14 junio
"Porque os digo que, si no superáis a los maestros de la ley y a los
fariseos en hacer lo que es justo delante de Dios, no entraréis en el
reino de los cielos. “Habéis oído que a vuestros antepasados se les dijo:
‘No mates, pues el que mata será condenado.’ Pero yo os digo que
todo el que se enoje con su hermano será condenado; el que insulte a
su hermano será juzgado por la Junta Suprema, y el que injurie
gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno.
“Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano
tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve
primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al
altar y presentar tu ofrenda. “Si alguien quiere llevarte a juicio,
procura ponerte de acuerdo con él mientras aún estés a tiempo, para
que no te entregue al juez; porque si no, el juez te entregará a los
guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí
hasta que pagues el último céntimo.” (Mt 5,20-26)
Với Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, gợi cho chúng ta về một ý
tưởng mới trong việc sống công chính hơn những người biệt phái
và Phariseo. Chúa Giesu đã chỉ ra điều ấy qua việc kiện toàn luật
Moise bằng “luật của tình yêu”
Những lời gây chú ý đối với tôi nhiều nhất lúc này là: Sự công
chính, chớ giết người, hãy đi làm hòa với người anh em. Những
lời này đánh động trong tâm hồn tôi, soi sáng cho tôi biết phải sống
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sự hòa hợp trong cộng đoàn Trợ Thế như thế nào. Với chủ đề của
Tổng Công Hội lần thứ 21 của chúng ta là “Hãy thực thi tinh thần Trợ
Thế” thì những lời này giúp tôi biết sống sự công chính hay “Luật
tình yêu” mà Chúa Giesu đã chỉ ra bằng những hình thức cụ thể nhất
là: “Các cộng đoàn Trợ Thế được sai đi chữa lành những người yếu
đuối” hay “Những cộng đoàn Trợ Thế ra đi rao truyền niềm hy
vọng”. Vì thế, chúng ta
- Chớ giết người: bằng những lời nói tiêu cực như ngu, ngốc; bằng
ánh mắt thiếu thân thiện, những suy nghĩ tiêu cực; sự thờ ơ, thiếu
đối thoại, thiếu cảm thông; tức giận, chiến tranh lạnh…v.v.
- Hãy làm hòa với người anh em: bằng sự cởi mở, tha thứ, cảm
thông, thương xót, khiêm tốn, hiền hòa, dịu dàng, kiên nhẫn; bằng
nụ cười, quan tâm đến tha nhân, phục vụ tận tâm, cầu nguyện cho
tha nhân đau khổ…v.v
Bởi vì Của lễ đẹp lòng Thiên Chúa hơn cả của chúng ta chính là
sống hòa hợp với anh chị em. Với lời của Mẹ Maria Josefa: “Tôi xin
dặn dò và hết sức nài xin rằng, nơi nào có hai chị ở với nhau, thì hãy
ăn ở như hai Thiên Thần trong thân xác con người, phục vụ, xây dựng
lẫn nhau, làm gương sáng cho nhau và cho người khác.” (Trích Di
chúc thiêng liêng của Mẹ Maria Josefa)
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con thực
thi “Tinh Thần Trợ Thế” trong cộng đoàn của chúng con bằng chính
tình yêu huynh đệ cộng đoàn. Sự hòa hợp cùng nhau trong cộng
đoàn sẽ là dấu chứng đích thực để chúng con gieo rắc niềm hy vọng
cho giới trẻ hôm nay về tính hiện thực của Nước Trời và là đường
dẫn chúng con đến với Thiên Chúa. Lạy Chúa Giesu, Chúa biết rõ
chúng con và biết chúng con mong muốn làm đẹp lòng Chúa biết
bao, nhưng Chúa cũng biết chúng con yếu đuối dường nào, biết bao
lần chúng con đã vấp ngã vào những lối mòn của ghen ghét, của
chia rẽ, giận hờn…v.v. Xin giúp chúng con, lạy Chúa, biết chính mình
cho đẹp lòng Chúa hơn.
Nhờ lời chuyển cầu của cha Thánh Menni cùng các Mẹ Sáng lập
Maria Josefa và Maria Angustias, xin đổ tràn đầy tình yêu của Ngài
xuống cho chúng con. Lạy Chúa, chỉ như thế, chúng con sẽ được
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nhận biết là môn đệ của Ngài. Chúng con muốn thực thi sự hòa hợp,
lòng thương xót, sự tha thứ và đức ái Trợ Thế mỗi ngày một hơn
trong đời sống Thánh Hiến Trợ Thế, vì đó là những nhân đức chính
yếu của Tình yêu Ngài.
Lời của Đức Thánh Cha Phanxico trong tông huấn Niềm Vui Tin
Mừng: “Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta thấu hiểu luật tình yêu.
Thật tốt lành biết bao khi có luật này! Thật tốt lành biết mấy khi
chúng ta yêu thương nhau, trên hết mọi sự! Vâng, trên hết mọi sự! Lời
khuyên nhủ của thánh Phao-lô trực tiếp gởi đến mỗi người chúng
ta: “Ðừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà
thắng ác” (Rm 12: 21). Và thêm: “Khi làm điều thiện, chúng ta đừng
nản chí” (Gl 6: 9). Tất cả chúng ta đều có những điều mình thích và
những điều mình không thích, và có lẽ chính vào thời điểm này chúng
ta đang tức giận với một ai đó. Ít ra chúng ta hãy thân thưa với
Chúa: “Lạy Chúa, con tức giận với người này kẻ nọ. Con cầu nguyện
cho anh ấy và chị ấy”. Cầu nguyện cho người mà chúng ta tức giận là
một bước tiến thật đẹp trong tình yêu, và là một hành vi Phúc Âm
Hóa. Chúng ta hãy làm như vậy hôm nay! Chúng ta đừng để cho
mình bị cướp mất lý tưởng huyng đệ!
(traducción en español)
“Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el Reino de los cielos.”
En el evangelio de hoy, me llaman la atención las palabras: La
justicia, no matar, reconciliarte con tu hermano. Estas palabras me
han tocado en lo profundo de mi corazón, en el sentido de que me
llaman a vivir la armonía de la vida comunitaria Hospitalaria.
Jesús ha perfeccionado la Ley de Moisés en la Ley del Amor. Para Él
es importante el amor fraterno. Recordamos el tema del Capitulo
general “Practicar la Hospitalidad”; estas palabras nos iluminan a
vivir la justicia, o la ley del Amor que Jesús enseña en las formas
específicas:
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- No matar: con la palabra impositiva, “imbécil, renegada”, la mirada
antipática, el pensamiento negativo, la indiferencia, sin diálogo,
incomprensión, la rabia, el silencio, frío…etc.
- Reconciliación con tu hermano: en la acogida, la armonía, el
perdón, la comprensión, la misericordia, la humildad, la ternura, la
sonrisa, la consolación, la paciencia, la mansuetud, la atentación, la
oración…etc.
“Hermanas mías, yo deseo y pido a Dios que en esta Santa
comunidad reine siempre la caridad. Querría que donde estuviesen
reunidas dos o tres hijas de Nuestra Señora, que pareciese haber un
Cora de ángeles, por lo mucho que se amasen entre sí, Hermanas
mías, pidamos al Señor continúe esto como hasta el día de hoy, que,
por divina misericordia, hay una grande paz y unión de corazón. Yo
deseo que jamás haya entre las hermanas la menor desunión, sino
que todas cedan y se sacrifiquen por evitar la menor discordia.
(Testamento de nuestra madre fundadora María Josefa)
La ofrenda más agradable de Dios es la armonía con nuestros
hermanos y nuestras hermanas.
Señor mío, te agradezco por tu palabra que nos invita a “Practicar la
Hospitalidad” en nuestras Comunidades Hospitalarias, con la
armonía de la vida fraterna. La armonía es el testimonio de alentar la
esperanza a las jóvenes de hoy y que nos lleva a Dios. Jesús, Tú nos
conoces muy bien y sabes cuánto queremos agradarte, pero
también tú conoces cuán débiles somos y que tenemos muchas
caídas: odio, división, celos, etc… Ayúdanos, por eso, Señor, a
esforzarnos por agradarte más.
Por intercesión de Padre Menni y las Nuestras Fundadoras, María
Josefa y María Angustias, llénanos, Señor, tu amor. Pues sólo así
seremos reconocidos como discípulos tuyos. Queremos practicar
cada día más la armonía, la caridad hospitalaria, la misericordia y el
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perdón, son las virtudes principales de tu corazón – Fuentes de
Amor.
“Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. ¡Qué bueno
es tener esta ley! ¡Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los otros
en contra de todo! Sí, ¡en contra de todo! A cada uno de nosotros se
dirige la exhortación paulina: “No te dejes vencer por el mal, antes
bien vence al mal con el bien”. Y también: “¡No nos cansemos de
hacer el bien!”. Todos tenemos simpatías y antipatías, y quizás ahora
mismo estamos enojados con alguno. Al menos digamos al Señor:
“Señor yo estoy enojado con éste, con aquélla. Yo te pido por él y por
ella”. Rezar por aquel con el que estamos irritados es un hermoso paso
en el amor, y es un acto evangelizador. ¡Hagámoslo hoy! ¡No nos
dejemos robar el ideal del amor fraterno! (Papa Francisco,
Exhortación apostólica Evangelii gaudium, n. 100-101).

Anna Binh, hsc
Comunidad de Chu Hi
Vietnam
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