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THỨ HAI TUẦN 34 TN 

Thánh Clê-men-tê I, Giáo hoàng, tử đạo 

Lc 21,1-4 
1 Khi ấy, Đức Giê-su đang giảng dạy trong Đền Thờ. Người ngước mắt lên nhìn, thì 

thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng 

thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. 3 Người liền nói : “Thầy 

bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. 4 Quả vậy, tất cả những 

người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng ; còn bà này, tuy 

thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” 

 

CHÚA ĐỂ Ý ĐẾN NGƯỜI NGHÈO  

Chúa Giê-su cũng thấy một bà góa túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền 

kẽm. (Lc 21,2) 

Suy niệm: Đức Giê-su gắn liền sứ mạng cứu độ của Ngài với người nghèo khó. 

Quả vậy, Ngài sinh xuống gian trần trong nơi nghèo hèn, sống một kiếp sống 

nghèo khó, giảng dạy “hạnh phúc cho người nghèo khó” và chính Ngài đã chết 

như một người tử tội. Ngài đồng cảm với người nghèo, ưu ái quan tâm đến 

người nghèo. Ngài đã tinh tế nhận ra bà góa nghèo bỏ vào hòm dâng cúng hai 

đồng tiền kẽm. Ngài nêu cao giá trị của người nghèo: bà này quảng đại dâng 

cúng nhiều hơn hết, vì bà bỏ tất cả những gì nuôi sống bà. “Nghèo” không phải 

là giá trị đáng đề cao, nhưng đón nhận cuộc sống nghèo, để thêm lòng phó thác 

cậy trông vào Chúa, siêu thoát với của cải, cũng như sống tình liên đới với nhau. 

Đức Giê-su không nhìn bề ngoài nhưng nhìn thấy tấm lòng quảng đại của bà 

góa nghèo, để nêu gương cho ta. 

Mời Bạn: Chúng ta không thể giải thích hết tại sao Đức Giê-su sống nghèo, 

nhưng chắc một điều là Ngài muốn Giáo Hội cũng như các môn đệ của Ngài 

chọn cách sống này từ bỏ này: Không chỉ từ bỏ vật chất, mà còn từ bỏ chính 

bản thân mình. Ai hiểu được thì hiểu, nhưng Đức Giê-su, Đấng chúng ta tin thờ, 

Ngài đã sống nghèo như thế. 

Sống Lời Chúa: Sống đạm bạc, giản dị đối với bản thân, nhưng rộng rãi chia 

sẻ với người khó nghèo. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, đức khó nghèo của Chúa khiến biết bao tâm 

hồn say mê: một thánh Phan-xi-cô Át-xi-di; một thánh Tê-rê-sa Can-cút-ta… 

Các ngài chọn nên thánh bằng cuộc sống nghèo. Xin cho con cảm được niềm 

vui của cuộc sống nghèo, và còn hơn nữa, được Chúa để ý nhìn đến con. Amen. 

  

  


