
Twenty-First Sunday in Ordinary Time – August 21, 2022 
 

 

The term ―fair-weather friend‖ might need a technological-era updating. Perhaps ―short 

attention span friend‖ would work. In our world of multiple communication 

platforms, it somehow has become increasingly easy to lose track of friends. We 

shouldn’t be surprised when we reach out and they’ve moved on due to our 

indifference. The God who is love and whose covenant is one-hundred percent about 

relationship is depicted in the same way by Jesus today. Hey God, remember us? 

There was that one time we were really in trouble and you helped out; well, we’re in 

trouble again. But we may find that God has moved on since we turned out to be 

only foul-weather friends. The covenant relationship has two parties: God and us. If 

that covenant relationship falls apart, and we’re no longer ―friended‖ by God, it’s 

not because God failed as a friend. Keeping up the friendship and relationship with 

God is equally our responsibility. 

 

FROM EAST TO WEST 

With our modern understanding of the world and its various cultures and religions, 

it’s hard to grasp how shocking Isaiah’s words today would have been to those who 

first encountered them. After all, they were the people God called ―Chosen.‖ It was 

easy for them to presume that after the sufferings of exile that God’s freeing 

redemption would be for them and them alone. Yet here is Isaiah saying that the 

saving hand of God will extend to all nations, even those of varying ways and 

languages. Perhaps most shocking to Isaiah’s initial audience would have been 

today’s final line: that God would take these outsiders and fugitives, elevating them 

to the priesthood, to include them in the descendants of one of Jacob’s sons, Levi. 

It’s not difficult to imagine that this sweeping vision of God’s mercy and love 

beyond the bounds of the Chosen People was met with resistance, much as similar 

messages are met with resistance today. 

 

FROM NORTH AND SOUTH 

Jesus shows himself to be firmly in Israel’s prophetic tradition, a true son of Isaiah 

today, as he proclaims a similar message. Those who had been chosen as disciples 

could not presume that merely keeping physical proximity with Jesus or remaining 

in his company gave them any real claim to call themselves true disciples. As 

important as table fellowship is in Luke’s Gospel, even eating and drinking with 

Jesus does not guarantee an eventual seat at the table of God’s reign. Even being a 

―pureblood‖ (a descendant of Abraham, Isaac, and Jacob) doesn’t make your final 

destination a sure thing. How the world has placed you into its categories—first or 

last—just might get scrambled too. It is those who follow Jesus through the ―narrow 

gate‖ of discipleship, truly abiding by his example who are sure to find themselves 

reclining at table in the kingdom. 
Today’s Readings: Isaiah 66:18–21; Ps 117:1, 2; Heb 12:5–7, 11–13; Lk 13:22–30 
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El término ―amigo del tiempo justo‖ podría necesitar una actualización de la era 

tecnológica. Tal vez funcione ―amigo con poca capacidad de atención‖. En nuestro mundo 

de múltiples plataformas de comunicación, cada vez es más fácil perder de vista a los 

amigos. No deberíamos sorprendernos cuando nos acercamos y ellos se han ido por 

nuestra indiferencia. El Dios que es amor y cuya alianza se basa al cien por cien en la 

relación es representado de la misma manera por Jesús hoy. Oye, Dios, ¿te acuerdas de 

nosotros? Hubo una vez en que estábamos realmente en problemas y nos ayudaste; pues 

bien, estamos en problemas otra vez. Pero puede que nos encontremos con que Dios ha 

seguido adelante desde que resultamos ser sólo amigos de mal agüero. La relación de 

alianza tiene dos partes: Dios y nosotros. Si esa relación de alianza se rompe, y ya no 

somos ―amigos‖ de Dios, no es porque Dios haya fallado como amigo. Mantener la 

amistad y la relación con Dios es igualmente nuestra responsabilidad. 

 

DE ORIENTE A OCCIDENTE 

Con nuestra comprensión moderna del mundo y de sus diversas culturas y religiones, es 

difícil comprender lo impactantes que habrían sido las palabras de Isaías hoy en día para 

aquellos que las encontraron por primera vez. Después de todo, eran el pueblo al que Dios 

llamaba ―Elegido‖. Era fácil para ellos suponer que, tras los sufrimientos del exilio, la 

redención liberadora de Dios sería para ellos y sólo para ellos. Sin embargo, aquí está 

Isaías diciendo que la mano salvadora de Dios se extenderá a todas las naciones, incluso a 

las que tienen diferentes formas y lenguas. Quizá lo más chocante para la audiencia inicial 

de Isaías hubiera sido la línea final de hoy: que Dios tomaría a estos forasteros y fugitivos, 

elevándolos al sacerdocio, para incluirlos en la descendencia de uno de los hijos de Jacob, 

Leví. No es difícil imaginar que esta amplia visión de la misericordia y el amor de Dios 

más allá de los límites del Pueblo Elegido fue recibida con resistencia, al igual que 

mensajes similares son recibidos con resistencia hoy en día. 

 

DEL NORTE Y DEL SUR 

Jesús se muestra firmemente en la tradición profética de Israel, un verdadero hijo de 

Isaías hoy, al proclamar un mensaje similar. Los que habían sido elegidos como discípulos 

no podían presumir que el mero hecho de mantener la proximidad física con Jesús o de 

permanecer en su compañía les daba derecho a llamarse verdaderos discípulos. Por muy 

importante que sea la comunión en la mesa en el Evangelio de Lucas, ni siquiera el hecho 

de comer y beber con Jesús garantiza un eventual asiento en la mesa del reino de Dios. Ni 

siquiera ser un ―pura sangre‖ (un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob) hace que tu 

destino final sea seguro. La forma en que el mundo te ha colocado en sus categorías -

primero o último- también puede ser revuelta. Los que siguen a Jesús por la ―puerta 

estrecha‖ del discipulado, siguiendo verdaderamente su ejemplo, son los que se sentarán a 

la mesa en el Reino. 
 

Lecturas de hoy: Isaías 66:18–21; Sal 117 (116):1, 2; Heb 12:5–7, 11–13; Lc 13:22–30 

 

 

 



 

Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm C (21 tháng 8, 2022) 
 

 
BÀI ĐỌC I: Is 66, 18-21 
"Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến". 
Trích sách Tiên tri Isaia. 
  
Đây Chúa phán: "Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy 
tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của 
Ta. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ, Ta sẽ sai một số trong những người được 
giải thoát đến các dân ngoài biển, bên Phi châu và Lyđia, là những dân thiện 
xạ, đến Ý-đại-lợi và Hy-lạp, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ 
chưa nghe nói về Ta, và chưa thấy vinh quang của Ta. Chúng sẽ rao giảng 
cho các dân biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi 
dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa, họ cỡi ngựa, đi xe, đi võng, cỡi la, cỡi 
lạc đà, đến núi thánh của Ta là Giêrusalem, khác nào con cái Israel mang của 
lễ trong chén tinh sạch vào nhà Chúa, Chúa phán như thế. Trong những dân 
đó, Ta sẽ chọn các tư tế, các thầy Lêvi: Chúa phán như vậy". Vì chưng lời 
Chúa rằng: Cũng như Ta tạo thành trời mới, đất mới đứng vững trước mặt Ta 
thế nào, thì dòng dõi ngươi và danh tánh các ngươi sẽ vững bền như vậy".    
Đó là lời Chúa. 
  
ĐÁP CA: Tv 116, 1. 2 
Đáp: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15). 
  
Xướng: 
1) Toàn thể chư dân, hãy khen ngợi Chúa! Hết thảy các nước, hãy chúc tụng 
Người. - Đáp. 
2) Vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thực là mãnh liệt, và lòng trung 
thành của Chúa tồn tại muôn đời. - Đáp. 
  
BÀI ĐỌC II: Dt 12, 5-7, 11-13 
"Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến". 
Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 
  
Anh em thân mến, anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em, như nói với 
những người con rằng: "Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, 
và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu 
mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con". Trong khi được sửa dạy, anh 
em hãy bền chí. Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái: vì có người con 
nào mà cha không sửa phạt. Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi 
buồn khổ, hơn là nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình an 



công chính cho những ai được sửa dạy. Vì thế, anh em hãy nâng đỡ những 
bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Đường anh em đi, anh em hãy 
bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành.     
Đó là lời Chúa. 
  
ALLELUIA: Ga 14, 23 
Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu 
mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. - Alleluia. 
  
PHÚC ÂM: Lc 13, 22-30 
"Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
  
Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về 
Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ 
được cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào 
qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào 
được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài 
mới gõ cửa mà rằng: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời 
các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'. Bấy giờ các ngươi mới 
nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa 
các công trường chúng tôi'. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không 
biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi 
mặt ta'. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở 
trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ 
khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự 
tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước 
hết và những người trước hết sẽ nên sau hết".      
Đó là lời Chúa. 
 


