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Chemarea lui Matei 
Textul de Bază: Matei 9: 9 - 13 

 

Întroducere: 
 
Cine a fost acest Matei? Cum îl cunoaștem? 

• Ca evanghelist 

• Ca un ucenic a lui Isus 

• Scriitorul „Cuvântării de pe munte“ a lui Isus 

• Ca vameș:  

• colaborator cu forța militară ocupantă a patriei 

• afacerist, bișnițar, înșelător 

• neserios în felul cum face câștig 

 

1. Semnat de opinia publică ! ? 
 
Cine poartă vina pentru această dezvoltare în viața lui Matei? 
 

• Familia lui? 

• Societatea înconjurătoare? 

• Prieteni, colegi? 

• Educația, exemplele adulților, poate chiar a părinților? 

• Sau caracterul lui? 

 

El personal a contribuit la această desvoltare 
 

• Nu cunoaștem motivele acestei dezvoltări 

• Biblia nu ne descrie viața lui în trecut 

• Noi vedem numai suprafața 

• Dar sigur suntem, că o mare parte de răspundere pentru această dezvoltare 

în viața lui o poartă el personal 

 

Întrebare pentru noi: 
 
• Ce amprentă poartă viața noastră? 

• Cum ne cunoaște familia noastră, prietenii, colegii? 
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• Cum suntem judecați în societatea în care trăim? 

• Există o diferență vizibilă între lume și noi? 

• Sau suntem în căutarea unui alt vinovat: Ceilalți sunt devină! 

 

2. Isus vede mai mult 
 
Toți au fost curioși, cum acționează Isus în această situație 

 
Matei 9: 9 

„De acolo, Isus a mers mai departe, și a văzut pe un om, numit Matei, 
șezînd la vamă. Și i-a zis: „Vino după Mine“. Omul acela s-a sculat, și a 
mers după El.“ 

 
Isus a văzut în Matei „un om“ 
 

• Nu L-a descalificat ca păcătos, vameș sau trădător 

• Nu L-a judecat sau mustrat în public 

• A văzut în Matei un păcătos care are nevoie de iertarea păcatelor 

• Un om pierdut, care are nevoie de un început nou 

• I-a dat posibilitatea la o decidere personală 

• Isus I-a făcut o ofertă unică: Vino cu mine! 

 

Isus a văzut și pe fariseii 
 
• Și lor le-a dat posibilitate de decidere individuală 

• Și lor le oferă Isus posibilitatea de reîntoarcere 

• Și ei au fost chemați la un nou țel în viața lor 

 
Matei 9: 13 (Isus către farisei) 
„Duceți-vă de învățați ce înseamnă: „Mila voiesc, iar nu jertfă!“ Căci n-
am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.“ 

 
Așa ne vede Isus și pe noi 

 
• El nu ne silește să-L urmăm, El te cheamă 

• El nu ne forțează prin situații înconjurătoare 
Romani 5:8 
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„Dar Dumnezeu Îți arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când 
eram noi încă păcătoși, Htistos a murit pentru noi.“ 
 

• El nu întrebuințează metode corupte pentru a avea succes 

• El oferă iertarea păcatelor, viață veșinică 

• El vede în inimiile noastre că avem nevoie de El 

• El cunoaște neputiința noastră de a trăi o viață plăcută înaintea lui 

Dumnezeu 
Efeseni 2:8, 9 
„Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine dela 
voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.“ 
 

3. Isus vrea ca să fim în preajma Sa 
 
Isus îl cheamă pe Matei personal: „urmează-Mă“. 
  

• Matei ascultă chemarea și acționează vizibil pentru toți din jur  

• Ca om matur a cunoscut riscul acestei decizii 

• Dar a trebuit să audă și resentimentele fariseilor 

• Această decizie a schimbat și viața lui familiară 

• Isus a venit în casa lui „de acum înainte, Tu Doamne să fi Domn în casa 

mea!“ 

• Matei leagă soarta și tot viitorul lui de Isus 

 
Matei 9: 9ff 
„Omul acela s-a sculat, și a mers după El.“ 

 

Matei a devenit un ucenic a lui Isus 
 
• singură decizie a schimbat viața lui Matei 

• Dintr-un om pierdut a devenit un om de valoare veșinică 

 
Matei 16: 18, 19 
„Și Eu (Isus) îți spun: tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica 
Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui. 
Îți voi da cheile Împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pământ, va fi 
legat în ceruri, și orice vei deslega pe pământ, va fi deslegat în ceruri.“ 

Isus te vrea și pe tine în apropierea Lui 
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Coloseni 3: 1 - 3 
„Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de 
sus, unde Hristos șade la drapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de 
sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit, și viața voastră este 
ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.“ 
 

• Să-i stai la dispoziție atunci când El are nevoie de tine, nu când ne pasă 

nouă 

 
Faptele Apostolilor 8: 26, 27a 
Un înger a lui Dumnezeu a vorbit lui Filip, și i-a zis: „Scoală-te, și dute 
spre miazăzi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza, și care 
este pustiu.“ Filip s' a sculat și a plecat. ! 
 

• Răspundem imediat când ne cheamă Domnul? 

• Cum răspundem: cu o scuză? 

• Și dacă răspundem cu„da“ atuncea ca pe o scenă? Artistul trăiește din 

aplause! 

 
Matei 25: 37 - 40 (Isus la judecata viitoare) 
„Atunci cei neprihăniți Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut 
flămând, și ți-am dat să mănînci? Sau fiindu-Ti sete, și ți-am dat de ai 
băut? când Te-am văzut noi străin, și Te-am primit? Sau gol, și Te-am 
înbrăcat? când Te-am văzut noi bolnav, sau în temniță, și am venit pe la 
Tine?“ „Adevărat vă spun că oridecâteori ați făcut aceste lucruri unuia 
din acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie mi le-ați făcut.“ 
 

Singura sarcină pe care o avem pe acest pământ este, de a vesti 
binecuvântările Dumnului din viața noastră la cei, care încă nu-L cunosc: 
 

2 Corinteni 5: 20 
„Noi dar, suntem trimeși împuterniciți ai lui Hristos; și, ca și cum 
Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui 
Hristos: Împăcați-vă cu Dumnezeu!“ 

Acesta este mesajul nostru - până când vine El – Maranata 

 

Amin 


