
XIN CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI MỌI SỰ DỮ (CHÚA NHẬT XVII/C) 

 

LỜI CHÚA: Luca 11,1-13 Ngày nọ, Đức Chúa GIÊSU cầu nguyện ở 

một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa 

Người rằng: ”Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan 

đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông: Khi các con cầu 

nguyện hãy thưa: ”Lạy CHA, nguyện danh CHA cả sáng. Nước CHA 

trị đến. Xin CHA cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Và 

tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng 

con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ.. Nhưng cứu chúng 

con cho khỏi mọi sự dữ”. Và Đức Chúa GIÊSU còn bảo các ông 

rằng: ”Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói 

với người ấy rằng: 'Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có 

anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thiết đãi anh 

ấy'. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: 'Xin đừng quấy rầy tôi, 

vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không 

thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được'. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh 

cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả 

những gì người kia cần. Và Thầy bảo các con: ”Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ 

thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có 

đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin 

quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình 

những của tốt, phương chi CHA các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người”. 

SUY NIỆM. 

Đức GIÊSU KITÔ là Con THIÊN CHÚA, nhập thể làm người. Mặc xác phàm, Đức Chúa GIÊSU có thể tỏ lộ 

thánh nhan THIÊN CHÚA cho loài người. Chính vì thế, khi tông đồ Philipphê nói: ”Thưa Thầy, xin tỏ cho 

chúng con thấy Chúa CHA, như thế là chúng con mãn nguyện”, Đức Chúa GIÊSU trả lời: ”Thầy ở với anh 

em bấy lâu, thế mà anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa CHA .. Anh không tin rằng Thầy ở 

trong Chúa CHA và Chúa CHA ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. 

Nhưng Chúa CHA, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những công việc của mình” (Gioan 14,8-10). 

Giáo huấn của Đức Chúa GIÊSU về THIÊN CHÚA CHA thật rõ ràng. Điểm thâm sâu nhất chính là, Đức 

Chúa GIÊSU đã mạc khải THIÊN CHÚA là CHA của Ngài và cũng là CHA của loài người. Loài người được 

dựng nên giống hình ảnh THIÊN CHÚA. Tất cả tâm tình của con người được gồm tóm trong kinh Lạy CHA 

do Đức Chúa GIÊSU dạy. Lạy CHA, thử hỏi đâu có câu nói nào ngọt ngào hơn, thâm trầm hơn, đầm ấm 

hơn hai tiếng ”Lạy CHA! Thưa CHA! CHA ơi!” 

Mỗi người sinh ra trên cõi đời này đều có một người cha. Hình ảnh người cha dương thế giúp con người 

phần nào hiểu được Tình Yêu vô bờ vô bến của THIÊN CHÚA là CHA. Hơn thế nữa, chính Đức Chúa GIÊSU 



KITÔ qua cuộc sống, cái chết và sống lại của Ngài đã mặc khải cho loài 

người biết thế nào là Tình Yêu bao la THIÊN CHÚA CHA dành cho loài 

người. Làm sao con người có thể suy cho cùng, hiểu cho thấu Tình Yêu 

ngút ngàn ấy? Tất cả đều chỉ nhờ duy nhất nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ, 

Đấng Cứu Độ con người mà thôi! Chiêm ngắm Đức Chúa GIÊSU KITÔ 

tức là con người chiêm ngắm THIÊN CHÚA CHA. Yêu mến Đức Chúa 

GIÊSU tức là con người yêu mến THIÊN CHÚA CHA. Khi đọc kinh Lạy 

CHA, con người thân thưa với THIÊN CHÚA CHA, nhưng cùng lúc, cũng 

thân thưa với Đức Chúa GIÊSU KITÔ nữa. Bởi vì, THIÊN CHÚA CHA và 

THIÊN CHÚA CON là MỘT. THIÊN CHÚA CHA ở trong Đức Chúa GIÊSU và 

Đức Chúa GIÊSU ở trong THIÊN CHÚA CHA. Đức Chúa GIÊSU thực hiện 

chương trình cứu rỗi của THIÊN CHÚA CHA và THIÊN CHÚA CHA chúc 

lành cho mọi công trình của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

Hiểu như thế, con người sẽ dễ dàng đến với THIÊN CHÚA CHA, qua hình 

ảnh trung gian của Đức Chúa GIÊSU. Đến với Đức Chúa GIÊSU tức là 

đến với THIÊN CHÚA CHA vậy. Đó cũng là nòng cốt nội dung tông thư hậu Năm Thánh 2000 của Đức 

Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) tựa đề ”Bắt Đầu Ngàn Năm Mới”. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 

mời gọi, khuyến khích toàn thể Giáo Hội Công Giáo ”ra khơi”, tái khởi hành từ Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

Hãy đặt trọn niềm tin, lòng trông cậy và tình mến yêu nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Ngài chính là Đấng Cứu 

Độ con người, hôm qua, hôm nay và mãi mãi đến muôn đời. 

Đúng như thế. Giáo Hội Công Giáo phải ra khơi phải tái khởi hành từ Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Đó cũng là 

một trong các ý hướng của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI khi ngài quyết định thành lập Hội Đồng Tòa 

Thánh tái Truyền Giảng Tin Mừng cho các quốc gia Kitô Tây Âu tục hóa. Âu Châu đã vứt bỏ nguồn cội 

Kitô và đánh mất ý thức về THIÊN CHÚA nên bị tha hóa và chạy theo những thần tượng giả dối. Hơn bao 

giờ hết, lời cầu cuối cùng trong Kinh Lạy Cha ”Xin cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ” trở thành vô cùng 

cấp thiết. Đặc biệt đối với các tín hữu Công Giáo Việt Nam.. Làm sao để có thể thoát khỏi sự dữ: phá 

thai, dối trá, bạo lực bạo hành và giết người? Thưa, chỉ có phương thế duy nhất là trở về với Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ. Hãy tin vào Ngài. Hãy can đảm công khai rao giảng và tuyên xưng Ngài chính là Đấng Cứu Độ 

con người, hôm qua, hôm nay và mãi mãi đến muôn đời. 

Trong tâm tình đó, các tín hữu Công Giáo cầu nguyện cùng THIÊN CHÚA CHA và cùng Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ trong kinh Lạy CHA: 

Lạy CHA chúng con ở trên Trời. Chúng con nguyện danh CHA cả sáng. Nước CHA trị đến. Ý CHA thể hiện 

dưới đất cũng như trên Trời. Xin CHA cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Và tha nợ chúng 

con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ .. Nhưng cứu 

chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 


