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Người giầu có và anh Ladarô - CẦN QUAN TÂM TỚI NGƯỜI NGHÈO ĐÓI BÊN TA.

“Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”. Luca 16, 19-31

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận
toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một 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. Những con chó đến liếm ghẻ
chốc của người ấy.

Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng
Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu
cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Ladarô trong lòng
Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: “Lạy Cha 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.

BẠN VÀ TÔI CÙNG SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA:

Dửng dưng trước khổ đau của người khác là một tội. Đó là điều Chúa Giêsu muốn nêu bật
qua hình ảnh người giầu có trong Tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu không nói đến nguồn
gốc của sự giầu có mà người phú hộ đang hưởng. Ngài cũng không nói đến một hành
động gian ác nào của ông. Thế nhưng, sự dửng dưng đến độ mù loà của ông trước một
người hành khất lê lết trước cửa nhà ông, một thái độ như thế cũng là một tội ác rồi.

Mỗi người đều có trách nhiệm về người anh em, nhất là người nghèo khổ trong xã hội.
Giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay có lẽ cũng gợi lại câu hỏi Thiên Chúa
đặt ra cho Cain sau khi Cain giết Abel em mình: “Cain, em ngươi đâu?”. Cain trả lời: “Tôi
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có phải là người giữ em tôi đâu”. Câu trả lời ấy có lẽ cũng là thái độ của TÔI KHÔNG ĐƯỢC
DỬNG DƯNG khi đứng trước nỗi khổ đau của người khác. .

BẠN VÀ TÔI CÙNG QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Mùa Chay, mùa trở về với Chúa và cũng là
mùa trở về với anh em. Nhận ra mỗi người, nhất là người cùng khổ như người anh em con
cùng một cha, đó là lời mời gọi mà THIÊN CHÚA MUỐN BẠN VÀ TÔI gặp gỡ NGÀI NGAY
BÂY GIỜ.

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời
Chúa.
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