ІСУС КЛИЧЕ ПЕРШИХ УЧНІВ
Луки 5:1-11, Матвія 4:12-23

На Святій землі, приблизно за 45 кілометрів на північний схід від Назарету, поблизу
Генісаретського озера, лежить місто, яке називається Капернаум. Якось Ісус, мандруючи
тими краями, прийшов сюди. Місцеві люди радо вітали Його. Вони були щасливі чути Його
навчання. Одного дня Він йшов берегом озера. Невдовзі довкола Нього зібрався чималий
натовп. Всі хотіли почути, що казатиме Ісус. Людей було так багато, що Ісус вирішив знайти
човна і навчати з нього, щоб всі краще бачили і чули Його проповідь.
“І Він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив
від землі. І Він сів, та й навчав народ із човна” (Луки 5:3). Човен належав чоловікові на ім’я

Петро і його братові Андрію. Десь поруч був човен ще двох братів – Якова та Івана. Всі
четверо були рибалками і заробляли собі цим на життя. Увійшовши до човна, Ісус попросив
Петра і Андрія відплисти від берега, щоб всі люди могли Його чути.
Той день для рибалок був невдалим. Вони рано вирушили в море, кілька разів
закидали невід, але так нічого й не спіймали. Ісус знав про це. “А коли перестав Він навчати,
промовив до Симона: Попливи на глибінь, і закиньте на полов свій невід” (Луки 5:4). Ці
слова дуже здивували Петра, котрий не вірив, що можна ще щось спіймати сьогодні. Отож
він відповів Ісусові: “Наставнику, цілу ніч ми працювали, і не вловили нічого, та за словом
Твоїм укину невода” (Луки 5:5). Вони ще раз відпливли на глибину і закинули невід.
Невдовзі, Петро і Андрій почали витягати його і відчули, що він дуже важкий, так наче там
було багато риби. “І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли
помогти їм. Ті прийшли, та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати” (Луки 5:7).
Улов був такий великий, що рибалки не могли навіть пригадати коли ще вони мали
такий щедрий улов, і дуже злякались! Вони збагнули, що Ісус, давши їм спіймати так стільки
риби, вчинив чудо. Петро, знаючи про свої гріхи, почувся негідним бути поруч з Христом,
Святим Господом, а тому впав на коліна перед Ісусом зі словами: “Господи, вийди від мене,
бо я грішна людина!” (Луки 5:8). Тоді Ісус сказав Петрові: “Не лякайся, від цього часу ти
будеш ловити людей!” Цими словами Ісус сказав Петрові та іншим рибалкам – Андрію,
Якову, Івану – щоб вони слідували за Ним і були Його учнями. Згодом, коли вони будуть
навчені Божого Слова і проповідуватимуть його, Святий Дух скерує багатьох інших
грішників повірити в Ісуса Христа, як свого Спасителя. “І вони повитягали на землю човни,
покинули все, та й пішли вслід за Ним” (Луки 5:11).
Так само, як Ісус покликав Собі перших учнів, Він покликав нас та інших людей. Він
завжди робить це, тому що хоче, щоб всі люди спаслися і пізнали правду. Як Він це робить?
Через Своє Євангеліє в Слові і Таїнстві. Він досягає нас проповіддю Свого Слова, Таїнством
Святого Хрищення. Він робитиме це весь час, допоки не прийде на землю вдруге згідно
обітниці. Ми вдячні нашому Спасителеві, котрий покликав нас, привів нас до Себе, обмив
нас Своєю святою кров’ю, щоб дати нам нове життя. Бути Його учнем – це великий
привілей!
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Де на мапі Палестини знаходяться міста Назарет і Капернаум?
2. Чому люди Капернауму збиралися довкола Ісуса?
3. Чому ми збираємось разом в неділю в церкві?
4. Ким були Петро та Андрій, Яків та Іван?
5. Чи був для рибалок той день вдалим?
6. Чому Ісус вирішив навчати людей з човна?
7. Що Ісус наказав зробити рибалкам?
8. Чи одразу рибалки повірили Ісусові, що спіймають рибу?
9. Чи виконали рибалки наказ Ісуса?
10. Як ми повинні ставитися до наказів Ісуса?
11. Як винагородив Ісус слухняних рибалок?
12. Як Він винагороджує нас за віру в Нього і покладання на Нього?
13. У чому ми подібні до рибалок? (покликані Ісусом).
14. Яким чином Ісус притягує нас до Себе?

