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Ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült. Így szólt hozzá: „Kövess 

engem!” Az otthagyott mindent, felkelt, és követte őt. Lévi nagy vendégséget készített neki a házá-

ban, és nagy sokaság volt ott, vámszedők és mások, akik velük együtt telepedtek asztalhoz. A 

farizeusok és a közülük való írástudók pedig zúgolódtak, és ezt mondták tanítványainak: „Miért esztek 

és isztok a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?” Jézus így válaszolt nekik: „Nem az egészségesek-

nek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem 

a bűnösöket megtérésre.” 

 

A Lévi nevű vámos személyében egy egészen szimpatikus, kissé „naiv” bűnös-karakterrel állunk 

szemben. A „kövess engem” hívószóra egyből ugrik, és csapot-papot hátra hagyva rögtön követni 

kezdi Jézust. Sőt, olyan határtalan a bizalma, hogy mindenféle előzmény nélkül még jól meg is 

vendégeli magánál a mestert és további kollégákat… Persze nem voltunk ott, nem tudjuk a 

részleteket, mégis figyelemreméltó ez a magától értetődő nyitottság Jézus felé. Mi hogy állunk 

Lévihez képest 2021-ben? Meghalljuk, ha hívnak minket? Milyen hívószavakra „ugrunk”, kiket 

követünk? Kit engedünk közel magunkhoz? Kiben merünk még megbízni egyáltalán? Hétköznapi 

helyzetekben mi alapján döntünk a közvetlenség és a távolságtartás skáláján? 

 

Jézus viszonozza Lévi nyitottságát és vendégségbe megy a bűnösökhöz. Izgalmas kérdés, hogy 

mennyiben követhető a példája a saját életünkben. Vagy ezt csak magára értette, és tőlünk már az is 

szép teljesítmény, ha a saját portánkon rendet tartunk? A szürke hétköznapokon már a hozzánk 

közeli, hasonló gondolkodású, vagy helyzetű emberekkel sem mindig könnyű boldogulni... Van éppen 

elég kihívás a közvetlen környezetünkben, miért kéne még ezen túl is keresnünk a „betegeket, 

bűnösöket”? Van egyáltalán olyan, a saját buborékunkon túli terület, ahol jó szívvel tudjuk még 

aktivizálni magunkat? 

 

Akár a mai nap is egy jó alkalom lehet, hogy kicsit átgondoljuk, mire mennyi energiát szánunk mosta-

nában, van-e időnk, kedvünk változtatni a dolgainkon, esetleg kimozdulni a komfortzónánkból a 

következő időszakban. Vesztenivalónk biztos nincs egy kis belső szétnézéssel. 
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