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Mt 5,17-19 
5:17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy 

đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 
5:18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong 

Lề Luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 
5:19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta 

làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy 

làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời. 

  

MỘT TRÁI TIM MỚI 

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy 

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

 

Suy niệm: Ngay từ những năm đầu của lịch sử Giáo Hội đã xảy ra một cuộc khủng 

hoảng nghiêm trọng có nguy cơ làm tan nát Giáo Hội còn non trẻ: đó là có cần phải 

tuân giữ những truyền thống của Luật Mô-sê hay không. Luật giữ ngày hưu lễ có còn 

đòi buộc nữa không một khi người ta đã trở nên môn đệ của Chúa Giê-su? Đó cũng là 

những vấn nạn của mọi thời: trung thành bảo vệ truyền thống hay cách mạng đổi mới 

tận căn? Người ta nghĩ rằng đối với người môn đệ của Chúa Giê-su, mọi giáo huấn 

Cựu Ước không còn giá trị nữa. Chúa Giê-su đã trả lời: “Thầy không đến để bãi bỏ, 

nhưng để kiện toàn.” Đối với Ngài, vấn đề không hệ tại ở việc bảo thủ một ý tưởng 

cứng nhắc, cũng chẳng phải là lật đổ đổi mới, mà là trao ban cho quá khứ một sự sống 

mới. Vì đâu có phải mọi truyền thống đều tốt và nên bảo vệ cả đâu. Cũng chẳng phải 

hễ cái gì mới cũng quý cả đâu! Điều mà các bậc tổ tiên đã sống, đã hệ thống hoá trong 

những thời xa xưa là điều đáng quý, nhưng chúng cần được Chúa Giê-su kiện toàn 

bằng cách lột bỏ sự khô cứng của nệ luật, thay vào đó, một trái tim đầy sáng tạo sống 

luật Chúa truyền. 

 

Mời Bạn: Trong đời sống đức tin của bạn, những việc đạo đức nào đang bị bạn biến 

thành xơ cứng, máy móc? Bạn có cách nào đổi mới? 

 

Sống Lời Chúa: Làm một việc đạo đức bạn vẫn quen làm, nhưng làm với tất cả ý thức 

và luôn đầy tình yêu mến Chúa. 

 

Cầu nguyện: “Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con, Thần Trí tác tạo của Chúa” 

để Ngài đổi mới trái tim chúng con luôn giống với trái tim Chúa Giê-su.  

  


