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LỊCH GIÁO XỨ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật 21/8: Tuần 21 Thường Niên, năm C. 
- Thứ Hai 22/8: Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương. Lễ 
   Nhớ.
- Thứ Ba 23/8: Lễ Thánh Rôsa Lima, Trinh nữ. 
- Thứ Tư 24/8: Lễ Thánh Batôlômêô Tông đồ. Lễ 
   Kính.
- Thứ Năm 25/8: Lễ Thánh vương Lui & Thánh 
   Giuse Calasan, Linh mục.
- Thứ Sáu 26/8: Tuần 21 Thường Niên.
- Thứ Bảy 27/8: Lễ Thánh Mônica. Lễ Nhớ.
- Chúa Nhật 28/8: Tuần 22 Thường Niên, năm C.

PHÂN ƯU
     Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp xin chân thành phân ưu cùng tang quyến 
trước sự ra đi của 

Bà Maria Huỳnh Thị Ri
Sinh ngày 20/8/1922

Tạ thế ngày 16/8/2016
     Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, cộng 
đoàn nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn 
Maria về Thiên Đàng cùng ban niềm an ủi và cậy 
trông cho tang quyến.

CHÚC MỪNG TÂN HÔN
        
     Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp thân ái chúc mừng nhân lễ thành hôn vào ngày 
thứ Bảy 20/8/2016 của các đôi tân hôn:

Michael Lương & Trang Trần

     Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho anh 
chị sống trong yêu thương và hạnh phúc suốt đời.

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

 Hội Các Bà Mẹ Công Giáo - 27 tháng 8
    Nhân ngày lễ kính Thánh Mônica, 27 tháng 8, Bổn 
mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Xin Thiên Chúa 
qua tay Mẹ Maria ban muôn ơn lành xuống cho các 
hội viên và gia đình. Xin cho tất cả hội viên được 
nhiều sức khoẻ xác hồn và luôn là gương mẫu sống 
đạo đức cho con cháu. 

Ca Đoàn Augustinô - 28 tháng 8
    Ngày 28 tháng 8, lễ kính Thánh Augustinô, bổn 
mạng Ca đoàn Augustinô. Cộng đoàn Dân Chúa xin 
Thiên Chúa qua sự bầu cử của Thánh Quan Thầy ban 
muôn ơn lành xuống cho ca đoàn. Xin cho tất cả ca 
viên được nhiều sức khoẻ xác hồn để giúp cộng đoàn 
dâng lời ca tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa.  

Ban Giáo Lý Dự Tòng - 28 tháng 8
     Mừng kính Thánh Augustinô ngày 28/8, bổn mạng 
của ban Giáo Lý Dự Tòng, cộng đoàn dân Chúa giáo 
xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin Thiên Chúa, qua sự 
bầu cử của Thánh Quan Thầy ban cho các thầy cô 
được nhiều ơn phúc và sức khoẻ để đem Tin Mừng 
của Chúa đến cho mọi người.

ĐỌC KINH 
TÔN VƯƠNG

Ngày 21/8/2016   Lúc 
7:00PM 

Giáo Khu 1:  Bà Hoàng Văn Ổn        469-878-1549
         2710 Dukeswood Dr., Garland, TX 75040
Giáo Khu 2: Ô Nguyễn Kim Khánh  469-363-2551
         2505 Gayle Dr., Garland, TX 75044
Giáo Khu 11: Ô/B Trương Cao Sơn   214-474-0276
        108 Waterwood Drive, Wylie, TX 75098

LỄ BỔN MẠNG HỘI 
CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO (27/8)

     Nhân ngày lễ kính Thánh Mônica ngày 27/8, Bổn 
mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội sẽ có Thánh 
lễ mừng Bổn Mạng vào thứ Bảy 27/8/2016 lúc 6pm 
tại Nhà thờ. Sau Thánh lễ sẽ có tiệc mừng tại nhà 
Giêrađô.
Kính mời các bà mẹ trong giáo xứ sốt sắng tham dự.
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BAÙO CAÙO TAØI CHAÙNH
(Chuùa Nhaät Ngaøy 14/08/2016)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:   $12,726.40
Tiền Rửa Tội:   $330.00
Mới Gia Nhập Giáo Xứ (SDB 2757): $200.00
Tiền Quảng Cáo:   $25.00
Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc 
0013  Ẩn Danh    $50.00
0023  Đặng Hiếu Sinh   $20.00
0052  Đỗ Thị Nam   $2.00
0090  Phạm Trung   $20.00
0127  Nguyễn Văn Gấm   $10.00
0501  Đào Huy Hải   $12.00
0513  Trần Hữu Thanh   $50.00
0661  Trần Quý Đôn   $20.00
0714  Mai Ngọc Phương   $20.00
0965  Ẩn Danh   $100.00
1070  Nguyễn Minh Thiên   $2.00
1247  Huỳnh Thu Liễu   $5.00
1684  Mai Việt   $20.00
1701  Lê Huy Phương   $20.00
1791  Nguyễn Hữu Lộc   $40.00
1830  Nguyễn Huy Đắc   $40.00
2289  Hoàng Trọng Linh   $30.00
2302  Vĩnh Hòa   $100.00
2589  Dương Quang Thanh   $10.00
2694  Đỗ Kim Chi   $3.00
          Ẩn Danh    $19.09
          Hội Quán   $2,000.00
          Khối Giáo Dục   $1,050.00
Quyõ Nhaø Bình An 
0311  Đoàn Đức Triệu   $100.00
0312  Đoàn Đức Triệu   $100.00
0314  Võ Hưng & Yên   $100.00
0451  Phạm Tân & Vân   $100.00
0452  Phạm Tân & Vân   $100.00

0619  Nguyễn Thị Kim Ánh   $100.00

0636  Nguyễn Thị Kim Ánh   $100.00

THÔNG BÁO CỦA KHỐI GIÁO DỤC
Sun, Aug 21 (9 am – Noon):  Khối Giáo Dục 
Beginning of School Year Orientation – for all Giáo 
Lý-Việt Ngữ teachers & Huynh Trưởng Thiếu Nhi 
Thánh Thể.
Student Schedules posted / Niêm yết danh sách 
tại TTAP
  Sun, Aug 28:  First Day of GLVN/TNTT // Khai 
giảng niên khóa 2016-2017
  Sun, Sep 04:  Labor Day Weekend / Nghỉ Lễ Lao 
Động (No GLVN/TNTT)
   Sun, Sep 11 (9am - 10:15am & 1:45pm – 3pm): 
All-School Parent Meeting / Họp Phụ Huynh 
Sun, Sep 11: Last day to request changes to class 
& Last day to withdraw & receive full refund / 
Chúa nhật cuối cùng để xin đổi lớp / Chúa nhật 
cuối cùng để xin withdraw và nhận “full refund”
School Uniform Sale / Bán Đồng Phục TNTT và 
Nhà trường GLVN:
       * Sun, Aug 14 & Sun, Aug 21 (9:30am – Noon)
       * Sun, Aug 28 - Sun, Oct 30 (9:30am – 4pm)

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ 
DỰ TÒNG NGƯỜI LỚN (RCIA)

NIÊN KHOÁ 2016-2017

     Giáo Xứ sẽ khai giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng 
2016-2017 vào thứ Ba ngày 23 tháng 08 năm 2016 
lúc 7 giờ 30 tối tại Trung Tâm Giáo Dục Thánh 
Alphonsô, phòng 139.
      Các Anh Chị Dự Tòng sẽ theo học, tìm hiểu và 
thực hành đời sống đạo của người Công Giáo vào 
mỗi tối thứ Ba hàng tuần từ 7:30pm đến 9:30pm và 
tham dự Thánh Lễ mỗi sáng Chủ Nhật từ 10:00am 
đến 11:00am. 
      Lớp học sẽ kết thúc vào ngày Lễ Chúa Thánh 
Thần Hiện Xuống ngày 04 tháng 06 năm 2017.
     Để theo học lớp Giáo Lý Dự Tòng, xin đến điền 
đơn và nộp tại văn phòng Gíáo Xứ Mẹ Hằng Cứu 
Giúp.
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“Đồng Hành Trong Đức Tin”
Dallas Ministry Conference | 
Sept. 29 – Oct. 1, 2016
Hãy cùng tham gia với chúng 
tôi tại Hội Nghị Mục Vụ Dallas 

lần thứ 10 và trở thành một phần tử của Hội nghị về 
mục vụ Công giáo hằng năm lớn nhất ở miền Nam 
Hoa Kỳ được mở ra cho công chúng. Hãy tham dự 
trong số hơn 170 buổi thuyết trình bằng tiếng Anh, 
Tây Ban Nha và Việt ngữ, được trình bày bởi các 
các diễn giả nổi tiếng địa phương, toàn quốc và thế 
giới. Hãy tham dự các Thánh lễ và những buổi cầu 
nguyện, xem triển lãm, và theo dõi những buổi trình 
diễn âm nhạc Công giáo. Hội nghị này kéo dài 3 
ngày nhưng chi phí chỉ có 66 Mỹ kim. Muốn biết 
thêm, xin vào website: www.dallas.edu/dmc.

“Walking Together in Faith”
Dallas Ministry Conference |

Sept. 29 – Oct. 1, 2016
Join us at the 10th annual Dallas Ministry 
Conference and be a part of the South’s largest 
annual Catholic ministry conference opened to the 
public. Attend some of over 170 breakout sessions 
in English, Spanish and Vietnamese, presented by 
nationally, local and international known speakers. 
Participate in Mass and prayer services, peruse the 
exhibits, admire the liturgical art display, and listen 
to Catholic musical performances. This three-day 
event only costs $66! Find out more at our website: 
www.udallas.edu/dmc

ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM ĐỨC GIÁM 
MỤC DALLAS ĐỨNG ĐẦU BỘ GIÁO DÂN, 

GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG
     

     Hôm thứ Tư 17-8-2016, Đức Thánh Cha Phanxicô 
đã công bố Tông Thư Tự Sắc chính thức thành lập 
“Bộ” (Dicastry) Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đồng 
thời bổ nhiệm Đức Cha Kevin Joseph Farrell, cho đến 
nay là Giám mục Giáo phận Dallas, Hoa Kỳ, làm tân 
Tổng trưởng của “Bộ” mới.
    Đức Cha Kevin Joseph Farrell sinh năm 1947 tại 
Dublin, Ailen, em ruột của Đức Cha Brian Farrell 
(sinh năm 1944) đang là Tổng thư ký Hội đồng Tòa 
Thánh Hiệp nhất Kitô hữu. Cả hai anh em đều tu 
dòng Đạo Binh Chúa Kitô (Legionnaries of Christ). 
Cha Kevin theo học tại Đại học Salamanca (Tây Ban 
Nha), rồi Gregoriana và Angelicum ở Roma, và từng 
đặc trách các chủng viện và trường của dòng Đạo 
Binh tại Italia, Tây Ban Nha và Ailen. Cha cũng có 
bằng Cao học về Quản trị Kinh doanh của Đại học 
Công giáo Notre Dame ở tiểu bang Indiana, Hoa Kỳ. 
     Năm 1984, cha rời khỏi dòng Đạo Binh và nhập 
tịch Tổng giáo phận Washington DC, rồi làm tổng đại 
diện giáo phận này vào năm 2001. Cùng năm đó, ngài 
được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm 
làm Giám mục Phụ tá TGP Washington DC, phụ giúp 
Đức Hồng y Theodore McCarrick. Năm 2007, ngài 
được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm 
Giám mục chính tòa Giáo phận Dallas, Texas. Ngài 
cũng đang là Thủ quỹ (Treasurer) của Hội đồng Giám 
mục Hoa Kỳ.
Đức Cha Kevin Farrell trở thành người Mỹ duy nhất 
đứng đầu một cơ quan trung tương Tòa Thánh hiện 
nay. Cũng cần biết thêm là vào ngày 11-7-2016, Đức 
Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm ký giả người Mỹ Greg 
Burke làm Giám đốc Văn phòng Báo chí và Phát 
ngôn viên Tòa Thánh.  
Ngày 4 tháng 6 năm nay, ĐTC đã phê chuẩn qui chế 
của Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống, bao gồm 
thẩm quyền cho đến nay thuộc Hội đồng Tòa Thánh 
về Giáo dân và Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình. 
“Bộ” Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống bắt đầu hoạt 
động kể từ ngày 1 tháng 9 tới đây, đồng nghĩa với 
việc giải tán 2 Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân & 
Hội đồng Tòa Thánh về Gia Đình. 
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BISHOP FARRELL OF DALLAS IS NAMED 
PREFECT OF THE NEW VATICAN 

DICASTERY FOR THE LAITY, FAMILY, AND 
LIFE

     On August 17, 2016, Pope Francis has appointed 
Bishop Kevin Farrell of Dallas as prefect of the 
Vatican’s new Dicastery for Laity, the Family, and 
Life.
     The Pope has also issued a motu proprio, Sedula 
Mater, formally establishing the new dicastery, which 
he had announced in June. 
     Born in Dublin in 1947, Kevin Farrell was 
ordained a priest of the Legionaries of Christ in 
1978. Six years later he left the Legionaries to 
become a priest of the Archdiocese of Washington. 
St. John Paul II named him auxiliary bishop of 
Washington in 2001, and Pope Benedict XVI 
appointed him bishop of Dallas in 2007. He is 
currently treasurer of the United States Conference of 
Catholic Bishops (USCCB).

STATEMENT BY BISHOP KEVIN FARRELL 
ON HIS APPOINTMENT AS PREFECT OF THE 
NEW DICASTERY FOR THE LAITY, FAMILY, 

AND LIFE
    I am extremely humbled that our Holy Father Pope 
Francis has selected me to lead this newly formed 
dicastery.  I look forward to being part of the important 
work of the universal Church in the promotion of the 
laity and the apostolate of the laity and for the pastoral 
care of the family in accordance with the Pope’s recent 
apostolic exhortation, Amoris Laetitia, the Joy of Love, 
and the support of human life.

     While I am grateful for the Holy Father’s confidence 
in me, I meet this news with mixed emotions. 

     Dallas has been my home for 10 years and, from 
the beginning, I quickly grew to love the beautiful 
people and culture here.  The strong faith, kindness 
and generosity of the people in the Diocese of Dallas 
surpassed all of my expectations.  My brother priests 
were among the first to welcome me and I am extremely 
grateful for their collaboration, friendship, wise counsel 
and prayers.  A bishop can get nothing of significance 
done in a diocese without the hard work and cooperation 
of the pastors, priests, diocesan staff and people.  
Together, I believe we have accomplished many goals, 
and put others in motion, that will continue to build up 
the Catholic Church in North Texas.

TUYÊN BỐ CỦA ĐỨC CHA KEVIN FARRELL 
VỀ VIỆC ĐƯỢC ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM 

ĐỨNG ĐẦU THÁNH BỘ VỀ GIÁO DÂN, GIA 
ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG

Tôi hết sức khiêm tốn khi Đức Thánh Cha đã 
chọn tôi đứng đầu một bộ mới được thành lập 
này. Tôi mong đợi sẽ là một thành phần trong 
công việc quan trọng này của Giáo hội hoàn vũ 
nhằm hỗ trợ giáo dân và tông đồ giáo dân, chăm 
sóc mục vụ cho gia đình theo Tông huấn Amoris 
Laetitia (“Niềm Vui Tin Mừng”) mới đây của Đức 
Thánh Cha, và cổ võ cho sự sống con người.
Trong khi tôi tri ân về sự tin tưởng của Đức Thánh 
Cha đặt để nơi tôi, tôi đón nhận tin này với cảm 
xúc lẫn lộn.
Dallas đã là mái nhà của tôi trong 10 năm qua, và 
ngay từ ban đầu, tôi đã mau chóng yêu mến con 
người và văn hóa đẹp đẽ ở đây. Đức tin mạnh mẽ, 
lòng tử tế và sự quảng đại của tín hữu trong Giáo 
phận Dallas đã vượt quá mọi mong đợi của tôi. 
Các linh mục anh em nằm trong số những người 
đầu tiên chào đón tôi và tôi hết sức cảm ơn về sự 
cộng tác, tình thân hữu, lời khuyên khôn ngoan 
và cầu nguyện của các cha. Một giám mục không 
thể làm điều gì to tát trong giáo phận mà không 
có sự hoạt động chăm chỉ và cộng tác của các cha 
xứ, các linh mục, nhân viên giáo phận và các tín 
hữu. Cùng với nhau, tôi tin rằng chúng ta đã hoàn 
thành nhiều mục tiêu, và đưa các mục tiêu khác đi 
đúng hướng, để rồi sẽ tiếp tục xây đắp Giáo hội 
Công giáo miền bắc tiểu bang Texas.
Tôi không thể diễn tả đủ lòng biết ơn của tôi về 
mọi điều mà các linh mục, nhân viên và tín hữu đã 
làm và tiếp tục thực hiện cho tôi và cho Giáo phận 
Dallas. Tôi biết Đức Thánh Cha đang làm việc để 
kiếm được đúng người để phục vụ như là vị mục 
tử đứng đầu mới của Giáo phận. Tôi tin rằng, khi 
tôi ra đi, Đức Cha Phụ tá Greg Kelly sẽ giải quyết 
những nhu cầu của giáo phận trong lúc tạm thời. 
Xin mọi người cầu nguyện cho ngài. Tôi cũng xin 
anh chị em cầu nguyện cho tôi khi tôi bắt đầu một 
chương mới không ngờ trước trong đời linh mục 
của tôi. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành 
Giáo phận Dallas.ßß
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Tuần 111 (a)
TIN MỪNG THEO THÁNH GIOAN

(Chương 1-6)
    TỔNG QUÁT
    1. Tác giả Tin Mừng thứ tư
    Chỉ trong phần II của sách Tin Mừng thứ tư (13,23-25; 
19,26; 20,2-8), đọc giả mới thấy nhắc đến “người môn đệ 
Chúa Giêsu yêu mến” hoặc “người môn đệ khác”. Nhưng 
không có chỗ nào nói rõ tên người môn đệ ấy là Gioan. Tác 
phẩm chỉ cho biết người môn đệ này rất gắn bó với thánh 
Phêrô, ông ở bên cạnh Đức Maria trên đồi Golgotha, “ông 
đã thấy và đã làm chứng” (19,35). Dựa vào Tin Mừng nhất 
lãm, người ta biết ba môn đệ gần gũi Chúa Giêsu nhất là 
Phêrô, Giacôbê và Gioan (Mc 5,37; 9,2; 14,33). Giacôbê 
đã chết vào năm 44. Chỉ còn lại Phêrô và Gioan. Trong khi 
đó, sách Tin Mừng thứ tư cho biết Phêrô và “người môn đệ 
Chúa yêu” gắn bó với nhau, cho nên chắc hẳn người môn 
đệ này là Gioan.

     Ngoài ra, truyền thống chưa bao giờ nghi ngờ việc thánh 
Gioan là tác giả sách Tin Mừng thứ tư. Thánh Irênê khẳng 
định: “Sau các môn đệ khác, đến lượt Gioan, người môn 
đệ Chúa Giêsu đã tựa đầu vào ngực ông, cũng đã viết sách 
Tin Mừng khi ở Ephêsô”. Còn thánh Clêmentê Alexandria 
(210) viết: “Khi thấy những người khác chỉ kể lại những sự 
kiện bên ngoài, thì Gioan, người sau cùng, được bạn hữu 
khuyến khích và được Thánh Thần linh ứng, đã viết Tin 
Mừng thiêng liêng”.

    2. Lược đồ Tin Mừng Gioan
THÁNH THI MỞ ĐẦU (1,1-18)

    PHẦN I : SÁCH CỦA NHỮNG DẤU LẠ (1,19 – 12,50)

    I. Khi mạc khải khởi đầu (1,19-51)
1. Gioan tẩy giả làm chứng về bản thân (1,19-28)

2. Gioan tẩy giả làm chứng về Chúa Giêsu (1,29-34)

3. Các môn đệ của Gioan đến với Chúa Giêsu (1,35-51)

     II. Từ Cana đến Cana (2,1 – 4,54)
1. Dấu lạ đầu tiên tại Cana : nước hoá thành rượu (2,1-12)

2. Thanh tẩy đền thờ (2,13-22)

3. Chúa Giêsu và Nicôđêmô (3,1-36)

4. Chúa Giêsu, người phụ nữ Samaria và dân Samaria (4,1-
42)

5. Dấu lạ thứ hai tại Cana (4,43-54)

     III. Chúa Giêsu và những ngày lễ lớn của người Do 
thái (5,1 – 10,42)
1. Chúa Giêsu và ngày sabát (5,1-47)

2. Chúa Giêsu trong dịp lễ Vượt qua : hoá bánh ra nhiều 
(6,1-15), đi trên biển (6,16-21), diễn từ về Bánh hằng sống 
(6, 22-71)

3. Chúa Giêsu trong dịp Lễ Lều (7,1 – 8,59) : Cảnh 1 (7,14-
36), cảnh 2 (7,37-52), người phụ nữ ngoại tình (7,53-8,11), 
cảnh 3 (8,12-59)

4. Tiếp theo Lễ Lều (9,1-10,21) : người mù từ thưở mới 
sinh (9,1-41), Chúa Giêsu là mục tử nhân lành (10,1-21)

5. Chúa Giêsu trong dịp lễ Cung hiến (10,22-42)

     IV. Chúa Giêsu đi đến Giờ của Ngài và vinh quang 
(11,1-12,50)
1. Phục sinh Lagiarô (11,1-44)

2. Chúa Giêsu bị lên án (11,45-57)

3. Những cảnh chuẩn bị : xức dầu tại Betania (12,1-11), 
Vào thành Giêrusalem (12,12-29), Giờ của Chúa (12,20-
36), diễn từ cuối cùng (12,44-50)

     PHẦN II. SÁCH VINH QUANG (13,1 – 20,31)
     I. Bữa tiệc ly (13,1-30)
1. Dẫn nhập (13,1-3)

2. Rửa chân (13,4-20)

3. Loan báo sự phản bội (13,21-30)

    II. Những diễn từ cuối cùng (13,31-17,26)
1. Diễn từ giã biệt lần I (14,1-31)

2. Diễn từ giã biệt lần II (15-16,33)

3. Lời cầu của Chúa Giêsu (17,1-26)

     III. Bài tường thuật thương khó (18,1 – 19,42)
1. Bị bắt trong vườn Cây Dầu (18,1-11)

2. Tại nhà thượng tế Anna (18,12-27)

3. Trước toà Philatô (18,28-19,16)

4. Khổ hình thập giá (19,17-37)

5. Mai táng (19,38-42)

    IV. Chúa Giêsu sống lại (20,1-31)
1. Những lần hiện ra (20,1-29) : Maria Madalena, Simon 
Phêrô và người môn đệ Chúa yêu (20,1-18), với các môn đệ 
nhưng thiếu Toma (20,19-23), với Toma (20,24-29)

2. Kết luận (20,30-31)

    Lời bạt ở chương 21
Mẻ lưới bất thường (21,1-14)
Simon Phêrô và sứ mạng mục tử (21,15-23)
    Lời phi lộ (21,24-25)
(còn tiếp)
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Do not risk being shut out
Scripture:   Luke 13:22-30 

He went on his way through towns and villages, teaching, and journeying toward Jerusalem. And some 
one said to him, “Lord, will those who are saved be few?” And he said to them, “Strive to enter by the 

narrow door; for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. When once the householder has risen 
up and shut the door, you will begin to stand outside and to knock at the door, saying, `Lord, open to  us.’ He 
will answer you, `I do not know where you come from.’ Then you will begin to say, `We ate and drank in your 
presence, and you taught in our streets.’ But he will say, `I tell you, I do not know where you come from; depart 
from me, all you workers of iniquity!’ There you will weep and gnash your teeth, when you see Abraham and 
Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God and you yourselves thrust out. And men will come 
from east and west, and from north and south, and sit at table in the kingdom of God. And behold, some are last 
who will be first, and some are first who will be last.”

Meditation: What does the image of a door say to us about the 
kingdom of God? Jesus’ story about the door being shut to those 
who come too late suggests they had offended their host and 
deserved to be excluded. It was customary for teachers in Jesus’ 
time to close the door on tardy students and not allow them back 
for a whole week in order to teach them a lesson in discipline and 
faithfulness. 

Who will be invited to enter God’s kingdom?

Jesus told this story in response to the question of who will 
make it to heaven - to God’s kingdom of everlasting peace and 
eternal life. Many rabbis held that all Israel would be saved and 
gain entry into God’s kingdom, except for a few blatant sinners 
who excluded themselves! After all, they were specially chosen by 
God when he established a covenant relationship with them.

Jesus surprised his listeners by saying that one’s membership 
as a people who have entered into a covenant relationship with 
God does not automatically mean entry into the everlasting 
kingdom of God. Second, Jesus asserts that many from the Gentile 
(non-Jewish) nations would enter God’s kingdom. God’s invitation 
is open to Jew and Gentile alike. 

Jesus is the door to the kingdom of heaven

But Jesus warns that we can be excluded if we do not strive to 
enter by the narrow door. What did Jesus mean by this expression? 
The door which Jesus had in mind was himself. I am the door; if 
any one enters by me, he will be saved (John 10:9). God sent his 
only begotten Son, the Lord Jesus Christ, to open the way for us to 
have full access to the throne of God grace (favor and blessing) 
and mercy (pardon for our sins). Through Jesus’ victory on the 
cross he has freed us from slavery to sin and hurtful desires and 
addictions, and he has made us sons and daughters of God and 
citizens of his heavenly kingdom. We are free now to choose 
which kingdom we will serve - the kingdom of truth and light 
ruled by God’s wisdom or the kingdom of falsehood and darkness 

ruled by Satan and the world system or society of people who are 
opposed to God and his laws.

Following the Lord requires effort and commitment on our 
part

If we want to enter God’s kingdom and receive our full 
inheritance which is stored up for us in heaven, then we must 
follow the Lord Jesus in his way of the cross through a willing 
renunciation of our own will for his will - our own life for his life 
- our own way for his way. 

Why did Jesus say we must strive to enter his kingdom of 
righteousness and peace? The word strive can also be translated as 
agony. To enter the kingdom of God we must struggle against 
every force or power of opposition - even the temptation to remain 
indifferent, apathetic, or compromising in our faith and personal 
trust in Jesus, our hope in holding firm to the promises of Jesus, 
and our uncompromising love for God above all else (the “love 
that has been poured into our hearts through the gift of the Spirit 
which has been given to us” (Romans 5:5). 

The Lord is with us to strengthen us in our trials and 
struggles

The good news is that we do not struggle alone. God is with us 
and his grace is sufficient! As we strive side by side for the faith of 
the Gospel (Philippians 1:27) Jesus assures us of complete victory! 
Do you trust in God’s grace and help, especially in times of testing 
and temptation?

“Lord Jesus, may I never doubt your guiding presence and 
mercy towards me. Through the gift of your Spirit fill me with 
courage and persevering faith to trust you in all things and every 
circumstance I find myself in. Give me the strength to cling to 
your promises when the world around me begins to shake or 
crumble. And when my love and zeal begin to waver, fan it into 
a flame of consuming love and dedication for you who are my 
All.”



 



 


