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Kedves Testvéreim!

Egy olyan ember tesz bizonyságot a fel-
olvasott Igében, akinek az életébe Jézus 
egy hatalmas változást hozott. Magát 
Mátéként mutatja be, de Márk és Luk-
ács evangélisták arról tudósítanak ben-
nünket, hogy az eredeti neve Lévi volt. 
Márk még azt is hozzáteszi, hogy ő volt 
az Alfeus fia (Mk 2,13-17; Lk 5,27-32). 

Jézus hívása, hogy „kövess engem!” 
Lévit teljesen új emberré változtatta. 
Ehhez az új életformához, az Istenhez 
tartozáshoz új név is tartozott, amit 
többféleképpen lehet fordítani: Mátét 
a legtöbbször Isten ajándékának for-
dítják, de fordítható úgy is, mint „nagy 
az Istennek”, tehát, hogy az élete Isten 
nagyságát szolgálta; fordítható „Isten 
keze”-ként is, ez a fordítás az evangéli-
um megírására utal; de „a sietség aján-
déka” névmagyarázat is lehetséges – itt 

gyors megtérésére gondolhatunk. Ebben 
a felolvasott 9. részben Lévi-Máté elhí-
vásáról olvashatunk, a következő, 10. 
fejezetben pedig a neve már a 12 tanít-
vány között szerepel –  Jézus arra küldi 
ki őket, hogy a Tőle kapott hatalommal 
gyógyítsanak.
Mi történt Lévi-Mátéval? Azt olvas-
hatjuk a fejezet elején, hogy Jézus 
Kapernaumban időzött. Meggyógyította 

azt a béna férfit, akit négy barátja a tetőn 
keresztül engedett le Elé. Jézus tudta, 
hogy még fontos feladat várja. Tovább 
kell mennie, el kell érnie a város hatá-
rába, és ott találkoznia kell Mátéval, a 
vámszedővel. A találkozásnál aztán elég 
volt Jézusnak egyetlen mondatot szól-
nia, hogy megváltozzon Lévi-Máté éle-
te: „Kövess engem!” – Lévi pedig már 
Mátéként áll fel, mindent otthagy (Lk 
5,28), és új emberként ül egy asztalhoz 
Jézussal. Isten belenyúl egy vámszedő 

Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vám-
nál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az 
felkelt, és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett 
a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézus-
sal és az ő tanítvá-nyaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és 
szóltak tanítványainak: „Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel 
és bűnösökkel együtt?” Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így 
szólt: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem 
a betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgal-
masságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy 
az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”.  
     Mt. 9,9-13



életébe, új élet lehetőségét kínálja fel, és 
követővé, tanítvánnyá teszi. Ez történt 
Lévivel. Addig saját maga és a maga 
boldogulása állt az előtérben, a Jézussal 
való találkozás után pedig Jézus. Az új 
életet kapott Máté magáról az evangéli-
umban többet nem is beszél, csak ezen 
az említett két helyen: a megtérését em-
líti, azt hogy Jézus megkereste őt és ő 
engedte magát megtalálni, és a tizenkét 
tanítvány neve között az övé is ott szere-
pel. Ennyi a lényeges az életéből. Ő hát-
térbe vonul, hogy Arról tudósítson, Aki 
őt elhívta a megtérésre és a követésre.
Milyen lehetett Lévi addigi élete? Nem 
ilyen! Vámszedőként dolgozott. Ezt a 
vám- és adóbehajtási jogot a római csá-
szártól, a birodalom legfőbb vezetősé-
gétől lehetett venni vagy bérelni. Lévi 
feladata az volt, hogy a többi vámsze-
dőhöz hasonlóan ő is kisajtolja  zsidó 
honfitársaiból a rómaiak által kivetett 
adókat. Ezért hazaárulónak és nemzet-
vesztőnek tartották a vámszedőket a 
magukat valamire is tartó zsidók. El is 
különültek tőlük a zsidóság tagjai, és ez 
kultikus kirekesztést is jelentett. A temp-
lomba a vámszedők és az adóbehajtók 
csak a pogányok udvaráig mehettek be, 
magába a templomba nem. Ameddig a 
pogány eljuthatott, csak addig juthatott 
el a vámszedő is. És nemcsak a jeruzsá-
lemi templom volt zárva előttük, hanem 
a helyi zsinagógák is. Sőt a közéletben, 
a társadalmi életben sem vehettek részt. 
A Talmud pedig azt tanította, hogy ha 
egy zsidó ember egy vámszedőnek ha-
zudik, ha vámszedőt csap be, akkor az 
jogilag nem számít bűnnek. 
Az adóbeszedők elvesztették tehát a sa-

ját népükhöz, a zsidósághoz való nemze-
ti és vallási hovatartozás lehetőségét, de 
elvesztették a lelkiismeretüket is, hiszen 
a munkájukat a becsületesség akadá-
lyozta volna, és néha katonai erőszakot 
alkalmaztak az adó behajtásához. Ezen-
kívül nemcsak gonoszak, de kapzsik is 
voltak ezek az emberek. A hatóság hall-
gatólagos beleegyezésével annyi adót 
szedtek be, hogy mikor leadták a meg-
szabott összeget, akkor azért még nekik 
is maradt. Így gazdagságra tettek szert. 
De nem áldásból fakadó gazdagság volt 
az övék. A lopásokból, csalásokból, ha-
zugságokból és kegyetlenkedésekből 
fakadt az, amit felépítettek, amire Lévi 
is azt mondhatta, hogy az övé. Csak 
közben elveszített, vagy inkább feláldo-
zott mindent, ami az ember gyökerét és 
hovatartozását jelenti, ami az ember ge-
rincét és tartását adja. A görög szöveg-
ből az derül még ki Lévi-Mátéról, hogy 
ő volt a kapernaumi vámszedőhivatal 
vezetője, tehát hogy fővámszedő volt. 
Hivatalából pedig az következik, hogy 
tudnia kellett arámul, ezen kívül a főnö-
kei miatt folyékonyan kellett beszélnie 
görögül, sőt latinul is. 
Ha a Biblia leírása alapján elképzeljük 
ennek a fővámszedőnek az alakját, rá-
jöhetünk, hogy noha ma nem fővám-
szedőnek hívják őket, de nagyon is is-
merősek lehetnek számunkra az ilyen 
típusú emberek. A mai világban is sok a 
Lévi, akiknek a szívéből a pénz minden 
más dolgot kiöl, sőt a fülüket is bankje-
gyekkel dugják be. Pedig ha meghalla-
nák Jézus hívó hangját, belőlük is Máté 
lehetne. Olyan jó, hogy Jézus ilyen na-
gyon bűnös embereknek is ad esélyt a 
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követésre, mint Máté meg a mai Máték, 
és olyan nagyon bűnös emberekhez is 
hívón és elfogadón fordul, mint amilyen 
én vagyok és amilyen te vagy. Csak 
Vele kezdhet új életet a megszólított és 
az ilyen-olyan bűneiből megtérő ember. 
Senki más szavának nincs akkora ereje, 
hogy megváltoztasson egy embert, csak 
Jézusénak. Általa ugyanis helyreáll az, 
ami torz az emberen, és amit a kapzsi-
ság, a gazdagság eltorzított Lévi-Mátén. 
Ő is megtapasztalhatja végre, hogy mi-
lyen Isten, megtapasztalhatja a szerete-
tét és a kegyelmét. Csak így lehet lezár-
nia Lévinek a múltat, és ez az, ami őt 
Mátévá teszi. Végre boldogság költözik 
az ő boldogtalan életébe, és nyugalmat 
kap. Annyi éven át hiányoztak ezek a 
dolgok az életéből! A mindenhonnan 
kirekesztettnek Jézus – lezárva a múltat 
– új esélyt ad, megváltoztatja a belsejét, 
a szemléletét, az értékrendjét, az életét, 
felvállalja őt, egy asztalhoz ül és együtt 
eszik vele. 
Amikor pedig Jézus asztalhoz ült, „sok 
vámszedő és bűnös jött oda, és letele-
pedtek Jézussal és az ő tanítványaival 
együtt.” (10. v.) Ezek lehettek Máté ba-
rátai: vámszedők, utcanők és köztörvé-
nyes bűnözők. Ezután rögtön megjelen-
nek a színen azok, akik azt lesik, hogy 
mibe lehetne belekötni. A farizeusok 
most azon botránkoznak meg, hogy a 
nép egyik tanítója, egy rabbi, aki tökéle-
tesen ismeri a törvényt, hogyan választ-
hat magának ilyen vacsoratársaságot. 
Pedig Máté pontosan ennek a társaság-
nak, a hozzá legközelebbieknek szeretné 
elmondani, hogy milyen gyógyuláson 
ment keresztül. Örül, hogy ott vannak 

a barátai is Jézus közelében, hiszen az 
Orvosra a legbetegebb embereknek van 
szükségük. Ezek a kirekesztettek Jézus 
elé vihetik szégyenlett bűneiket, és Jé-
zus leveszi róluk bűneik terhelő hatal-
mát. Benne új életet és egészen másfaj-
ta kincset találnak, mint amilyet eddig 
kerestek. Hiába nem tudják teljesíteni 
a kultusz támasztotta elvárásokat, ha a 
legértékesebbet, a szívüket ajánlják fel 
az Úr számára lakhelyül. Máté hozzájuk 
szeretné közel hozni Jézust. Ha ugyanis 
valaki megtér, ha valakinek az életébe 
beköltözik Jézus, az ezt az érzést nem 
tudja magában tartani. Valakinek mu-
száj elmondania, hogy kincset talált, és 
hogy más tartalmat kapott ez a szó az ő 
életében. Ezt a Kincset akarta Máté min-
denkivel megismertetni. Őt akarta hir-
deti mindenkinek: először a legközeleb-
bieknek, aztán pedig másoknak is. Így 
ment el Afrikába misszionálni, és itt halt 
később vértanúhalált azért a Krisztusért, 
Aki elfedezte a bűneit, lezárta a múlt-
ját, új kezdetet hozott el, és a vámsze-
dőasztal mellől a követésére hívta. Az a 
Kincs, Akiért Máté az életét is hajlandó 
volt feláldozni, ma is követésre bíztatja 
az embereket, a legnagyobb bűnökből 
megtérőket is. Ezzel a reménységgel 
táplál ma bennünket a mi Urunk. 

   Ámen

(Elhangzott 2009. február 8-án)
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Beszámoló 
az IFI 

Anníni 
kirándulásáról

Hosszas tervezgetés után az ifi pár tagja 
úgy döntött, hogy a Kántus látogatásá-
nak kímerítő megszervezése  után meg-
érdemlünk egy hétvégi kikapcsolódást 
valahol a hegyekben (főleg, hogy idén 
elmaradt a már hagyományosnak tekint-
hető nyári ifikiránsulás). A sok húzást- 
halasztgatást követően a többségnek  
február első hétvégéje felelt meg, sajnos 
a kirándulást páran így is visszamond-
ták. A helyszín kiválasztásánál a „Mind-
egy hogy hová, csak menjünk, s legyen 
szabad hely” elv játszott főszerepet; így 
találtunk rá az interneten egy kis családi 
fogadóra Annínban, a Šumava hegy-
ség tövében.
Pénteken délután 5 óra körül belevetet-
tük magunkat a prágai csúcsforgalomba, 
hogy még időben érkezhessünk a hely-
színre. 6-ra elértük a pilzeni autópályát, 
s 3 órás utunkat a csúcsforgalmon kívül 
már csak a köd lassította egy 15 kilomé-
teres szakaszon, nemsokkal a cél előtt. 
Kis keresgélés után rá is találtunk a 
fogadóra. Elszállásolásunk után kicsit 
csalódottan tapasztaltuk, hogy a fogadó 
konyháján ilyen késő este nem főznek, 
s meleg vacsoráért tovább kellett volna 
utaznunk 10 km-t Kašperské Hory-ba. 
Később kiderült hogy „utopenec”,  sőt 
friss kifli azért van, így aztán beültünk 
a fogadó étkezőjébe, hogy a gyors va-
csora mellett megtervezzük a másnapi 
programot.

Szombaton a reggeli után elindultunk 
hogy felfedezzük a környéket. A fogadó-
val szemben üzemelt egy családi üveg-
gyár, melynek boltjában körülnéztünk, 
majd tovább sétáltunk az erdő felé, hogy 
végre friss levegőt szívhassunk. Denivel 
bírtuk is egy darabig a dombmászást, de 
utána úgy döntöttünk, hogy  pocakosan 
mégis inkább visszafordulunk, s inkább 
csak a faluban nézünk körül. A többiek 
pedig tovább másztak a hegy tetejére. 
A faluba érve rájöttünk, hogy  „felde-
rítés” hamar véget ér, mivel a község 
összesen 3 utcácskából állt. Egy fa-
lubelitől megtudtuk, hogy az egyedüli 
étterem, vagy söröző ami üzemel, az 
éppen a mi szálláshelyünkön van, így 
visszatértünk a fogadóba. Pár perc múl-
va megérkeztek a többiek, s miután kö-
zöltük velük, hogy a péntek este látott 
pizzéria reklámtáblája kissé elavult, s a 
„bárunkon” kívül semmi nincs nyitva, 
elindultunk Kašperské Hory felé. 
Számomra kicsit meglepő volt, hogy 
Kašperské Hory a város neve, nem pe-
dig a hegységé. A város határán kívül 
található a kašperki várrom, ahová egy 
hóval borított erdei ösvény vezetett. Va-
laki a fiúk közül nem bírt ellenállni a hó 
látványának, s gyúrt is egy “első” hógo-
lyót. Ebből egy óriási hócsata kereke-
dett, ami tartott egész úton, s a várrom-
hoz érve hógolyó célbadobó versennyé 
alakult. Ebben már mi is részt vettünk 
Denivel, s bár a várrom falát nem tudtuk 
átdobni, azért egy másik célpont – egy 
fa közepét eltaláltuk:) Egy csoportfotó 
után visszafordultunk, mivel a várrom 
csak április 1-től tekinthető meg teljes 
egészében. A majdnem üres – és főleg 
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jeges – parkoló látványa pár ifitagot az 
autója ellenkormányzásának kipróbálá-
sára csábított, majd pár perc múlva már 
robogtunk is vissza Kašperské Hory 
felé. Miután megnéztük a városközpon-
tot, beültünk egy étterembe estebédelni. 
Késő délután értünk vissza a fogadóba, 
ahol egy kis pihenő után az egyik apart-
manban gyülekeztünk, beszélgettünk, 
majd „Ismerd meg a párodat” című 
beszélgetős játékot játszottunk – éjjeli 
fél egyig. 
Vasárnap a reggelit követően bepakol-
tunk az autókba, s Prága felé vettük az 
irányt, azzal a tervvel, hogy útközben  

megnézzük még Klatovyt és Pilzent. 
Klatovy városközpontja meglepően 
szép. Az épületek mintha erődítményt 
alkotnának, s a főtéren állva az ember-
nek olyan érzése van, mintha visszatér-
ne egy egészen más korszakba.
Pilzenben először a sörgyár előtt par-
koltunk le, ahol megnéztük a múzeum 
egy részét, kipróbáltuk a híres, többszáz 
férőhelyes pince konyháját, majd meg-
néztük Pilzen városközpontját.
A kiadós séta után fáradtan, de tele él-
ményekkel ültünk vissza az autókba, és 
tértünk vissza Prágába.

Leczó Annamária

Rejtvény: Ezen a képen valójában nyolcan vannak. Hova bújt el 
a két látszólag hiányzó IFI tag? Megfejtések: uzenet@refnet.cz
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Gyülekezeti
Alkalmak
Istentiszteletek: 
Vasárnaponként 16.00-tól a gyülekezet 
Klimentská utcai gyülekezeti termében 
(Klimentská 18, Prága 1) vagy az „U 
Klimenta” templomban.
Bibliaóra: Az istentiszteletet követően, 
kb. 17.00-tól. 
Énekkari próbák: Szerda esténként 
18.00-tól, a Teológia (Černá 9, Prága 1) 
kápolnájában,  vagy egyéb megegyezés 
szerinti helyen.    (korus@refnet.cz)

A gyülekezet életéből

– Gyülekezetünk pres-
bitériuma február 22-
én tart gyűlést. A gyüle-
kezet vezetősége ezúton 
kéri a presbiter testvére-
ket, számoljanak ezzel 

az időponttal. A gyűlés kezdésének idő-
pontja 14.30, de az sem kizárt, hogy az 
istentiszteleti alkalom után folytatódik. 
– Egyházunk Zsinati Tanácsa április-
ban fog ülésezni. Leghamarabb ekkor 
fog foglalkozni gyülekezetünk ügyei-
vel. Az ülésre korábban sajnos nem ke-
rülhet sor, mert a Zsinati Tanácsot ekkor 
alapítja meg a Zsinat.
– Gyülekezetünk Mille Do(re)Mi 
kórusa a március 14-15-én szeretne 
kórushétvégét tartani. A kórushétvé-
ge a szokásos március 15-i fellépéssel 

záródna, amelyre reménység szerint a 
Kisoldalon (Malostranské Náměstí) fog 
sor kerülni, Rákóczi Ferenc emléktáb-
lájánál. A kórus vezetése ezúton kéri a 
kórustagokat, időben jelezzék esetleges 
hiányzásukat.

Witz
Két hajléktalan be-
szélget egy padon:
– Te Pityu, azt mond-
ják, hogy valami gaz-
dasági válság van?

– Igen, tudom, persze...
– És ez minket is érint?
– Hát végülis igen... Voltak eddig gaz-
dag ismerőseid?!
– Nem...
– No hát akkor most lesznek.

Webmester kerestetik

Gyülekezetünk webmestert keres, 
aki magára vállalná az új gyüle-

kezeti honlap rendszeres frissíté-
sét, bővítését. Olyan fantáziával 
megáldott és legalább alapvető 

honlapszerkesztési ismeretekkel 
rendelkező testvért keresünk, aki 

kihívásnak tekinti a feladatot, hogy 
a prágai és csehországi magyarság 
számára hívogató honlapot készít-
sen. Jelentkezni szerkesztőségünk 

e-mail címén lehet.


