
THIÊN CHÚA BẤT TẬN TRONG CÔNG TRÌNH THI ÂN GIÁNG PHÚC! 

 

LỜI CHÚA: Luca 17,11-19  Khi Đức Chúa 

GIÊSU đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên 

giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một 

làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang 

đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: 

”Lạy Thầy GIÊSU, xin thương xót chúng 

con”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: ”Các 

ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong 

lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một 

người trong bọn họ thấy mình được lành 

sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen 

THIÊN CHÚA, rồi đến sấp mình dưới chân 

Đức Chúa GIÊSU và tạ ơn Người. Mà người 

ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Đức Chúa 

GIÊSU phán rằng: ”Chớ thì không phải cả 

mười người được lành sạch sao? Còn chín 

người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn 

vinh THIÊN CHÚA, mà chỉ có người ngoại 

này?” Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: ”Con hãy 

đứng dậy mà về: vì Đức Tin của con đã cứu 

chữa con”. 

 

SUY NIỆM 

Tri Ân là tâm tình cao quý nhất của kẻ bé nhỏ khiêm hạ cũng như của bậc quân tử của đấng trượng phu. 

Tri Ân biểu lộ một nền giáo dục sung mãn giúp con người biết nói lời Cám Ơn trong việc nhỏ cũng như 

trong việc lớn. Tri Ân không có biên giới cũng không phân biệt tuổi tác giai cấp. Lời tri ân là hương thơm 

tỏa ra từ môi miệng của người ý thức mình lãnh nhận một ân huệ mà mình không xứng đáng. Một ân 

huệ nhưng-không đến từ người có lòng tốt. Tri Ân càng cao cả hơn khi được biểu lộ với Đấng là THIÊN 

CHÚA, là CHA và là Chủ Tể sự sống của muôn vật muôn loài. 

THIÊN CHÚA không bao giờ biết đến các giới hạn trong kho tàng phong phú khôn lường và khả năng thi 

ân vô biên. Không! Tuyệt đối Không! Con người trái lại rất nhỏ bé hạn hẹp và vô cùng tương đối. THIÊN 

CHÚA thì bất tận trong mọi công trình thi ân giáng phúc. THIÊN CHÚA ban cho con người ơn lành từng 

giây từng phút và trong mọi hoàn cảnh. Chân Lý này đủ để khuyến khích con người đặt trọn niềm tin 

tưởng nơi lòng từ bi nhân hậu vô bờ của THIÊN CHÚA. Và nhất là, biết dâng lời cảm tạ tri ân đối với mỗi 

một món quà, một hồng ân đến từ THIÊN CHÚA. 



Mỗi ngày qua từ sáng sớm cho đến lúc chiều tối 

con người nhận không biết bao nhiêu ơn lành 

nhưng-không của THIÊN CHÚA. Rồi đi xa hơn. Từ 

khi mở mắt chào đời cho đến khi tắt thở xuôi tay 

trở về cùng THIÊN CHÚA con người cũng nhận 

được trăm trăm triệu triệu hồng ân. Mỗi giây 

phút trôi qua là một hồng ân sự sống. Nhưng rất 

thường khi con người sống cách vô tâm vô tình 

không bao giờ nghĩ đến ơn lành nhận lãnh để 

cám ơn THIÊN CHÚA và hướng lòng trí lên với 

Người. Cứ thế hết năm này qua năm khác cho 

đến khi phải ra đi trình diện trước tòa THIÊN 

CHÚA và phải tính sổ cùng trả lẽ trước mặt 

Người. Lúc ấy con người mới nhận ra mình đã 

hoang phí cuộc đời vì đã không bao giờ nói lời tri 

ân cũng như đã không sống xứng đáng với bổn 

phận làm con cái THIÊN CHÚA! Một linh hồn nơi 

Lửa Luyện Hình đã than thở rằng: ”Giá như 

chúng tôi chỉ được năm phút đồng hồ mà bạn 

phí phạm khi quay về với mình và tự hỏi tại sao 

thế này tại sao thế kia, thì có gì mà chúng tôi đã 

không làm để bày tỏ lòng tri ân thảo mến đối với 

Đấng là CHA nhân hậu vô biên?!” 

Ngoài hồng ân sự sống, tín hữu Công Giáo còn đặc biệt tri ân vì hồng ân Đức Tin, được thuộc về Giáo Hội 

Công Giáo, duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Nếu Đức Tin được xem như ”tuân phục” thì nó có vẽ bị 

giới hạn, nhưng trong thực tế Đức Tin được tỏ lộ như một ”đặc ân” một ”món quà” khi tín hữu Công 

Giáo ý thức về hiện trạng của mình. Thật thế, Đức Thánh Cha Phaolô VI xem Giáo Hội Công Giáo như 

Cộng Đoàn các hữu-thể được kêu gọi sống trong trật tự thể theo một kế hoạch siêu nhiên. Các tín hữu 

được hồng phúc thuộc về Giáo Hội Công Giáo sẽ tìm thấy nơi Giáo Hội định mệnh riêng của mình, lý do 

hiện hữu của mình, lời mời gọi chu toàn một sứ vụ và nhất là có niềm hy vọng trong cuộc sống. Trong 

Giáo Hội Công Giáo không ai bị lạc hướng, bị tuyệt vọng. Bởi vì, chính qua Đức Tin mà THIÊN CHÚA dẫn 

đưa con người đi từ bóng tối tiến về ánh sáng. Đây là lý do thúc đẩy các tín hữu Công Giáo luôn luôn 

sống trong tâm tình cảm tạ tri ân THIÊN CHÚA ngày qua ngày. 

 

Xin kết thúc tâm tình tri ân với Thánh Vịnh 1 phác họa hai con đường mà mỗi tín hữu Công Giáo chân 

chính biết rõ phải chọn cho mình lối sống nào để đẹp lòng THIÊN CHÚA và để biểu lộ lòng tri ân Người. 

 

 



 

Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, 

chẳng bước vào đường quân tội lỗi, 

không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, 

nhưng vui thú với lề luật Chúa, 

nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. 

Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, 

cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, 

cành lá chẳng khi nào tàn tạ. 

Người như thế làm chi cũng sẽ thành. 

Ác nhân đâu được vậy: 

chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. 

Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững, 

quân tội lỗi đâu được đoàn tụ với chính nhân! 

Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, 

còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. 

 

 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 


