSU, là Thầy và là Đấng Cứu 
Độ, xin cứu chúng con!” 
 
Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã cứu chuộc con người bằng chính cái chết của Ngài. Không bao giờ con người 

suy cho cùng, hiểu cho thấu Tình Yêu nhân hậu bao la của Đấng Cứu Thế dành cho con người. Không 
bao giờ! Chỉ duy nhất THIÊN CHÚA là Đấng Từ Bi thương xót vô biên mới có thể kiên nhẫn đợi chờ loài 
người tội lỗi ăn năn trở về với Đấng dựng nên nó và đã cứu chuộc nó bằng giá máu châu báu của Ngài! 
Phải, THIÊN CHÚA là Đấng Kiên Nhẫn vô cùng, Đấng chậm giận và hay tha thứ, nên đã không bao giờ 
rút lại tức khắc bất cứ ân huệ nào Ngài đã trao ban cho con người. THIÊN CHÚA luôn luôn nhẫn nại đợi 

chờ, cho đến lúc Giờ điểm: Giờ của ân thưởng và của luận phạt. THIÊN CHÚA kiên nhẫn bởi vì Ngài là 
Tình Yêu. 

 
Mỗi một thời kỳ đều là thời điểm thuận lợi giúp mỗi tín hữu Công Giáo suy tư và trở về với THIÊN 
CHÚA là Đấng Tạo Thành và là Đấng Cứu Chuộc. Tín hữu không thể dửng dưng. Tín hữu cũng không 
thể tiếp tục sống như những người con bất hiếu, hoặc tệ hại hơn, như những kẻ thù đối nghịch cùng 
THIÊN CHÚA. Trái lại, tín hữu Công Giáo được mời gọi trở về với Đấng Cứu Độ, tiếp nhận Ngài làm 
trung tâm điểm cho cuộc sống của mình cũng như cho cuộc sống của xã hội và toàn thế giới. 

 
Thế nhưng, Đức Tin là một hồng ân nhưng không đến từ THIÊN CHÚA. Do đó, các tín hữu Công Giáo 
khiêm tốn khẩn cầu Đức Chúa GIÊSU KITÔ xin cùng THIÊN CHÚA CHA để Ngài gởi Đấng Bảo Trợ là 



Thánh Thần đến. Ngài là Thần Khí của Sự Thật. Chính Ngài sẽ dạy chúng ta biết mọi điều về Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ, và nhất là, tin nhận cùng tuyên xưng và làm chứng rằng: Đức Chúa GIÊSU KITÔ chính là 
Đấng Cứu Độ duy nhất của con người, hôm qua, hôm nay và mãi mãi .. 
 

Ngoài ra còn thêm lời mời gọi khẩn thiết sinh tử của Đức Chúa GIÊSU KITÔ: ”Ai muốn theo Thầy, 
hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Thầy”. Đúng thế. Không có con đường 
nào khác chắc chắn hơn bởi vì đó là con đường của từ bỏ và của hy sinh. Từ bỏ là nét đẹp sang giàu 
của lòng quảng đại, của đấng anh hùng và của bậc quân tử. Hy sinh là muối ướp cuộc đời. Hy sinh là 
kết quả của lòng khiêm tốn. Không bao giờ coi mình trọng hơn kẻ khác và luôn luôn đặt trọn niềm tin 
tưởng nơi THIÊN CHÚA. Chính THIÊN CHÚA mới là đích điểm chung cục của vận mệnh con người. Rồi 
để có thể cứu mạng sống mình thì cần phải đánh mất nó. Đánh mất nó không bằng cách khinh khi 

hoặc giết chết nó nhưng dâng hiến nó cho lý tưởng cao đẹp, cho Đấng tạo dựng nên nó. Chính THIÊN 
CHÚA mới là Chủ Tể mạng sống con người. 
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