
2014. 01. 26. Vasárnap. Vancouver. C: Irgalmasságot akarok! Jézus szólít: 1. Mátét. 2. Farizeusokat. 

Lekció:  

Textus: Máté 9: 9 – 13 Jézus elhívja Mátét. 

Kedves Testvérek! 

Jézus Krisztus a szabadító! Ezért jött! Ezért hív, hogy életünk minden helyzetében adja, ajánlja, nyújtsa 

szabadítását! Mindnyájunknak életszükséglet – nem tudunk lenni nélküle!  

A Hegyi Beszéd után – megszabadít, gyógyít egy bénát. Felismerik hatalmát. Továbbment, tömeg 

követte. „Meglátott egy embert ülni a vámnál”. Nem lehetett nem észrevenni. Ott ült a város 

kapujában és mindenkinek fizetnie kellett. Pénzért eladta a lelkét, hazáját. Haszonért, jómódért 

kiszolgálta a megszállókat. Mindenki ismerte – mindenkinek fizetnie kellett. Azért ült ott, a hivatalos 

római hatóságot képviselte. Vámszedő. Kitagadott, bűnös.  

A farizeus észrevette, és azt mondta róla, hogy bűnös. A kereskedő észrevette, és azt mondta róla, hogy 

tolvaj (bár közben, lehet, hogy irigyelte – biztos állás, nagy jövedelem, szép ruha, boldogság). Az egy-

szerű ember azt mondta róla, hogy áruló.  

Mindenki észreveszi – de Jézus máshogyan vette észre. Jézus nem ezt látta Mátéban. Úgy, ahogy 

Saulusban sem az egyház üldözőjét látta – hanem Pált, az apostolt. Ebben az emberben sem a pénzéhes 

hazaárulót látja – hanem eljövendő tanítványát, aki később apostolként és evangélistaként is bizony-

ságot tesz róla, úgy hogy ameddig a világ áll Isten örömhírét hirdeti.  
Ahogyan tőlem megkérdezte az ige, megkérdezem tőled: hogyan tekintesz Mátéra? Azaz a „Mátékra”. 

A te életed Mátéira. Nem ismerem, hogy ki valójában, hogy mi van a szívében, csak azt tudom, hogy ott 

ül a város kapujában, szedi a vámot, és talán még egy római katona is áll mellette. Enyhén szólva nem 

szimpatikus. Bárcsak rés támadna előítéleteink betonfalán és növekedne bennünk a krisztusi 

lelkület, az odafordulás, a nyitottság.  
Jézus tudta, mi van Máté szívében. Meglátta, „és így szólt hozzá: Kövess engem”. Jézus tudja, mi van a 

szívünkben. Tudja, ha kemény, tudja, ha lágy, tudja, hogy kész-e meghallani a szót. Ismer minket és 

megszólít. Nem magyarázkodik, nem kezdi igazolni önmagát. Csak két szót szól: „kövess engem”. Ez a 

lényeg, ez az élet legfontosabb döntésére a felhívás. Máté követte Jézust. Igen, követem Őt, ettől 

kezdve mindenben Neki szeretnék engedni! Elszámolt, leszámolt, felmondott (lezárta a múltat!) – és 

rábízta magát.  
Mi lesz ezután? Fogalma sem volt – csak azt tudta, Jézus kezében az élete! Ez a hit = rábízom magam 

és követem Jézust!  

Meghívta, behívta a házába Jézust. De nem csak Jézust egyedül. Pedig micsoda hatalmas élmény, 

feltöltekezés vele lenni, őt hallgatni. Mint Nikodémus, akinek milyen sok csodálatos dolgot mondott el. 

Megtehetné, hogy meghívja egyedül Jézust magához – elvégre jómódú ember, felajánlja, hogy 

támogatja a misszióját… Nem ez meg sem fordul a fejében! Helyette mit csinált? Meghívta a 

tanítványokkal együtt – és még egy jó csomó embert is meghívott a házába. Miért?  

Aki befogadja Jézust, az közösségi emberré változik – mert meg akarja osztani másokkal is. Ne 

lehet, hogy ez a csoda csak az övé legyen! Nem lesz Máté magányos keresztyén. Hatalmas változás!  

Eddig halálosan magányos volt, mert csak az én volt a fontos! Nekem mim van, mim lesz – kész volt 

eladni a lelkét, hajlandó volt akár útálttá lenni mindenki előtt, kirekesztett, magányos. Most, mert Jézus 

hívásnak engedett, behívta a szívébe – most magányosból közösségivé lett. Isten szeretete 

átformálta! Nem hívhatja azokat, akik lenézik, megvetik – azokat hívja, akik olyan bűnösök, önzők, 

mint ő. Mindenkinek van küldetése – ott, azok közt, ahol van! Nem sajátítja ki magának Jézust – 

hanem másokat is hív hozzá! Nem lesz magába gubódzó szent – hanem nyitott örömhír hirdető!  

Vele és általa átértékelődik életünk – megváltozik viszonyunk családunkkal, barátainkkal, testvéreink-

kel, munkatársainkkal, a közösséggel, amelynek tagjai vagyunk, és a tanítványokkal.  

Jézus több csodás is tett ebben a történetben. Ha ő munkálkodik, akkor oda tudunk elmenni, ahova 

eddig nem mertünk vagy nem is akartunk, mert a másik ember… és soroljuk az érveket. Bűnös, 

vámszedő, hazaáruló, kétszínű, pénzsóvár és még jól is megy neki, másokat kihasznál, lop, hazudik, 



erőszakos, és az ő szekere bezzeg halad… na, ehhez be nem teszem a lábam. Egy ilyen emberhez? Ha-

ragosom, nem tudok ránézni, ha lehet, elkerülöm, nem tudok kezet nyújtani neki, nem is köszönünk 

egymásnak hosszú ideje... és így tovább.  

Lehet, hogy Jézus tanítványai is éppen így gondolkotak, miközben megdöbbenve, megrökönyödve 

követték mesterüket. Hova megy Jézus? Bemegy hozzá, egy ilyen ember házába? Ja, az igaz, hogy 

gazdag – dehát Jézus képes lenne lebratyizni egy ilyennel a pénzért, a támogatásért…? Lehet, hogy 

egyik másik büszkén azt mondta – nahát, én egy ilyennel nem vállalok közösséget, én oda be nem 

megyek!  

És erre a farizeusok rátettek egy lapáttal: „Meglátták ezt a farizeusok és szóltak tanítványainak: Miért 

eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?” Igen, tényleg: miért? Mit keresünk mi itt, 

ezek közt? Talán csak nem azt fogják hinni, hogy mi is ezekhez tartozunk? Mert, tudjátok a 

közmondást: madarat tolláról – embert barátjáról.  

Egy lelkész mesélte el, aki kallodó fiatalokkal is foglalkozott, hogy egyik nap a belváros egyik 

köztudottan rosszhírű negyedében egy nagyon rosszhírű szállásról lépett ki, amikor meglátta az egyik 

gyülekezeti tag az autóból. Összetalálkozott a tekintetük és a nő megdöbbenve azt mondta: nahát, már 

maga is? Pedig egy haldokló, nagyon magányos hontalan embert látogatott meg a lelkész.  

Azt mondta valaki nekem: Tiszteletes úr ne menjen azok közé az emberek közé, a Hastingsre. Nem oda 

való maga. Hát nincs más dolga? Néhányuk már volt itt a templomban is – még egy olyan is, aki nem 

tud magyarul. Azoknak az emberek nagyon sokat jelent a szeretet, az a kis idő, amit megosztok velük. 

Egyszer két egymást követő alkalommal elfoglaltságom miatt nem tudtam menni, és amikor 

harmadszorra megjelentem az egyik kedves magyar atyafi azonnal felállt, odajött hozzám és elkezdett 

kedvesen szeretettel szabadkozni: elnézést kér, ő igazán nem akart megbántani, olyat mondani, amit 

nem kellene… Természetesen semmi ilyesmi nem törtnént és megnyugtattam, hogy vendégem volt, és 

azért voltam távol. Pedig, amikor ott vagyok, talán néhány percet beszélgetünk, mellé ülök, kérdezem, 

mi van vele… és ő mesél. Magyarul. Én pedig igét hirdetek, és elmegyek én is, ő is. És mégse 

nyomtalanul…  
Ahol korábban lelkész voltam az egyik faluban a gondnokasszony egy nagyon kedves néggyermekes 

édesanya volt. Férjével együtt agrármérnökök voltak, és egy kis gazdaságot vezettek, sok munkával, 

nem nagy jövedelemmel, de megéltek. Szép család voltak, az emberek tisztelték, szerették őket – míg 

egyszer a férj fegyveres bankrablásban vett részt. Elfogták és börtönbe került. A feleség és a gyerekek 

semmit se tudott róla – de el kellett költözniük a faluból, mert az emberek megbélyegezték őket.  

Jézus nem bélyegezte meg Mátét, hanem meglátta – másképp, mint az emberek – és törődött vele. Te 

meglátod-e a te Mátédat és törődsz-e vele? Odafordulsz-e hozzá? Olyat, akit kiközösítenek, vagy 

kiközösíti saját magát – de a szíve mélyén nagyon vágyik valakire, igaz szóra, szeretetre! Aki 

bűnös – talán már ő maga is tudja – és Isten szeretetére van szüksége: arra, amely nem személyválogató, 

amely befogad, elfogad úgy is, ahogyan vagyunk – és hirdeti a szabadulást, bűnbocsánatot, új 

életet!  

Jézus meglátta, észrevette. Jézus szólította! Szólította Mátét – mert ezt a nyomorultat akarta nagyon 

meggazdagítani.  Szólította a farizeusokat – pedig nem is hozzá szóltak, hanem a tanítványokat 

piszkálták. Jézus erre is reagált, mert őket is szereti. Ha nem szeretné – hagyná őket, nem hallaná meg. 

De meghallotta és reagált rá. „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. 

Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelentz ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért 

jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket”. Jézus irgalmasságot akar, mert ő maga 

irgalmas. Bebizonyította, amikor önmagát adta értük a keresztfán! Bebizonyította, amikor 

karácsonykor megszületett Betlehemben egy istállóban. Azér jött, mert irgalmasságot akar – irgalmas 

hozzád és azt akarja, hogy te, aki megtapasztaltad az ő irgalmát, éreztesd másokkal! Ne a kirekesztést, 

a megítélést, az elkülönölést, az újjal mutagatást – hanem az irgalmasságot! Jellemez-e téged? 

Áthathat-e az a Krisztusi indulat? Ámen.  


