
 
 

      

                                                                      ễ ă ưở

húa Nhật 21 Mùa Thường niên được nhấn mạnh với lời mời gọi của 

Chúa Giêsu : Lc 13, 24 : Người bảo họ : “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.” Chúa Giêsu cho thấy tầm quan trọng của việc vào 

cửa hẹp. Nếu dân Do thái cho rằng mình thuộc loại dân ưu tiên vào Nước 

Trời thì Chúa Giêsu cho thấy cần phải vào cửa hẹp. 

Theo nghĩa phổ thông thì cửa hẹp làm cho chúng ta nghĩ đến sự khó 

khăn, phải cố gắng, phải tranh thủ… Cửa hẹp gợi cho chúng ta sự quí giá 

của Nước Trời : mỗi người phải phấn đấu để được vào. Thời Chúa Giêsu, 

một số đông người Do Thái vẫn tin Thiên Chúa chỉ cứu rỗi người Do Thái : 

Dân Do thái là dân riêng của Chúa. Từ đó sinh ra tư tưởng coi thường dân 

khác. Chúa Giêsu phê phán lối suy nghĩ này. Người quả quyết, Thiên Chúa 

là Cha của nhân loại. Những ai tự tôn nguồn gốc của mình, đến nỗi không 

chịu ăn năn, cải thiện đời sống thì sẽ bị khai trừ và không được chung 

hưởng hạnh phúc với Chúa.  

Lc 13,25 còn tiếp : “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 !‟. Nhưng ông sẽ đáp lại : „Ta không biết các anh từ đâu đến. 

Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính !‟. 

Số phận của những người bê trễ là thế đó. Những người có đời sống tỉnh 

thức, họ đã phấn đấu để vào, còn những người biếng nhác bê trễ, không biết 

chuẩn bị cho giờ được vào dự tiệc Nước Trời thì cũng bị dứt khoát từ chối 

như vậy. Họ không còn có thể dựa vào nguồn gốc của mình để đòi hỏi ưu 

tiên. Tất cả chỉ dựa vào sự phấn đấu đi vào cửa hẹp của mỗi người.  
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ĐỪNG TƯỞNG BỞ ! 

“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào…. Có những kẻ đứng đầu sẽ 

xuống hàng chót.” (Lc 13,24.30) 

Suy niệm: Chúa Giê-su không trả lời câu hỏi nhiều hay ít người được vào 

Nước Trời.  Ngài chỉ bảo rằng hãy chiến đấu và đi qua cửa hẹp mà vào 

Nước Trời ấy. Chiến đấu bằng sức mạnh của ý chí, lẽ phải và của ân sủng 

Chúa trợ giúp. Qua cửa hẹp là biết tuyệt đối từ bỏ, kể cả sự sống của mình, 

hy sinh bất cứ điều gì cản trở đường trọn lành. Đây thực là thách đố không 

nhỏ cho người Ki-tô hữu, vì phải sống giữa thế gian mà không vấn vương 

mùi tục lụy, nói chi đến sử dụng các phương tiện trần thế để thỏa mãn 

những đam mê bất chính, như tôn thờ vật chất, trọng chủ nghĩa cá nhân thái 

quá, bỏ ngoài tai chân lý nơi lương tâm và Tin Mừng Chúa dạy… 

Mời Bạn: Đừng tưởng bở vì cho rằng Ki-tô hữu là người thuộc về Chúa Ki-

tô, được Ngài ưu ái hơn người. Sự ưu ái có đến thì cũng nhờ Ki-tô hữu biết 

sống chết cho Chúa Ki-tô, một Đức Ki-tô bị đóng đinh, tự hủy mình ra 

không. Là môn đệ của Ngài, bạn được mời gọi sống như Ngài, chọn con 

đường hẹp của hy sinh thập giá, theo cửa hẹp của từ bỏ chính mình. Cuộc 

đời người môn đệ Ngài luôn đi liền với cuộc chiến đấu một mất một còn với 

chính cái tôi của mình. 

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín rằng kiêu ngạo đứng đầu trong bảy mối tội, 

nhưng hậu quả của kiêu ngạo là chốn sâu thẳm của hỏa ngục. Do đó, tôi nỗ 

lực sống khiêm tốn, từ bỏ cái tôi mỗi ngày. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa mời gọi con vào hưởng hạnh phúc 

Nước Trời. Xin giúp con nỗ lực chiếm hữu Nước Trời ấy bằng sự khiêm hạ 

và vâng phục  

thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen. 
 



 Cảnh sát quấy rối buộc linh mục phải cử hành thánh lễ bên ngoài 

nhà thờ ở Nicaragua 

Một nhóm cảnh sát từ chế độ độc tài Daniel Ortega ở Nicaragua đã đến một 

giáo xứ vào ngày 16 tháng 8 với ý định bắt giữ cha sở, khiến cha phó xứ 

phải cử hành thánh lễ bên ngoài nhà thờ. 

Theo ACI Prensa, sáng 16 tháng 8, cảnh sát đã đến bắt cha sở của giáo xứ 

Santa Lucía ở Giáo phận Matagalpa, là Cha Vicente Martín. 

Một người ở giáo xứ, người muốn giấu tên vì lo sợ cho sự an toàn cá nhân 

của mình “và vì chúng tôi không biết liệu điện thoại có bị nghe trộm hay 

không”, nói rằng cảnh sát đến nhà thờ lúc 5:55 sáng theo giờ địa phương và 

rằng ngày hôm trước họ cũng đã ở đó vào buổi chiều. 

“Để bảo vệ cha sở của giáo xứ, Cha Sebastián López, là cha phó xứ, đã ra 

ngoài và tìm mọi cách để ngăn không cho họ vào bên trong ngôi thánh 

đường.” Ngài rung chuông nhà thờ liên tục để kêu gọi anh chị em giáo dân 

đến nhà thờ. Anh chị em giáo dân đã đóng hết các cổng vào nhà thờ để đề 

phòng cảnh sát tấn công. 

Cha López cử hành Thánh lễ bằng cách đặt bàn thờ và một chiếc bàn khác 

bên ngoài nhà thờ, trong khi các tín hữu tham gia thánh lễ phía sau hàng rào. 

Cảnh sát chỉ đứng nhìn vào mà không dám tấn công, dù đã được cảnh sát 

chống bạo động tăng viện. 

“Đã có rất nhiều người khóc, rất nhiều người đang cầu nguyện. Nhiều người 

nói 'các cha không cô đơn” 

Bên trong khuôn viên ngôi thánh đường, cùng với hai linh mục tại giáo xứ 

Santa Lucía, còn có chín người khác. 

Chế độ độc tài gần đây đã gia tăng sự quấy rối và đe dọa Giáo Hội Công 

Giáo. 

Cuối tuần qua, ba linh mục đã bị cảnh sát ngăn cản không cho đến nhà thờ 

chính tòa ở Managua để nhận bản sao bức tượng Đức Mẹ Fatima hành 

hương. Cảnh sát đã khám xét chiếc xe bán tải mà một trong những linh mục 

đang đi và tịch thu giấy đăng ký xe, bằng chứng bảo hiểm cũng như bằng lái 

xe. Một linh mục khác bị bắt. 

Giám mục của Matagalpa, là Đức Cha Rolando Álvarez, đã bị quản thúc tại 

Tòa Giám Mục cùng với năm linh mục, hai chủng sinh và ba giáo dân kể từ 

ngày 4 tháng 8. Tòa Giám Mục bị cảnh sát bao vây và bị máy bay không 

người lái giám sát từ trên không. 



Trong một thông cáo báo chí được công bố ngày 5 tháng 8, cảnh sát quốc 

gia Nicaragua cáo buộc các nhà chức trách cấp cao của Giáo Hội Công Giáo 

ở Matagalpa - và đặc biệt là Đức Cha Álvarez - đã “sử dụng các phương tiện 

truyền thông và mạng xã hội” để cố gắng “tổ chức các nhóm bạo lực, kích 

động họ thực hiện các hành vi thù địch với dân cư, tạo không khí lo lắng, 

mất trật tự, gây ảnh hưởng đến sự bình yên, hòa thuận của cộng đồng dân 

cư”. 

Những hành động như vậy có “mục đích gây bất ổn cho Nhà nước 

Nicaragua và tấn công các cơ quan có thẩm quyền hiến pháp”. 

Lực lượng cảnh sát của chế độ Ortega thông báo họ đã bắt đầu một cuộc 

điều tra “để xác định trách nhiệm hình sự của những người liên quan.” 

Tuyên bố nói thêm rằng “những người bị điều tra sẽ bị quản thúc tại gia.” 

Ortega, người đã nắm quyền 15 năm, đã công khai thù địch với Giáo Hội 

Công Giáo trong nước. Ông cáo buộc các giám mục là một phần của cuộc 

đảo chính cố gắng đuổi ông khỏi chức vụ vào năm 2018 vì các ngài ủng hộ 

các cuộc biểu tình chống chính phủ mà chế độ của ông đã đàn áp dã man. 

Tổng thống Nicargua đã gọi các giám mục là “những kẻ khủng bố” và 

“những con quỷ trong áo chùng thâm.” 

Theo một báo cáo có tiêu đề “Nicaragua: Một Giáo hội bị bức hại? (2018–

2022), “được biên soạn bởi luật sư Martha Patricia Molina Montenegro, 

thành viên của Đài quan sát Bảo vệ Minh bạch và Chống Tham nhũng, 

trong vòng chưa đầy bốn năm, Giáo Hội Công Giáo ở Nicaragua đã trở 

thành mục tiêu của 190 cuộc tấn công và xúc phạm, bao gồm một vụ hỏa 

hoạn ở Nhà thờ Managua cũng như sự quấy rối của cảnh sát và bắt bớ các 

giám mục và linh mục. 

Vào ngày 6 tháng 8, những kẻ phá hoại không rõ danh tính đã đánh cắp 

công tắc chính của hệ thống điều khiển điện của nhà thờ, khiến nhà thờ và 

các khu đất xung quanh không có điện. Công tắc bị trộm đã được thay thế, 

khôi phục lại dòng điện. 

 

 
 

 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu 

cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái 

của Họ đạo. Cô Hà: 500.000đ. 
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