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THÀ CHẾT CHẲNG
THÀ PHẠM TỘI
“Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì
chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi
sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa
hoả ngục.” (Mc 9,43)
Suy niệm: Trước những căn bệnh hiểm
nghèo như ung thư, người ta sẵn sàng
chấp nhận cắt bỏ một phần chi thể để cứu
cả mạng sống. Khi nói “thà cụt một tay,
thà mất một mắt” mà được vào cõi sống,
Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh tính quyết

liệt, không khoan nhượng trong cuộc chiến
chống lại tội lỗi, sự ác. Quả vậy, hoả ngục,
điểm đến của tội lỗi, là tình trạng còn tồi
tệ hơn cả cái chết. Vì thế, để được vào cõi
sống muôn đời, Chúa dạy chúng ta không
chỉ tránh tội, những điều tự bản chất là
xấu, mà ngay cả những gì thiết thân nhất
với mình, những gì tự chúng vốn không
xấu, nhưng một khi chúng trở thành dịp
tội, chúng ta cũng phải dứt khoát loại bỏ.
Mời Bạn: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô khi
suy niệm về việc Đa-vít phạm tội đã nói:
“Điều nghiêm trọng nhất là… Đa-vít
đã mất cảm thức tội lỗi” mà chỉ coi đó là
“một sự cố phải giải quyết” (Bài giảng
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Chủ Tịch Cộng Đoàn:		
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31/01/2014). Con người ngày nay đang
đánh mất cảm thức tội lỗi: người ta không
gọi tội lỗi là tội lỗi, mà khoác cho chúng
những mỹ từ, thậm chí coi đó là những
việc chính đáng, được phép làm (như hợp
pháp hoá mại dâm, phá thai…). Để tân
phúc âm hoá đời sống xã hội, người ki-tô
hữu phải có cảm thức nhạy bén trước tội
lỗi và loại trừ chúng ngay khi chúng mới
xuất hiện dưới dạng một cơn cám dỗ hay
một dịp tội.
Sống Lời Chúa: Noi gương thánh Đaminh Sa-vi-ô trung thành suốt đời với
quyết tâm khi rước lễ lần đầu: “Thà chết
chứ không phạm tội”.
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inh Mục Quản Nhiệm:
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MỤC VỤ & SINH HOẠT
Thánh lễ: Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
Giải tội: Truớc Thánh lễ Chúa Nhật và Thánh lễ chiều Thứ Năm, 		
hoặc xin hẹn trước với quý Cha.
Rửa tội & Hôn phối: Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ
Xin lễ: Xin liên lạc trực tiếp ông chủ tịch hay 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 9 /2018
Cầu cho thế giới - Những bạn trẻ tại
Phi Châu
Xin cho các ạn trẻ tại Phi Châu đượcđi học
và làm việc tại quê hương của mình .
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

30/9:
1/10:
2/10:
3/10:
4/10:
5/10:
6/10:
7/19:

Chúa nhật 26 thường niên
Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu, dtts
Thiên Thần Hộ Thủ-Lễ Nhớ
Thứ Tư trong tuần 26 TN
Th. Phanxico Assis
Th. Faustina Kowalska,ts
Th. Brunô, lm-cp. Marie Rose
Chúa nhật 27 thường niên

Giáo hội nghèo đói.

THÔNG CÁO

Truyện : Cha Béc-na Vô-gan
Trên một chuyến xe lửa, cha Béc-na
Vo-gan gặp một hành khách ăn nói
rất tự do và thô tục. Ôâng ta nói
những chuyện đồi bại, lấy làm thích
thú và cười khói trá. Mọi thái độ
khôn ngoan và lịch sự nhắc ông ta
để ông ta im lặng đều không hiệu
quả. Xe đến ga, người hành khách
ấy xuống. Cha Vo-gan thò đâu ra cửa
xe gọi theo :”Này ông, ông còn quên
cái gì đây này”. Người đó vội lên toa,
nhìn quanh và hỏi :”Quên cái gì đâu”
? Cha Vo-gan nói với giọng tử tế
nhưng cứng rắn :”Ôâng để lại một
ấn tượng xấu cho hành khách trong
toa”. Người ấy xấu hổ đi xuống ngay..

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Ds 11,25-29.
Để chia sẻ gánh nặng trong việc cai trị
dân, ông Maisen đã chọn ra 70 vị kỳ mục
, làm lễ tấn phong cho các ông, chuyển
giao Thần Khí của mình cho các ông để
các ông nói tiên tri. Trong số đó có 2 vị
không đến dự lễ tấn phong mà vẫn nói
tiên tri. Giosuê thấy thế rất khó chịu và
bảo ông Maisen cấm hai ông ấy nói.
Nhưng ông Maisen chẳng những không
ngăn cấm mà còn nói :”Phải chi Đức
Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của
Người để họ đều là tiên tri”.
+ Bài đọc 2 : Gc 5,1-6.
Bài đọc 2 này chỉ là chủ dề phụ. Như
các tiên tri xưa, thánh Giacôbê cảnh cáo
người giầu có một cách dữ dội. Sở dĩ
thánh nhân phê phán nặng lời bởi vì :
- Họ tích trữ tiền của một cách phi pháp
như không trả công cho thợ…
- Họ bóc lột người vô tội mà họ không
ngại kết án.
- Họ dùng tài sản để thoả mãn khát vọng
khoái lạc và làm hại người công chính.

+ Bài Tin Mừng : Mc 9,38-48.
Bài Tin Mừng hôm nay được chia thành
hai phần :
a) Tránh óc bè phái.
Cũng giống như ông Giosuê và ông
Maisen trong bài đọc 1, ông Gioan thấy
có một số người không thuộc Nhóm 12
mà vẫn nhân danh Chúa mà trừ quỉ và
ông xin Đức Giêsu ngăn cấm họ. Nhưng
Ngài chẳng những không ngăn cấm mà
lại còn cho một bài học :”Ai không chống
Ta là ủng hộ Ta”. Ngài nói như thế là có ý
dạy cho các môn đệ đừng nhìn người khác
bằng cặp mắt thành kiến đố kỵ, mà còn
phải hợp tác với những người thiện chí.
b) Tránh gương mù, gương xấu.
Chúng ta không được hiểu kẻ bé mọn đây
là trẻ con, ngây thơ, yếu đuối, nhưng còn
phải hiểu nghĩa rộng hơn, đó là những kẻ
còn kém đức tin. Nếu những người lãnh
đạo mà làm cớ cho họ vấp phạm thì “phải
buộc thớt cối xay vào cổ mà ném xuống
biển còn hơn”.

Phải hiểu Lời Chúa như thế nào ?
Chúng ta thấy Đức Giêsu nói một cách
quyết liệt như thế, ta phải hiểu thế nào ?
Thực ra, Ngài dùng lối nói cường điệu của
những nhà hùng biện như thế là muốn
cho chúng ta thấy sự trầm trọng của
gương xấu, của chước cám dỗ, của những
dịp tội, và xác định mối nguy hại có khi
không nhỏ mà nó gây ra cho mọi người.
Nếu chúng ta hiểu lời Chúa theo nghĩa
đen thì chúng ta thấy Giáo hội sẽ ra làm
sao ? Chắc chắn sẽ xẩy ra trong hai trường
hợp :
a) Trường hợp 1 : Thế giới này sẽ có một
Giáo hội bi đát, khủng khiếp và rùng rợn
không thể tưởng tượng : một Giáo hội
toàn là những người bị thương, bị tật,
bị què, bị chột…, vì không ai là không
phạm tội, và phạm tội rất nhiều lần trong
suốt cuộc đời của mình.
b) Trường hợp 2 : Giáo hội sẽ không tồn
tại, vì không có người. Chắc chắn không ai
dám gia nhập vào một Giáo hội tàn nhẫn
như thế. Chẳng những không bao giờ thực

hiện điều ấy, mà Giáo hội còn dạy những
điều ngược lại. Sách giáo lý Công giáo của
Giáo hội đòi phải “Tôn trọng sự toàn vẹn
của thân thể”. Sách giáo lý cho biết :”…
Tra tấn thể xác hay tinh thần để điều tra, để
trừng phạt tội phạm, đe doạ đối phương,
để trả thù, là điều nghịch với sự tôn trọng
con ngườøi và phẩm giá con người. Ngoài
những trường hợp trị liệu, việc cố tình cắt
bỏ, huỷ hoại hoặc triệt sản, thực hiện trên
những người vô tội đều nghịch với luật
luân lý”(GLCG số 2297).
Thực ra, những lời nói của Chúa Giêsu
không thể được hiểu sống sượng theo
nghĩa đen. Đường hướng mà Đức Giêsu
muốn đưa ra là người ta phải tránh xa tội
nặng bằng bất cứ giá nào. Chúng ta phải
sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể làm được
để loại trừ điều ác ra khỏi đời sống chúng
ta. Mục đích của Ngài là in sâu vào tâm trí
chúng ta không thể nào tẩy xoá được, rằng
Nước Thiên Chúa đáng cho chúng ta hy sinh
mọi thứ khác.

