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Thánh Ma-ri-a Gô-rét-ti, trinh nữ, tử đạo 

 

Mt 9,14-17 
9:14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: "Tại sao 
chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?" 
9:15 Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi 
chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ 
mới ăn chay. 
9:16 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách 
lại càng rách thêm. 
9:17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị 
nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế 
mới giữ được cả hai". 

 

CHỈ VÌ YÊU CHÚA MÀ THÔI! 

“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? 

Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.” (Mt 9,15) 

 

Suy niệm: Trong một đám cưới, cô dâu chú rể là “cái đinh” của sự kiện. Điều này 

càng đúng đối với một đám cưới theo phong tục Do thái. Mọi sự long trọng bậc 

nhất đều dành cho đôi tân hôn. Ngay cả những việc đạo đức quan trọng như ăn 

chay cũng phải nhường bước cho niềm vui của bữa tiệc cưới khi chàng rể còn 

đang hiện diện. Chúa Giê-su ví mình như chàng rể và các môn đệ như những bạn 

thiết của chàng. Mọi niềm vui hay nỗi buồn của các môn đệ đều qui hướng về 

Đức Ki-tô, nghĩa là họ có làm gì cũng vì Chúa muốn và vì yêu mến Ngài. 

 

Mời Bạn: Giống như tâm sự một thiếu nữ đang yêu: “Có chàng, đánh phấn tô 

son. Vắng chàng, điểm thắm trang hồng với ai?”, việc trang điểm không chỉ là để 

làm đẹp cho bản thân mà còn để diễn tả tình yêu chung thuỷ. Cũng thế, làm các 

việc đạo đức không phải để hoàn thiện bản thân – sự hoàn thiện ấy đương nhiên 

sẽ có; tôi làm hay không làm việc gì đó chỉ vì ý Chúa muốn, chỉ vì lòng tôi yêu 

mến Ngài. Nếu mọi việc chúng ta làm đều “vì chàng rể”, nghĩa là vì yêu mến 

Đức Ki-tô thì việc gì cũng trở thành việc đạo đức, có giá trị, có công phúc trước 

mặt Chúa. 

 

Chia sẻ: Làm việc tốt với ý hướng ích kỷ khác làm việc tốt với ý hướng tốt thế 

nào ? 

 

Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc gì, bạn hãy dâng lên Chúa lời nguyện sau: 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su đáng mến, con xin dâng lên Chúa công việc con 

sắp làm đây. Con ước ao làm việc này vì yêu mến Chúa. Xin Chúa giúp con làm 

việc này hết sức tốt đẹp theo thánh ý Chúa. Amen. 

  


