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Lukács 5,27-39 

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.” Ők azonban ezt mondták neki: „János tanítványai 

böjtölnek és imádkoznak, s ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tieid ellenben esznek és isznak.” Jézus 

ezt válaszolta nekik: „Képesek volnátok böjtre fogni a násznépet, amikor még vele van a vőlegény? 

Eljönnek a napok, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.” Példabeszédet is mondott nekik: 

„Senki sem hasít ki új ruhából foltot ócska ruhára. Hisz akkor az újat is tönkre tenné, s az ócskára se 

illenék az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe. Vagy ha mégis, az új bor szétveti a tömlőket, a bor 

kiömlik, a tömlők meg tönkremennek. Az új bor új tömlőbe való. Aki óbort iszik, nem kíván újat inni, 

mert hisz: Jobb az ó! - mondja.” 

 

1) Mi volt az utolsó társadalmi esemény, ahol kilógtam a sorból? 

a) ………………………………………………………………………… 

2) Mit éreztél volna a tanítványok helyében, ha Jézus meghív egy olyan vámszedőt a társaságotokba, aki 

RAJTAD gazdagodott meg? 

a) Mérges lettem volna Jézusra 

b) Meglepett volna, ha Lévi tényleg csatlakozik 

c) Vámkedvezményt reméltem volna ettől a kapcsolattól 

d) Örültem volna, hogy Jézus követőinek száma gyarapszik 

e) ………………………………………………………. 

3) Miért hív meg Jézus egy közutált vámszedőt? 

a) Látta a benne rejló lehetőségeket 

b) Későn vette észre a hibáit 

c) Lévi becsületes vámszedő lehetett 

d) Jézus bűnbánatra hívta őt 

e) Jézus azt akarta, hogy tarka összetételű társaság kövesse 

f) ………………………………………………………. 

4) Miért vett részt Jézus  egy rosszhírű társaság lakomáján? 

a) Ezzel fejezte ki, hogy elfogadja őket 

b) Meg akarta téríteni őket 

c) Mert egyszer jól akarta magát érezni 

d) …………………………………….. 

5) Hogyan viszonyulsz azokhoz az emberekhez, akiket mások lenéznek? 

a) Mint Lévi – meghívom őket 

b) Mint a farizeusok – ignorálom őket 

c) Mint a tanítványok – bizonytalan vagyok velük szemben 

d) ………………………………………………………………… 

6) Mi lehetett az oka annak, hogy Lévi olyan készségesen reagált Jézus hívására? 

a) ……………………………………………………………………………… 

7) Mi lehetett Jézusban annyira vonzó? 

a) …………………………………… 

8) Mennyire vagy kapós az „új bor”-ra? 

a) Kitartok a megkezdett úton 

b) Nehezen fogadom el a változásokat 

c) Szeretem feje tetejére állítani a világot 

d) ……………………………………………. 

9) Vannak- e régimódi vallásos szokásaim /régi tömlő/? Ha igen, mik? 

a) ……………………………………………………………… 
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