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CHÚA GIÊ-SU, ĐẤNG KIỆN TOÀN LỀ LUẬT

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17)

*BẠN VÀ TÔI CÙNG SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA:

1/ Những lời Chúa Giê-su nói về luật Cựu Ước thực sự gây sốc nhất là đối với những người
thượng tôn Lề Luật Mô-sê. Nào là phải “công chính hơn” các kinh sư và người Pha-ri-sêu,
nào là luật dạy người xưa thế này, còn Thầy, Thầy dạy khác, v.v... Quả thật những lời
Chúa Giê-su dạy xem ra khó nghe hay có vẻ như trái nghịch với luật cũ khiến một số
người phản đối; nhưng xét cho cùng, đó không phải là Ngài phá đổ hay phế bỏ Lề Luật
mà là Ngài kiện toàn nó.

2/ Ngài đào sâu tận nguyên lý của Lề Luật và áp dụng vào hoàn cảnh mới của Tân Ước để
thực hành đúng theo tinh thần của Lề Luật chứ không chỉ theo hình thức bên ngoài. Ta
có thể dẫn chứng trường hợp ăn chay chẳng hạn: nhịn đói ít hôm, cúng dường... rồi sau
đó bóc lột, ức hiếp người nghèo khổ thì hành vi ấy còn có nghĩa gì, nó lố bịch và chuốc
thêm tội vào mình thôi.

3/ Ăn chay cứ phải làm; sống bác ái CẦN phải sống. Ăn chay không thay thế đời sống yêu
thương tha nhân, nhưng còn phải gia tăng tình đồng loại nữa. Như thế, Chúa Giê-su chính
là Mô-sê mới vì Ngài đến kiện toàn Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Đời sống đạo đức không bao gồm MỘT, HAI hành
vi rời rạc mà là dòng chảy sống động, thống nhất và liên tục. Quyết tâm hoán cải, dù chỉ
khởi đầu bằng một hành động nhỏ, phải giúp cho tinh thần của lề luật thấm sâu vào toàn
bộ cuộc sốn
g.
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*Sống Lời Chúa: BẠN VÀ TÔI ĂN CHAY, CÚNG DƯỜNG, ĐI LỄ, NHÀ THỜ LÀ ĐỂ LÀM
NHỮNG VIỆC GIÚP ĐỠ VÀ AN ỦI NGƯỜI NGHÉO KHỐ, THA THỨ CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM
MẤT LÒNG MÌNH, VÌ FORGIVENESS IS HEALING= THA THỨ LÀ ĐƯỢC CHỮA LÀNH.

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời
Chúa.

(CẦN ĐỌC CÓ HỒN VỚI CẢ TRÁI TIM)

-------------------------------
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