
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM C 
7 – 7 – 2013 

“Vì nghĩa công quên ích riêng” 
 
 Lời Chúa: (Lc 10,1-12.17-20)  

 
1
 Sau đó, Chúa chỉ định 

bảy mươi hai người khác, 
và sai các ông cứ từng hai 
người một đi trước, vào tất 
cả các thành, các nơi mà 
chính Người sẽ đến. 

2
 

Người bảo các ông: 
"Lúa chín đầy đồng mà 
thợ gặt lại ít. Vậy anh em 
hãy xin chủ mùa gặt sai 

thợ ra gặt lúa về. 
3
 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em 

đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 
4
 Ðừng mang theo túi 

tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 
5
 

Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà 
này !" 

6
 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của 

anh em sẽ đến đậu trên người ấy; bằng không, thì bình an đó 
sẽ quay về với anh em. 

7
 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho 

ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì 
đáng được trả công. Ðừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.

 8
 Vào 

bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những 
gì người ta dọn cho anh em. 

9
 Hãy chữa những người đau 

yếu trong thành, và nói với họ: "Triều đại Thiên Chúa đã 
đến gần các ông". 

10
 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người 

ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: 
11

 
"Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, 
chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông 
phải biết điều này: Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần". 

12
 

Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơđom còn 
được xử khoan hồng hơn thành đó".  
17

 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: "Thưa Thầy, 
nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng 
con". 

18
 Ðức Giêsu bảo các ông: "Thầy đã thấy Satan như 

một tia chớp từ trời sa xuống. 
19

 Ðây, Thầy đã ban cho anh 
em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ 
Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 

20
 Tuy nhiên, anh  

em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng 
hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời". 
 
 Suy Niệm: 
 

Ðọc qua đoạn Kinh Thánh trên đây không ít người cảm thấy 
dường như Lời Chúa chẳng dính dấp gì đến cuộc sống của 
mình. Những lời nhắn nhủ "đừng mang gì đi đường, không 
mang bánh mang bị, không mang tiền mang dép" có lẽ chỉ  

 

 
 
 
dành riêng cho các môn đệ Ðức Kitô trước khi họ ra đi rao  
giảng Tin Mừng. Thế nên có thích hợp hay chăng chỉ là 
thích hợp cho các nhà thừa sai truyền giáo, chứ như dân 
thường thì e lệnh truyền trên đây không có một chút ý nghĩa 
nào! Cũng có người thắc mắc: "Tại sao khi sai các môn đệ 
đi rao giảng, Chúa Giêsu không nghĩ rằng nếu không được 
đón tiếp thì họ sẽ lấy của gì để ăn, lấy nhà đâu để ở? Thế 
nên cần phải có chút ít tiền để phòng thân chứ. Rồi nếu như 
phải ngủ bờ ngủ bụi mà có chiếc áo che thân thì tốt biết 
mấy. Tại sao Ðức Giêsu lại bảo đừng mang tiền, mang bị, 
hay mang bánh, mang áo? Tại sao Chúa không phòng xa để 
giải quyết những trường hợp bất ngờ?" Nhưng đâu phải 
Chúa Giêsu không biết nghĩ xa. Ngài dư biết sẽ có thành 
đón tiếp và cũng có thành chối từ. Chính Ngài đã từng căn 
dặn thành nào không đón tiếp thì hãy rũ bụi chân lại để tố 
cáo chúng đã hẹp lòng và bất cập với Tin Mừng đấy chứ. 
 
Chúa Giêsu biết sẽ có những người đóng cửa lòng, không 
đón nhận các môn đệ của Ngài. Nhưng ý tưởng chính toát 
lên từ lời căn dặn của Ðức Giêsu chính là sứ mạng rao giảng 
Tin Mừng Nước Trời--sứ mạng đưa bình an đến cho các 
xóm làng--là một điều cấp bách. Ðây là việc chung mà 
cộng đoàn các tông đồ phải khẩn trương thi hành chứ không 
được chậm trễ vì lỉnh kỉnh các vật dụng cá nhân. Nói cách 
khác, ý Chúa Giêsu là các môn đệ phải biết đặt sự nghiệp 
chung, lợi ích của Nước Trời trên bao bị, giày dép, tiền bạc, 
áo xống. Việc rao giảng Tin mừng phải là công tác quan 
trọng, cần thiết và cấp bách hơn tất cả mọi lợi ích riêng tư. 
 
Sống trong một tập thể hay cộng đoàn, nếu người ta chỉ biết 
đòi hỏi được đáp ứng các nhu cầu hay lợi ích cá nhân, tập 
thể hay cộng đoàn đó sẽ bị tổn thương nếu không muốn nói 
là có nguy cơ sụp đổ. Người hay đòi hỏi chắc chắn sẽ chẳng 
bao giờ tìm được niềm vui và hạnh phúc chân thật. Kẻ gặp 
được niềm vui và hạnh phúc trong một cộng đoàn không 
phải là người được cộng đoàn dành cho nhiều ưu đãi, lợi lộc, 
hay địa vị, song là người biết sống dấn thân với cộng đoàn 
và cho cộng đoàn. Người biết nghĩ đến ích chung, tha thiết 
với việc công sẽ là người đáng được tôn trọng và dễ dàng 
hoà hợp với tha nhân. Trái lại kẻ chỉ tìm ích riêng sẽ gây nên 
tình cảnh "khó sống" cho mọi người chung quanh. Họ không 
thể là môn đệ đích thực của Ðức Kitô. Bởi vì người môn đệ 
đích thật sẽ không cứ lo tìm kiếm, bao bọc, chở che cho sự 
sống riêng mình, nhưng là dám đánh mất sự sống mình vì 
Nước Trời và vì tha nhân. 
 
Người ta kể trong thời chiến quốc, khi quân nước Tề sang 
đánh nước Lỗ, lúc đến chỗ biên giới, bỗng thấy một người 
đàn bà, tay bồng một đứa bé, tay kia đang dắt đứa khác lớn  

 

và 
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hơn. Thấy quân giặc kéo tới bà ta vội vàng bỏ đứa đang  
bồng trên tay xuống và bồng đứa bé kia lên, rồi chạy trốn  
vào núi. Viên tướng nước Tề thấy lạ bèn cho lính đuổi theo  
bắt lại và hỏi: "Tại sao bà lại ẳm thằng lớn mà bỏ thằng 
nhỏ?" Người đàn bà thưa: "Ðứa nhỏ là con tôi, còn đứa lớn 
là con anh tôi. Vì quân lính kéo tới nhanh quá, lượng sức 
không thể bảo toàn được cả hai đứa, cho nên tôi đành phải 
bỏ con tôi lại." 
 
Tướng nước Tề ngạc nhiên: "Con với mẹ là tình máu mủ 
ruột thịt rất gần. Nay bỏ con mình thì như cắt ruột mà cứu 
lấy con anh thì nghĩa là sao?" Người đàn bà trả lời: "Con tôi 
là tình riêng, con anh tôi là nghĩa công. Con đẻ tuy đau xót 
thật, nhưng đối với việc nghĩa thì biết tính làm sao. Tôi 
không thể nào sống mà chịu mang tiếng vô nghĩa giữa làng 
giữa xóm được. Viên tướng nước Tề vội cho dừng quân lại 
và sai người về tâu với vua: "Nước Lỗ chưa thể đánh được. 
Vì quân ta vừa mới đến chỗ biên cương đã thấy con mụ đàn 
bà nơi xó rừng còn biết đặt tình riêng trên nghĩa công thì 
huống chi là những bậc quan lại sĩ phu trong nước. Nên xin 
vua cho rút quân về." Vua Tề cho là đúng và đồng ý lui 
quân. 
 
Thế đó, một quốc gia, một cộng đoàn hay một gia đình sẽ rất 
vững chắc khi có những con người biết nghĩ đến kẻ khác, 
dám hy sinh quyền lợi riêng tư cho sứ mạng và sự nghiệp 
chung. Không một sức mạnh nào của kẻ thù mà lại không 
chùn bước trước sức mạnh của đoàn kết yêu thương. Hình 
ảnh của người mẹ bỏ rơi đứa con mang nặng đẻ đau của 
mình để cứu đứa con của người anh nhắc tôi về hình ảnh của 
một người Cha "bỏ rơi" người Con yêu dấu của mình để cứu 
vớt kẻ khác: hình ảnh của một Thiên Chúa đã dứt lòng hy 
sinh mạng Con, đến nỗi người Con đó phải thốt lên trong 
đau đớn tột cùng: "Lạy Cha, sao Cha bỏ con," một tiếng kêu 
xé lòng Cha. Nhưng chính nhờ sự hy sinh đó mà nhân loại 
đã được ơn giải thoát. 
 
Thiên Chúa đã dâng hiến chính tình yêu giữa Cha và Con vì 
sự sống và hạnh phúc chung của toàn nhân loại. Thiết tưởng 
không có tình yêu hay sự hy sinh nào lớn hơn tình yêu và hy 
sinh của Thiên Chúa. Và tình yêu mời gọi đáp trả tình yêu. 
Thiên Chúa gọi mời bạn và tôi đáp trả tình yêu bằng cách 
sống như Ngài trong sự hiến dâng chính mình cho lợi ích 
của tha nhân và cộng đoàn. Cách cụ thể, ta hãy cùng tự vấn: 
"Tôi có vì nghĩa công mà hy sinh ích riêng chưa? Tôi đã làm 
được gì cho giáo xứ? Tôi sẽ làm những gì cho cộng đoàn? 
Tôi đã dấn thân cho ích lợi của đất nước và dân tộc chưa?" 
Trả lời bằng những quyết tâm chân thành là ta đang trở nên 
những người môn đệ chân chính của Ðức Kitô rồi đó. 

 

Cầu Nguyện 
 
Lạy Chúa Giêsu, công việc truyền giáo là việc làm cấp thiết  
và là nhiệm vụ của tất cả những người Kitô hữu chúng con  
hôm nay. Xin Chúa giúp chúng con biết ra đi, ra khỏi cái vị 
kỷ của mình để đến với mọi người, những người đã biết 
Chúa, những người chưa biết Chúa và những người chưa tin 
Chúa. Amen. 

*** 
 

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM C 
 14 – 7 – 2013 

“Phục Vụ Nâng Cao Giá Trị Con Người” 
  

 Lời Chúa: (Lc 10,25-37)  
 
25

 Một hôm, có 
người thông luật 
kia đứng lên hỏi 
Ðức Giêsu để thử 
Người rằng: 
"Thưa Thầy, tôi 
phải làm gì để 
được sự sống đời 
đời làm gia 
nghiệp?" 

26
 

Người đáp: 
"Trong Luật đã 

viết gì? Ông đọc thế nào?" 
27

 Ông ấy thưa: "Ngươi hãy yêu 
mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh 
hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi và người thân cận 
như chính mình". 

28
 Ðức Giêsu bảo ông ta: "Ông trả lời đúng 

lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống".  
29

 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa 
cùng Ðức Giêsu rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" 
30

 Ðức Giêsu đáp: "Một người kia từ Giêrusalem xuống 
Giêrikhô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch 
người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống 
nửa chết. 

31
 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con 

đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà 
đi. 

32
 Rồi cũng thế, một thầy Lêvi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, 

cũng tránh qua bên kia mà đi. 
33

 Nhưng một người Samaria 
kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh 
lòng thương. 

34
 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết 

thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên 
lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 

35
 Hôm sau, 

ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác 
săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi 
trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác". 

36
 Vậy theo ông nghĩ, trong 

ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi 
vào tay kẻ cướp?" 

37
 Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ 

đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy". Ðức Giêsu 
bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy".\ 
 
 Suy Niệm:  
 
Câu chuyện người Samaria nhân hậu được Thánh Luca 
tường thuật trong bài Tin Mừng hôm nay nói cho chúng ta 
biết sống luật yêu thương một cách tuyệt vời, đó là “yêu 
bằng việc làm”. Yêu không chỉ trên đầu môi chót lưỡi, rồi 
phủi tay không làm gì cả, mà yêu chính là “miệng nói tay 
làm”, làm thực sự với hết khả năng của mình. Những việc 
làm cụ thể thường hùng hồn hơn những lời nói suông. Con 
đường dài nhất là con đường từ trái tim đến đôi tay. Chúa 
Giêsu muốn chúng ta đi hết con đường đó: “Hãy đi và làm 
như vậy”.  
 
Pascal đã nói: “Khuyết tật lớn nhất của một người là phục 
vụ quá ít cho những kẻ họ yêu thương”. Sở dĩ người ta 
không dám làm một cái gì đó cho những người anh em, là vì 
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họ không có can đảm vượt qua nỗi sợ. Sở dĩ thầy tư tế và 
thầy Lêvi “tránh qua bên kia mà đi” là vì các thầy sợ ô uế 
khi đụng vào xác chết, sợ bọn cướp còn ẩn nấp đâu đây, sợ 
rắc rối phiền hà đến bản thân. Sở dĩ chúng ta không dám làm 
một cái gì đó cho người anh em khi họ cần giúp đỡ, là vì 
chúng ta sợ phải thiệt thòi, sợ tốn công sức, sợ mất thời gian, 
sợ phải trả giá, sợ đụng đến sự an toàn, tiện nghi của mình. 
Chúng ta muốn được yên thân! Thầy tư tế và thầy Lêvi đã tự 
hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra cho tôi, nếu tôi dừng lại và săn sóc 
người anh em bị đánh nhừ tử?” Trái lại, người Samaria đã 
đảo ngược câu hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra cho người anh em bị 
đánh nhừ tử, nếu tôi không dừng lại và chăm sóc người ấy?” 
Người Samaria tốt lành đã xả thân vào một hành động vị tha 
đầy nguy hiểm. 
 
Yêu thương không phải là cho đi một cái gì, nhưng là cho đi 
chính bản thân. Yêu thương là hy sinh, là quên mình, là hiến 
thân phục vụ tha nhân: Kahil Gibram có một câu nói chí 
tình: “Bạn cho đi quá ít khi chỉ cho đi của cải. Chỉ khi nào 
cho đi chính mình, bạn mới thực sự cho đi”. Càng đi tìm bản 
thân, con người càng đánh mất chính mình. Càng co cụm 
trong vỏ ốc ích kỷ của mình, con người càng chết dần mòn 
trong nỗi cô đơn. Càng muốn được yên thân, con người càng 
vong thân. Nỗi khát khao hạnh phúc của con người chỉ có 
thể được lấp đầy khi họ biết đến gần, cúi xuống phục vụ tha 
nhân. Con người chỉ thành đạt thực sự, con người chỉ thực 
sự là người khi họ dám sống chết cho anh em. Người tín hữu 
Kitô chỉ thực sự là con Chúa khi họ dám tiêu hao vì người 
khác. Mẹ Têrêxa Calcutta nói: “Kitô hữu là người trao ban 
chính bản thân mình”. 
 
Yêu rồi làm. Khi đã yêu rồi chúng ta sẽ biết phải làm gì cho 
người anh em. Khi đã yêu rồi chúng ta sẽ có sáng kiến để xả 
thân vì mọi người, nhất là những người nghèo hèn đau khổ. 
Khi đã yêu rồi, chúng ta sẽ biết cách làm cho kẻ xa lạ nên 
người thân cận, kẻ thù địch nên người bạn tốt, chỉ cần chúng 
ta dám dừng lại, đến gần và cúi xuống trước anh em. 
 
Cầu Nguyện 
 
Lạy Chúa, cuộc sống đạo của chúng con sẽ trở nên phù 
phiếm nếu cái cốt lõi của đạo là yêu thương chỉ là điều phụ 
thuộc. Xin đừng để chúng con loay hoay với những tính 
toán ích kỷ; chai đá, dửng dưng trước những khổ đau của 
anh em. Nhưng xin dạy chúng con biết chạnh lòng xót 
thương và giúp đỡ những ai đang cần đến chúng con. Amen.  
 
   *** 

 
CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM C 

21 – 7 - 2013 
“Chọn phần tốt nhất” 

 
 Lời Chúa: (Lc 10,38-42) 
 
Một hôm, Ðức Giêsu vào làng kia. 

38
 Có một người phụ nữ 

tên là Mácta đón Người vào nhà. 
39

 Cô có người em gái tên 
là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người 
dạy. 

40
 Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại 

mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy 

không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!" 
41

 
Chúa đáp: 
"Mácta! Mácta 
ơi! Chị lo lắng 
và lăng xăng 
nhiều chuyện 
quá! 

42
 Chỉ có 

một chuyện cần 
thiết mà thôi. 
Maria đã chọn 
phần tốt nhất và 
sẽ không bị lấy 
đi". 
 
 
 Suy Niệm:  
 
Ngày kia, trong cuộc hành trình lên Giêrusalem để dự lễ 
Vượt qua, Ðức Giêsu được một gia đình tại làng Bêtania 
đón tiếp. Nhà gồm ba chị em: Matta, Maria, và Lazarô. 
Matta là người chị cả, có lòng hiếu khách và rất mến mộ 
Ðức Giêsu. Nên khi được vị khách quí này viếng thăm, cô 
đã đôn đáo, tận tình trổ tài để chiêu đãi Chúa một bữa. 
 
Trong khi đó cô em là Maria lại trầm tĩnh hơn. Nàng mời 
Ðức Giêsu vào nhà và ngồi bên chân Ngài tiếp chuyện. Tất 
nhiên việc này không lọt khỏi đôi mắt tinh tường, đảm đang, 
và chú ý đến hết mọi thứ của bà chị. Thế nên, đợi hồi lâu mà 
vẫn không thấy cô em xuống bếp giúp mình một tay, hầu 
tiếp đãi Thầy cho đàng hoàng, Matta đã cất tiếng nhờ Ðức 
Giêsu trợ giúp: "Thưa Thầy, em tôi để tôi phục dịch một 
mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em tôi 
giúp tôi với." Ðây phải chăng là lời than trách nhẹ nhàng, 
ngầm nói Maria là người cứng đầu, chị bảo khó nghe, nên 
phải nhờ Chúa dạy? Hay đây chính là lời "cầu nguyện" mà 
một người đang hoạt động tất bật cho Nước Chúa, nhưng  
thiếu nhân sự cộng tác, nên phải cầu Chúa can thiệp? 
 
Dẫu sao thì Ðức Giêsu đã không bảo cô em: "Thôi để lúc 
khác chúng ta nói chuyện tiếp. Bây giờ hãy đi giúp chị đi." 
Trái lại Ngài đã khẳng định cho bà chị biết một giá trị ưu 
tiên trong cuộc sống: "Ngươi lo lắng xao xuyến về nhiều 
chuyện quá! Cần thì ít thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất rồi 
và sẽ không bị ai giựt mất." 
Mới nghe qua, e rằng có người thương cảm cho Matta: bận 
rộn phục dịch Chúa đã chẳng được tiếng khen hay lời khích 
lệ. Trong khi người kia chỉ ngồi một nơi, chẳng làm lụng gì 
cả mà lại được Chúa khen là "biết chọn phần tốt nhất." 
 
Phải chăng có một nghịch lý trong Tin mừng của Ðức 
Giêsu: cách đây không lâu, qua câu chuyện Người Samari 
Nhân Hậu, Ngài đã mở ra cho môn đệ con đường dấn thân 
hoạt động, hy sinh phục vụ tha nhân—"Hãy đi và làm như 
vậy"—thế mà bây giờ thì dường như Ngài lại đề cao việc 
tĩnh lặng và lắng nghe? Ðiều đáng lưu ý là không phải Ðức 
Giêsu khiển trách Matta, cũng chẳng phải Ngài thiếu quan 
tâm hay không đánh giá tốt việc làm của cô ấy. Trái lại Ðức 
Giêsu muốn khuyên cô đừng quá bối rối lo lắng để trở thành 
một kẻ nô lệ cho công việc hay thành quả. Ðiều cần thiết 
nhất không phải là làm được gì cho Chúa nhưng là nhận 

| Hieäp Nhaát 150 | 07 - 2013 |  7



được gì từ Chúa. Nhận nhiều hay ít để sau đó có thể trao ban 
cho tha nhân ít hay nhiều còn tuỳ thuộc thái độ người ta tiếp 
đón Chúa trong cuộc đời. 
 
Có nhiều người quá hăng say hoạt động công ích xã hội mà 
quên đi đời sống nguyện cầu. Có lắm kẻ quá tích cực "giải 
phóng" anh em mà quên luôn Chúa. Như thế thì làm sao có 
thể thành công theo tinh thần của Phúc âm được. Vì như 
Ðức Giêsu đã phán: "Không có Ta, các ngươi không làm 
được gì"cơ mà. Và Ngài cũng từng quả quyết: "Cũng như 
nhánh nho không thể tự mình sinh quả nếu không lưu lại với 
thân nho, thì các ngươi cũng vậy, nếu không lưu lại trong 
Ta" (Ga 15:4). 
 
Một vị linh mục đã viết: "Những hoạt động rầm rộ, những 
cuộc dấn thân vào đời mà không có sự liên hệ mật thiết với 
Chúa, không lấy sự cầu nguyện làm căn bản hỗ trợ, sẽ 
không đem lại ích lợi sâu xa và lâu bền. Có mến Chúa mới 
biết yêu người như Chúa đã yêu mến, có hiệp nhất với Chúa 
mới biết mở vòng tay lớn ôm lấy anh em." Biết lấy Chúa làm 
căn bản của đời sống, biết tìm đến Ngài qua thinh lặng và 
nguyện cầu, người ta mới có được hướng đi đúng lối và sức 
mạnh cần thiết cho hành trình phục vụ Nước Trời. 
 
Ðó không chỉ là lối sống cần thiết đối với những người làm 
việc tông đồ, nhưng còn là "phần tốt nhất" mà mọi người 
phải có. Ðã nhiều lần Ðức Giêsu căn dặn các kẻ theo Ngài: 
đừng lo lắng thái quá về của ăn áo mặc, đừng bồn chồn xao 
xuyến về ngày mai, cũng đừng sợ hãi khi phải đứng trước 
bạo lực của trần gian... vì chỉ có một điều cần nhất thôi: 
"Hãy tìm kiếm Nước Chúa trước đã, cùng sự công chính của 
Người" (Mt 6:33).  
 
Có lẽ lắm khi người ta cứ dễ mãi mê với công việc, chạy 
đôn đáo với đồng tiền, xôn xao lo lắng cho tương lai của 
chính mình hay con cái mà quên đi những giây phút tĩnh 
lặng ngồi bên chân Chúa, để lắng nghe và để nhận chân giá 
trị quan yếu của cuộc đời. Nhiều người lo làm việc tối ngày, 
đến nỗi "không có giờ" ngồi yên để đọc một đoạn Thánh 
Kinh, hay đôi dòng sách báo đạo đức. Như thế làm sao tránh 
khỏi tinh thần bị còm cõi và đời sống mất đi ý vị. 
 
Giữa một cuộc sống ồn ào bon chen, phải cố gắng tìm cho 
chính mình những giây phút thinh lặng. Bình an và sức 
mạnh nội tâm được kín múc từ những khoảnh khắc này đây. 
Thomas Merton từng đoan quyết: "Thinh lặng là nhu cầu 
căn bản cho mọi người muốn sống nhân tính của mình cách 
tốt đẹp nhất." Vì chỉ trong thinh lặng người ta mới dễ ghi 
nhận sâu xa những nét đẹp ở nơi Tạo Hoá và nơi con người. 
Lắm khi người ta cũng đa đoan đến nỗi chỉ biết đôn đáo 
kiếm tìm: kiếm cá, kiếm cơm, kiếm tình, kiếm bằng cấp, 
kiếm kiến thức... mà quên dừng lại để đắm nhìn vào vũ trụ 
thinh không, hầu khám phá cội nguồn hạnh phúc cuộc đời. 
Cội nguồn đó chính là Thiên Chúa. Thiếu Ngài đời người 
chỉ là một chuỗi tìm kiếm vô vọng. Có Ngài chẳng ai giựt 
mất được sự an vui của tâm hồn. 
 
"Maria đã chọn phần tốt rồi, và sẽ không bị ai giựt mất." 
Chắc hẳn bạn chẳng bao giờ muốn tìm kiếm những thứ mà 
khi vừa có lại bị thế gian giựt mất! 

Cầu Nguyện 
 
Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa rất đáng mến, xin dạy con biết 
sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng với uy linh 
Ngài, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu không 
ngại thương tích, biết làm việc không tìm an nghỉ, biết hiến 
thân mà không mong chờ phần thưởng nào ngoài việc biết 
mình đã chu toàn Thánh Ý Chúa. Amen. 

 
    *** 

 

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM C 
28 – 7 - 2013 

“Cầu Nguyện”  
 

 Lời Chúa: (Lc 11,1-13)  
 

1
 Một hôm, Ðức 

Giêsu cầu nguyện 
ở nơi kia. Người 
cầu nguyện xong, 
thì có một người 
trong nhóm môn 
đệ nói với Người: 
"Thưa thầy, xin 
dạy chúng con 
cầu nguyện, cũng 
như ông Gioan đã 
dạy môn đệ của 
ông". 

2
 Người 

bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: "Lạy Cha, 
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Ðại Cha mau 
đến, 

3
 Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày 

ấy; 
4
 Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha 

cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng 
con sa chước cám dỗ".  
5
 Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người 

bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho 
tôi vay ba cái bánh, 

6
 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, 

và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả"; 
7
 mà người kia từ 

trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng 
rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy 
lấy bánh cho anh được". 

8
 Thầy nói cho anh em biết: dẫu 

người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng 
sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh cần, vì thể diện.  
9
 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ  

tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 
10

 Vì hễ ai xin thì 
nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 

11
 Ai 

trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy 
rắn thay vì cá mà cho nó? 

12
 Hoặc nó xin trứng, mà lại cho 

nó con bọ cạp? 
13

 Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn 
biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha 
trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin 
Người?". 
  
 Suy Niệm:  
 
Ví như xác không hồn là xác chết. Cũng thế, linh hồn không 
siêng năng cầu nguyện thì linh hồn cũng chẳng sống được. 
Thánh Gioan Kim Khẩu xác quyết như vậy. Thế nhưng đối 
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với nhiều Kitô hữu, dường như cầu nguyện vẫn chưa là "hơi 
thở của linh hồn" theo ý nghĩa thường xuyên và cần thiết. 
Có lẽ vì bị chi phối bởi một tâm thức xem Chúa như "ông 
thủ kho" và nỗi đợi chờ theo kiểu "mì ăn liền" nên cầu 
nguyện đã trở thành gánh nặng thiếu sức sống nơi nhiều tâm 
hồn tín hữu. 
 
Không ít người sớm thất vọng vì nài nẵng hoài mà không 
được. Có người chán nản vì bị yếu tố thời gian chi phối quá 
mạnh. Cũng có người cảm thấy khô khan, thiếu hứng thú, 
mất thời giờ khi cầu nguyện. Những hoạt động hay tiếp xúc 
với thế giới hữu hình vẫn luôn là hấp dẫn hơn so với thế giới 
vô hình. Thành thử đời cầu nguyện cứ càng ngày càng mờ 
phai. Nhưng dù sao, Lời Chúa vẫn luôn kêu mời: Hãy kiên 
trì cầu nguyện, đừng nhàm chán (Lc 18:1). 
 
Cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và tổ phụ Abraham đã nên 
như lời nhắc nhở và mẫu gương của đời sống nguyện cầu. 
Trong đời sống đó phải có kiên tâm bền chí, khiêm nhường 
cậy trông, và mở lòng với tha nhân. Vì muốn cứu hai thành 
phố đồi trụy Sôđôma và Gômôra, Abraham đã dám "mặc 
cả" với Chúa. Ông không khởi sự bằng việc xin đưa người 
lành ra khỏi thành trước khi lửa trời rơi xuống. Ông không 
dừng lại ở điểm công bình, nhưng đã đi xa hơn: vươn lên tới 
đức bác ái. Mục tiêu cầu khẩn của Abraham là cho người tội 
lỗi. Song, để cứu được người tội lỗi lại cần phải có người 
lành. Ông bắt đầu lý luận với Giavê: "Chẳng lẽ Chúa sắp 
tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có 
năm mươi người công chính trong thành, họ cũng chết 
chung hay sao? Chúa không tha thứ cho cả thành vì năm 
chục người công chính đang ở trong đó hay sao?" Một loạt 
các câu hỏi được nêu ra để rồi cuối cùng đúc kết lại bằng 
một lời thỉnh cầu: "Xin Chúa đừng làm như vậy, đừng sát 
hại người công chính cùng với kẻ dữ! Xin đừng làm thế!" 
Lời thỉnh cầu đó trở nên tha thiết, chân tình, và đầy lòng 
khiêm tốn: "Dù tôi chỉ là tro bụi, tôi cũng xin thưa cùng 
Chúa: nếu trong số năm mươi người công chính còn đó lại 
thiếu mất năm người thì sao?" Nhưng e rằng 45 người công 
chính cũng là một con số khó tìm, Abraham đã dịu dàng và 
kính cẩn thưa thêm: "Nếu chỉ có bốn mươi người thôi thì 
Chúa sẽ làm gì?" Tưởng rằng "quá tam ba bận": mặc cả với 
Chúa ba lần rồi thôi. Ðàng này Abraham còn bạo phổi nài 
nẵng Chúa đến ba lần nữa: "Lạy Chúa, nếu tôi lên tiếng, xin 
đừng nổi giận. Nếu ở đây tìm được ba mươi người công 
chính thì sao?... Nếu trong thành tìm được hai mươi người 
thì sao?... Lạy Chúa, xin đừng nổi giận. Tôi chỉ xin thưa lần 
này nữa thôi. Nếu tìm được mười người công chính ở đó 
thôi thì sao?" Cuộc "mặc cả" đã đi từ con số 50 người lành, 
xuống đến 45, rồi 40, 30, 20, và cuối cùng là 10.  
Chỉ cần 10 người công chính thôi, tất cả sẽ được tha thứ. 
Tiếc là mười người mà cũng chẳng tìm ra! 
 
Không hiểu sao Abraham không tiếp tục van xin Chúa thứ 
tha cho dân thành nếu như không tìm thấy được 10 người 
công chính. Phải chăng vì ông cho rằng đây là con số nhỏ 
quá rồi so với con số quá lớn của những người tội lỗi? Hay 
Abraham chưa hiểu thấu được chiều kích vô biên của lời cầu 
nguyện cũng như lòng thương xót bao la của Thiên Chúa? 
Thật thế, Thiên Chúa luôn vui lòng lui bước trước lời 
nguyện cầu chân thành, bền bĩ, và đầy lòng kính sợ của con 

người. Chính Giavê đã phán trong sách Êzêkien và 
Giêrêmia: nếu chỉ tìm được ở Giêrusalem một người biết giữ 
công lý, biết tìm sự thật, thì Người cũng sẽ tha tội cho thành 
(Ez 22:30 & Gr 5:1). Lời khẳng định này thúc dục ta cố 
gắng sống đời tốt lành để cầu xin và mang lại lợi ích thiêng 
liêng cho gia đình con cái, thân bằng quyến thuộc, và quê 
hương xứ sở. 
 
Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho 
(Lc 11:9). Chắc hẳn lời đoan hứa của Chúa Giêsu đã làm các 
thánh vui sướng đến phát khóc. Nhưng đây không phải là lời 
đoan hứa dành riêng cho các thánh, mà là cho mọi người. 
Thiên Chúa yêu thương và muốn ban mọi sự tốt lành cho tất 
cả, không phải vì tất cả đều tốt, song vì tất cả là con cái của 
Ngài. Ðức Giêsu đã mạc khải cho bạn và tôi như thế: các 
ngươi còn biết cho con mình những điều lành, huống chi là 
Cha các ngươi ở trên trời (Lc 11:13). Ðược làm con Thiên 
Chúa, được gọi Ðấng tác thành vũ trụ là Cha, đó là nhờ công 
nghiệp của Ðức Giêsu và Thần khí của Ngài. Nhưng vấn đề 
không hệ tại ở đặc ân được kêu Thiên Chúa: "Abba, Lạy 
Cha," song là làm sao để sống xứng hợp với hồng phúc cao 
cả đó. Quan hệ Cha-con trở nên thân thiết nhờ sự cầu 
nguyện. Cầu nguyện là một cuộc đối thoại. Khác với độc 
thoại, đối thoại là nói và nghe. Vì thế, không phải chỉ đến 
với Chúa và "bắt" Ngài phải nghe tất cả những nhu cầu tôi 
liệt kê, song vẫn cần lắm một thái độ kính cẩn lắng nghe 
tiếng Chúa và sống theo ý Ngài. 
 
Cầu nguyện không phải là để sở thích và đam mê của tôi 
được thỏa mãn, nhưng là để "danh Cha cả sáng và ý Cha thể 
hiện khắp nơi." Ðức Giêsu không nài cho được khỏi uống 
chén đắng, nhưng xin cho ý Cha thành sự. Ðây là lối sống 
đầy tin tưởng, khiêm nhường, yêu mến, và hoàn toàn phó 
thác của người con ngoan.  Là Kitô hữu, tôi được mời gọi để 
sống mỗi ngày mỗi nên giống Ðức Kitô hơn: giống Ngài 
trong đời sống cầu nguyện, trong tinh thần và thái độ liên 
kết với tha nhân — không chỉ xin cho riêng mình, nhưng là 
cho "chúng con" — và giống Ngài với trọn niềm tín thác 
vào tình thương của Cha, Ðấng sẵn sàng ban Thánh Thần 
cho những ai khẩn cầu. 
 
Cầu Nguyện 
 
Lạy Chúa, xin cho chúng con được ơn bền đỗ cầu nguyện. 
Vì chúng con biết rằng hễ ai bền đỗ trong điều đó cho đến 
cùng, chắc chắc sẽ được ơn cứu độ. Xin Mẹ Maria phù giúp 
cho chúng con luôn được trung kiên trong cuộc chiến này. 
  
(Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp) 
 
    

       

      Khi chúng ta cầu nguyện là  

      nói chuyện với Thiên Chúa,  

                còn khi đọc Kinh Thánh là  

      nghe lời của Thiên Chúa. 
(Thánh Ambrosius) 
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