THỨ SÁU TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
(Mt 9, 9-13)
"Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không
phải là hy lễ"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:
Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu
thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang
ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo
tôi!". Ông đứng dậy đi theo Người.
Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy,
có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến,
cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy,
những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ
Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống
với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?".
Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khoẻ
mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của
câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người
công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi".
Sứ điệp: Chúa Giêsu tỏ lòng ưu ái và cứu vớt những người tội lỗi.Ngài chính là Đấng
Cứu Thế phải đến để chữa lành mọi tật nguyền hồn xác của ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, càng suy gẫm con càng thấy tình Chúa yêu thương
con thật quá bao la. Con được Chúa yêu thương không phải vì con xứng đáng mà vì
Chúa muốn yêu thương con. Chúa ơi, từ đáy lòng con, con biết con là kẻ tội lỗi.
Nhưng cũng như thánh Mát-thêu, con càng tội lỗi bất xứng thì Chúa lại càng yêu
thương và kêu gọi con.
Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa phủ lấp tội lỗi của con. Vì thế, Chúa không để
con phải ngụp lặn mãi trong tội. Trái lại, Chúa đã đi bước trước và đã đến tìm gặp con
trong chính vũng lầy tội lỗi, như Chúa đã đích thân đến trạm thu thuế để gọi thánh
Mát-thêu. Chúa đã tạo cho con những cơ may để làm lại cuộc đời.
Nhưng lạy Chúa, đã biết bao lần con để những cơ may đó qua đi. Con càng chần chừ
lưỡng lự, Chúa càng kiên nhẫn đợi chờ. Tình yêu bao dung của Chúa luôn khích lệ
con. Cứ mỗi một ngày mới đén, là một lời mời gọi của Chúa lại gởi đến cho con. Xin
cho con biết lắng nghe và quảng đại đáp lại lời Chúa mời gọi như thánh Mát-thêu,
mau mắn và dứt khoát không chút ngần ngại.
Và lạy Chúa, xin Chúa dùng con và biến con nên khí cụ của Lòng Thương Xót Chúa.
Xin Chúa dạy con biết tìm đến những anh chị em tội lỗi và xấu số trong xã hội, và tỏ
lòng ưu ái cảm thông với họ. Ước gì lời nói ngọt ngào và thái độ hiền dịu của con sẽ
là bước mở đầu để anh chị em con trở về với Chúa. Amen.
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