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Lc 5,27-32 

27 Khi ấy, Đức Giê-su trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở 

trạm thu thuế. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” 28 Ông bỏ tất cả, đứng dậy 

đi theo Người. 

29 Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế 

và những người khác cùng ăn với các ngài. 30 Những người Pha-ri-sêu và 

những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-su 

rằng : “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 31 Đức Giê-

su đáp lại họ rằng : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm 

mới cần. 32 Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người 

tội lỗi sám hối ăn năn.” 

MAU MẮN ĐỨNG DẬY 

“Khi ấy, Đức Giê-su trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi, đang ngồi ở 

trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông bỏ tất cả, đứng dậy 

đi theo Người. (Lc 5,27-28) 

Suy niệm: Thái độ mau mắn của Lê-vi không khỏi làm ngạc nhiên nhiều 

người: Tại sao ông lại dễ dàng từ bỏ như thế? Vừa nghe tiếng Chúa, ông đã từ 

bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Ngài như thể không hề có quá khứ, chưa hề vướng 

bận bụi đời. Không chỉ Lê-vi, khi nghe Chúa gọi lên đường, tổ phụ Áp-ra-ham 

đã không cật vấn Chúa một lời, ông mau mắn từ bỏ mọi sự và cất bước. Ông 

Gia-kêu cũng thế, ông vội vàng dứt lìa với quá khứ tội lỗi để chấp nhận đi theo 

Chúa và làm lại cuộc đời. Họ cũng có quá khứ, có những trì kéo trong đời như 

những ai khác. Điểm khác biệt có chăng giữa họ với nhiều người khác là sự 

mau mắn đứng dậy đi theo Chúa. Sự mau mắn đó là hành động của đức tin. 

Bởi lẽ niềm tin vào Thiên Chúa không dừng lại ở một vài lời tuyên bố. Còn 

hơn thế, đức tin cần phải được nhập thể trong hành động của kẻ tin. Mau mắn 

theo Chúa là thước đo lòng tin của mỗi người. 

Mời Bạn: Việc mau mắn từ bỏ tội lỗi là cách thế bạn bày tỏ lòng yêu mến 

Chúa. Càng chần chừ, càng khó từ bỏ. 

Sống Lời Chúa: Tật xấu nào của bạn hay phạm và khó bỏ nhất? Bạn hãy quyết 

tâm từ bỏ tật xấu đó cách dứt khoát và triệt để ngay từ hôm nay, Mùa Chay 

này. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đốt cháy lên những vụn than hồng của sự sống và 

tình thương còn sót lại dưới lớp tro tội lỗi con mang trên mình. Xin hoán cải 

hồn con trong bốn mươi ngày chay tịnh này, để mùa Chay trở thành con đường 

vươn tới Đức Ki-tô Phục Sinh, nguồn sống mới của loài người chúng con. 


