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Lk 5,27-32

„Ezek után kiment, s meglátott egy Lévi nevű vámost, amint a vámnál ült. Felszólította: ’Kövess
engem!’ Az felállt, és mindenét otthagyva követte őt. Lévi a házában nagy lakomát rendezett neki.
Nagyon sok vámos és más ember együtt ült vele az asztalnál. A farizeusok és az írástudók emiatt
zúgolódtak. ’Miért esztek és isztok együtt a vámosokkal és a bűnösökkel?’ – kérdezték tanítványaitól.
Jézus adott nekik feleletet: ’Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.
Mert nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek.”
„Miért esztek és isztok a vámosokkal és a bűnösökkel?”
Folytatom én is kérdésekkel, körbejárva a mondást, hogy „Madarat a tolláról, embert barátjáról ismerni
meg.” Vállalom Jézus barátságát és övéit? Kikkel eszem-iszom együtt, kiknek szánom oda az időmet?
Leprásoknak, koldusoknak, kiszolgáltatott, nehéz sorsú betegeknek? A vámosok áldozatainak? A jó
helyekről kiszorultaknak?
Nekik javukra van a velük barátkozásom?
Mi dolgom lehet a vámosokkal? Lehet egy vámossal igazi, tiszta barátság? Hasznot remélek a
velük való barátkozástól, esetleg ők húznak, belőlem - balekból - hasznot? Jézushoz akarom vezetni
őket? Ezt ők is tudják már? Mit tesz egy menő vámos és bűnös, ha „Jézus célkeresztjébe kerül”?
Azon kezdi törni a fejét, hogyan térhetne meg, vagy azon, hogy ez most mit hozhat neki a konyhára?
Orvosra a betegeknek van szüksége – mondja Jézus. – A beteg világot a felső vezetők, a vámosok
és a bűnösök betegítik meg leginkább. Logikusnak látszik, hogy nem hagyhatjuk őket nyugton,
miközben a sokadik pecsenyéjüket sütik meg zavartalanul a szegények asztaláról elvéve. Ha jobbá,
Isten Országává akarom tenni az ember által megalkotott világot, nem asszisztálhatok cinkos némasággal mindahhoz, ami körülöttünk, a szemünk láttára történik. Fontos az is, hogy miféle asztalhoz,
asztaltársasághoz, hányszor ülök le, meddig maradok, de még sokkal fontosabb, hogy mindezt mi
célból teszem? Nem lehet meg a beteg pusztuló világ és megbetegítői az orvos, Jézus nélkül, akit
nekem is hordoznom kell.
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