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Mahatma Gandhi, Vị Cha Già của dân tộc Ấn Độ, để trả lời các phóng viên hỏi tại sao Ngài lại kiên cường 

trong công cuộc đấu tranh giành tự do độc lập cho Ấn Độ mà không sử dụng đến bạo lực, nhất là để đối đầu 

với chủ nghĩa thực dân Anh vốn được mệnh danh là một con ‘cáo già’, Ngài đã phát biểu : “Bất kỳ ai sở hữu 

dù chỉ một hạt giống nhỏ của niềm tin, sẽ không bao giờ thất vọng trước muôn vàn thử thách gian nan”. Thật 

vậy, ‘tin’ là yếu tố quan trọng trong cuộc sống mỗi người chúng ta. Lòng tin giúp chúng ta làm được những 

việc chúng ta mong muốn. Lòng tin giúp chúng ta tổ chức cuộc sống của mình. Nhờ tin vào khả năng của 

mình, nhờ tin vào những người thân quen và những người chung quanh nên chúng ta mới có thể sống được. 

Bởi vậy, ‘tin’ là yếu tố rất cần thiết cho việc sinh tồn. Những ai không ‘tin’ sẽ sống ra sao, tôi không biết ! 

Trong Tin Mừng hôm nay, các tông đồ thưa với Chúa Giêsu : “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”.  

Nên nhớ các tông đồ đã từng xin Chúa nhiều điều, có những điều Chúa từ chối, thậm chí có điều Chúa còn 

quở trách, nhưng lần nầy Chúa chẳng những không trách mà còn hướng dẫn bổ sung giúp các ông hiểu rõ hơn. 

Lòng tin mà các ông xin hôm nay là “Tin vào Chúa Giêsu”, Đấng mà họ chấp nhận bỏ mọi thứ mà đi theo. 

Họ đã tin vào Ngài, nhưng lòng tin đó vẫn còn yếu kém lắm. Đọc lại sẽ thấy các ông xin ‘thêm’, có nghĩa là 

các ông đã tin vào Chúa Giêsu vì Ngài chân thật, vì Ngài hiền lành nhân ái, vì Ngài có quyền năng chữa trị 

bệnh hoạn tật nguyền, vì Ngài có những lời lẽ khôn ngoan. Họ cũng đã từng thấy dân chúng thán phục Ngài 

vì Ngài giảng dạy như một Đấng có uy quyền. Thế sao hôm nay họ lại phải xin ‘thêm’ lòng tin ?  

Chắc chắn một điều là tuy họ đã tin nhưng họ vẫn còn do dự trong lòng. Giáo huấn của Ngài thì hay nhưng 

nhiều khi đòi hỏi rất gắt gao, khó lòng tuân giữ. Khi theo Ngài, họ mơ tưởng quyền cao chức trọng, thì Ngài 

lại bảo họ phải khiêm nhường và hạ mình phục vụ. Họ đã quen với luật “ăn miếng trả miếng”, “mắt đền mắt, 

răng đền răng”, thì Ngài lại bảo phải tha thứ và yêu thương kẻ thù. Không những thế, Ngài còn bảo phải tha 

thứ vô hạn định. Bất cứ khi nào người ta xúc phạm đến mình rồi xin lỗi, thì mình phải tha thứ. Và còn biết 

bao điều khác rất khó thực hành. Các tông đồ không muốn từ bỏ Chúa, nhưng theo Chúa thì khó quá, nên họ 

mới xin Chúa ‘thêm’ lòng tin cho họ. Chúa dùng những hình ảnh đối chọi lẫn nhau mà giúp các ông hiểu.  

Chúa dùng lối nói “thậm xưng” để nhấn mạnh tư tưởng quan trọng. Chúa đã dùng cách nầy nhiều lần, chẳng 

hạn “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Trời”, “nếu mắt làm dịp phạm tội, hãy móc 

mắt ra”, “hễ tay chân làm dịp phạm tội, hãy chặt tay chặt chân để khỏi sa vào hỏa ngục”…Hôm nay Chúa 

muốn nói với các ông rằng hãy có một chút đức tin thôi, các ông có thể làm được những chuyện phi thường. 

Lòng tin là để đi theo con đường phục vụ của Chúa. Các ông cũng được Chúa nhắc nhở rằng : “Những gì các 

ông làm chỉ là bổn phận mà thôi, Trước mặt Chúa, mọi người đều là những đầy tớ vô dụng”. Vô dụng có nghĩa 

là chỉ làm được những việc trong khả năng giới hạn của mình. Hơn nữa, những việc làm do khả năng của 

mình cũng là nhờ Chúa ban ơn trợ giúp mà thôi. Do đó, không thể tự hào kể lể công trạng và tìm kiếm vinh 

quang cho riêng mình. Thêm vào đó, những lần thất bại, chúng ta dễ quay lại trách Chúa chứ không nhận lỗi. 

Mỗi người chúng ta tin Chúa và theo Chúa, nhưng nhiều khi lòng tin của chúng ta còn yếu kém lắm ! Vì lý do 

nầy hay lý do khác, chúng ta nghi ngờ Chúa. Hãy noi gương các tông đồ, cầu xin Chúa tăng thêm lòng tin cho 

chúng ta. Càng dễ xao động trước những biến cố khác thường, chúng ta lại càng phải khẩn cầu xin Chúa tăng 

thêm lòng tin. Nhưng chúng ta không chỉ cầu nguyện mà còn chu toàn những bổn phận hằng ngày trong tầm 

tay của mình với hết lòng tin yêu vào Chúa. Nên nhớ rằng, không có việc lành nào mà không có Ơn Chúa phù 

trợ. Không có việc lành nào mà không để lại những kết quả tốt đẹp lâu dài. Hơn nữa, trong cuộc sống, những 

việc lớn lao đều là kết quả của những việc nhỏ đan kết lại mà thôi. 

Chúng ta xin Chúa tăng thêm lòng tin, vì có lòng tin mạnh, chúng ta sẽ được an tâm vui sống và chu toàn trách 

nhiệm của mình. Có những lúc đang khi thi hành nhiệm vụ, chúng ta không thấy ơn Chúa, nhưng sau nầy khi 

nghiệm lại, chúng ta nhận ra bàn tay Chúa dẫn dắt công việc của mình.  Một mặt chúng ta cầu xin Chúa tăng 

thêm lòng tin, một mặt chúng ta lo chu toàn bổn phận và đặt hết tình thương vào từng cử chỉ, lời nói, việc làm 

thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được những việc hữu hiệu trong cuộc sống. Vì tất cả đều là hồng ân Chúa ban, 

chính Chúa là nguồn mạch mọi ân phúc, nên mọi việc chúng ta làm đều dựa vào quyền năng Ngài. Chúng ta 

cần thốt lên lời Chúa Giêsu dạy : “ Lạy Chúa ! Chúng con là những đầy tớ vô dụng, chỉ làm bổn phận mà 

thôi.”                                                                       Linh mục Phạm Quang Hồng sưu tầm từ tác phẩm “Ánh Sáng Chỉ đường”. 



 

 

 

 


