
       i Jego                 przemierzali Galileę, On jednak nie

chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich

uczniów                 i mówił im: «Syn Człowieczy będzie

wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją        , lecz zabity, po       

 dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych

słów, a bali się  Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum.

Gdy był już w  , zapytał ich: «O czym rozmawialiście

w        drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem

posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest

największy.           usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do

nich: «Jeśli ktoś chce być           pierwszym, niech będzie

ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął

dziecko           , postawił je przed nimi i objąwszy je

ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci       

 przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie

przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie

posłał».
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Święty Mateusz Ewangelista był synem Alfeusza i mieszkał w 
Kafarnaum, jednym z największych handlowych miast nad jeziorem 
Genezaret. Pracował tam jako celnik, a była to osoba która zbierała 
opłaty i podatki dla Rzymian. Celnicy nie byli lubiani przez innych, i 
nazywano ich grzesznikami i poganami. Byli też zazwyczaj bogaci. 
Jednego dnia, kiedy Mateusz pracował, przechodził w pobliżu Pan 
Jezus i powiedział do niego, “Pójdź za mną.” Mateusz bez wahania 
zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. Od tego momentu, był 
uczniem Pana Jezusa i jednym z dwunastu Apostołów. Mateusz 
spisywał nauki i podróże Pana Jezusa po Aramejsku, i pragnął aby 
wszyscy którzy je czytali, tak jak on, poszli za Jezusem. Ewangelia 
według Świętego Mateusza jest pierwszą ewangelią w Nowym 
Testamencie, a imię “Mateusz” oznacza “Dar od Boga.”

Święty Mateusz zostawił swoje wygodne życie, dom i bogactwo, 
pewnie też swoich przyjaciół, aby pójść za Panem Jezusem, uczyć 
się od Niego, i jednego dnia też nauczać innych o Królestwie 
Bożym. Czy byś też potrafił/potrafiła  tak zrobić gdyby Pan Jezus 

cię o to kiedyś poprosił? Czy byłoby to trudne dla ciebie?
Dlaczego?

Naśladujmy Świętego Mateusza. Pójdźmy za Chrystusem. Święty 
Mateuszu Ewangelisto, módl się za nami.
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(Ewangelia Według Św. Marka (9: 30-37) 
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