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Chúa Nhật 6 Thường Niên • Năm Phụng Vụ A
Ngày 12 Tháng 2 Năm 2017

CÔNG CHÍNH HƠN
Suy niệm: Các kinh sư và biệt phái là
những người giữ luật rất đúng, và cũng rất
kiên định tới mức trở thành câu nệ hình
thức cứng nhắc, khắt khe. Là bậc thầy
trong dân, thay vì dạy dân sống tinh thần
của Giao Ước thì, qua cách sống của mình,
họ làm cho mọi người nghĩ rằng đức công
chính chỉ gói gọn trong việc chu toàn lề
luật. Chúa Giê-su đòi hỏi các môn đệ không
dừng lại ở những việc làm vụ hình thức mà
phải “công chính hơn” tới mức hoàn thiện

“như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn
thiện” (Mt 5,48); cụ thể là:
- sâu hơn, không chỉ bề ngoài mà tận trong
tâm hồn: có lòng giận ghét đã là đã giết
người, có ý muốn ngoại tình đã là ngoại
tình trong tư tưởng rồi.
- bao dung hơn: không còn “mắt đền mắt,
răng đền răng,” nhưng đưa cả má phải khi
bị vả má trái.
- triệt để hơn: nếu mắt, tay nên dịp tội cho
mình thì hãy chặt nó đi.
Mời Bạn: Quan niệm sai lầm và hẹp hòi về
đức công chính vẫn tiếp tục trong chúng
ta, nếu bạn và tôi vẫn cứ coi việc sống đạo
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chỉ là đi nhà thờ, xem lễ và giữ những việc
luật buộc. Đức công chính của người môn
đệ Chúa Ki-tô đòi hỏi chúng ta vượt qua
những hình thức bên ngoài để đạt đến điều
cốt lõi là “Mến Chúa yêu người.”
Chia sẻ: Hành vi, cử chỉ nào của bạn và
cộng đoàn đang cần “công chính hơn”?
Sống Lời Chúa: Làm việc bổn phận hoặc
việc bác ái với lòng yêu mến chứ không vì
bắt buộc hoặc vì lý do gì khác.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để con tự
mãn vì đã giữ những gì luật buộc, nhưng
xin giúp con biết làm mọi việc chỉ vì mến
Chúa và yêu người.
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MỤC VỤ & SINH HOẠT
Thánh lễ: Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
Giải tội: 1 tới 1:20 truớc Thánh lễ Chúa Nhật và chiều Thứ Năm,
hoặc xin hẹn với quý Cha.
Rửa tội: Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ Mỹ
Hôn phối & Xin lễ: Xin liên lạc trực tiếp với Cha Quản Nhiệm
Trường Việt Ngữ và Giáo lý • TNTT
• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 4 giờ chiều Thứ Bẩy tuần 1 & 3 trong tháng

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA
ĐỨC THÁNH CHA • THÁNG 2/2017
• Ý chung: Cầu cho tất cả những người
đang chịu những thử thách, đặc biệt là
những người tị nạn nghèo hoặc người bị
gạt ra ngoài lề xã hội, để cho họ tìm được
trong cộng đồng của chúng ta sự đón nhận
và sự trợ lực.
• Ý truyền giáo: cầu cho mọi kitô hữu trung

thành với giáo huấn của Chúa, biết sống đời cầu
nguyện và bác ái huynh đệ để tái lập sự hiệp
thông trọn vẹn trong Giáo Hội, bằng cách cộng tác
để đáp trả lại các thách đố hiện nay của nhân loại.
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

12/2: CN 6 Thường Niên
13/2: Thứ Hai trong tuần 6 TN
14/2: Th. Cyrillô, đan sĩ - Th. Mêthôđiô, gm
St. Valentine's Day
15/2: Thứ Tư trong tuần 6 TN
16/2: Thứ Năm trong tuần 6 TN
17/2: Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
18/2: Thứ Bảy trong tuần 6 TN
19/2: CN 7 Thường Niên
Giáo
hội nghèo
THÔNG
CÁOđói.

Truyện cổ Đông phương kể rằng : ngày xưa,
có vị đạo sĩ dâng cho vua một chiếc nhẫn
kỳ diệu và vô giá. Nó vô giá vì được làm
bằng thứ kim loại quí hiếm và gắn nhiều
kim cương long lánh. Nó kỳ diệu ở chỗ : nếu
người đeo nó làm điều lành, thì nó rất vừa
văn và chiếu sáng. Nhưng nều người đó làm
điều ác, thì nó sẽ biến thành một cái máy xiết
rất mạnh, ngón tay rất đau đớn.
Mỗi người chúng ta cũng có một chiếc nhẫn
là lề luật của Chúa. Chớ gì khi chúng ta làm
điều gì sai quấy, chiếc nhẫn lương tâm chúng
ta phải khiển trách, và chúng ta kịp thời biết
quay về với Chúa để sống trong tình con thảo.
Sau Công đồng Vatican II, những luật lệ của
Giáo hội được đơn giản hóa. Điều đó khiến
nhiều người lầm tưởng rằng việc giữ đạo đã
trở nên lỏng lẻo. Thực sự những thay đổi sau
công đồng Vatican II là nhằm khuyến khích
người công giáo tự nguyện sống đạo một
cách chân tình, vì lòng yêu Chúa chứ không
phải vì những luật lệ rang buộc..

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Hc 15, 15-20
Bài đọc 1 trích trong sách Đức Huấn Ca
cùa Ben Sira. Đứng trước hai con đường,
con người có quyền tự do lựa chọn : điều
tốt hay điều xấu, sự sống hay sự chết.
Chúa để cho con người được tự do là có
ý cho nó biết dùng tự do cách ý thức
và trưởng thành, nhờ đó mà được ân
thưởng hay bị trừng phạt.
+ Bài đọc 2 : 1Cr 2,6-10
Trong Hội thánh tại Corintô, có một số
người tự phụ kể mình là người khôn
ngoan, nhưng thánh Phaolô cho biết sự
khôn ngoan đó chỉ là ảo mộng của con
người. Chỉ có một sự khôn ngoan đích
thực , đó là sự khôn ngoan của Tin Mừng.
Và ngài giải thích về hai sự khôn ngoan
đó : khôn ngoan của thế gian chỉ dẫn tới

hư vong; còn khôn ngoan của Thiên Chúa
, tuy có bị thế gian cho là ngu dại (khôn
ngoan Thập giá) nhưng đưa đến vinh
quang.
+ Bài Tin Mừng : Mt 5,17-37
Đức Kitô loan báo rằng Ngài đến không
phải để bãi bỏ lề luật cũ mà thay vào
bằng lề luật mới, nhưng đến để kiện toàn
luật cũ bằng cách giảm bớt các trói buộc
quá nặng nề và nhất là nhấn mạnh trên
các lý do giữ luật dựa trên tình yêu tinh
ròng. Nói khác đi, người ta giữ luật không
phải dựa vào hình thức bên ngoài mà giữ
luật, mà giữ luật vì lòng yêu mến Chúa.
Người ta không vâng lệnh Chúa như kẻ
làm công tuân theo ý chủ, nhưng như
người con thảo hiền vì yêu quí mà hết
lòng làm theo lệnh của cha mình.

Sống công chính và cách giữ luật Chúa
Đức Giêsu phán : “Nếu anh em không
ăn ở công chính hơn các luật sĩ và biệt
phái, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”
(Mt 5,20). Chúa đòi chúng ta phải ăn ở
công chính hơn nữa. Sự công chính mà
Đức Giêsu nói đây không phải do tuân
giữ một số luật theo hình thức (mà Ngài
từng đả kích) như người biệt phái –
Nhưng là sống hiệp thông với Thiên Chúa
tức là thực thi ý Chúa.
Sự “công chính” là một từ ngữ Kinh
Thánh rất phong phú mà Matthêu ưa
thích một cách rất đặc biệt. Từ ngữ
“công chính” này không chỉ có nghĩa hạn
hẹp mà ngôn ngữ hiện đại gán cho nó
: sự công bằng xã hội điều hành những
tương quan giữa con người với nhau. Sự
“công chính” theo nghĩa Kinh Thánh chủ
yếu là “theo đúng điều mà Thiên Chúa
muốn chúng ta trở thành”.
Một người công chính là một người hoàn
toàn đồng ý cộng sinh, liên minh, hòa
hợp với Thiên Chúa, Đấng suy nghĩ và
thiết lập vũ trụ và điều hành nó với sự
thông minh kỳ diệu. Người công chính,
bởi “sự tương ứng” của đời sống người
ấy với ý muốn của Thiên Chúa, sẽ tham
dự vào Thiên Chúa và đi đến hạnh phúc,
nghĩa là đến “mục đích vì đó mà người ấy
được sinh ra”.

Vả lại, Đức Giêsu đề nghị một sự “công
chính mới”, một sự hoàn thiện con người
mới. Đức Giêsu nói phải vượt qua sự công
chính… vậy sự công chính của ai ? Thưa :
- Các “luật sĩ”, những nhà thần học của
thời đại ấy, những nhà chú giải Kinh
Thánh, những vị thấy có chức vị, những
giáo trưởng dạy đạo một cách chính thức.
- Các người “biệt phái”, những giáo dân
dấn thân của thời đại ấy, liên kết với nhau
trong một “phong trào” của những người
nhiệt thành, cố gắng sống mọi yêu sách
của đức tin thuần túy nhất không để
thanh danh bị tổn hại.
Vì thế, từ nay sự “công chính mới” hệ tại
không phải ở chỗ khép mình một cách bề
ngoài vào các tập tục, nhưng la “khuôn
mình” theo thánh ý Cha như Đức Giêsu.
Sống trong cộng đoàn với tình yêu và
tình yêu của con cái, có thế, mới “công
chính”hơn các luật sĩ và biệt phái được.
Đối với Đức Kitô tinh thần của luật mới là
quan trọng. Điếu quan trọng không phải
là tuân giữ bao nhiêu điều răn nhưng là
chúng ta tuân giữ chúng trong tinh thần
nào. Ngài muốn vâng lời cắm rễ trong
tình yêu. Khi bạn yêu một người nào, bạn
tránh làmm điều gì tổn hại đến người ấy.
Nơi nào có tình yêu nơi ấy không cần luật.

