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Покликання митника Матвія
(Мр.2:13-17)

“А Ісус, як почув, промовляє до них: Лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не
прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння.”
(Марка 2:17)
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Навернення збирача податків
Одного разу Ісус навчав людей на березі Галілейського моря. Зібрався
великий натовп слухачів. Всі хотіли бачити і чути Ісуса. Звісно, що серед них були
люди різного роду занять, поширених в ті часи. Тут був чоловік на ім’я Матвій,
котрий працював на римський уряд, збираючи з подорожніх податки вздовж шляху
поблизу міста Капернаум. Через те, що часто ці податки були досить непосильні для
багатьох людей – народ дуже не любив збирачів податків і вважав їх великими
грішниками за це здирство. Збирачів податків ще називали – митниками. Матвій був
митником. Митників ненавиділи також за те, що багато з них навмисно обдурювали
людей, були нечесними. Нечесність серед митників була звичайною річчю і вони, не
задумуючись про гріх, здирали з людей гроші і наживались на людській біді. Ніхто
не хотів з ними навіть їсти разом.
Саме до такого митника Матвія, коли той займався своєю звичною справою,
увійшов Ісус “і каже йому: Іди за Мною! Той устав, і пішов услід за Ним” (Мр.2:14).
Це запрошення дуже здивувало Матвія. Він не міг повірити, що хтось запрошує
митника, котрого всі зневажали. Він так зрадів, що залишив свою роботу і пішов
вслід за Ісусом! Це був саме той Матвій, якого невдовзі Христос зробив своїм
учнем, і котрий згодом написав “Євангеліє від Матвія”, в якому він розповідає про
життя і працю Спасителя Ісуса Христа.
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.
Фарисеї, називаючи митників великими грішниками, вважали себе набагато
кращими від них. Вони були шоковані тим, що Ісус дозволив Собі увійти до дому
митника і навіть сів обідати разом з ним та його друзями. Вони вважали це великим
гріхом. “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.

Кожен віруючий є благовісником Доброї Звістки Ісуса Христа про спасіння.
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1-е Iвана 1:3
...Що ми бачили й чули про те ми звіщаємо
вам, щоб і ви мали спільність із нами.
Спільність же наша з Отцем і Сином Його
Ісусом Христом.
Пам’ятна скарбничка

Господня молитва
Господня молитва – це найкраща молитва, тому що нею навчив нас молитися сам Господь Ісус
Христос. Знаходимо її у Святих Євангеліях від Матвія (Матвія 6:9-13) та від Луки (Луки 11:2-4).
Господня молитва дає нам зразок того, як ми повинні молитися Богові.

СЬОМЕ ПРОХАННЯ
Але визволи нас від лукавого.
Що це означає? Тут, ніби підводячи підсумок щодо всіх своїх прохань, ми молимося про те, щоб
наш Небесний Отець визволив нас від усього, що спричинює зло нашому тілу та душі, нашому
майну і нашій гідності, і, щоб, врешті-решт, коли прийде наша остання година, Він подарував нам
блаженний кінець, і милостиво забрав нас з цієї долини печалі до Себе на Небеса.

Завдання 1:
На початку речення впиши слово або ім’я, наведені нижче, котрі відповідають змістові речення

Матвій
Фарисеї

Ісус
Митники

Учні Христа

1. _____________ Багато людей ненавидять нас за те, що ми працюємо на римський
2.
3.
4.
5.

уряд, часто обманювали ближніх і привласнювали їхні гроші.
_________________ Ісус покликав мене за Собою і зробив Своїм учнем. Я залишив свою
роботу і пішов за Ним.
__________________ Я прийшов, щоб визволити людей від гріхів.
__________________ Ми скрізь ходили вслід за Ісусом, слухали Його і навчались від
Нього.

___________ Ми не могли повірити, що Ісус сів їсти з такими великими
грішниками як Матвій та його друзі!

Завдання 2
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Дай відповіді на питання “Чому?”
1. Чому Матвій залишив свою роботу?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Чому Матвій приготував святковий обід?
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Чому Матвій запросив на обід своїх друзів?
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Чому фарисеї були обурені тим, що Ісус обідав з Матвієм?
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Чому Ісус прийшов до дому Матвія і обідав з ним?
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

