
Mateo (9,9-13) 
En el calendario romano, hoy celebramos la fiesta del apóstol San Mateo, que 

además, escribió un evangelio. Nació en Cafarnaúm. Era recaudador de impuestos 
cuando Jesús le llamó a seguirle. Según la tradición, predicó en Oriente. 

En el evangelio, el mismo san Mateo cuenta la historia de su conversión. A San 
Mateo, como escribe en su evangelio, lo primero que le llamó la atención de Jesús 
fueron estas palabras: “no tienen necesidad del médico los sanos, sino los enfermos”. 
La Misericordia de Jesús fue lo que convenció a Mateo a seguir a Jesús, a dejarlo todo 
por él, a predicar con fuerza y convencimiento, e incluso a dar su vida por Jesús. 

Los hombres orgullosos creen que se bastan ellos solos. Eso impide la entrada de 
Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones. El primer paso para que Jesús entre 
en mi corazón, me bendiga y me cure, es darme cuenta de mi realidad, de que estoy 
enfermo, de que tengo inclinación al pecado, y solamente Jesús me puede curar. 

Que María me dé confianza y entrega total a Jesús, el verdadero médico de mi alma. 
 
 
 
 
За римським календарем сьогодні ми відзначаємо свято апостола Матвія, який 

також написав Євангеліє. Він народився в Капернаумі. Він був збирачем податків, 
коли Ісус покликав його слідувати за Ним. За переказами, проповідував на Сході. 

У Євангелії святий Матвій сам розповідає історію свого навернення. Святий 
Матвій, як пише у своєму Євангелії, перше, що привернуло увагу Ісуса, це слова: 
«не здорові потребують лікаря, а хворі». Милосердя Ісуса переконало Матео піти 
за Ісусом, залишити все заради нього, проповідувати з силою та переконанням і 
навіть віддати своє життя за Ісуса. 

Горді чоловіки вважають себе достатніми. Це перешкоджає входженню Ісуса в 
наше життя і в наші серця. Перший крок, щоб Ісус увійшов у моє серце, 
благословив мене і зцілив мене, це усвідомити свою реальність, що я хворий, що 
я маю схильність до гріха, і тільки Ісус може мене зцілити. 

Нехай Марія дасть мені впевненість і цілковите віддання Ісусу, правдивому 
Лікарю моєї душі. 


