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THAM DỰ TIỆC LỜI CHÚA: Mt 5,17-19

THẦY ĐẾN ĐỂ KIỆN TOÀN

"Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật
cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành." (Mt 5,18)

SỐNG VÀ CHIA SẺ: Do Thái là dân tộc của giao ước, giao ước Thiên Chúa đã ký kết với họ tại
núi Sinai. Thế nên, Lề Luật – mà họ gọi là Torah – được Chúa ban qua ông Mô-sê, được họ
tuân thủ hết sức cẩn thận vì đó là bảo chứng cho lời hứa của Thiên Chúa nhận họ làm dân riêng
và là bằng chứng cho sự trung thành của họ với lời cam kết "hết lòng hết dạ tuân giữ và đem ra
thực hành" (Đnl 26,16). Vì thế khi yêu cầu các môn đệ phải "công chính hơn các kinh sư và
người Pha-ri-sêu," Chúa Giê-su minh định "một chấm một phết trong Lề Luật" cũng không được
bỏ qua bởi vì Tin Mừng mà Ngài công bố không phải để hủy bỏ Lề Luật mà là để kiện toàn.

Mời Bạn LÀ BÁNH BẺ RA: Bạn có biết tại sao thánh Phao-lô vốn tuân thủ Lề Luật "đúng
như một người Pha-ri-sêu" (Pl 3,5) mà giờ đây lại tuyên bố "không muốn biết đến chuyện
gì khác ngoài Đức Giê–su Ki–tô, mà Đức Giê–su Ki–tô chịu đóng đinh vào thập giá" (1Cr
2,2)? Phải chăng là vì ngài xác tín Đức Ki-tô là Đấng kiện toàn Lề Luật? Vì thế Đức Ki-tô
chính là Luật cho bạn, Luật Yêu thương. Và nên hoàn thiện là chu toàn Luật Yêu thương,
là "yêu thương như Ngài đã yêu".
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Sống Lời Chúa: Mỗi ngày chọn một hành vi đã làm trong ngày để xét xem: – 1/ Động lực nào đã
thúc đẩy tôi đã làm việc đó? – 2/ Tôi cần kiện toàn hành vi đó thế nào để có thể "yêu như Chúa
yêu" hơn nữa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đến để hoàn thiện Lề Luật. NHỜ THÁNH THẦN
TÁC ĐỘNG, chúng con QUYẾT TÂM tuân giữ những Lề Luật Chúa truyền dạy vì những Lề
Luật đó đem lại cho chúng con sự sống trường sinh.
gpcantho
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