
JÉZUS SZOLGÁLATÁNAK KEZDETE 

MÁTÉ LÉVI ELHÍVÁSA  

 

1, Fejezd be az alábbi mondatot.                                                                                                            

Mi tennél, mit vennél, ha nagyon sok pénzed lenne? Írj három dolgot a mezőkbe. 

 

„Ha nekem sok pénzem lenne, akkor… 

 

 

 

 

  

 

2, Szerinted előny vagy hátrány, ha az ember nagyon gazdag?                                                                

Írd a szavak alá, hogy szerinted miért előny, vagy hátrány! 

 

 

Ma egy olyan emberről fogunk olvasni a Bibliából, aki hatalmas vagyonnal rendelkezett. 

Vagyona több dolgot is biztosított a számára, de a legfontosabb dolgoktól megfosztotta őt. Élete 

egy pontján ezt felismerte és döntött, Jézus nyomába szegődött, tanítványa lett. 

Lévi Máté háttere nagyon más volt, mint Péteré, akiről múlt héten hallottunk, és aki az egyik 

első tanítványa lett Jézusnak. Péter nem volt gazdag, sőt, ha nem volt jó a fogás, akkor bajba is 

kerülhetett ő is és a családja is. Mégis tisztelték sokan. Lévi Máténak mindene meg volt, mégis 

az emberek elfordultak tőle, nem tisztelték őt. 

Ismerjük meg hát a történetét! 

Sok pénz

Előnye

Hátránya



Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni, akit Máténak 

hívtak, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az felkelt, és követte őt.                                                         

És történt, amikor Jézus asztalnál ült a házban, hogy sok vámszedő és bűnös jött, és 

odatelepedett Jézushoz és az ő tanítványaihoz. 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: „Irgalmasságot akarok, és 

nem áldozatot.” Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. 

/Máté evangéliuma 9, 9-13./ 

Tudtad? 

1, A rómaiak miután elfoglalták Jézus országát, a tartományok, városok határain, hidaknál és 

egyéb helyeken vámhelyeket állítottak fel. Itt a vámszedők az utazóktól pénzt szedtek be. 

Nemcsak az általuk szállított áruért, a kereskedésért kellett fizetni, hanem saját magukért is. 

Lévi vámszedő volt. A vámszedők az ellenségnek, a rómaiaknak dolgozott, pénzt gyűjtött az 

országot elfoglaló császárnak. Az így összegyűjtött pénzt nem az ország javára fordították, 

hanem az idegen császár kincstárába vándorolt. A vámszedőket ezért árulónak tartották, 

tisztességes emberek közül senki nem állt szóba velük.  

Ráadásul a kiszabott adónál több pénzt szedtek az emberektől. Ezt a plusz pénzt a saját 

zsebükbe tették, ebből volt a nagy vagyonuk.  

„Kapzsi, és áruló” - ezt gondolták, ha egy vámszedővel találkoztak. Még a templomba se 

mehettek be, mert bűnös, tisztátalan embernek tartották őket, akik vétkeznek Isten törvénye 

ellen. Egy bírósági tárgyaláson sem tekintették őket megbízható tanúknak. A legtöbb ember 

még barátkozni sem akart egy vámszedővel.  

Lévi megismerkedett Jézussal és felismerte, hogy a pénz nem minden. Vannak annál sokkal 

értékesebb dolgok is. Jézus követőjeként nemcsak a neve változott meg (Máté), hanem az 

értékrendje is. Eddig a pénz volt minden a számára, most Isten akaratának keresése. 

2, Máté Kapernaumban lakott. Jézus korában fontos út vezetett át a településen. Itt haladt 

át az úgynevezett „Királyok útja”, amely állandó kereskedelmet jelentett a városnak, nem is 

beszélve a vámbevételekről. Nem véletlen, hogy Jézus innen hívta el Lévi Mátét, az Alfeus fiát, 

aki kapernaumi vámszedő volt.  

Jézus korában minden férfinak jövedelemtől függetlenül egy évben egy dénárt kellett 

fizetnie az adószedőknek. Ez mai áron több, mint 50 000 forint. 

 

3, Különbség van a valódi tiszta szív és a hamis büszkeség között. Amikor Jézus elfogadta Lévi 

meghívását és együtt étkezett vele és hozzá hasonló barátaival, akkor sokan megütköztek ezen. 

Különbnek tartották magukat Lévinél és úgy gondolták, méltatlan az, hogy Jézus szóba áll 

velük, sőt vendégük lesz. Jézus azonban arra hívta fel Lévi és a zúgolódók figyelmét, hogy 

mindenkinek, vámszedőnek és magát tisztának gondolónak is szüksége van a bűnbocsánatra és 

az új élet lehetőségére. Lévi sokat vétkezett, de ezt felismerte és kész volt újat kezdeni. Attól a 

naptól kezdve vége volt a kényelmes életnek, de ő ezt nem bánta, mert tudta, a legnagyobb 

dologra talált rá.                      Az Isten szeretetére. 



 

Feladat: 

Készítsetek könyvjelzőt! 

Szükséged lesz egy vastagabb papírra, kartonra, filcre, de a legfontosabb, hogy kérj két 

sebtapaszt a szüleidtől. A könyvjelzőre írd rá Jézus szavait a történetből. 

Mutatunk egy példát! 

Az elkészült alkotásod fényképezzétek le és küldjétek el nekünk! 

 

 

 

Kisfilm: https://www.youtube.com/watch?v=kbxU6rg5C9I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kbxU6rg5C9I

