
Áhítat – 2020. 11. 22.
Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki: „Kövess engem!”
Az felállt  és követte. Amikor később vendégül látta házában, sok vámos meg bűnös jött  oda,  s Jézussal  és
tanítványaival  együtt asztalhoz telepedett.  Ezt látva a farizeusok megkérdezték tanítványaitól:  „Miért  eszik
mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta, és így válaszolt:  „Nem az egészségeseknek kell  az
orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem
azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” (Máté 9:9-13 Mk.2:13-17 Lk. 5:27-32)

Akire az önigaz farizeusság ráragasztotta a bélyeget, hogy  „bűnös,” az attól meg nem szabadulhatott. Ez a bélyeg
levakarhatatlan volt, rosszabb, mint a lepra. Az ilyennel nem evett együtt, a házába be nem ment, és az utcán nem
köszöntötte, aki valamit is adott hithű zsidó mivoltára. Istenfélő, nemes cselekedet volt az utcán az ilyennek utána
köpni. Ha valaki, hát ez a Máté, a vámszedő, minősítetten az ilyen bűnösök közé tartozott. A vámszedő asztalnál nem
volt  rögzített,  országosan  érvényes  tarifa.  Egy  vámszedő  annyit  szedett  be,  amennyit  jónak  látott.  Csalt,  lopott,
hazudott,  jól  meg is  gazdagodott.  És  ez  a  Máté  ráadásul  a  zsidó nép fiaként  sarcolta  az  elyomó római  hatalom
szolgálatába szegődve a saját honfitársait. Egy zsidó származású vámszedő vallásilag minősítetten „tisztátalan” bűnös
bacilushordozó volt. Jobban kerülték, mint most a koronavírusost. 

Az ellenkező oldalon állt a zsidó vallásos elitnek a krémje, a farizeusok közössége. Alaptételük volt: elkülönülni,
főleg  a  bűnösöktől,  megőrízni  a  ritulis,  formális  szentséget,  kínos  aprólékossággal  betölteni,  sőt  túlteljesíteni  a
Törvényt, amely elvezet az elnyomás alóli felszabaduláshoz, a Messiás eljöveteléhez. Ezek azt várták Jézustól, hogy a
legszigorúbb, legigazabb, legtisztább farizeusokat gyűjtse maga köré és prófétai karizmáját bocsássa az ő mozgalmuk
támogatására.

Mekkora  volt  a  bámulatuk  és  a  felháborodásuk,  amikor  Jézus  ennek  éppen  az  ellenkezőjét  tette.  Ő  az  egész
farizeusságot  a  maga  önigazságával,  lelki  dölyfjével  képmutató  szeretetlenségével  elvetette,  és  a  bűnösök  és
vámszedők között kereste meg az ő embereit: a lelki szegényeket, a szelídeket, az alázatosokat, az üldözötteket, a
töredelmes  szívűeket,  a  megtört  nádszálakat  és  a  füstölgő  kanócokat.  Történetünkben  is  ezt  teszi:  elment  Máté
vámszedő asztala mellett, és ezt mondta neki: „Kövess engem”. „Az pedig felkelt és követte őt.” Később ő lett Máté
apostol.  Ráadásul  bement  Jézus  az  elhívott  vámszedő  házába,  és  letelepedett  az  asztalához.  Rajta  is  maradt  a
farizeusok által ráragasztott bélyeg: „Jézus, a bűnösök barátja”, amely nekünk megtaláltatás kegyelem és üdvösség. 

Ez egy elképesztően forradalmi tett volt Jézustól. Kérdőre is vonták érte a farizeusok. Idézem Jézus válaszát. Nem
fűzök hozzá magyarázatot,  úgy érzem, nem kell.  Merüljünk el az ő szavaiban és szeretetében,  amellyel  keres és
magához  ölel.  Minket!  –  úgy,  ahogy  vagyunk:  „Nem  az  egészségeseknek  van  szükségük  orvosra,  hanem  a
betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre.”

Imádkozzunk az ének szavaival:

1. Bár bűn és kín gyötör, És nehéz bár szívem,
A Sátán életemre tör: Kétségbe nem esem.

2. Bár vétkem súlya nagy, Mégis hozzád jövök:
A bűnnek gyűlölője vagy, De kegyelmed örök.

3. Az én erőm kicsiny, S a bűn erős nagyon:
Te tudsz s akarsz segíteni, Hát segíts bajomon!

4. Az ég oly messze van, Még messzebb tőled én,
De szent igédben írva van, Hogy irgalmad enyém.

5. Nem félek senkitől, Hisz te vigyázsz reám,
Már bánat és gond sem gyötör: Meghallgatod imám.

6. Jézusban bízva én Szívemet átadom,
Mert így, tudom: akármi ér, Atyám szeret nagyon.


