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Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Ur Jézus Krisztusban!
                 

    Máté ott ül a vámsaedő helyén. Sok hüt-
lenség, sok bün terhelhette lelkét. Áz újszövetségben  
a vámszedőket és a bünösöket mindig együtt halljuk  em-

  legetni. Ennek magyarázata az, hogy a vámszedők egyben 
vámbérlők is voltak, ami persze sok kisértéssel járt; 
áldozatul is estek ennek, mert legtöbbnyire a s a j á t 
zsebükre gondoltak. Tehát közönséges sikkasztók, tolva
jok voltak. Mindehhez még hozzájárult az is, hogy ezek 
a vámszedők függő,viszonyban voltak a pogányokkal cim- 
borló, gyülölt Heródes királytól. A zsidók ezért meg
vetettek és kiközösitették őket.- De nem ugy tesz Jé
zus. Mikor Máté vámházához közeledett, nem fordult el 
tőle, sőt megállt, élesen rátekintett és igy szolt hoz
zá:

„ Kövess engem! "
             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1./ "És az felkelvén, követé Őt.” Ott-  
hagyja foglalkozását, ezzel együtt egész eddigi életét, 
szakit vele és uj életet kezd. Majd egyike lesz a tizen
kettőnek. Ime, ennyit tudunk Máté életének hirtelen be
állt változásáról, fordulatáról. Hogy lehetett ez? Hogy 
történhetett ez ilyen villámgyorsan? Talán Jézus egyéni
ségének különös varázsa idézte elő ezt a hirtelen fordu
latot? Ez a különös varázs megvolt ugyan, de csak abban 
az értelemben, hogy vagy követte és szerette valaki Jé- 
zust már első pillanattól kezdve, vagy pedig ellent kel- 
lett Neki állni és csak gyülölni lehetett Őt. Máténál 
vajjon miért következett be minden habozás nélkül az el
ső? E nnek csak egy lehetett az oka: az, hogy Máté boldog
talan volt. Sok pénze ellenére is boldogtalan! Mert éppen 
a bünös élete, az Isten nélküli élete tette azzá. De most, 
amikor beletekint Jézus szemébe és Feléje dobogott a szi
ve, meglátta azt, hogy előtte van, aki meghozhatja neki 
az igazi boldogságot, amely után már ugy vágyódott és csak 
ŐTőle remélte, hogy vergődő lelke men yugodhatik, bünös 
lelke megtisztulhat, mert megtalálta Benne az Istent!

Most itt hangzik el Jézus döntésre fel
szólitó, határozott parancsa: "Kövess engem!" Amikor ezt

                                                                                                   



most,halljuk, mert természetesen- nekünk is szól ez a pa- 
rancsa, akkor ez nem jelenti azt, hogy okvetlenül, külső 
 tanitványságra gondoljunk, vagyis olyan tanitványságra, 
amikor felkelvén, otthagyjuk foglalkozásunkat, családun-  
kat, vagyonunkat, egyszóval mindent és c s a k az Ő 
szolgálatába állunk, c s a k az evangélumi hirdetésére 
kötelezzük el magunkat. Hanem amikor elhangzik felénk a 
 parancs: "Kövess engem!" ez a követelmény elsősorban 
ugy értelmezendő, hogy mindenkor Jézus vezetésére bizzuk 
magunkat. Másszóval: e g é s z e n ki kell magunkat , 
szolgáltatnunk ÖNéki: azaz hogy Övé legyünk és az Övéi 
is tudjuk magunkat, mindhalálig! "Kövess engem!” - szól 
Jézus feléd is, testvérem. És kérdezed: hova vezet? Is- 
 tenhez vezet. Oda, ahol öröm van, ahol békesség honol, 
 ahol a szó legszorosabb értelmében csak csupa boldogság 
az alapja. Jézus h ivja most is a boldogtalanokat, a ne-  

  héz élettel küzködőket. De hivja az élet verőfényes olda- 
 lát élvezőket is, a boldogtalanokat azok közül, akiknek 
külsőleg noha mindenük megvan és semmiben nem s zenvednek 
hiányt, -  mégis nyomasztó sullyal a lelkükre rá-ráfek- 
szik valami, ami miatt nincs nyugtuk, mert nem mondhat
ják azt, hogy ugy, vannak Istennel, mint gyermekek édes-

atyjukkal. Vannak köztünk ilyen boldogtalanok? Ki-ki tud-ja, azok közé tartozik-e! Vagy azt állítod önmagadról, hogy az igazak közé tartozol? Testvérem, bármilyennek is 
vallod magadat és bármilyennek is tartsanak téged az em -
berek. Jézus mindenképpen hiv téged, mert hiv ő minden- 
kit, kivétel nélkül minden embert, nemcsak a bünösőket.

  2./ Akkor Jézus mégis miért tesz kü
lönbséget az igazak és a bünösök között? Azaz: mégis le- 
hetnek olyanok, akik nem bünösök, hanem igazak? Mert hi- 
szen ezt mondja Jézus a szentigénkben és mintha, elismer- 
né, hogy igen: „nem az igazakat hivogatni jöttem hanem 
a bünösöket a megtérésre.” Nem szabad elfelejtenünk és 
szem elől tévesztenünk azt, hogy Jézus ezeket az igéket 
a  f a r i z e u s o k n a k mondja és valóban van eb
ben bizonyos elismerés irántuk. Ők valóban őszintén igye
keztek a törvény, Isten akaratának engedelmeskedni. Be 
is tartották betüszerint a törvénynek minden paragrafus- 
sát, csakhogy át ne hágják az Isten akaratát. Ezzel füg
gött azután össze megbotránkozásuk is Jézuson, hogy le
ült Máté házában vámszedökkel és bűnösökkel, akik    Ő 
éppúgy vonzotta békétlen, megterhelt lelküket, mint Má-

tét. A törvénytisztelő zsidók irtóztak asztali közösséget 
  vállalni olyanokkal, akikről feltehető volt, hogy tulte
szik magukat lsten akaratának, amely a törvényben lett 

   nyilvánvaló. Ilyen értelemben tehát igazak voltak a fari
zeusok a törvényt könnyelmüen sértegetőkkel szemben.

Hogy azonban mégsem voltak igazak, mu
tatja a mellett, hogy törvénymegtartásuk formaságokban 
rekedt meg és hogy nem volt Bennük szeretet , irgalmasság. 
Ezt veti szemükre Jézus azzal, hogy idézi a prófétai i- 
gét: "Irgalmasságot akarok és nem áldozatot.” Nem elke-



rülni és eltaszitani kellett volna a bünösöket, hanem men- 
tő szeretettel felemelni magukhoz, mentő szeretettel inte- 
ni őket, mentő szeretettel megbocsátani nekik. Hogy ezt 
nem tették, mutatja, hogy n e m  i g a z a k . Mert igaz az, a-ki teljesiti az első nagy parancsolatot: "Szeresd az Urat,a te Istenedet, teljes szivedből, teljes lelkedből és tel-jes elmédből."/Mt.22,37./ És igaz az, aki teljesiti azt amásikat is: "Szeresd felebarátodat, mint magadat!" /V.39./

És ezt meg tudja tenni azért, mert teljesiti az elsőt. A 
farizeusok, ha teljesitették is az elsőt, nagyon is mellőz
ték a második nagy parancsolatot. Vagyis ezekszerint egyi-

ket sem teljesitették; tehát n e m voltak igazak. És e-zért szólt Jézus hivása nekik is! Nem Ő zárta ki őket, ha-nem inkább ők maguk mégpedig azzal, hogy igazaknak tartot-ták magukat. Ez az önigazsággal való büszkélkedés és önámí-tás a nagy akadálya a megtérésnek, az Istenhez való megté
résnek! Mert megtérni annyit jelent, mint letérni az eddi
gi utról és egészen, gyökeresen szakítani mindennel, ami 
eddig volt és - oda Istenhez, oda az Ő zsámolya elé és re
megő szivvel vallani: Atyám, nem vagyok méltó, hogy a te  
fiadnak hivattassam!/Lk.15,21./Akik ezt nem vallják, csak 
a z o k  tudnak megbotránkozni Jézuson és csak a z o k  
gondolják, hogy nincs szükségük az Általa szerzett bünbo- 
csánatra. De azok nem i s tálalnak el Istenhez soha!! És a- 
zok maradnak boldogtalanok. Amikor tehát itt elhangzik a
hivás: "Kövess engem!", azok fogják megszólitva érezni ma-gukat, akik jól látják, hogy Jézus a bünösöket hivja és a-kik nem háritják el a hivást azzal, hogy ők igazak. 

  3./ És ezekmeggyógyulnak. Mert csak an- 
nak a lelke gyógyul meg, aki Istenhez talál mint megtérő 
gyermeke. Istenhez talál akkor is, ha a teste beteg, akkor 
is, ha életét sok-sok nehézség, fájdalom_és kereszt teszi 
sebhelyes , beteg életté. És mindennek ellenére kimondhatat
lan boldog. Boldog értett akkor, amikor tudja és érzi, hogy
itt kell hagynia mindent és mindenkit, akit szeretett. Bol-dog, mert hazamegy, haza a meggyógyultak hazájába,ahol nincstöbbé fájdalom, betegség, 
bün, sirás és jajgatás. Ki az, aki egészen kigyógyult? Ki az, aki 

egészen eltalált Istenhez? Jól, vigyázzunk, hogy az egyetlennagy Orvos, aki a 
betegekhez jött, hogy meggyógyitsa őket,
hogy ugyis mindig egészséges! Hanem inkább tekintsünk a 
nagy Orvos szemébe és dobogjon a szivünk Feléje,mint aho- 
gyan ez történt Máténál is, amikor meghallotta az Ur hivá- 
sat:"Kövess engem!" Kövess az üdvözültek hazájába! Istenhez!

    Ámen!-    /Neubauer K. O. jegyzete alapján./


