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húc Âm Chúa Nhật 26 Thường niên năm C ghi lại dụ ngôn người phú hộ 

và ông Lazaro. Một bên là ông phú hộ, bên kia là người hành khất. Bên 

ông phú hộ thì “vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình.” 

Bên kia người “hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình 

đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ 

đói, nhưng không ai thèm cho.” 

Chúa Giêsu đưa ra hai hình ảnh trái ngược nhau và đồng thời cũng cho 

thấy người hành khất đến tìm sự chia sẻ miếng bánh ăn đỡ đói nhưng không 

ai cho. Nói chung bên nhà phú hộ không thấy có sự liên hệ nào với người 

hành khất. Sự liên lạc duy nhất với người hành khất là con chó. Và rồi Chúa 

Giêsu cũng cho thấy cái kết của cả hai người. Người hành khất chết và được 

“các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham”. Còn người phú hộ cũng “chết 

và được đem chôn”. Chúa Giêsu nói tiếp : “Trong hoả ngục, phải chịu cực 

hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Abraham và Ladarô 

trong lòng Ngài,” và ông phú hộ cầu xin lòng thương xót của Abraham : 

“xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát 

lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này”. Thế nhưng Abraham 

nói : “giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những 

kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó 

qua đây được”. 

Sự ngăn cách giữa ông phú hộ và người nghèo đã trở nên vô cùng. Khi ở 

trần gian sự ngăn cách giữa ông phú hộ và người ăn xin dù sao cũng còn gần 

nhưng trong cõi đời đời sự ngăn cách đó trở nên tuyệt đối. Nói cách khác 

nếu chúng ta có sự quan hệ tốt đẹp với người khác nhất là với người nghèo 

ở trân gian thì sự quan hệ ấy càng tốt đẹp trong cõi đời đời. 
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LẤP ĐẦY VỰC THẲM 

“Con ơi giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn đến nỗi bên 

này muốn qua bên các con cũng không được mà bên đó có qua bên 

chúng ta đây cũng không được.” (Lc 16,26) 

Suy niệm: Điểm đáng lưu ý trong dụ ngôn ông nhà giàu và La-da-rô không 

phải sự khác biệt mà là điểm tương đồng trong thân phận của hai người: đó là 

cả hai người cuối cùng đều chết; và tiếp đến nếu những thức ăn thừa mứa rớt 

xuống từ bàn ăn của ông nhà giàu không thể đến được tay La-da-rô thì ngược 

lại một giọt nước mát từ ngón tay La-da-rô đang ngồi trong lòng Áp-ra-ham 

cũng không thể nhỏ xuống đầu lưỡi của ông nhà giàu trong âm phủ. Trong xã 

hội văn minh hiện đại vẫn tồn tại thứ vực thẳm ngăn cách ấy nhưng lớn hơn 

nhiều: bờ bên này vực thẳm là những người ăn một tô súp giá hằng trăm đô 

với những thìa muỗng mạ vàng, bờ bên kia là những người bới móc trong các 

núi rác tìm kiếm những mảnh thức ăn thừa. Nếu như ngay trong thế giới này 

không san lấp được vực thẳm ấy, thì nó sẽ vẫn tiếp tục tồn tại trong thế giới 

bên kia với số phận đôi bên bị đảo ngược; lúc ấy “bên này muốn qua bên 

đó” cũng không thể được nữa. 

Mời Bạn: Dù bạn chưa phải là tỷ phú, bạn cũng có thể vô tình hay hữu ý 

đào ra những hố ngăn cách kiểu đó giữa bạn với tha nhân do lối sống hưởng 

thụ ích kỷ của mình. Bạn hãy san lấp những hố ngăn cách đó bằng một lối 

sống biết chia sẻ với tha nhân vì theo lời thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô 

II, “người giàu không phải là người sở hữu nhiều của cải mà là người có 

khả năng cho đi.” 

Sống Lời Chúa: Trích một phần thu nhập của mình để dành vào việc chia sẻ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sẵn sàng chia sẻ để con trở nên 

giống Đức Giê-su, Con Chí Ái Chúa hơn. 

 

 



 

 Hôm nay vị Hồng Y cô đơn phải ra tòa. Ta hãy cầu nguyện cho ngài. 

Truyền thông Hương Cảng đưa tin, phiên tòa hình sự xét xử Đức Hồng Y 

Giuse Trần Nhật Quân của Hương Cảng đã bị trì hoãn sau khi thẩm phán 

chủ tọa vụ án có kết quả dương tính với COVID-19. 

Đức Hồng Y Quân, 90 tuổi, lẽ ra đã phải hầu tòa bắt đầu từ thứ Hai liên 

quan đến vai trò là người được ủy thác của một quỹ pháp lý ủng hộ dân chủ, 

mà ngài và những người được ủy thác khác bị cáo buộc là không đăng ký 

dân sự. Đức Hồng Y Quân là giám mục hiệu tòa của Hương Cảng, một 

người bênh vực thẳng thắn cho tự do tôn giáo và dân chủ, đồng thời là 

người chỉ trích gay gắt thỏa thuận năm 2018 của Vatican với Bắc Kinh về 

việc bổ nhiệm giám mục. 

Truyền thông địa phương đưa tin vào cuối tuần rằng phiên tòa - ban đầu dự 

kiến bắt đầu vào ngày 19 tháng 9 và dự kiến kết thúc với phán quyết vào 

ngày 23 tháng 9 - đã bị trì hoãn ít nhất hai ngày vì Thẩm phán thường trực 

Doãn Thuận Nghi (Yim Shun-yee, 尹顺仪) bị nhiễm coronavirus. 

Đức Hồng Y đã bị bắt và được tại ngoại vào ngày 11 tháng 5. Vị giám mục 

hiệu tòa Hương Cảng phải hầu tòa vào ngày 24 tháng 5 vì ngài là người 

được ủy thác của Quỹ cứu trợ nhân đạo 612, một hiệp hội hỗ trợ các nhà 

hoạt động ủng hộ dân chủ trong cuộc bạo động năm 2019 để mướn luật sư 

bào chữa trước tòa. 

Đức Hồng Y, bốn người được ủy thác khác và thư ký của quỹ đều bị cáo 

buộc đã không khai báo quỹ một cách hợp pháp theo luật pháp địa phương. 

Các vụ đã kiên quyết chống lại cáo buộc này. 

Ban đầu bị bắt vì tội “âm mưu cấu kết với lực lượng nước ngoài” theo luật 

an ninh do Bắc Kinh áp đặt vào tháng 6 năm 2020, sáu bị cáo vẫn chưa bị 

buộc tội về tội danh đó. 



Một ngày sau khi vị Hồng Y bị bắt, Tòa thánh bày tỏ quan ngại sâu sắc và 

cho biết họ đang theo dõi “rất chặt chẽ diễn biến của tình hình”. 

Nhận định về cáo buộc chống lại Đức Hồng Y Quân, Đức Hồng Y Charles 

Bo, của Miến Điện, chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, nói: 

“Anh tôi, Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, đã bị bắt và phải đối mặt với 

các cáo buộc chỉ vì ngài từng là người được ủy thác của một quỹ hỗ trợ 

pháp lý cho các nhà hoạt động đối mặt với các vụ kiện của tòa án. Trong bất 

kỳ hệ thống nào mà nhà nước pháp quyền tồn tại, việc hỗ trợ để giúp những 

người bị truy tố chi trả án phí là một quyền phù hợp và được chấp nhận. 

Giúp người bị tố cáo có quyền bào chữa, đại diện hợp pháp thì làm sao có 

thể có thể coi là một tội phạm được?” 

Nhiều tín hữu Công Giáo Hương Cảng cảm thấy cay đắng vì kẻ ký lệnh bắt 

giữ Đức Hồng Y Quân là bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam Cheng 

Yuet-ngor, 林鄭月娥), một người Công Giáo. Bà ta cũng chọn đúng ngày 

24 tháng 5, là Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Giáo hội ở Trung Quốc, cũng 

là ngày lễ của Đức Mẹ Phù Hộ Các Tín Hữu, để đưa ngài ra tòa lần thứ 

nhất. 
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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.  
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