THỨ SÁU TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN
(Mt 12, 1-8)
"Con Người cũng là chủ ngày sabbat"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:
Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi
ngang cánh đồng lúa.Các môn đệ của
Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy
vậy, các người biệt phái thưa với Người
rằng: "Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều
không được phép làm trong ngày Sabbat".
Người nói với các ông rằng: "Các ông
không đọc thấy Đavít và những người đi
với ông đã làm gì khi đói lả sao? Các ông
cũng không đọc thấy Đavít vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các
kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông
không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sabbat, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày
Sabbat mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, đây có Đấng còn trọng
hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là, 'Ta muốn lòng nhân từ, chứ
không muốn hy lễ', chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng
Con Người cũng là chủ ngày Sabbat".
Sứ điệp: Chúa Giêsu dạy ta biết ý nghĩa của lề luật: lề luật là để phục vụ con người,
giúp con người thực thi ý muốn của Thiên Chúa là sống nhân nghĩa với tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nhóm biệt phái thường bất bình tranh luận với Chúa
về những điều được phép hay không được phép làm trong ngày lễ nghỉ. Nhân những
cuộc tranh luận ấy, Chúa cho chúng con hiểu rằng tôn giáo không phải là một quyền
lực áp đặt, để biến con người thành một thứ máy móc, hay những kẻ nô lệ. Trái lại,
sống trong đạo là một hành động của tình yêu mến. Chúa đã khẳng định: “Ta muốn
lòng nhân chứ không muốn lễ tế“.
Lạy Chúa, Chúa đến không phải để đánh đổ mọi tập tục và lề luât, nhưng là để kiện
toàn chúng bằng cách mặc cho chúng tinh thần bác ái yêu thương. Vì thế, mọi lề luật
đều trở nên trống rỗng và vô nghĩa nếu không được tuân giữ vì tình yêu.
Lạy Chúa, con chợt giật mình khi nhiều năm tháng qua con sống một cách máy móc,
giữ giới răn Chúa là vì sợ chứ không phải vì yêu mến Chúa và yêu mến anh chị
em..Vì vậy, đời sống đức tin đối với con là một gánh nặng, các thứ lề luật đè nặng
trên vai đôi lúc tưởng chừng như không kham nổi. Con cũng chẳng khác gì người biệt
phái, sống giả dối, hình thức bề ngoài, còn nội tâm thì trống rỗng khô khan.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho đời sống bất xứng của con. Xin ban cho con Thần Khí Tình
Yêu của Chúa, để từ nay con sẽ sống cho Chúa và tha nhân với tất cả tình yêu, hầu
đáp lại tình thương mà Chúa đã dành cho con. Amen.
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