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13/10/19 CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN – C  
 
Lc 17,11-19 
17:11 Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và 
Galilê. 
17:12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ 
dừng lại đằng xa 
17:13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi !" 
17:14 Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế". Đang khi đi thì họ 
đã được sạch. 
17:15 Một người trong bọn, thấy mặt được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh 
Thiên Chúa. 
17:16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. 
17:17 Đức Giêsu mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín 
người kia đâu? 
17:18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" 
17:19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh". 

 

ĐỀ CAO LÒNG BIẾT ƠN 

Một người trong bọn họ, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh 

Thiên Chúa. (Lc 17,15)  

 

Suy niệm: Mười người phong cùi được Chúa chữa lành cách nhẹ nhàng qua một câu nói: 

“Hãy đi trình diện các tư tế.” Phải chăng vì thế mà “chín người kia” nghĩ rằng mình khỏi 

bệnh là chuyện “tự nhiên” chứ không phải là một “ơn” do sự can thiệp siêu nhiên của 

Chúa Giê-su? Chỉ có một người biết mình được khỏi bệnh là một “ơn”, anh “biết ơn” và 

“quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa.” Thật phũ phàng, số người biết tạ ơn Thiên Chúa chỉ 

có 1/10! Mà người ấy lại là người xứ Sa-ma-ri, vốn bị người Do Thái cho là quân ngoại 

đạo! 

 

Mời Bạn: Biết ơn là một trong những đức tính cao quý nhất của con người. Ông bà chúng 

ta dạy: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” Người có lòng biết ơn như được tăng thêm giá trị cho 

chính họ, dù họ là ai, thuộc quốc gia hay tôn giáo nào. Không ai có thể tự lo cho mình mọi 

thứ mình cần. Nói cho thấu đáo, tất cả những gì chúng ta đang có, kể cả sự hiện hữu của 

mình, chúng ta đều đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Tất cả, từ những thứ rất nhỏ bé, vô hình, 

ngay cả không khí hằng ngày mình hít thở, tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa. Tôi có 

nhận ra hồng ân của Ngài tặng ban cho tôi không? Và tôi có ở trong số người quay trở lại 

tạ ơn Thiên Chúa hay trong số “chín người kia”? 

 

Sống Lời Chúa: Hãy chia sẻ một ơn mình nhận trong ngày hôm nay mà mình cho là có 

giá trị to lớn. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con và ban cho chúng con muôn vàn ơn 

phúc. Xin giúp chúng con nhận ra giá trị của ơn Chúa, nhất là Đấng ban ơn cho chúng 

con để chúng con thường xuyên nói lời tạ ơn Chúa. 

 


