ІСУС ОБИРАЄ МАТВІЯ ЗА УЧНЯ
Євангеліє від Марка 2:13-17

Дорогі діти, на одному з попередніх уроків ми довідались, як Ісус обрав Собі найперших
учнів. Ними були рибалки Петро та його брат Андрій, Яків та його брат Іван. Згодом Ісус
обрав також інших, щоб навчати їх і згодом послати проповідувати Євангеліє. Загалом, отих
перших учнів Ісуса було дванадцять і вони звуться в Церкві апостолами Ісуса Христа. Про
них ми можемо довідатись з Євангелія (Матвія 10:1-5) Якщо б нам довелось вирішувати, хто
гідний бути учнем Ісуса, то ми, вочевидь, дуже ретельно розглядали б якості та чесноти тієї
людини, чи не так? Чимало людей, на нашу думку, не повинні би були стати апостолами в
силу тих чи інших вад їхнього характеру чи рис поведінки. Однак саме таких чоловіків –
недосконалих і з багатьма вадами Ісус обрав Собі за учнів, навчив їх і послав у світ звіщати
Його Добру Звістку про прощення гріхів, життя і спасіння. Господь часто чинить незвичні і
парадоксальні речі, які нам збагнути неможливо. І в цьому виявляється Його велич і
мудрість.

Одним із тих, кого Ісус обрав Собі за апостола, був юдей на ім’я Матвій. Він був збирачем
податків поблизу Капернаума – міста, розташованого на березі Галілейського озера, котре за
свою величину люди звали морем. Збирачів податків або ж митників, в ті часи дуже не
любили. Вони заробили собі таку погану славу тим, що обманювали людей, здирали з них
непосильні податки і наживалися на цьому. За це митників вважали великими грішниками –
одними з найбільших. Митників цуралися і вважали за гріх спілкуватися з ними чи
перебувати з ними за одним столом. Саме до такого митника на ім’я Матвій, коли той
займався своєю звичною справою, одного дня підійшов Ісус і промовив: «Іди за Мною!» І
той «встав, і пішов услід за Ним” (Мр.2:14). Запрошення Ісуса викликало в Матвія чималий
подив. Він не міг повірити, що хтось запрошує до спілкування такого чоловіка, як він,
котрого всі зневажали. На радощах він залишив свою роботу і пішов вслід за Ісусом!
Спаситель зробив його Своїм учнем. І це було дивиною для багатьох! З вдячності Матвій
влаштував обід, на котрий запросив Ісуса, а також своїх друзів, котрі також були збирачами
податків. Матвій хотів, щоб і вони почули Ісусове навчання. Згодом Матвій, вже будучи
Христовим апостолом, напише “Євангеліє від Матвія”, в якому розповість про земне життя і
служіння нашого Господа.
Фарисеї були шоковані тим, що Ісус обрав Матвія, а згодом увійшов до його дому і сів
обідати разом з ним та його друзями. Вони вважали це великим гріхом. Марко пише: “Як
побачили ж книжники та фарисеї, що Він їсть із грішниками та з митниками, то сказали до
учнів Його: Чому то Він їсть із митниками та з грішниками?” (Марка 2:16). На що Ісус
відповів їм: “Лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але
грішників на покаяння”. Цими словами Ісус підкреслив, що так само як лікар приходить до
хворих людей, щоб надати їм допомогу і лікувати, так і Він прийшов в цей світ спасти
грішників, котрі знають що вони є грішними і потребують прощення гріхів. Такими
грішниками є всі люди, і також ми. Ми всі потребуємо Ісуса і Його спасіння. Він знаходить
нас і кличе нас до Себе, щоб врятувати нас від наших гріхів і дати нам життя. Дякуймо
Ісусові, що долучив нас до Своєї отари, що негідних вчинив Божими дітьми. Дякуймо Йому
за Його апостолів, що вірно звіщали людям Слово Боже!
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Назвіть імена найперших учнів Ісуса?
2. Вивчіть напам’ять імена дванадцятьох апостолів Ісуса Христа з Матвія 10:1-5.
3. Чи всі, обрані Ісусом за апостолів чоловіки були досконалі?
4. Чому тоді Ісус обрав їх?
5. Чого Він хотів їх навчати і для чого послати у світ згодом?
6. Як звалося місто, поблизу котрого працював Матвій?
7. На березі якого озера воно розташоване?
8. Ким був Матвій?
9. За що люди не любили збирачів податків/митників?
10. Якою була реакція Матвія на запрошення Ісуса?
11. Кого ще Матвій запросив до свого дому?
12. Що казали фарисеї про ставлення Ісуса до Матвія?
13. Що Ісус відповів фарисеям на їхні звинувачення щодо Його спілкування з
грішниками?
14. За що ми вдячні Ісусові, як грішні і втрачені за природою від народження?
15. Назвіть імена чотирьох євангелістів.

