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21/08/18 THỨ BA TUẦN 20 TN 
Th. Piô X, giáo hoàng  
 
Mt 19,23-30 
19:23 Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ của Người: "Thầy bảo thật anh em, 
người giàu có khó vào Nước Trời. 
19:24 Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người 
giàu vào Nước Thiên Chúa". 
19:25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: "Thế thì ai có thể được 
cứu?" 
19:26 Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì điều đó 
không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được". 
19:27 Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng 
con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?" 
19:28 Đức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo 
Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được 
ngự trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Ítraen. 
19:29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì 
danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp. 
19:30 "Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ 
được lên hàng đầu". 

 

“THẾ THÌ AI CÓ THỂ ĐƯỢC CỨU?” 

“Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời… Con lạc đà chui qua 

lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Chúa.” (Mt 19,23) 

Suy niệm: Được cứu rỗi là ưu tư hàng đầu và chính đáng của bất cứ ai quan tâm đến 

số phận đời mình, đặc biệt là các môn đệ Chúa Giê-su. Thế nhưng,  một cản trở rất 

lớn cho ơn cứu rỗi ấy là lòng ham muốn của cải trần thế quá mức khiến ta quay lưng 

với các đòi hỏi của Tin Mừng: lòng nhân nghĩa, sự công bằng và tinh thần phó thác. 

Không phải hễ giàu là xuống hỏa ngục, nhưng chỉ những người giàu ích kỷ như ông 

phú hộ đối với anh La-da-rô trong Lc 16,19-31 mới bị trừng phạt. Còn giàu có như 

thánh nữ Ê-li-sa-bét nước Hungari, dùng của cải giúp người nghèo, sống như người 

nghèo, lại có cơ hội không thể tốt hơn để được vào Nước Thiên Chúa.  

Mời Bạn: Mấu chốt của vấn đề là bạn có muốn rỗi linh hồn, muốn vào Nước Trời 

không? Nếu có, mọi sự sẽ trở nên dễ dàng hơn cho bạn, dù bạn có thể đang sở hữu 

một khối tài sản lớn hay chỉ là một người nghèo. Bạn đã có lòng muốn ấy chưa? 

Sống Lời Chúa: Khao khát được cứu độ cho chính mình và cho tha nhân là khát 

vọng siêu nhiên. Siêu nhiên hoá những gì là đời thường của cuộc sống này là lộ trình 

để “được cứu”. Lộ trình đó là con đường hẹp mà Chúa đã giới thiệu trong Tin Mừng 

và đòi hỏi chính chúng ta phải khổ luyện. Hãy bước đi trên con đường ấy. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã gọi con làm môn đệ Chúa. Xin cho con 

ngày càng thấm nhuần lời Chúa dạy: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, 

nhưng với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được” (Mt 19,26). Amen.  
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