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Mc 2, 13-17: Jesús crida Leví, un publicà 
 
13 Jesús tornà a sortir cap a la vora del llac. 

Tothom venia a trobar-lo i ell els ensenyava. 

14 Tot passant, veié Leví, fill d'Alfeu, assegut al 

lloc de recaptació d'impostos, i li digué: 

--Segueix-me. 

Ell s'aixecà i el va seguir. 

15 Després es posà a taula a casa d'ell, i molts 

publicans i altres pecadors es posaren també a taula 

amb Jesús i els seus deixebles; eren molts els qui el 

seguien. 16 Llavors, quan els mestres de la Llei del 

grup dels fariseus veieren que Jesús menjava amb 

els pecadors i els publicans, digueren als deixebles: 

--Com és que menja amb els publicans i els 

pecadors? 

17 Jesús ho va sentir i els digué: 

--El metge, no el necessiten els qui estan bons, sinó 

els qui estan malalts. No he vingut a cridar els 

justos, sinó els pecadors. 

 
Pautes per guiar la lectura: 

 Jesús es fixa en Leví, el mira i l’escull. Situat en l’escena que descriu 
l’evangeli i contempla (imagina com devia ser) la mirada de Jesús a Leví. 
Imagina que Jesús també et mira a tu. Potser t’ajuda a introduir-te a 
l’escena el quadre de Caravaggio: La vocació de Sant Mateu.  

 Fixa’t en les paraules de Jesús, en la crida: “Segueix-me”. Com ressona en 
tu aquesta paraula? Què significa per a tu seguir Jesús? El segueixes? 
Com ho concretes? 

 Jesús és el metge: tens necessitat de Jesús, o estàs del tot sa? De què 
necessites ser guarit/guarida? 
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Per comentar: 

 El més central és la crida que fa Jesús a Leví a seguir-lo. Jesús crida als 
seus deixebles a que el segueixin i d’aquesta manera defineix quina és la 
seva relació: estar amb Jesús, ser el seu amic, és seguir-lo. Però no es 
tracta només d’una imitació de tot el que Jesús fa, sinó d’una unió vital 
més intima, es tracta de viure units a Jesús, en comunió (“comuna unió”, 
compartir una mateixa vida). Seguim a Jesús amb la nostra pròpia vida. 
El deixeble ho deixa tot (Leví s’aixeca amb immediatesa de la taula de 
recaptació) per esdevenir nou. Aquesta novetat es manifesta per mitjà del 
seguiment: canviar la forma de vida, noves relacions, implica negar-se a 
si mateix, carregar la pròpia creu. És Jesús qui pren la iniciativa de cridar 
els seus deixebles, els escull.  

 Un altre aspecte important és que Leví és un publicà. Els publicans eren 
jueus acomodats que s’encarregaven de cobrar els impostos. Per poder 
fer aquesta tasca havien de pagar abans als  
romans el lloguer de la seva plaça de recaptadors. Per això havien 
d’obtenir durant un any la suma arrendada i allò que recaptava de més 
s’ho quedaven per ells, per aquest motiu tenien mala fama perquè molts 
es prestaven a la corrupció (demanar més del que necessitaven, abusar). 
A causa d’aquesta funció que tenien se’ls considerava col·laboradors de 
les forces paganes d’ocupació (els romans). El publicà, per la seva 
professió, era considerat pecador i per això era rebutjat pels homes 
piadosos (fariseus, mestres de la llei).  

 En la segona part veiem que Jesús comparteix la taula a casa de Leví. 
Menjar amb pecadors i publicans és un acte de comunió: Jesús 
materialitza el seu compromís i solidaritat amb ells, es posa de la seva 
part. Aquest gest és el motiu de la crítica dels opositors de Jesús. 
Aquesta comunió de taula, en contrast amb la segregació dels escribes 
dels fariseus, és un gest simbòlic inicial (previ) de la realització del regnat 
salvífic de Déu. Aquesta comunió no es limita a l’àmbit humà, ja que fa 
referència a la unió amb Déu per mitjà de Jesús. 

 La frase final (verset 17) de Jesús, és una sentència programàtica una 
declaració d'intencions de Jesús, l'anunci de què ha vingut a fer: ha 
vingut a curar, a salvar, als 
malalts, als imperfectes, als 
pecadors, als pobres, als qui 
pateixen. Aquesta intenció de 
Jesús es comença a realitzar en la 
seva crida i seguiment: Jesús es 
fixa en Leví, un pecador, i la seva 
elecció perquè el segueixi ja és 
l'inici d'aquest guariment i 
salvació; és una nova oportunitat 
per viure plenament. 


