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Chủ Nhật Tuần Thứ Hai Mươi Mốt 
Cửa hẹp   (Lu-ca 13: 22-30) 

 

Ông bà anh chị em thân mến, trong Bài Tin Mừng hôm 
nay, có người hỏi Chúa Giêsu, :”Thưa Thầy, những 
người được cứu thoát thì ít, có phải thế không ạ?” Câu 
hỏi này đã được hỏi nhiều lần qua nhiều thế hệ. Và 
dường như câu hỏi hàm chứa một mức độ lo lắng kèm 
theo đó, như trong câu: “Tôi có được cứu thoát 
không? Trong số ít người được chọn, có tôi trong số 
đó không?  
“ Nhưng, cũng cấp bách như câu hỏi này, câu trả lời 
của Chúa Giêsu trong Bài Tin Mừng hôm nay có phần 
khó hiểu: “Hãy phấn đấu để đi qua cánh cửa hẹp”. 
Nói cách khác, mọi người đều được mời gọi tham gia 
vào tiến trình, chết đi cái bản thế tự kiêu tự đại của 
chúng mình và vươn lên để sống cuộc sống của chúng 
ta trong tinh thần rộng lượng và vị tha. Mọi người 
được mời gọi đi theo đường lối sống động mà  Chúa 
Giêsu miêu tả. Ngài miêu tả điều đó như là “Cửa hẹp”. 
Ngài diễn tả như thế bởi vì con đường mở ra là một 
con đường không phải con đường đầu tiên mà thông 
thường chúng ta hay chọn lựa. Chúng ta không muốn 
bị đè nén để đi qua một số cửa hẹp. Chúng ta muốn đi 
qua một cửa thênh thang, rộng lớn – cửa cổng tự phục 
vụ, không phải dịch vụ gì khác;  cửa cổng dễ dàng và 
thoải mái, không khó khăn; cánh cửa cổng của quyền 
lực và thế lực, không phải là một cánh cửa phải đầu 
hàng vô ngã.  
Và đó là lý do tại sao cánh cửa gọi là “hẹp”.  Ít ai tự 
nhiên chọn cánh cửa này. Tình yêu là quy về tinh thần 
đoàn kết, không phải chủ nghĩa cá nhân. Tình yêu  có 
tính cách cộng đồng, không đơn độc. Tình yêu  nói nên 
việc chia sẻ, không vơ vào. Tình yêu  nói về phục vụ, 
không tự đại hài lòng. Nhưng phản ứng tự nhiên của 
chúng ta đối với tất cả những đường lối này là: quá 
khó, quá phức tạp, quá khắt khe.  

Cầu Nguyện Theo Ý Đức Thánh Cha   
 Tháng Tám  2019  

 

Ý Nguyện Truyền Giáo : Cầu cho mọi gia đình, 
“học đường về tăng trưởng nhân bản” 

Xin cho mọi gia đình, qua đời sống cầu 
nguyện và yêu thương của họ, được trở thành những 
học đường giúp phát triển con người đích thực, một 
cách rõ ràng hơn. 
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Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
            Tháng Chín 2019—Năm C 
 

  Chủ Nhật 1 Tháng Chín 2019  

        Tuần Thứ XXII Thường Niên 
     Bài Đọc Một :  Chị P. Nga 

     Bài Đọc Hai  :  Anh Hạnh 

     Lời Nguyện Giáo Dân : Chị Lan 
 

Date Event Location Time Presenter 
Saturday, November 02, 

2019 
Asian Pacific Youth Day 

Diocesan Pastoral 
Center 

All Day To be determined 

Saturday, January 11, 
2020 

Lớp Thừa Tác Viên Lời Chúa 
Diocesan Pastoral 

Center 
9:00AM-3:00PM Cha Timothy Trường Đỗ 

Saturday, March 14, 2020 Lớp Thừa Tác Viên Thánh Thể 
Diocesan Pastoral 

Center 
9:00AM-3:00PM Cha Anthony Bùi Đại 

Saturday, March 28, 2020 
Những Gì Bạn Cần Biết Về Thánh 

Thể 
Diocesan Pastoral 

Center 
9:00AM-12:00PM 

Cha Anthony Đào Quang 
Chính 

Saturday, May 30, 2020 Đại Hội Châu Á Thái Bình Dương 
Diocesan Pastoral 

Center 
All Day To be determined 

Phản ứng của Chúa Giêsu đối với phản ứng tự nhiên 
của chúng ta được ghi lại qua câu đầu tiên Ngài dùng 
để trả lời câu hỏi cho nhân loại chúng ta: phấn đấu. Từ 
ngữ này có nghĩa là tham gia vào một cuộc đấu tranh 
và nỗ lực mạnh mẽ chống lại sự đối lập lớn. Từ ngữ này 
tương tự như tư tưởng mô tả cuộc  khổ nạn đau 
thương mà chính Chúa Giêsu 
đau đớn chịu đựng trong 
Vườn Cây Dầu. 
Phấn đấu. Đấu tranh. Nỗ lực. 
Cố gắng. 
Đi qua cửa hẹp là đi theo 
Chúa Giêsu, yêu những gì 
Chúa Giêsu yêu, và sống như 
Chúa Giêsu đã sống. 
Phấn đấu. 
Xin Thiên Chúa chúc phúc 
lành cho ông bà anh chị em. 
Cha Miguel Céja 

Hãy 
Phấn 
Đấu 
Đi  
Qua  
Cửa 
Hẹp 


