
THỨ TƯ LỄ TRO 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 6,1-6,16-18 

"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ 

thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban 

thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu 

diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng 

đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để 

việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại 

cho anh. 

"Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu 

nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo 

thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, 

đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của 

anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. 

"Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra 

vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được 

phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để 

không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha 

của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. 

  

II. SUY NIỆM 

“ĐẤNG THẤU SUỐT MỌI BÍ ẨN 

SẼ TRẢ CÔNG CHO ANH EM” 

Bắt ðầu vào Mùa Chay, Giáo Hội cho nghe ðoạn Tin Mừng kể lời huấn dụ của Chúa 

Giêsu về việc lành phúc ðức trong Mùa Chay là: Bố thí, cầu nguyện và giữ chay. Tuy 

nhiên, ðối với Chúa Giêsu, việc giữ những ðiều luật này không hệ tại ở số lượng mà là ở 

tinh thần, làm vì ai và vì mục ðích nào:  

Cả ba việc mà Chúa Giêsu dạy hôm nay đều có hai vế rõ ràng: “đừng” và “nên” 

Đừng như bọn giả hình khoe khoang và nên kín đáo không cho tay trái biết việc tay phải 

làm. 

 

1. Khi làm phúc bố thí 

Làm phúc bố thí là một việc đạo đức cần có trong việc chuẩn bị tâm hồn cho Chúa và 

để đền tội. Và đặc biệt đó là một công việc cụ thể của tinh thần Mùa Chay. Tuy nhiên, việc 

làm phúc nhiều hay ít không quan trọng, mà quan trọng ở cách làm phúc. 

“Khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn 

trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã 

được phần thưởng rồi”. 

Có lẽ Chúa Giêsu cũng đã chứng kiến quá nhiều cảnh các người biệt phái Pharisiêu 

làm phúc hay dâng cúng chỉ nhằm để thiên hạ thấy mà ngợi khen họ, chẳng hạn việc các 

ông khệ nệ trịnh trọng giơ cao thả những quan tiền vào thùng, bên cạnh một bà goá nghèo 

nhẹ nhàng bỏ vào thùng ba đồng kẽm nhỏ. 

Thật ra, thời nào cũng thế, thiếu gì những người làm từ thiện với điều kiện được quay 

phim chụp hình đăng lên báo này đài nọ. Được cám ơn trịnh trọng, được mời ngồi chỗ 

danh dự trong các sự kiện đặc biệt. 



Đâu đó, nơi nhà thờ nọ một người xin dâng cúng cái bàn thờ bằng đá dăm bảy chục 

triệu với điều kiện khắc tên mình bên dưới, hay tại nhà thờ kia ân nhân ủng hộ hàng trăm 

triệu nhưng phải khắc tên họ trên cột hay trên bia kỷ niệm… 

Những cách làm như thế, thì Chúa Giêsu bảo rằng họ đã được phần thưởng rồi, phần 

thưởng đó là lời ca tụng của người đời, chứ chẳng có ký lô nào trước mặt Thiên Chúa. Vì 

trong mắt Chúa Giêsu, của cho không bằng cách cho, hàng trăm quan tiền của trọc phú 

chưa chắc đáng giá bằng ba đồng kẽm của bà goá, gánh cỏ của bác nông dân để nuôi ngựa 

kéo xe chở gạch xây dựng nhà thờ đáng giá hơn vạn lần hàng tỉ đồng của người phú hộ 

được khắc tên trên cột nhà thờ. 

Chúa bảo rằng, khi làm phúc đừng để cho tay trái biết việc tay phải làm, nghĩa là 

không nhằm tìm vinh quang nơi sự ca tụng của người đời, nhưng có Thiên Chúa là Đấng 

thấu suốt mọi sự, Người chuẩn nhận lòng thành của chúng ta. 

 

2. Khi cầu nguyện 

Điều cần tránh: “Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng 

thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta 

thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi”. 

Chúa Giêsu cũng từng lấy dụ ngôn về hai người lên đền thờ cầu nguyện: người biệt 

phái thì đứng thẳng, dang tay khoe khoang ca tụng về công đức của mình trước bàn thờ, 

còn người thu thuế đứng xa đấm ngực cầu xin ơn tha thứ. Và trong mắt Chúa, công đức 

mà huênh hoang khoe khoang chỉ là zéro, lòng khiêm hạ âm thầm cầu xin mới có trọng 

lượng. 

Vấn đề ở đây cũng cần xác định, không phải Chúa Giêsu hạ thấp việc cầu nguyện có 

tính cộng đồng nơi công cộng, để rồi có nhiều người biện minh “giữ đạo tại tâm” mà 

không bao giờ đến nhà thờ để tham dự thánh lễ, kinh nguyện chung và các bí tích. Nhưng 

Chúa Giêsu nhấn mạnh đến thái độ cầu nguyện, nghĩa là không phải để được mọi người ca 

tụng mình đạo đức, mà là để Thiên Chúa thấu suốt mọi bí ẩn mà chuẩn nhận cho lòng 

thành của chúng ta. 

 

3. Khi ăn chay 

"Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra 

vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được 

phần thưởng rồi”. 

Người Do Thái có một cuộc “đại chay” bắt buộc nhân ngày lễ xá tội. Đồng thời họ 

cũng có những cuộc chay tịnh khác mang tính cách tập thể, chẳng hạn vào các ngày tổ 

quốc gặp hoạn nạn. Ngoài ra, những người đạo đức còn ăn chay vì lòng sốt sắng, như các 

môn đệ của Gioan Tẩy giả và những người Biệt Phái, họ thường ăn chay mỗi tuần hai lần. 

Chung quy lại, ăn chay đối với Do Thái Giáo bao gồm ba ý nghĩa chính: 

- Để tỏ lòng sám hối và xin ơn. 

- Đợi chờ Đấng Cứu Thế đến giải phóng dân khỏi ách đô hộ ngoại bang. 

- Lòng đạo đức. 

Như thế, tự bản chất việc ăn chay của người Do Thái là một phương thế rất tốt, và 

chính Chúa Giêsu cũng ủng hộ việc chay tịnh là phương thế để chống lại ma quỷ và chước 

cám dỗ. Nhưng ở đây, Người nhấn mạnh đến tinh thần ăn chay chứ không phải sự tỏ lộ ra 

bên ngoài như đầu tóc bù xù, mặc đồ xuếch xoác, mặt mày ủ rũ, thiểu não… để thiên hạ 

khen là đạo đức thánh thiện. 



Chúa Giêsu dạy: “Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 

để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và 

Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh”. Dĩ nhiên là không 

phải cứ hễ giữ chay là phải xức nước hoa hay bận đồ đẹp hoặc giả bộ vui vẻ, mà là sự kín 

đáo âm thầm chỉ mình ta với Chúa. Không tìm vinh danh nơi lời ca tụng người đời, mà là 

để Thiên Chúa được vinh danh nơi sự hi sinh hãm mình của chúng ta. 

 

Tóm lại, làm phúc bố thí, cầu nguyện và ăn chay là ba sinh hoạt chính trong đời sống 

đạo đức và là tinh thần của việc giữ mùa chay thánh, nhưng để trở thành phương thế đền 

tội và có công phúc trước mặt Chúa không hệ tại ở số lượng hay được ghi nhận từ người 

đời, mà là xuất phát từ tấm lòng chân thành cùng với tâm tình riêng tư giữa ta với Chúa.  

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từng vào sa mạc để ăn chay cầu nguyện bốn mươi ngày 

đêm, xin cho chúng con cũng biết dùng mùa chay thánh này, để sống thật tốt với việc làm 

phúc, cầu nguyện và ăn chay theo tinh thần Chúa dạy trong bài Tin Mừng hôm nay. Amen. 

 

 

THỨ NĂM SAU LỄ TRO 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 9,22-25 

Khi ấy Đức Giê-su nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng 

tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy." 

Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác 

thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn 

ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả 

thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? 

 

II. SUY NIỆM 

"Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. 

Trong câu nói này của Chúa Giêsu, chúng ta gặp thấy hai chữ “MÌNH”: “bỏ mình” và 

“vác thập giá mình”. Đó cũng là hai ý được trình bày sau đây: 

 

1. Bỏ mình.  

Có hai anh chị nọ yêu nhau, nhưng cứ mỗi lần hẹn gặp nhau lại hay cãi nhau. Thế rồi 

một hôm anh đề nghị, mỗi người cùng ngồi lại và suy nghĩ coi mình có cái gì đó cần phải 

thay đổi cho phù hợp với nhau, chứ cứ cãi nhau hoài thế này thật chẳng đi đến đâu.  

Cô gái suy nghĩ một lát rồi nói: 

- Em thấy em chẳng phải thay đổi gì nữa, bởi em xinh đẹp, giàu có, học thức cao… Vì 

thế anh mới là người phải thay đổi. 

Chàng trai thở dài và nói:  

- Phải, em quá hoàn hảo như thế rồi, nên anh phải thay đổi thôi. 

Cô gái hí hửng: 

- Đúng rồi đó, anh thay đổi là đúng.  

Nhưng vừa nói đến đây, cô như giật mình hỏi anh: 

- Ơ, mà anh thay đổi gì? 

Chàng trai: 

- Anh thay đổi bạn gái… 



Câu chuyện cho thấy, cô gái kia có thể dễ dàng từ bỏ tình cảm gia đình, của cải, bằng 

cấp, nghề nghiệp… nhưng lại không thể từ bỏ cái tôi của mình để hòa hợp với người yêu, 

và cái kết là sự đổ vỡ chia tay. 

 

Hôm nay, Chúa Giêsu nói: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá 

mình hằng ngày mà theo”. Bỏ mình tức là bỏ đi cái tôi của mình, bỏ đi cái cá tính của 

mình, bỏ cái ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, ra khỏi chính mình để đến với Chúa và 

với tha nhân. 

Chúng ta có thể bỏ danh vọng, của cải, sự nghiệp, tình cảm… những điều đó là 

những gì ngoài mình, nhưng thật không dễ gì bỏ được chính mình. Trong sách Gióp 2,4-5, 

Satan đến nói với Chúa về ông Gióp : “Da đổi da! Tất cả những gì người ta có, người ta 

đều sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống mình. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương vào thịt 

nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt!”; hay Alexande cũng nói: “Thắng 

được vạn quân còn dễ hơn là thắng được chính mình”. Cái tôi chính là cá tính của mỗi 

người, vốn dễ kiêu ngạo muốn trên mọi người, muốn thể hiện chính mình, muốn người 

khác theo ý mình; chứ không dễ gì khiêm tốn và phục vụ tha nhân. Nhưng đó lại là điều 

kiện của “thập giá”, bởi thập giá được làm bằng chất liệu khiêm tốn và phục vụ. 

 

Phóng chiếu lên cuộc đời Kitô hữu chúng ta thì thấy rất rõ : Không thiếu những 

người giữ đạo nhà thờ rất tốt, lễ nào cũng đi, điểm hành hương nào cũng tới, đền thánh 

nào cũng viếng… Thế nhưng, lại không thể hòa hợp được với gia đình, cha mẹ, vợ chồng, 

con cái ; không thể hòa thuận được với lối xóm và nổi xung với bất cứ ai. Bởi vẫn giữ cái 

tôi cá tính mình quá lớn, không ai có thể đụng đến mình được. Để làm sáng tỏ điều này, 

xin kể câu chuyện: « Có hai bà kia từng có mâu thuẫn với nhau, hôm nọ đi lễ chiều Chúa 

Nhật, chẳng may gặp nhau trước cổng nhà thờ, thế là lao vào chửi nhau. Lúc đang chửi 

thì thấy cha xứ đi về, một bà vội mặc áo dài để chạy vào nhà thờ, nhưng không quên quay 

lại mắng : ‘Mày đợi đấy, cha về rồi, tao vào tao đi lễ tao rước lễ cái đã, rồi ra tao hay tội 

cho ». (Chắc bà này vào rước lễ lấy sức ra chửi tiếp ???). 

Thế đấy, miệng chúng ta có thể nói theo Chúa, nhưng Chúa Giêsu đòi hỏi điều kiện 

theo Người thì phải bỏ mình thì chúng ta lại làm không được. 

Ngay trong đời tu, không thiếu những người có thể bỏ được những phương tiện sang 

trọng hay các liên hệ tình cảm, nhưng lại không thể bỏ được cái tôi của mình. Cụ thể là có 

vị trông rất đạo đức thánh thiện, luật lệ đàng hoàng, kinh nguyện đầy đủ, lăn xả làm 

việc… nhưng lỡ có ai nói điều gì chạm tới cá tính hay quyền lợi thì lại nổi xung lên… Nếu 

không thể ra bỏ mình, không ra khỏi chính mình thì không thể vâng phục được, như thánh 

Anselmô từng nói : « Sự vâng phục là đỉnh cao của sự từ bỏ ». 

 

2. Vác thập giá mình. 

Con đường theo Chúa, đời sống đạo cần một sự dấn thân, phải vác lấy thập giá, 

nhưng thập giá mà Chúa Giêsu nói ở đây chính là “thập giá mình”: là “thập giá bổn phận” 

và “thập giá kiếp người”. 

- Thập giá bổn phận: Chúa bảo chúng ta vác thập giá mình chứ không phải vác của 

ông hàng xóm, không phải “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” hay “việc nhà thì nhác việc 

chú bác thì siêng”, mà là việc chu toàn bổn phận công dân, bổn phận đối với Chúa và 

Giáo Hội trong đấng bậc mình, không thể đẩy bổn phận đó cho người khác, cũng không né 

tránh.  



- Thập giá kiếp người: Là những khó khăn lao nhọc và trái ý nghịch lòng. Đó là thập 

giá của chính mình vì không ai có thể vác thay ta. Ông Simon Kyrênê vác đỡ Chúa Giêsu 

trên đường khổ giá, chứ không thể vác thay cũng không thể đi lên đỉnh đồi hiến tế, cũng 

vậy, chúng ta chia sẻ đỡ nâng gánh nặng giúp nhau, nhưng mỗi một người phải trả lẽ về 

chính thập giá đời mình và phải đi đến cùng con đường theo Chúa. 

Đường thập giá thực ra không có gì xa thực tế, nhưng đúng với cả nghĩa tôn giáo lẫn 

xã hội. Thật vậy, có ai đạt được vinh quang mà không khổ luyện, muốn thi đậu phải miệt 

mài đèn sách, muốn chiến thắng trong các cuộc thi phải đòi hỏi khổ luyện… và đặc biệt, 

muốn hưởng phúc Nước Trời phải biết hy sinh và chịu thử thách. 

 

Tóm lại, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta phải biết bỏ đi cái tôi của mình và 

vác lấy thánh giá bổn phận mình, để đường thập giá phận người chúng ta trở thành thánh 

giá dẫn chúng ta đến với Nước trời mai sau.  

 

Lạy Chúa Giêsu, trong Mùa Chay thánh này, Chúa mời gọi mọi chúng con từ bỏ lại 

tất cả những gì cản bước chúng con đến với Chúa và đến với nhau. Xin cho chúng con biết 

can đảm chấp nhận những trái ý nghịch lòng để cùng hiệp thông với Chúa trên con đường 

thánh giá cứu độ các linh hồn. Amen 

 

 

THỨ SÁU SAU LỄ TRO 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 9,14-17 

Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng tôi và 

các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? " Đức Giê-su 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 bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo 

cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. 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 là giữ được cả hai." 

 

II. SUY NIỆM. 

Người Do Thái có một cuộc “đại chay” bắt buộc nhân ngày lễ xá tội. Đồng thời họ 

cũng có những cuộc chay tịnh khác mang tính cách tập thể, chẳng hạn vào các ngày tổ 

quốc gặp hoạn nạn. Ngoài ra, những người đạo đức còn ăn chay vì lòng sốt sắng, như các 

môn đệ của Gioan Tẩy Giả và những người Biệt Phái, họ thường ăn chay mỗi tuần hai lần.  

Ăn chay là dấu chỉ của đền tội và lòng thống hối đi đôi với lời cầu nguyện xin Thiên 

Chúa đến giải thoát dân Người. Nhưng hôm nay qua cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với 

môn đệ Gioan, chúng ta thấy được Chúa Giêsu khẳng định Thiên Chúa đang ở giữa dân 

qua Đức Giêsu, khi Người bảo rằng Tân Lang đang ở với họ, nên cần phải vui mừng. Ứng 

nghiệm lời tiên báo của ngôn sứ Isaia về thời Thiên Chúa đến viếng thăm như hôn ước 

giữa Thiên Chúa đối với dân Người (x. Is 62,4-5). 

Có thể hiểu những người thắc mắc về việc ăn chay trong bài Tin Mừng hôm nay là ăn 

chay bởi sự nhiệt thành đạo đức. Bởi vì, ngay trong lời thắc mắc: “Tại sao chúng tôi và 

những người biệt phái ăn chay, còn môn đệ Thầy thì không?” 

Trong câu trả lời của Chúa Giêsu: "Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, 

ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng?” Nghĩa là trong thời gian của sự vui 



mừng. Để giải thích cho câu trả lời, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh minh họa: “miếng vải 

mới không thể vá vào áo cũ”, nghĩa là Người lên án về việc người ta muốn dùng cái đạo 

đức của mình để áp đặt cho người khác, muốn dùng cái bình luật cũ để đổ rượu giao ước 

mới vào. 

Rượu mới là tinh thần của Tin Mừng, là niềm hoan lạc của Thánh Thần; bầu da cũ là 

tinh thần câu nệ lề luật, giữ luật vì ép buộc chứ không có niềm vui tự do của con cái Chúa. 

Thần Khí Thiên Chúa không thể bị giam hãm trong một phạm vi hay chính thể tôn giáo, 

Tin Mừng không bị bó hẹp trong phạm vi Israel nhỏ bé nhưng cần được loan báo cho hết 

mọi người, Thiên Chúa là Chúa tể muôn loài chứ không bị giới hạn trong đền thờ 

Giêrusalem. Đặc biệt, sống Tin Mừng đòi hỏi phải vượt qua những cái nếp cũ và những gì 

ngăn cản việc thực thi bác ái yêu thương. 

 

Như vậy, qua việc chất vấn của các môn đệ Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu đã nhân cơ 

hội này, dạy chúng ta những bài học: 

- Đừng học đòi những người bắt bẻ môn đệ Chúa Giêsu về việc ăn chay bởi vì họ xét 

đoán người khác, bắt người khác làm theo ý của mình, bắt người khác phải giống như họ, 

tạo ra một khuôn mẫu để bắt người khác phải chiều theo ý mình. 

- Trở thành môn đệ Chúa Giêsu, ta phải thay đổi cách sống cũ, từ suy nghĩ đến hành 

động, để mặc lấy cách suy nghĩ, cách hành động, cách sống mới cho phù hợp với Tin 

Mừng. 

- Vải vá áo, rượu trong bình là hình ảnh diễn tả đời sống của tôi. Chúa muốn tôi buớc 

theo Chúa thì cần phải thay đổi cách sống cho phù hợp với Tin Mừng. Thay đổi tư tưởng, 

lời nói và hành động. Thay đổi để trở nên giống như Chúa Giêsu, hiền lành, khiêm 

nhượng, yêu thương phục vụ, khoan dung tha thứ… 

 

Lạy Chúa Giêsu, nhờ hiệu quả của những việc lành trong mùa chay thánh, xin giúp 

chúng con biến đổi cuộc đời nên con người mới cho phù hợp với những đòi hỏi của Tin 

Mừng mà Chúa muốn nơi mỗi người chúng con. Amen 

 

 

THỨ BẢY SAU LỄ TRO 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 5,27-32 

Sau đó, Đức Giê-su đi ra và 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. 

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. 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? " Đức Giê-su đáp lại họ rằng: "Người khoẻ mạnh không cần thầy 

thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi 

người tội lỗi sám hối ăn năn." 

 

II. SUY NIỆM. 

Xâu chuỗi lại sự kiện được kể cả trong ba Tin Mừng (nhất lãm), thì có thể Lêvi chính 

là thánh sử Matthêu. Và nếu đúng như vậy, thì đây là một trong những trường hợp Chúa 

đổi tên cho môn đồ đầy ý nghĩa: Từ tên hành chính là Lêvi được đổi thành Matthêu có 



nghĩa là “ân huệ của Thiên Chúa”, diễn tả hết ý nghĩa hoán cải mà Lêvi đã được như 

tường thuật của bài Tin Mừng hôm nay. 

 

1. Chúa nhìn thấy bạn trước khi bạn thấy Người. 

Một trong những tội bị ghét nhất từ cổ chí kim là “cõng rắn cắn gà nhà”, hay là “nối 

giáo cho giặc”, vì họ cộng tác với ngoại bang để làm khổ anh em đồng bào của mình. Là 

nhân viên thuế vụ, Lêvi làm việc cho Rôma đang cai trị dân tộc Dothái, sưu cao thuế nặng, 

ức hiếp dân lành và làm giàu trên mồ hôi, nước mắt của dân. Người Do Thái thời ấy coi kẻ 

thu thuế là vừa phản đạo vừa phản quốc và coi họ đứng hàng ngang với gái điếm, phải bị 

bị loại trừ bằng vạ tuyệt thông cách ly. Không ai thèm chơi với họ. Họ chỉ chơi với quân 

xâm lược La Mã và những tín đồ cặn bã của các Hội đường. Lêvi biết tất cả những điều ấy 

nhưng ông vẫn bất chấp, vì đổi lại ông được chức vụ rất hấp dẫn, đem lại của cải giàu 

sang.  

Thế rồi, một ngày đẹp trời hôm nay, Chúa Giêsu đi ngang qua, Người nhìn ông, ông 

đang lo đếm tiền, ngước mặt lên ông định nhắc Người là “vô gia cư và lang thang không 

nghề nghiệp thì miễn thuế”… Nhưng không, Chúa Giêsu nhìn thẳng vào ông và gọi cách 

dứt khoát: “Anh hãy theo tôi”. Bất ngờ quá, bỏ lại tất cả, không kịp bàn giao sổ sách, ông 

mời luôn cả nhóm về nhà “làm tiệc tạ ơn”. 

Câu chuyện ơn gọi của Lêvi lại một lần nữa khẳng định, Chúa Giêsu gọi ai thì Người 

không quan trọng đến thời điểm nào, lý lịch ra sao mà trên hết tất cả là Người nhìn thấy 

nơi ta có dám sẵn sàng bỏ hết tất cả để theo Chúa không? 

Ngày hôm nay, nếu bạn đang ngồi nơi bàn giấy quyền cao lương hậu, đang vui thích 

với công việc đầy lợi nhuận… nếu Chúa gọi bạn bước theo ơn gọi tu trì, bạn có dám bỏ lại 

để theo Người không? 

Khi phải lựa chọn giữa một bên là đức tin và lề luật Công Giáo và một bên là danh 

lợi vật chất, bạn có dám chọn Chúa không? 

Hay là đành “bỏ đạo” để không mất chức…? 

Ngày hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi bạn làm tông đồ cho Chúa. Thế nhưng, bạn 

có đáp lại lời mời gọi của Chúa cách thành tâm, thiện chí hay không, dám từ bỏ không, 

hay còn đang vướng víu bởi những của cải vật chất làm cho tâm hồn tôi trở nên nặng trĩu 

trước lời kêu gọi?  

Một số người được Chúa mời gọi khi còn niên thiếu, số khác được Chúa tỏ cho biết 

ơn gọi khi đã lớn khôn. Chúa dùng những đồng nghiệp, những liên hệ gia đình, hoặc các 

liên lạc xã hội để tỏ ra mục đích của Người. Chúa gọi thì không phân biệt quá khứ bạn là 

ai, nhưng chỉ thấy bạn từ lúc bạn bắt đầu bước theo. Cùng với ơn soi sáng cho bạn nhìn 

thấy ơn gọi, điều quan trọng là bạn không mặc cảm với quá khứ, mau mắn đáp trả, bỏ lại 

mọi sự và bước theo Chúa. 

 

2. Kêu gọi người tội lỗi. 

Một bệnh viện mà chỉ nhận săn sóc cho người mạnh khỏe thì không còn là bệnh viện; 

người khoẻ mạnh thì không cần đến bác sĩ… Cũng thế, Chúa Giêsu không còn là Ðấng 

Cứu Thế nữa, nếu Người chỉ muốn tiếp xúc với những con người tự phụ cho mình là công 

chính không cần đến Thiên Chúa. 

Luật Do Thái coi ai tiếp xúc với kẻ thu thuế là đồng loã với tội lỗi và bị nhiễm uế, 

Chúa Giêsu vượt trên tất cả, Người đến đồng bàn trong bữa tiệc “tạ ơn”, “giải nghệ” và 

“chia tay đồng nghiệp” của Lêvi. 



Chúa không nhìn quá khứ của Lêvi, nhưng nhìn ông bắt đầu từ lúc ông và Người gặp 

nhau, và Người chỉ nhớ Lêvi bắt đầu từ lúc đó, còn quá khứ của ông Người đã quên hết 

rồi. 

Người Do Thái coi người thu thuế, một hạng người được coi làm tay sai cho ngoại 

bang, làm tay sai cho ðế quốc La Mã thời đó, một hạng người mang tiếng ăn bẩn, tội lỗi và 

không tốt. Chúa lại nghĩ khác vì Chúa thấu suốt tâm can của con người. Biệt phái, 

Pharisiêu, tư tế, thông luật luôn nghĩ xấu cho người khác. Chúa nói với họ: "Ta đến không 

để gọi những người công chính mà là gọi những người tội lỗi và "Người khỏe mạnh không 

cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần ".  

Đến với người thu thuế không có nghĩa là đồng loã với họ. Đến với họ, để mở cho họ 

con đường trở về.  

 

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết học nơi Chúa với cái nhìn bao dung và 

không thành kiến với mọi người. Để chúng con không ngần ngại đến với những người tội 

lỗi và đem họ về với Chúa. Amen 
 


