
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM C 
4 – 8 – 2013  

‘Làm giàu từ nơi Thiên Chúa’ 

 Lời Chúa: (Lc 12,13-21)  
13

 Một hôm, có người trong đám đông nói với Ðức Giêsu 
rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài 
cho tôi". 

14
 Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử 

kiện hay người chia gia tài cho các anh?" 
15

 Và Người nói 
với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ 
tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống 
người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu".  
16

 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú 
hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 

17
 mới nghĩ bụng 

rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ 
hoa màu!" 

18
 Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá 

những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất 
cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 

19
 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: 

hồn ta hỡi, mình bây giời ê hề của cải, dư xài nhiều năm. 
Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!" 

20
 Nhưng 

Thiên Chúa bảo ông ta: "Ðồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ 
đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay 
ai?" 

21
 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo 

làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế 
đó". 
 
 Suy Niệm:  
 
Cuộc sống hôm nay thật phong phú, giàu có và hiện đại. 
Người ta quan tâm nhiều đến phong cách sống. Nghĩa là 
phải sống, phải sinh hoạt cách nào cho phù hợp với xã hội, 
với môi trường chung quanh, dù ai cũng biết rằng cuộc sống 

luôn thay đổi, 
cuộc đời thì 
chóng qua, 
còn phong 
cách sống 
hôm nay đã 
khác hôm 
trước.  
 
Giới trẻ thì 
yêu chuộng 
sự sành điệu. 
Từ cách phục 
sức, ăn mặc, 
các loại mỹ 
phẩm sử  
 
 

 

 
 
 
dụng, cho đến cách đi đứng, ăn nói…tất cả phải sành điệu, 
hợp thời trang, đúng gu. 
 
Gíới doanh nhân giàu có thành đạt thì tất bật làm giàu. Họ 
luôn chăm chút cho bộ cánh bằng các sản phẩm hàng hiệu. 
Họ lên xe xuống ngựa, ra vào nhà hàng khách sạn năm sao  
như cơm bữa. Thậm chí có vị còn sắm máy bay riêng cho 
tiện việc đi lại. 
 
Thế là cả guồng máy xã hội ra sức cung ứng mọi thứ để thỏa 
mãn mọi yêu cầu, tạo ra phong cách sống khác biệt cho 
nhiều giới khác nhau. 
 
Người Kitô hữu chúng ta tuy hòa mình trong dòng chảy đó 
nhưng vẫn giữ được phong cách sống riêng của mình, không 
chạy theo vật chất chóng qua, nhưng đi tìm sự trường tồn, 
vĩnh cửu. Người Kitô hữu cũng ra sức làm giàu nhưng là 
làm giàu từ nơi Thiên Chúa. Cũng thu gom, tích lủy kho 
tàng, nhưng là kho tàng không hư nát, và không ai có thể 
cướp đi đựơc. Tóm lại, dùng tiền của thế gian, các phương 
tiện trần tục để mua lấy nước Trời, đó là sự khôn ngoan, là 
lẽ sống, là phong cách rất riêng của người công giáo chúng 
ta. 
 
Dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay luôn đúng cho mọi 
thời đại. Con người ra công làm việc và tích trữ của cải, suy 
tính và hưởng thụ. Con người luân chuyển trong một vòng 
tròn và cứ mãi kiếm tìm. “Phù vân-vĩnh cửu,” “hạ giới-
thượng giới,” “hãy hướng lòng-đừng chú tâm,” “cởi bỏ-mặc 
lấy” là những đề tài, lời khuyên được nhấn mạnh trong các 
bài đọc hôm nay. Đức Giêsu không ngăn cấm việc kiếm tìm 
của cải để phục vụ cho sự sống hằng ngày, nhưng Ngài cảnh 
báo sự hưởng thụ ích kỷ, không chia sẻ cho người lân cận. 
Sâu xa hơn, Ngài giới thiệu và mời gọi ta nỗ lực tìm kiếm 
một gia tài đích thật và bền vững. 
 
Sự hiện diện của chúng ta nơi trần thế này không phải là 
ngẫu nhiên. Cũng không phải ngẫu nhiên mà cuộc sống của 
chúng ta luôn cần đến sự liên đới với Thiên Chúa và tha 
nhân. Công đồng Vatican II dạy bạn: “Giá trị con người hệ 
tại ở “cái mình là” hơn là ở “cái mình có.” Tất cả những gì 
con người làm để đạt tới một mức độ công bằng cao hơn, 
một tình huynh đệ rộng lớn hơn và một trật tự nhân đạo hơn 
trong các tương quan xã hội” (GH 35). 
 
Sống Lời Chúa tuần này: “Tôi mặc lấy con người mới bằng 
cách “giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người: 
gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu, tham lam, giận dữ,  
nóng nảy, độc ác, thóa mạ, ăn nói thô tục, nói dối” (Cl 3,2). 

 

và 
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Cầu Nguyện 
 
Lạy Chúa, xin giúp con biết trước hết tìm kiếm những giá trị 
của Tin Mừng Nước Trời, sau đó mới đến việc kiếm tìm 
những của cải vật chất. Amen. 
 

*** 
 

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN NĂM C 
 11 – 8 – 2013 
“Tỉnh Thức”  

 Lời Chúa: (Lc 12,32-48)  

 

Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng:
32

 "Hỡi đoàn 
chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước 
của Người cho anh em. 

33
 "Hãy bán của cải mình đi mà bố 

thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một 
kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm cắp 
không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá. 

34
 Vì kho 

tàng của anh em ở đâu, thì 
lòng anh em cũng ở đó. 

35
 

"Anh em hãy thắt lưng cho 
gọn, thắp đèn cho sẵn. 

36
 

Hãy làm như những người 
đợi chủ đi ăn cưới về, để khi 
chủ vừa về tới và gõ cửa, là 
mở ngay. 

37
 Khi chủ về mà 

thấy những đầy tớ ấy đang 
tỉnh thức, thì thật là phúc 
cho họ. Thầy bảo thật anh 
em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ 
vào bàn ăn, và đến bên từng 
người mà phục vụ. 

38
 Nếu 

canh hai hoặc canh ba ông 
chủ mới về, mà còn thấy họ 
tỉnh thức như vậy, thì thật là 
phúc cho họ. 

39
 Anh em hãy 

biết điều này: nếu chủ nhà 
biết giờ nào kẻ trộm đến, 
hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 

40
 Anh 

em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không 
ngờ, thì Con Người sẽ đến".  
41

 Bấy giờ ông Phêrô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này 
cho chúng con hay cho tất cả mọi người?" 

42
 Chúa đáp: 

"Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông 
chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc 
gạo đúng giờ đúng lúc? 

43
 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy 

đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 
44

 Thầy bảo 
thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của 
mình. 

45
 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: "Chủ ta còn 

lâu mới về", và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén 
say sưa, 

46
 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không 

ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải 
chung số phận với những tên thất tín. 

47
 "Ðầy tớ nào đã biết 

ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý 
chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 

48
 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm 

những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho 
nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị 
đòi hỏi nhiều hơn". 

  Suy Niệm:  
 
Lời Chúa qua bài Tin Mừng của Chúa Nhật này mời gọi mỗi 
người hãy tỉnh thức; tỉnh thức ở đây không có nghĩa là thức 
đêm, không ngủ được, mà tỉnh thức ở đây là luôn sống một 
cách đàng hoàng tử tế, sống chu toàn trách nhiệm đối với 
Chúa, đối với tha nhân. Hiểu như thế thì khi ta sống trọn vẹn 
giới luật của Chúa, luật của Giáo Hội truyền dạy, thì ta là 
những người đang tỉnh thức và sẵn sàng, hay nói cách khác, 
ta là những người khôn ngoan của Chúa. Và, nếu như một 
người không sống lời của Chúa, không sống theo những 
điều Giáo Hội dạy, thậm chí làm những điều sai trái, tội lỗi 
thì cho dù anh có thức suốt đêm để tính toán, anh có canh 
chừng điều này điều kia, hay cứ lo lắng để lo cho cái ăn này, 
đồ mặc kia thì những người đó là những người đang ngủ mê, 
đang say mê chuyện trần thế, chuyện phù vân chóng qua. 
Những người như thế Chúa Giêsu gọi là: “Đồ ngốc! nội đêm 
nay người ta sẽ lấy mạng ngươi.”(Lc 12,20).  
 
Là những Kitô hữu chúng ta được Chúa Giêsu mời gọi tỉnh 

thức luôn và sắm sẵn cho 
mình một hành trang thiêng 
liêng, nơi không mục nát và 
cũng chẳng ai lấy đi được: 
“Hãy bán tài sản của mình đi 
mà bố thí. Hãy sắm lấy những 
túi tiền không hề cũ rách, một 
kho tàng không thể hao hụt ở 
trên trời, nơi kẻ trộm không 
hề bén mảng, mối mọt không 
đục phá.” (Lc 12,33). Chúa 
Giêsu cũng nói với chúng ta 
về vấn đề dùng tiền của: “Hãy 
dùng tiền của bất chính mà 
tạo lấy bạn bè, phòng khi hết 
tiền hết bạc, họ sẽ đón rước 
anh em vào nơi vĩnh cửu.” 
(Lc, 16,9). Như vậy Chúa 
muốn nói với chúng ta rằng: 
mỗi người hãy sử dụng những 
phương tiện ở đời này để đạt 

lấy nước trời, chứ đừng dừng lại bất cứ sự gì ở trần gian để 
rồi thu vén tất cả chất cho đầy vào kho lẫm, rồi yên tâm bảo 
với linh hồn “Hãy vui hưởng và an nghỉ với những thứ đó”, 
nếu như thế là ta đang vùi trong giấc ngủ say sưa của trần 
thế.  
 
Vậy thì, tỉnh thức cũng nằm trong cái nhìn về tiền của, về 
mọi sự ở trần gian này bằng sự đánh gía và đặt nó đúng vào 
vị trí của nó. Ngày hôm nay vấn đề tỉnh thức lại còn đòi hỏi 
hơn nữa vì biết bao cạm bẫy bày ra thật hấp dẫn, tốt đẹp, 
dưới mọi hình thức làm cho con người hướng về, say sưa 
nhập cuộc không ngoại trừ ai; kể cả các đứng bậc tu trì cũng 
vậy, bởi đó mọi người cần phải tỉnh thức hơn nữa về sự 
quyến rủ, mê hoặc của thời đại hôm nay.  
 
Trước hết là tỉnh thức của các vị chủ chăn khi đứng trước lời 
mời gọi của tiền bạc, quyền hành, địa vị, bỏ rơi người 
nghèo, hay một sự dễ dãi nào đó của chế độ cho được chút 
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ân huệ này, ân huệ kia, hay một vài thành công, một vài lời 
khen thưởng, hoan hô, để rồi sao lãng cái chính là công việc    
và bổn phận của mình là làm gương sáng, lo cho đoàn chiên 
lương thực là lời của Chúa và các bí tích.  
 
Tỉnh thức của các trẻ em hôm nay là Ti-vi, chơi game, nhất  
là các trò chơi cartoon, rất nguy hiểm cho các em không 
khác gì những tờ giấy trắng đầu đời mà đã bị vấy mực bẩn 
thỉu của sự chém giết, bạo hành, bắn nhau, đua xe… hằng 
ngày các em cứ cắm đầu cắm cổ, dán mắt vào những máy 
điện tử, mà lẽ ra những bài học đầu đời là nó phải được hấp 
thụ bởi tình mẫu tử và những bài học yêu thương, giúp đỡ, 
sống vì người khác.  
 
Tỉnh thức của các bạn trẻ là Internet, cable Tv, điện thoại là 
những chương trình hấp dẫn lôi kéo con người vào trong đó 
không biết mệt mỏi bởi những hình ảnh khêu gợi, hay cảnh 
buôn bán đủ thứ: ăn chơi, hưởng thụ, đua đòi, và đủ mọi thứ 
tệ nạn xã hội. Qủa thực sự hỗn loạn, sự bất bình an từ cá 
nhân, gia đình, quốc gia, thế giới, nguồn gốc sâu xa cũng bắt 
nguồn từ tận hưởng sự văn minh không đúng hướng và lạm 
dụng nó nữa.  
 
Tỉnh thức của những người lớn tuổi, những nguy hại về các 
phương tiện hiện đại không tác hại cho bằng là họ sợ cô 
đơn, bỏ rơi, bệnh tật, chết chóc, nên họ tìm mọi cách để kéo 
những thứ khác vào khỏa lấp phần nào sự trống vắng cô 
đơn, bởi thế mà họ thường say mê tiền bạc, sống bảo thủ, 
định kiến, hận thù không tha thứ, cố chấp, nói xấu, xét đoán, 
kết án… 
 
Tỉnh thức của những người làm việc tông đồ: mới đầu rất 
hăng say vì Chúa, vì nhu cầu của người khác, nhưng khi có 
được chút thành công, được hoan hô, tán thưởng. Tất cả 
những thứ đó như thuốc ngủ thấm từ từ vào cơ thể để một 
lúc nào đó làm cho việc tông đồ thay vì để cho “Chúa phải 
lớn lên còn tôi thì nhỏ lại” thì “Cái tôi của mình nổi cộm” 
mặc dù bên ngoài vẫn lấy lời Chúa, việc tông đồ làm bình 
phông. 
 
Tóm lại, tất cả mọi người đều phải tỉnh thức và sáng suốt 
trong thời đại hôm nay đầy dẫy cạm bẫy giăng mắc, Satan 
không tha ai; là người Kitô hữu thì càng bị ma qủi rình rập 
nhiều hơn, vì nó muốn lôi kéo vào thế giới của nó. Tất cả 
mọi người phải tỉnh thức với những cơn cám dỗ của thời đại, 
chung qui lại: Thời đại này mà không có tiền là thiếu thốn 
đủ mọi thứ, khổ đủ mọi điều, cho nên thiên hạ từ Tây đến 
Ta, từ Đông sang Tây, từ Nam tới Bắc, ai ai cũng lo làm 
việc để có được đủ mọi thứ; làm việc không có giờ ăn, 
không đủ giờ ngủ, học hành bất kể thời gian, học chết bỏ, có 
tiền thì hưởng thụ xả dàn… Vì thời đại mà con người bận 
rộn như thế, nên không có giờ cho nhau trong gia đình, 
không có giờ đọc kinh, đi nhà thờ với nhau, và cũng chẳng 
giờ đâu mà dự những khóa tĩnh tâm này, học hỏi lớp Kinh 
Thánh kia, và cũng chẳng đủ giờ để giáo dục con cái, hay 
chở nó đi học giáo lý việt ngữ…  
 
..Tất cả, tất cả và tất cả là vì bận rộn quá, không có giờ.  
Qủa thật, đây là trò đa đoan qủi kế của Satan dùng rất hữu 
hiệu. Xin cho mỗi người chúng ta có một tâm hồn sáng suốt,  

một cặp mắt tinh anh để nhận ra những cám dỗ nguy hiểm 
cho tâm hồn, những gì làm băng hoại gia đình chúng ta; nhất 
là những gì đang làm băng hoại cho thế hệ trẻ tương lai. Với 
sự nỗ lực và khao khát điều lành của chúng ta, Chúa sẽ đến 
nâng đỡ chúng ta và dẫn ta thoát mọi cơn nguy khốn và sẽ 
đưa ta tới một thế giới không còn pha trộn sự lo lắng, đói 
khát, đau khổ, chết chóc; nơi đó hoàn toàn là vui vẻ hạnh 
phúc vô biên muôn thủơ muôn đời.  
 
Cầu Nguyện 
 
Lạy Chúa Giê-su, ai trong chúng con cũng thích tự do,  
nhưng mặt khác chúng con thấy mình dễ bị nô lệ.  Có 
nhiều xiềng xích do chính chúng con tạo ra.  
 
Xin giúp chúng con được tự do thực sự: tự do trước 
những đòi hỏi của thân xác, tự do trước đam mê của 
trái tim, tự do trước những thành kiến của trí tuệ.  
 
Xin giải phóng chúng con khỏi cái tôi ích kỷ,  để dễ 
nhận ra những đòi hỏi tế nhị của Chúa, để nhạy cảm 
trước nhu cầu bé nhỏ của anh em. 
 
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con được tự do như 
Chúa. Chúa tự do trước những ràng buộc hẹp hòi, khi 
Chúa đồng bàn với người tội lỗi và chữa bệnh ngày sa-
bát. Chúa tự do trước những thế lực đang ngăm đe,  khi 
Chúa không ngần ngại nói sự thật. Chúa tự do trước 
khổ đau, nhục nhã và cái chết, vì Chúa yêu mến Cha và 
nhân loại đến cùng. Xin cho chúng con đôi cánh của 
tình yêu hiến dâng, để chúng con được tự do bay cao.” 
  (Trích RABBOUNI, lời nguyện 96)  
 
   *** 

 
CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM C 

18 – 8 - 2013 
Bình An, Niềm Vui, Ơn Cứu Ðộ 

 
 Lời Chúa: (Lc 12,49-53)  
 

Hôm ấy, 
Ðức Giêsu 
nói với các 
môn đệ rằng: 
49

 "Thầy đã 
đến ném lửa 
vào mặt đất, 
và Thầy ước 
mong phải 
chi lửa ấy đã 
bùng lên! 

50
 

Thầy còn 
một phép rửa 
phải chịu, và 
lòng Thầy 
khắc khoải 
biết bao cho 
đến khi việc 
này hoàn tất!  
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51
 "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái 

đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, 
nhưng là đem sự chia rẽ. 

52
 Vì từ nay, năm người trong cùng 

một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 
53

 
Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại 
cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng 
chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng". 
 
 Suy Niệm:  
 
Tin mừng chúa nhật 20 thường niên C thuật lại những lời 
của Ðức Giêsu nói với các môn đệ trong hoàn cảnh bị bách  
hại. Những lời này gợi lên một viễn cảnh bi thảm cho sứ vụ 
của Người trên trần gian: đó là cuộc Thương khó trong 
tương lai, những đấu tranh làm phân rẽ con người với nhau. 
Khi vào trần gian, Ðức Giêsu đã đưa lửa vào, và Người ước 
mong lửa đó bùng lên. Theo Kinh thánh, Lửa là biểu tượng 
hình phạt của Thiên Chúa, nhất là vào lúc tận cùng thời 
gian. Lửa còn là biểu tượng cho sự thanh tẩy và làm đổi 
mới. Chúa Giêsu sẽ thực hiện cuộc thanh tẩy tâm linh nhờ 
Chúa Thánh Thần. 
 
Ðức Giêsu cũng nói đến phép Rửa mà Người sẽ phải chịu. 
Ðây là biểu tượng của việc dìm vào đau khổ - cuộc Thương 
khó. Người sẽ phải "cam chịu để cho những người tội lỗi 
chống đối mình" (Dt 12,4). "Anh em tưởng rằng Thầy đến 
để ban bình an cho trái đất sao?... Không phải thế đâu, 
nhưng đúng hơn là để gây chia rẽ". "Sự chia rẽ là đối cực 
của sự bình an. Nhưng đây là sự chia rẽ vì Chúa, một sự 
chia rẽ đi vào qui luật của thập giá: Khi mất đi là khi tìm 
thấy, khi chết đi là khi được sống muôn đời. Hơn nữa, Ðức 
Giêsu đã hứa: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban 
bình an của Thầy cho các con. Bởi thế Ðức Giêsu không đến 
trần gian để gieo sự bất hòa, nhưng là đem đến sự hiện diện 
của Thiên Chúa, đồng nghĩa với sự bình an. Sự bình an Ðức 
Giêsu mang đến là sự bình an phải chiến đấu trong chân lý, 
phải được xây dựng trong khó nhọc, trước hết ở trong chính 
bản thân ta rồi lan tỏa chung quanh ta: đó là dám chấp nhận 
những mệt nhọc, đói khát, thua lỗ, nhường nhịn vì những 
điều lành, biết tách mình ra khỏi những đố kị và muôn vàn 
những cái vừa vụn vặt vừa tầm thường của cuộc sống. 
Lương thực của sự bình an luôn là một thách thức" (Văn 
Hòe). 
 
Trong lịch sử nhân loại, Ðức Giêsu Kitô quả thực là một 
nghịch lý. Người đã nên dấu chỉ cho người ta chống đối. 
Người đã đóng ấn chứng từ của mình bằng việc tự nguyện 
hy sinh bản thân trên thập giá. Cuộc sống và cái chết của 
Người đã trở thành dấu chỉ của tình yêu, hy vọng và sự 
sống. 
 
Trong một thế giới thiếu vắng hơi ấm tình người, thiếu vắng 
một niềm hy vọng đích thực và tình yêu, Ðức Giêsu đã 
mang đến lửa tình yêu của Người. Ngọn lửa đó sưởi ấm cõi 
lòng con người, thắp sáng niềm hy vọng. Ðó là ngọn lửa 
Tình Yêu Cứu Ðộ, nơi đó tất cả chúng ta được thanh tẩy. 
 
Người kitô hữu là người được "vầng đông từ chốn cao vời 
tỏa xuống hào quang sáng chói, dẫn ta bước vào đường nẻo 
bình an" (Lc 1,78-79). Thiên Chúa chiếu soi chúng ta, để 

chúng ta được bình an. Khi cuộc sống có những lo âu, buồn 
chán, tuyệt vọng, chúng ta hãy tìm đến với ơn Chúa; "ơn 
Chúa sẽ lôi cuốn bạn, cho tới khi bạn tìm lại được nguồn 
vui" (thánh Bênađô). Người kitô hữu đích thực là người 
sống trong niềm vui, bình an và ơn cứu độ của Chúa. Người 
kitô hữu đích thực thắp lên ngọn lửa tình yêu của Thánh 
Thần trong lòng mình và nơi người khác. Phải chăng chúng 
ta đang sống trong bình an, niềm vui và ơn cứu độ của Thiên 
Chúa? Phải chăng chúng ta đang thắp lên ngọn lửa tình yêu, 
hy vọng và cứu độ để sưởi ấm trần gian? (Như Hạ op). 
 
Cầu Nguyện 
 
Lạy Chúa,  xin đừng để chúng con thất vọng khi đứng trước 
khổ đau thử thách. Xin giúp chúng con nhận ra giữa những 
tăm tối vẫn còn ánh sáng, giữa những đau buồn chóng qua 
luôn có niềm vui đích thực,  và nhất là giữa những thăng 
trầm biến đổi luôn có những hồng ân và sự hiện diện đầy 
yêu thương. 

 
    *** 
 

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM C 
25 – 8 - 2013 

“Cửa Hẹp” 

 Lời Chúa: (Lc 13,23-30)  
 

 22
 Hồi ấy, trên 

đường lên 
Giêrusalem, Ðức 
Giêsu đi ngang 
qua các thành thị 
và làng mạc mà 
giảng dạy. 

23
 Có 

kẻ hỏi Người: 
"Thưa Ngài, 
những người 
được cứu thoát thì 
ít, có phải 
không?"  
 Người bảo họ: 

24
 

"Hãy chiến đấu 
để qua được cửa 

hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ 
tìm cách vào mà không thể được. 

25
 "Một khi chủ nhà đã 

đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt 
đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!", 
thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các 
anh từ đâu đến!" 

26
 Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã 

từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng 
giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi". 

27
 Nhưng ông 

sẽ đáp với anh em: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút 
đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất 
chính!". 

28
 "Ở đó anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy 

các ông Ápraham, Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ 
được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra 
ngoài. 

29
 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong 

Nước Thiên Chúa. 
30

 "Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên 
hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót". 
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 Suy Niệm:  
 

Cuộc đời thật ra gồm nhiều cửa hẹp. Cửa hẹp khi thi vào đại 

học. Cửa hẹp khi đi xin việc làm.  Cửa hẹp khi muốn đưa 

trái banh vào lưới. Sống là phấn đấu bước qua nhiều cửa 

hẹp. Cửa càng hẹp, càng phải cố gắng nhiều. Cửa hẹp mà 

vào được mới quý. Nếu thiên đàng có cửa, thì hẳn vào cửa 

thiên đàng chẳng phải như dạo chơi. “Hãy chiến đấu để vào 

qua cửa hẹp” (Lc 13,24), vì “cửa hẹp dẫn đến sự sống”    

(Mt 7,14). Chiến đấu ở đây là chiến đấu với chính mình, với 

cái tôi cồng kềnh của mình, nặng nề vì những vun vén cá 

nhân, phình to vì tự hào và tham vọng. Thật ra cửa vào sự 

sống không hẹp nhưng hẹp vì cái tôi của tôi to quá. Cần nỗ 

lực liên tục để giữ cho cái tôi nhỏ lại, khiêm hạ trước Thiên 

Chúa, cởi mở trước anh em. Cần có một cái tôi như trẻ thơ 

mới được vào Nước Trời (Mt 18,3). Cái tôi của chúng ta 

luôn có khuynh hướng bành trướng nhờ thu tích nơi mình trí 

thức, tiền bạc, khả năng. Cả kinh nghiệm, tuổi tác, đạo đức, 

chức vụ, cũng có thể làm cái tôi xơ cứng và khép lại. Ðể 

“người lớn” trở nên hồn hậu như trẻ thơ, cần phải biến đổi 

và tự hạ (x. Mt 18,3-4).  

 

Ðây thật là một cuộc chiến với chính mình. Khi hủy mình ra 

không, ta sẽ dễ đi qua cửa hẹp. Nhiều người Do Thái đến 

chậm, khi cửa đã đóng. Họ gõ cửa và đòi vào. Họ tưởng thế 

nào mình cũng có một chỗ nơi bàn tiệc, bởi lẽ mình đã từng 

ngồi đồng bàn với Ðức Giêsu, và đã nhiều lần nghe Ngài 

giảng dạy. Tiếc thay, tương quan đó lại quá hời hợt đến độ 

Chúa phải lên tiếng nói với họ: “Ta không biết các anh từ 

đâu đến!” Chúa cũng có thể nói với chúng ta như vậy, dù 

chúng ta đã dự lễ, rước lễ, nghe giảng, tĩnh tâm... Chúa vẫn 

không quen biết chúng ta vì chúng ta chẳng để cho Ngài đi 

vào đời mình. Chúng ta vẫn là những người xa lạ trước mắt 

Chúa.  

 

Ðời sống Kitô hữu là một cuộc chiến đấu liên tục. Chiến đấu 

để qua cửa hẹp nhờ bỏ cái tôi ích kỷ. Chiến đấu  để vào 

trước khi cửa đóng lại. Cứu độ là một ơn Chúa ban, nhưng 

ta phải nỗ lực mới dám đưa tay đón nhận. Ước gì chúng ta 

đừng tự hào vì đã biết Chúa, nhưng phải làm sao để Chúa 

biết ta và reo lên: “Ðây là đầy tớ tốt lành và trung tín.”  

 
Cầu Nguyện 
 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con dám hành động theo những đòi 

hỏi khắt khe nhất của Chúa. Xin dạy con biết theo Chúa vô 

điều kiện,vì xác tín rằng Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn 

con, Chúa ngàn lần quảng đại hơn con,và Chúa yêu con hơn 

cả chính con yêu con. Lạy Chúa Giêsu trên thập giá, xin cho 

con dám liều theo Chúa mà không tính toán thiệt hơn, anh 

hùng vượt trên mọi nỗi sợ, can đảm lướt thắng sự yếu đuối 

của quả tim, và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của 

Chúa. Ước gì khi dâng lên Chúa những hy sinh làm cho tim 

con rướm máu, con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt của 

người một lòng theo Chúa.    

(Sưu Tầm Tổng Hợp) 

 

 
 
 
Tôi nổi giận, và Ngài bảo:  
HÃY THỨ THA 
Tôi run sợ, và Ngài bảo:  
CAN ĐẢM. 
Tôi nghi hoặc, và Ngài nói:  
HÃY TÍN THÁC  
Tôi nhắm tìm của cải vật chất, và Ngài bảo:  
HÃY BỎ LẠI ĐẰNG SAU 
Tôi muốn được bảo đảm, nhưng Ngài nói:  
TA CHẲNG HỨA HẸN GÌ 
Tôi thích sống  đời riêng của mình, và Ngài nói:  
TỪ BỎ CHÍNH MÌNH 
Tôi nghĩ mình tốt lành, nhưng Ngài bảo:  
TỐT LÀNH THÔI CHƯA ĐỦ 
Tôi thích làm ông chủ, và Ngài nói:  
PHỤC VỤ 
Tôi thích ra lệnh cho người khác, nhưng Ngài nói:  
HÃY HỌC VÂNG LỜI 
Tôi kiếm tìm trí thức, và Ngài nói:  
HÃY TIN 
Tôi thích sự rõ ràng, nhưng Ngài lại nói bằng:  
DỤ NGÔN 
Tôi thích thi ca, Ngài lại nói  
CHUYỆN THỰC TẾ 
Tôi yêu sự yên tĩnh của mình, còn Ngài lại muốn 
TÔI BỊ QUẤY RẦY 
Tôi thích bạo lực, và Ngài bảo:  
BÌNH AN Ở CÙNG CHÚNG CON 
Tôi rút gươm ra, nhưng Ngài bảo:  
NÉM ĐI 
Tôi nghĩ đến trả thù, nhưng Ngài bảo:  
ĐƯA MÁ BÊN KIA 
Tôi nói về trật tự, và Ngài bảo:  
TA ĐẾN ĐEM GƯƠM GIÁO 
Tôi căm ghét, nhưng Ngài bảo:  
HÃY YÊU THƯƠNG KẺ THÙ 
Tôi muốn gieo hoà hợp, và Ngài nói:  
TA ĐEM LỬA XUỐNG THẾ GIAN 
Tôi thích làm người lớn nhất, nhưng Ngài bảo:  
HÃY HỌC LÀM TRẺ NHỎ 
Tôi muốn ẩn thân, và Ngài nói:  
ÁNH SÁNG PHẢI CHIẾU SOI 
Tôi kiếm tìm chỗ nhất, nhưng Ngài bảo:  
XUỐNG CHỖ CUỐI CÙNG 

(Sưu Tầm) 

Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai 
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