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21/09/2020: THỨ HAI TUẦN 25 TN 

Thánh Mát-thêu, Tông đồ, Thánh sử 

Mt 9,9-13 
9:9 Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi 

ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người. 
9:10 Đức Giêsu đang dùng bữa trong nhà, thì kìa, nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, 

cùng ăn với Người và các môn đệ. 
9:11 Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống 

với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?" 
9:12 Nghe như thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới 

cần. 
9:13 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". 

 

CHỌN TÌNH YÊU HAY CỦA LỄ? 

Chúa Giê-su nói: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì Ta không đến để kêu gọi người 

công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13) 

Suy niệm: Thường ngày ta có nhiều dịp cầu nguyện cho người tội lỗi ăn năn trở lại. Nhưng lắm 

khi chúng ta giống những người Do thái hôm nay: có một người nào trong cộng đoàn sống khô 

khan nay ăn năn trở lại, chúng ta xì xào y như thể ta chưa hết hoài nghi về việc người ấy có từ 

bỏ hành tung của mình hay không; có khi ta chưa thực sự chấp nhận người anh chị em chúng 

ta như là đối tượng của lòng Chúa thương xót. Ở điểm này, Chúa nói Ngài cần tình yêu bao 

dung của ta chứ không phải lễ vật. 

Mời Bạn: Tiếng chào cao hơn mâm cỗ, tình yêu trọng hơn của lễ là lẽ thường. Thế nhưng đôi 

khi bạn và tôi lại thích của lễ hơn là tấm lòng, chúng ta đang đánh tráo các giá trị mà ta đang 

buộc phải giữ. Có của lễ đi kèm với lòng thống hối như thánh Mát-thêu thật đáng quí, nhưng 

giả như có đủ mọi thứ lễ vật lỉnh kỉnh mà lòng thống hối không có, liệu bạn thấy đã đủ phép 

chưa? Mà thực ra, Chúa không đòi hỏi ta lễ mễ nhiều thứ, chỉ cần ta chứng tỏ tình yêu bằng 

cách dứt khoát từ bỏ cuộc sống bất chính và đi theo Ngài là đủ. 

Chia sẻ: Cộng đoàn tôi có thái độ nào có thể cản trở người tội lỗi hối cải không? 

Sống Lời Chúa: Với tấm lòng chân thành, bạn âm thầm cầu nguyện cho một người đang sống 

trong tội lỗi. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa nhận thánh Mát-thêu vào hàng các tông đồ dù dưới mắt nhiều 

người Mát-thêu chẳng ra gì, bởi vì đối với Chúa, Chúa nhìn tấm lòng, chẳng cần lễ vật. Xin cho 

con sống quảng đại bao dung với anh chị em nhất là đối với những người bị coi là tội lỗi. 

  

  


