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18/08/19 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – C 
 
Lc 12,49-53 
12:49 "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi 
lửa ấy đã bùng lên! 
12:50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho 
đến khi việc này hoàn tất! 
12:51 "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. 
12:52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại 
hai, hai chống lại ba. 
12:53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ 
chống lại con gái, con gái chống lại me; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng 
dâu chống lại mẹ chồng". 
 

KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI TỘI 
“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.” (Lc 
12,51) 

 
Suy niệm: Người Rô-ma có câu: “Muốn có hoà bình, phải chuẩn bị chiến tranh” 
(Si vis pacem, para bellum). Cũng thế, theo Lời Chúa dạy hôm nay, đời sống 
thiêng liêng là một cuộc chiến không khoan nhượng với tội lỗi. Muốn kết hợp 
với Chúa thực sự thì con người phải dám đoạn tuyệt với tất cả những gì là tội 
lỗi, là cản trở cho dù đó là những sự, những người thân thiết nhất với mình. 
Có vượt qua phản đề này ta mới có thể tìm được tự do và an bình đích thực. 
Các vị thánh nêu gương cho chúng ta trong cuộc chiến này đặc biệt thánh 
Phan-xi-cô Át-xi-di, thánh Tê-rê-xa A-vi-la… 

 
Mời Bạn: Thiên niên kỷ mới đã qua gần hai thập niên, biết bao nhiêu kỳ vọng 
cho một thế giới hoà bình, nhưng ước mơ vẫn còn là mơ ước. Thế giới vẫn 
sống trong bất ổn dù chiến tranh nguyên tử, chiến tranh lạnh được coi  là kết 
thúc. Tại sao vậy? Vì mầm mống chiến tranh vẫn còn đó khi mỗi người vẫn 
chưa dám khai chiến với cái xấu đang ẩn nấp trong mỗi cá nhân, cộng đồng, 
quốc gia. 
 
Chia sẻ: Cộng đoàn bạn đang sống có đấu tranh với cái xấu để nên tốt không? 

 
Sống Lời Chúa: Bạn hãy chiến thắng chính mình bằng cách khiêm tốn xin lỗi 
người anh chị em đang bất hoà với mình, đền bù những thiệt hại mà mình đã 
vô tình hay cố ý gây ra. 
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chính những bất công và tội lỗi làm chúng con chia 
rẽ, chống đối nhau. Xin giúp mỗi chúng con can đảm sửa mình theo Lời Ngài 
để biết cách xây dựng gia đình, xã hội và Giáo Hội. Amen. 
  


