
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM C 

6 – 10 – 2013 
“Đức Tin Trên Đường Phục Vụ” 

 Lời Chúa:  (Lc 17:5-10)   

5
 Một hôm, các Tông Ðồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa 

Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con". 
6 

Chúa đáp: "Nếu 
anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo 
cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", 
nó cũng sẽ vâng lời anh em.   

7 
"Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, 

mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm 
đi", 

8
 chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu 

bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!"? 
9 

Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh 
truyền sao? 

10
 Ðối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả 

những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những 
đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy 
thôi". 

 Suy Niệm:  
  
KHIÊM TỐN  NHẬN BIẾT CHÚA TRAO NHIỆM VỤ TỪNG 

PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ CỦA NGƯỜI. 

 
Thánh Phao-lô nói: “Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, Thiên 
Chúa mới làm cho mọc lên” (I Cr.3, 6). Bởi thế mỗi người 
Tông Đồ chỉ được Chúa trao từng việc trong công trình cứu 
độ loài người: 
 

 Hoặc là chỉ làm công tác trồng. 
 Hoặc chỉ làm công tác tưới bón. 
 Giỏi lắm là vừa trồng vừa tưới. 
 Có kẻ may mắn được đi gặt mà không vất vả vun 

trồng tưới bón.  
Nhưng phải nhớ rằng “trồng hay tưới chẳng là gì, Đấng làm 
cho mọc lên mới đáng kể” (1Cr 3,7). Thật đúng như Lời 
Đức Giê-su đã nói: “Người này gieo, kẻ khác gặt, Ta sai các 
ngươi đi gặt điều các ngươi đã không vất vả làm ra, có 
những kẻ khác đã vất vả rồi, còn các ngươi thừa hưởng công  
lao của họ, nhưng kẻ gieo người gặt đều hoan hỷ” (Ga.4, 36-
38). Vậy “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì 
hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ 
làm việc bổn phận đấy thôi." (Lc 17,10: Tin Mừng). 
 
CHÚA KHÔNG XỬ VỚI TA NHƯ MỘT ĐẦY TỚ VÔ DỤNG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mặc dầu, Đức Giêsu đưa ra một ví dụ: Người đầy tớ đã lao 
động suốt ngày ngoài đồng dưới nắng nôi thiêu cháy, về đến  
nhà, bụng đói vẫn còn phải vâng lệnh chủ: hầu bàn cho chủ 
ăn trước! Đầy tớ hữu ích như vậy mà nó đâu được quyền đòi 
chủ phải biết ơn nó? Nó vẫn phải làm vì nó là thân phận tôi 
tớ (x Lc 17,7-9: Tin Mừng). 
 
Trong tình yêu, Chúa đòi chúng ta không được thua tinh 
thần phục vụ của đầy tớ ấy, dù lắm lúc cảm thấy mình chỉ là 
đầy tớ vô dụng, không muốn làm nữa, nhưng vì “việc đã ký 
thác cho ta phải chu  toàn” (x I Cr.9,17). Khi xong việc 
Chúa đã trao, Ngài không cư xử với ta như người đời, bắt 
đầy tớ làm việc phụ trội, mà chủ không  biết ơn, nhưng 
ngược lại Chúa như: “Ông chủ sẽ đặt đầy tớ ấy vào bàn ăn, 
mà qua lại hầu hạ nó” (Lc.12,37). Hình ảnh này ta chỉ có thể 
thấy nơi Ông Chủ Giêsu đặt các môn đệ vào bàn tiệc, rồi 
Ngài tự lấy khăn thắt lưng, đổ nước vào thau và đến rửa 
chân hầu hạ các ông (x Ga 13,4-5). Như thế nếu ta hết lòng 
phục vụ theo ơn gọi của mình, cho dù không đạt kết qủa như 
lòng mong ước, thì ta hãy vui vì được Chúa Giêsu mời ta 
chung bàn tiệc Thánh Thể với Ngài. Và như vậy minh 
chứng ai được dự tiệc Thánh Thể, người ấy được chính 
Chúa Giêsu Phục Sinh phục vụ, Ngài cho họ được thông dự 
cùng sự sống với Ba Ngôi Thiên Chúa (x Ga 6,57). 
 
Người Tông Đồ đi phục vụ có được ba xác tín trên, chính là 
họ đã diễn tả Đức Tin Hội Thánh Công Giáo, mà Đức Giêsu 
gọi đó là “Đức Tin bằng hạt cải”, vì chính Ngài đã nói: 
“Nước Trời ví như hạt cải gieo xuống đất” (x Mt 13,31-32), 
tất cả mọi người đều được sống nhờ Đức Tin này, đây là Tín 
Điều Các Thánh Cùng Thông Công. Do đó mỗi khi dâng 
Thánh Lễ, Hội Thánh thiết tha cầu nguyện trong Nghi Thức 
Hiệp Lễ: “Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin 
nhìn đến Đức Tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban 
cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý 
Chúa”. Đức Tin ấy đưa đến kết quả phi thường được diễn tả 
qua hình ảnh: chuyển núi dời non hoặc bứng cả gốc cây dâu 
xuống mọc dưới biển! 
 
Đan cử: Thầy Gioan Maria Vianey khi được cha giáo sư 
khảo bài, thấy Vianey quá dốt, cha Giáo trách: 
  - Dốt như lừa, làm sao làm linh mục để Chúa nhờ được? 
  - Vianey vui vẻ đáp: Thưa cha, xưa ông Samson dùng một 
hàm lừa giết cả ngàn quân thù (xTp.15,9t). Sao Chúa không 
dùng cả con lừa Vianey để Ngài chiến thắng sự dữ? Bởi lẽ 
Chúa đã hứa cho những “ai tin vào Ngài, chẳng những làm 
được những việc như Ngài, mà còn làm được những việc 
lớn lao hơn thế nữa!” (Ga 14,12).  Mà thực, người đầy tớ 
trong Chúa Giêsu làm được những việc lớn lao hơn Thầy, tớ 

“Lời Chúa Là Đèn Soi Bước Chân Con, Là Ánh Sáng Chỉ Đường Dẫn Lối!” (Thánh vịnh 119, câu 105) 

SUY NIỆM Và  SỐNG LỜI CHÚA 
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hơn Chủ. Cụ thể khi ta ban Bí tích Thánh Tẩy cho một 
người nguy tử, lúc ấy họ qua đời là họ lên Thiên Đàng ngay. 
Đó là ta đã làm công việc của Chúa Giêsu; hoặc mỗi lần đi 
dâng Lễ, ta cầu nguyện cho những người đã an nghỉ trong 
Chúa, thì chắc chắn nhờ Đức Tin của Hội Thánh Chúa, mà 
ta được đóng góp phần Đức Tin của mình nhỏ bé như hạt 
cải, làm  nhiều linh hồn được Chúa đón vào Thiên Đàng. 
Trong khi Đức Giêsu vất vả suốt đời phục vụ cho đến chết, 
Ngài mới đưa được một tên trộm lành vào Thiên Đàng (x Lc 
23,43). 
 
Vậy “tin là cách chiếm hữu những điều còn trong hy vọng, 
là phương nhận thức các thực tại người ta không thấy!” 
(Dt.11, 1). 
 
 Cầu nguyện:  

Lạy Chúa, xin biến chúng con thành những khí cụ đắc lực 
trong bàn tay của Chúa, để chúng con biết khiêm tốn phụng 
sự Chúa trong tâm tình hiếu thảo, tin yêu và 
phục vụ anh chị em trong tình yêu 
thương của Chúa. Amen. 

*** 
 

CHÚA NHẬT 28  THƯỜNG NIÊN 
NĂM C 

13 – 10 – 2013 
“Đức Giêsu Biểu Tượng Tình Yêu” 

   

 Lời Chúa: (Lc 17:11-19)  
11

 Trên đường lên Giêrusalem, Ðức 
Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền 
Samaria và Galilê. 

12
 Lúc Người vào 

một làng kia, thì có mười người 
phong hủi đón gặp Người. Họ dừng 
lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin dủ 
lòng thương chúng tôi!" 

14
 Thấy vậy, Ðức Giêsu bảo họ: 

"Hãy đi trình diện với các tư tế". Ðang khi đi thì họ đã được 
sạch. 

15
 Một người trong bọn, thấy mặt được khỏi, liền quay 

trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 
16

 Anh ta sấp mình 
dưới chân Ðức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. 
17

 Ðức Giêsu mới nói: "Không phải cả mười người đều được 
sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 

18
 Sao không thấy họ 

trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang 
này?" 

19
 Rồi Người nói với anh ta: "Ðứng dậy về đi! Lòng 

tin của anh đã cứu chữa anh". 
 
  Suy Niệm:  
 
Naaman, một viên tướng chỉ huy quân đội và cũng là người 
được quý mến của vua Aram, bị bệnh phong cùi, đã được 
tiên tri Êlisa chữa lành bằng cách bảo ông xuống tắm bảy 
lần ở sông Jordan. Ban đầu ông tức giận không chịu làm 
theo lời ngôn sứ chỉ dẫn vì cho rằng chẳng lẽ nước các sông 
ở Đamát không sạch hơn nước sông ở Do Thái hay sao. Các 
bề tôi khuyên ông nên nghe lời vị ngôn sứ: “Cha ơi, giả như 
vị ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại 
không làm? Phương chi ngôn sứ chỉ nói: ông hãy đi tắm, thì 

sẽ được sạch.” Naaman đã giác ngộ để vâng lời ngôn sứ, 
ông đã xuống tắm bảy lần ở sông Jordan, và  ông đã được 
khỏi bệnh!  
 
Naaman được sạch bệnh phong cùi không phải vì nước sông 
Jordan sạch hơn nước sông ở Đamát, hoặc nước sông Jordan 
có sức làm cho ông hết bệnh; bởi vì đã có bao người Israel 
bị bệnh phong cùi và đã tắm hơn bảy lần tại sông Jordan mà 
vẫn không hết bệnh! Nước sông Jordan chỉ là một phương 
tiện Thiên Chúa dùng để làm cho Naaman được sạch; nếu 
điều gì đó chỉ là phương tiện, thì người ta có thể dùng 
phương tiện này hay phương tiện khác. Đi tắm bảy lần tại 
sông Jordan, giúp Naaman diễn tả thái độ tương xứng để có 
thể lãnh nhận ơn Thiên Chúa. Nếu Naaman không có thái độ 
thần phục qua việc đi tắm như tiên tri yêu cầu, thì ông không 
thể khỏi bệnh. Nước sông Jordan và thái độ thích hợp phải 
có, đã giúp Naaman được lành bệnh. 
 
Naaman đòi tiên tri chữa bệnh cho mình theo kiểu cách ông 
muốn: “Ta tưởng vị tiên tri đó sẽ ra đứng trước mặt ta, giơ 

tay cầu khẩn Thiên Chúa và chữa bệnh 
cho ta.” Naaman đâu ngờ vị tiên tri cũng 
chẳng cần gặp ông, chỉ nói với ông qua 
một tiểu đồng rằng ông hãy đi tắm bảy lần 
ở sông Jordan thì ông sẽ được sạch. Nếu 
Naaman không được các bề tôi giúp nhận 
ra thái độ và cung cách hành xử chính 
đáng là làm theo lời của vị ngôn sứ, thì 
ông đã không được khỏi bệnh. Nhiều 
người cũng có cung cách hành xử như 
Naaman: đòi Thiên Chúa phải làm theo ý 
mình; ngay cả khi xin Thiên Chúa ban 
ơn, họ cũng đòi Thiên Chúa phải ban ơn 
đó theo ý họ, và thậm chí họ còn không 
muốn nhận ơn nếu Thiên Chúa không 
ban theo cách họ muốn. 
 

Vị ngôn sứ không nhận lễ vật hậu tạ, vì ngôn sứ cũng chỉ là 
dụng cụ Thiên Chúa dùng. Chính thái độ vô vị lợi, không 
nhận lễ vật hậu tạ, giúp viên quan Naaman nhận ra chính 
Thiên Chúa của Israel mới là Đấng chữa bệnh cho ông, và là 
Đấng yêu thương ông vô cùng. Ông đã được xin chở ít đất 
về quê hương để luôn tưởng nhớ Thiên Chúa của đất nước 
Do Thái. Thái độ kính nhớ Thiên Chúa của ông thật đẹp 
lòng Thiên Chúa, tuy dù người ngày nay thấy ông không cần 
phải mang đất về quê hương, vì Thiên Chúa của dân Do 
Thái cũng là Thiên Chúa của mọi dân tộc, kể cả dân tộc của 
ông, và Ngài ở khắp mọi nơi chứ không phải chỉ ở trên đất 
nước Do Thái. Tiên tri Êlisa, đất nước Do Thái, là những 
phương tiện Thiên Chúa dùng để diễn tả tình yêu thương 
của Ngài cho tất cả mọi người, cho mọi dân tộc kể cả dân 
tộc Việt Nam chúng ta. Với Đức Giêsu, người ta biết cần 
thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và Sự Thật (Ga.4, 
23). 
 
Thời Đức Giêsu, Ngài cũng động lòng thương và chữa mười  
người bị bệnh phong cùi qua việc nói họ hãy đi trình diện 
các tư tế, để chứng thực rằng họ đã lành bệnh. Khi đi đường 
họ nhận biết mình đã khỏi bệnh nhưng chỉ có một người trở 
lại ngợi khen Thiên Chúa, và sấp mình dưới chân Đức Giêsu 
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để cám ơn Người. “Không phải tất cả mười người được khỏi 
bệnh sao? Còn chín người kia đâu sao không thấy trở lại tôn 
vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại này?” Đức Giêsu 
không đòi họ phải cám ơn Ngài, nhưng Ngài muốn tất cả 
đều phải tôn vinh Thiên Chúa. 
 
Khi một người được ơn mà biết tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa,  
thì họ không chỉ được ơn mà họ đã xin; họ còn được điều 
quý hơn nữa, đó là nhận biết Thiên Chúa yêu thương họ, và 
Ngài đã thương ban cho họ những điều mà họ mong ước. 
Biết rằng mình được Thiên Chúa yêu thương, là một ơn vô 
cùng lớn. Điều này giúp người ta sống bình an hạnh phúc 
trong mọi hoàn cảnh và ở bất cứ thời điểm nào. Qua biến cố 
trở lại tôn vinh tạ ơn Thiên Chúa, anh người ngoại còn được 
điều đáng quý hơn cả ơn chữa bệnh phần xác: ơn đức tin. 
Anh ta nhận ra Đức Giêsu là tình yêu của Thiên Chúa cho 
anh và cho con người. Thiên Chúa yêu thương anh qua Đức 
Giêsu Kitô. 
 
Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Ngài là dấu chỉ Thiên 
Chúa đang hiện diện giữa con người, Thiên Chúa đang yêu 
thương con người qua Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu đã chết 
và đã sống lại, mỗi người cũng sẽ chết và sống lại với Ngài. 
“Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. 
Nếu ta cùng kiên vững với Ngài, ta sẽ cùng Ngài thống trị.” 
Số phận của Đức Giêsu, là số 
phận của mỗi người chúng ta; 
hiện tại của Đức Giêsu là tương 
lai của mỗi người chúng ta. Sự 
dữ không làm chủ được Ngài, 
Ngài đã chiến thắng sự dữ và 
sự chết, mỗi người chúng ta 
cũng sẽ cùng chiến thắng với 
Ngài. Đức Giêsu là đường, là 
sự thật và là sự sống.  
 
Đức Giêsu là mối lợi tuyệt vời, 
là niềm hy vọng của con người. 
Chính vì thế Phaolô và cả Giáo 
Hội miệt mài rao giảng Đức 
Giêsu đã chết và đã sống lại. 
Đức Giêsu là dấu chỉ cho thấy 
Thiên Chúa yêu thương con 
người vô cùng. Cái chết thập giá của Đức Giêsu cho thấy 
Thiên Chúa yêu thương con người đến độ nào! Rao giảng 
Đức Giêsu chết và sống lại, là rao giảng Thiên Chúa là Đấng 
tuyệt vời, là Đấng yêu thương con người vô cùng. Biết Đức 
Giêsu, là biết Thiên Chúa, là biết Thiên Chúa là Đấng yêu 
thương. Đức Giêsu là Tin Mừng cho tất cả mọi người.   
 
Cầu Nguyện 
 
"Lạy Chúa, Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng được 
tạ ơn Chúa lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng 
của chúng con chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho 
chúng con ơn cứu độ muôn đời". 
 
 Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống tâm tình biết ơn, 
biết ơn Chúa, biết ơn người để cuộc đời chúng con là bài ca 
tri ân tình thương của Chúa. Amen. 

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM C 
20 – 10 – 2013 

“Chúa Nhật Truyền Giáo” 
  
 Lời Chúa: Lc 18:1 - 8 
 
Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để  
dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 
Người nói: "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta 
chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 
Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần 
đến thưa với ông: "Xin ngài bênh vực tôi chống lại kẻ kiện 
tôi". Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối 
cùng, ông ta nghĩ bụng: "Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên 
Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy 
rầy mãi, thì ta bênh vực mụ cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, 
làm ta nhức đầu nhức óc".  
 
Rồi Ðức Giêsu nói: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói 
đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ 
Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù 
Người có trì hoãn! Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau 
chóng bênh vực họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu 
Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng !" 
 

 Suy Niệm:  
 
Người có tôn  giáo luôn gắn liền với cầu 
nguyện. Cầu nguyện là hơi thở, là sự 
sống của người tín hữu. Vậy cầu nguyện 
là gì ? 
 
Cầu nguyện theo thánh Augustinô là 
thưa chuyện với Chúa, như một người 
con hiếu thảo thưa chuyện với cha mẹ, 
hoặc như hai người bạn chân tình tâm sự 
với nhau. 
 
Vâng, nếu hiểu cầu nguyện là một cuộc 
tâm sự, là một cuộc trò chuyện, thì quả 
thực cầu nguyện là một điều rất dễ dàng 
và dành cho mọi người, chứ không phải 
chỉ dành riêng cho các linh mục, tu sĩ 

hay những người trí thức. 
 
Mỗi người trong chúng ta cũng đều có kinh nghiệm về 
những lần trò chuyện, trao đổi tâm sự với người khác. Vậy 
chúng ta đã thường hay nói những gì? 
 
Tôi xin thưa: 
 
- Nếu là bè bạn thân thích, chúng ta có thể nói tới mọi sự: sự 
vui cũng như sự buồn, sự trong nhà cũng như sự ngoài ngõ, 
sự quan trọng cũng như sự tầm phào. Nói chung nếu là bạn 
bè chúng ta có rất nhiều điều để tâm sự với nhau, để kể cho 
nhau . . . 
 
Khi đến với Chúa, chúng ta cũng có thể trình bày về những 
niềm vui, những nỗi buồn, những đắng cay và những băn 
khoăn lo lắng chúng ta đã gặp phải. Và  chắc chắn khi niềm 
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vui được chia sẻ, thì niềm vui sẽ được nhân  rộng hơn lên. 
Nỗi buồn được chia sẻ, nỗi buồn sẽ vơi đi. Chính những lời 
kinh xuất phát từ giữa lòng cuộc đời, từ những biến cố xảy 
ra hằng ngày, sẽ dễ làm cho chúng ta cầm trí và tránh đi thói  
quen máy móc chiếu lệ trong cầu nguyện. 
 
Tuy nhiên, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy cầu 
nguyện trong kiên trì và tín thác. Thiên Chúa sẽ không bỏ 
rơi những ai kêu cầu Người, nhất là những người thấp hèn, 
bé nhỏ, miễn là biết đặt niềm tin tưởng vào Chúa.  
 
Thánh nữ  Monica đã  luôn cầu xin Chúa cho đứa con hoang 
đàng của mình là Augustinô. Hằng ngày bà khóc lóc, ăn 
chay và hãm mình. Một hôm quá thất vọng, bà đã đến hỏi ý 
kiến thánh Ambrôsiô và thánh giám mục đã trả lời: 
- Bà hãy yên trí, đứa con của biết bao nhiêu nước mắt sẽ 
không thể nào hư mất. Mười tám năm đằng đẵng, sau cùng 
Augustinô mới trở lại. 
 
- Như vậy, cầu nguyện là một việc rất dễ dàng mà bất cứ ai 
cũng đều có thể và phải làm được. Nhưng cầu nguyện  
không  phải là chúng ta đòi Thiên Chúa làm theo ý chúng ta 
mà là để xin được theo ý Chúa với một lòng tin tưởng cậy 
trông tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa.  
 
Đức Hồng Y Jaime Sin, Tổng giám mục Manila, Phi Luật 
Tân, thường trích dẫn bài thơ của một tác giả vô danh trong 
các bài giảng của Ngài. Bài thơ ấy như sau: 
 
Tôi đã xin Chúa cất khỏi sự kiêu hãnh của tôi và Chúa trả 
lời: "Không". Ngài nói rằng không phải Ngài là người cất 
khỏi mà chính tôi mới là người phấn đấu để vượt thắng nó. 
Tôi đã xin Chúa làm cho đứa con tàn tật của tôi được lành 
lặn và Chúa trả lời: "Không". Ngài nói rằng tinh thần mới 
lành lặn, còn thể xác chỉ là tạm bợ. 
 
Tôi đã xin Chúa ban cho tôi sự kiên nhẫn và Chúa đã trả lời: 
"Không". Ngài nói rằng kiên nhẫn là hoa trái của thử thách. 
Ngài không ban cho tôi trái ấy mà để tôi tự tìm lấy. 
 
Tôi đã xin Chúa ban cho tôi được hạnh phúc và Chúa đã trả 
lời: "Không". Ngài nói rằng Ngài ban ân phúc cho tôi, còn 
hạnh phúc hay không là tùy tôi. 
 
Tôi đã xin Chúa gia tăng tinh thần cho tôi và Chúa đã trả lời: 
"Không". Ngài nói rằng tôi phải tự lớn lên, nhưng Ngài sẽ 
cắt tỉa để tôi mang nhiều hoa trái. 
 
Tôi đã xin Chúa đừng để tôi đau khổ và Ngài đã trả lời: 
"Không". Ngài nói rằng đau khổ là cho tôi được xa cách với 
những vướng bận trần gian và mang tôi đến gần Ngài. 
 
Tôi đã hỏi: "Liệu Ngài có yêu tôi không" và Ngài đã trả lời 
rằng: "Có". Ngài nói rằng Ngài đã ban cho tôi Người Con 
Một, Đấng đã chết vì tôi và một ngày nào đó, tôi sẽ được lên 
Thiên đàng vì tôi đã tin. 
 
Tôi đã xin Chúa giúp tôi yêu mến tha nhân như Ngài yêu 
thương tôi và Chúa nói: "Cuối cùng con đã xin đúng điều ta 
chờ đợi". 

Nguyện xin Chúa ban thêm lòng tin để chúng ta luôn kiên 
nhẫn trong lời cầu nguyện và tín thác vào sự quan phòng của 
Chúa. Amen. 

 Lm. Joseph Tạ Duy Tuyền 
 
 
Cầu Nguyện: 
 
Lạy Cha, xin làm cho con yêu mến Cha và những người 
chung quanh con một cách nồng nhiệt. Chính tình yêu ấy là 
cốt tủy cho đời sống cầu nguyện của con. Và cầu nguyện 
chính là hơi thở không thể không có của tình yêu ấy. Xin 
cho con hiểu được bản chất và cốt tủy của cầu nguyện chính 
là tình yêu. Không yêu thì không thể cầu nguyện đúng nghĩa 
được. Không yêu thì mọi lời cầu đều chỉ là những lời nói 
trống rỗng, không hồn. Vì thế, xin cho con biết quan tâm 
vun trồng tình yêu. Amen. 
 
 
   *** 
  
 

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN NĂM C 
27 – 10 – 2013 

“Xin Thương Xót Chúng Con”  
 

 Lời Chúa (Lc 18:9-14)  

 
9
 Khi ấy, Ðức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự 

hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: 
10

 

"Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc 

nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế.  
11

 Người Pharisêu đứng riêng một mình, cầu nguyện rằng: 
"Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ 
khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế 
kia. 

12
 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một 

phần mười thu nhập của con. 
13

 Còn người thu thuế thì đứng 
đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa 
đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót 
con là kẻ tội lỗi." 
14

 "Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về 
nhà thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. 
Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình 
xuống sẽ được tôn lên."  
 
 Suy Niệm: 
 
Chúa Nhật trước Chúa Nhật cuối tháng mười là khánh nhật 
truyền giáo. Năm nay cũng là năm thánh truyền giáo của 
Giáo Hội Việt Nam, đây cũng là dịp thuận lợi để Kitô hữu 
Việt Nam tìm hiểu sâu xa về sứ mạng truyền giáo. Truyền 
giáo, là giúp người ta tin nhận Đức Giêsu đã chết và đã sống 
lại, để họ tin Đức Giêsu là Thiên Chúa nhập thể, để họ trở 
nên Kitô hữu. Tại sao phải truyền giáo?   
 
Một số người cho rằng nếu không truyền giáo, nghĩa là nếu 
không giúp người ta trở lại đạo Công Giáo thì người ta 
không được cứu độ. Họ tưởng rằng những người ngoại đạo 
chết sẽ sa hỏa ngục, hoặc ít là không được lên thiên đàng 
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hưởng hạnh phúc đời đời. Công Đồng Chung Vaticanô II 
dạy rằng, cả những người không biết Đức Giêsu, cả những 
người không biết Thiên Chúa, thậm chí những người vô thần 
cũng có thể được cứu độ (Hiến Chế Giáo Hội số 16).  
  
Đứng trên quan điểm của một người không tôn giáo, tất cả 
các tôn giáo đều như nhau: tất cả các tôn giáo đều tốt, đều 
dạy ăn ngay ở lành. Có nhiều người Công Giáo sống tốt hơn 
những người không theo đạo nào hoặc sống tốt hơn một số 
người theo đạo khác, nhưng cũng có những người sống 
trong tôn giáo ngoài Kitô giáo hoặc không theo một tôn giáo 
nào cũng ăn ngay ở lành và thậm chí còn sống tốt hơn một 
số Kitô hữu. Như vậy, Kitô hữu truyền giáo không phải vì 
Kitô hữu sống tốt hơn những người không tôn giáo hoặc 
sống trong các tôn giáo khác. 
 
Tin Mừng theo thánh Matthêu cho thấy Đức Giêsu truyền 
lệnh cho các tông đồ “dạy muôn dân trở thành môn đệ,” dạy 
bảo người ta tuân giữ những điều Đức Giêsu đã dạy các môn 
đệ. Kitô hữu truyền giáo không phải vì sợ người ta nếu 
không theo đạo Công Giáo thì phải sa hỏa ngục, nhưng bởi 
vì Đức Giêsu đã truyền lệnh. 
 
Một số Kitô hữu không thích chữ truyền giáo, vì họ cho 
rằng từ ngữ này mang tính bá quyền, thống trị, độc tôn, tự 
kiêu, vì nó hàm chứa rằng Kitô giáo là nhất, chỉ có Kitô giáo 
là đúng. Nhiều người cho rằng, nếu dùng từ ngữ truyền giáo 
thì rất khó có thể đối thoại với những người sống trong các 
tôn giáo khác, vì nếu tiếp xúc với ai mà lại nghĩ người đó 
đang theo một tôn giáo sai lầm, và rồi chỉ tìm mọi cách làm 
cho người đó vào đạo của mình, thì làm sao có thể trân trọng 
và trao đổi chân tình một vấn đề.  
 
Một số Kitô hữu thích dùng từ ngữ rao giảng Tin Mừng. Từ 
ngữ này có thể hiểu khi một người trình bày cho người khác 
tôn giáo của mình, họ nghĩ rằng điều họ biết họ tin là đúng, 
nên họ loan báo cho người khác biết, để nếu người đó thấy 
như họ và tin theo, thì người đó sẽ được hạnh phúc như họ 
cảm nghiệm. Việc người khác trở lại hay không là tùy do 
người đó, Kitô hữu chỉ chia sẻ những gì mình thấy là hay là 
tuyệt, và để người đó hoàn toàn tự do theo điều mà họ thấy 
đúng nhất hay nhất tuyệt nhất. Kitô hữu luôn tôn trọng tự do 
tôn giáo của người khác. Tự do tôn giáo là quyền của con 
người, quyền này đã được công đồng chung Vatican khẳng 
định. Kitô hữu không được rửa tội cho ai nếu người đó 
không muốn. Thực ra, từ ngữ “truyền giáo” là từ ngữ được 
sử dụng “nội bộ” thôi, nghĩa là, chỉ dùng giữa những Kitô 
hữu với nhau thôi, chứ không thể dùng để nói với những 
người theo các tôn giáo khác được. Nếu nói với những 
người ngoài Kitô giáo, từ ngữ loan báo Tin Mừng có lẽ dễ 
được chấp nhận hơn. 
 
Rao giảng Tin Mừng là nói về Đức Giêsu Kitô. Kể cho 
người ta nghe Đức Giêsu là ai, Ngài đã làm gì, Ngài thực sự 
là ai. Tín hữu tin rằng Đức Giêsu chết và phục sinh là Tin 
Mừng tuyệt đối cho tất cả mọi người, thế nên, họ muốn chia 
sẻ Tin Mừng cho người khác. Tin Mừng Đức Giêsu Phục 
Sinh làm cho Kitô hữu hạnh phúc, nên Kitô hữu muốn người 
khác được bình an, hạnh phúc như họ, nên họ rao giảng Tin 
Mừng tuyệt vời này. 

Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh, ai tin vào Ngài sẽ không 
phải chết, và nếu có chết cũng sống lại. Đức Giêsu đã chết 
và đã sống lại. Đức Giêsu phải chết, vì Ngài mang thân phận 
con người. Không có ai là người mà đã không chết. Đức 
Giêsu đã phục sinh. Sự Ngài phục sinh trở thành dấu chỉ cho 
người ta nhận ra sự thật về chính Ngài: Ngài là Thiên Chúa 
nhập thể. Thiên Chúa đã làm người để chỉ cho con người 
biết con đường cứu độ, chỉ cho người ta biết cách sống giúp 
người ta hạnh phúc đích thực. 
 
Đức Giêsu là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Ngài là biểu 
tượng tình yêu Thiên Chúa. Đức Giêsu là chính tình yêu 
Thiên Chúa cho con người. Biết Đức Giêsu, là biết hơn về 
Thiên Chúa. Biết Đức Giêsu, là biết Thiên Chúa yêu thương 
con người đến độ nào; vì nếu không yêu thương, tại sao 
Thiên Chúa lại nhập thể, lại vĩnh viễn làm người! Thiên 
Chúa yêu thương con người vô cùng. Tình yêu của Thiên 
Chúa đối với con người như một lời mời gọi con người đáp 
trả tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu đáp trả tình yêu, ân tình 
đền đáp ân tình. Con người đáp trả tình yêu Thiên Chúa 
bằng việc phó thác tất cả cho Thiên Chúa trong niềm tin 
tưởng tuyệt đối. 
 
Bước theo Đức Giêsu, trở nên môn đệ của Ngài, là đã bắt 
đầu được giải phóng, được an bình hạnh phúc vì biết Thiên 
Chúa yêu thương con người vô cùng. Kitô hữu muốn người 
khác biết Đức Giêsu, là để họ được bình an và hạnh phúc 
thật sự. Đó là lý do tại sao Kitô hữu rao giảng Tin Mừng, 
rao giảng Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh. Đức Giêsu là 
chính Thiên Chúa nhập thể. Thiên Chúa yêu thương con 
người vô cùng, nên đã sai Con Ngài nhập thể để đưa con 
người đến với Thiên Chúa, để con người được hạnh phúc 
đích thực. 
 
Con người ngày nay dường như được đánh động bởi những 
việc làm hơn là những lời nói xuông. Họ được đánh động 
bởi chứng từ cuộc sống hơn là bài giảng hay. Nếu Kitô hữu 
cho người khác thấy niềm tin vào Đức Giêsu chết và sống 
lại đã chi phối đời sống của họ, giúp họ vượt qua khó khăn 
và giúp họ chấp nhận cuộc sống đích thực như thế nào, thì 
chắc có nhiều người sẽ tìm hiểu về Đức Giêsu, Đấng đã làm 
cho các Kitô hữu những điều tuyệt vời như vậy. 
 
Cầu Nguyện 
 
Lạy Cha, những tội chúng con phạm vừa mang dáng dấp của 
tội Ađam vừa mang dáng dấp của tội Cain. Tội nào cũng là 
khép lại trên chính mình, khước từ Thiên Chúa và quay lưng 
trước anh em. Tội nào cũng là lấy mình làm trung tâm và 
qui tất cả về mình. Xin cho chúng con đừng nhìn ngắm công 
trạng của mình, nhưng nhìn vào những nén bạc Cha giao mà 
chúng con chưa đầu tư sinh lợi cho đủ. 
 
Xin cho chúng con đừng tự mãn nhìn về quá khứ, nhưng 
hướng đến tương lai với bao điều cần thực hiện. Lạy Cha, 
xin cho chúng con đừng lấy đức hạnh của mình làm thước 
đo người khác, đừng cứng cỏi lạnh lùng khi đánh giá tha 
nhân. Ước gì chúng con có quả tim như Con Cha, hiền lành 
và khiêm nhượng, để chúng con có thể mở ra đến vô cùng 
trước những đòi hỏi của Cha và nhu cầu của anh em. Amen.    
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