
Uciszenie burzy

Dziś przed nami kolejna znana historia. Jest tak znana, że przedstawia się ją na obrazach.

Tworzy  się  o  niej  pieśni.  Ale  ze  znanymi  historiami  bywa tak,  że  mogą  nam umknąć  istotne

szczegóły. Myślę, że tak może też być z historią o uciszeniu burzy. Bo wbrew pozorom nie uczy

ona tego,  że Jezus uciszy każdą burzę w naszym życiu.  A obrazy i  pieśni  nie  oddają z  reguły

istotnego zakończenia tej historii.

Przeczytajmy fragment z Ewangelii Łukasza 8:22-25:

Ewangelia Łukasza 8:22-25

22 I stało się pewnego dnia, że wstąpił do łodzi On i uczniowie jego i rzekł do nich: Przeprawmy

się na drugi brzeg jeziora. I odbili od brzegu.

23 A gdy płynęli, On zasnął. I zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze i fale ich zalewały, i byli

w niebezpieczeństwie.

24 Tedy przystąpili do niego i zbudzili go, mówiąc: Mistrzu, Mistrzu, giniemy. A On obudziwszy

się, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza.

25 I  rzekł  do nich:  Gdzież  jest  wiara  wasza?  Oni zaś,  przestraszywszy się,  zdumiewali  się  i

mówili jedni do drugich: Któż to jest ten, że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go?

Wcześniejsza  część  8  rozdziału  to  nauczanie  dotyczące  słuchania.  Mówiły  o  tym dwie

przypowieści i wizyta rodziny u Jezusa. Dalsza część 8 rozdziału pokazuje autorytet Jezusa nad

siłami natury, demonami i chorobami. Dziś pierwsza z tych rzeczy, czyli uciszenie burzy.

Mamy też tutaj drobną zmianę miejsca. Historia dzieje się na jeziorze w drodze między

ziemią Izraela a krainą Gerazeńczyków. Jezus z uczniami udawał się więc na tereny pogan. Za

tydzień zobaczymy, że doszło tam do demonicznego spotkania.

A w dzisiejszej historii zobaczymy dwie natury Jezusa. Mamy tu dwa zachowania, które

wyraźnie pokazują, że Jezus jest człowiekiem i Bogiem. Z jednej strony był tak samo słaby jak

każdy człowiek. Bo potrzebował snu, kiedy był zmęczony. Z drugiej strony jest mocnym Bogiem.

Bo ma władzę nad siłami natury. Nasz fragment kończy się właśnie pytaniem o to, kim jest Jezus. I

jest to pytanie zadane z przerażeniem. Choć uczniowie nie musieli się już bać burzy, zaczęli bać się

tego,  kto jest  z  nimi  w łodzi.  I  nie  chciałbym,  żebyśmy to  pominęli.  Bo to jest  ten kluczowy

szczegół, który pomaga nam zrozumieć, o co chodzi w tej historii.
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Strach po uciszeniu burzy

Akcja rozegrała  się na jeziorze Galilejskim.  Nie mamy tej  nazwy w tekście,  ale  jest  to

oczywiste. Wiemy to, bo Jezus przebywał wtedy z uczniami w Galilei. A kolejna historia dzieje się

na wschód od tego jeziora. Więc jest to jedyne jezioro, o które mogło chodzić. To jezioro było

miejscem kilku cudów Jezusa. Wcześniej był już cudowny połów przed powołaniem uczniów. A

później było jeszcze chodzenie po wodzie i kolejny cudowny połów ryb. Tym razem przy spotkaniu

z uczniami po zmartwychwstaniu Jezusa.

Jezus z uczniami mieli płynąć z zachodu na wschód. Może bardziej z północnego zachodu

na południowy wschód. Bo bardziej na północy było Kafarnaum, gdzie przebywał Jezus. A kraina

Gerazeńczyków była bardziej na południe. Jezus z uczniami płynęli więc w kierunku pogan. Trudno

powiedzieć,  ile  kilometrów mieli  do pokonania.  Bo to zależy od tego,  skąd i  dokąd dokładnie

płynęli. Ale zakładam, że mieli do przepłynięcia między 10 a 20 kilometrów. W Biblii Zaremby jest

przypis, że ze wschodu na zachód można przepłynąć w 2 godziny. Więc przed uczniami była długa

trasa do pokonania.

A mieli już za sobą długi dzień. Z Ewangelii Marka wynika, że wypłynęli wieczorem. W 22

wersecie widzimy, że ta przeprawa była pomysłem Pana Jezusa. Uczniowie zrobili to, co polecił im

Jezus. I mimo tego spotkała ich burza. To nie tak, że Pan Jezus nie wiedział, co robi. Nie zapomniał

sprawdzić prognozy pogody. Wiedział, że na jeziorze złapie ich wichura. Ale mimo tego chciał,

żeby przepłynęli wtedy to jezioro.

To pokazuje, że trudności w życiu mogą przyjść, nawet jeśli jesteśmy posłuszni Bogu. Może

czasem się zastanawiamy, co takiego złego zrobiliśmy, że coś się wydarzyło.  Ale trudności nie

muszą być efektem naszego grzechu. W tym przypadku uczniowie zmierzyli się z burzą, dlatego że

posłuchali Jezusa. A nie dlatego, że Go nie posłuchali.

Na początku 24 wersetu czytamy, że Jezus zasnął. W Ewangeliach Mateusza i Marka ten

czasownik oznacza twardy sen kogoś zmęczonego. Jezus miał prawo być zmęczony, bo cały dzień

nauczał. Nauczał przypowieści, o których niedawno słuchaliśmy. Czyli o siewcy, o świecy. Ale też

innych. Kolejnej przypowieści o sianiu ziarna, które człowiek sieje a potem idzie spać. I wtedy

człowiek śpi a ziarno kiełkuje. Było też porównanie Królestwa Bożego do ziarna gorczycy.

Więc Jezus spędził trochę czasu, przemawiając do tłumów. Nigdy nie uczyłem w szkole.

Nigdy nie  nauczałem też  kilka  godzin  pod rząd.  Ale  podejrzewam,  że  jest  to  dosyć  męczące.
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Potwierdza  to  zmęczenie  Jezusa.  Właściwie  jest  to  jedna  z  sytuacji,  które  najbardziej  ukazują

człowieczeństwo Jezusa.  To,  że  nie  mógł  pracować bez  zmęczenia.  Choć był  Bogiem,  to  jako

człowiek nie miał nadludzkich sił. Po kilku godzinach pracy musiał się zregenerować. A w tym

przypadku zmęczenie musiało być mocne. Bo był w stanie położyć się w takim miejscu. To nie była

łódka z kabiną. Łodzie z jeziora galilejskiego mogły mieć 8 metrów długości i trochę ponad 2 metry

szerokości. Jezus płynął tam razem z uczniami. Więc nie było za dużo miejsca, żeby się położyć. W

Ewangelii Marka czytamy, że Jezus położył się na wezgłowiu. Czyli na czymś, co podkładało się

pod głowę. Czasem tłumaczy się to jako poduszka. Ale nie wyobrażajmy sobie przytulnego „jasia”.

Jezus potrafił tak spać nawet podczas silnej burzy. My się czasem budzimy, jak słyszymy burzę za

oknem. Jezus spał na łódce, którą musiało nieźle kołysać. I która zaczęła nabierać wody.

Specyfika jeziora Galilejskiego sprzyja takim nagłym wichurom. Z reguły jest to spokojne

jezioro, ale sytuacja potrafi się bardzo szybko zmienić. Wynika to z położenia. Jezioro leży ok. 200

m poniżej poziomu morza.  Z kilku stron otoczone jest  górami.  Między górami są też równiny,

którymi  do  jeziora  spływają  górskie  rzeki.  Tworzy to  korytarze,  którymi  z  gór  ściągają  zimne

wiatry. W ten sposób spokojne jezioro szybko może zamienić się w bardzo niebezpieczne miejsce.

Mogło to zaskoczyć nawet doświadczonych rybaków. Przy mocnych wiatrach fale potrafią osiągać

wysokość 3 metrów.

Część uczniów Jezusa wiele razy płynęła już po tym jeziorze. Niejedno tam widzieli. Ale

tym razem warunki okazały się za trudne nawet dla nich. Więc było to coś więcej niż zwykła burza.

Fale zalewały ich łódkę. A Jezus spał wtedy w najlepsze. Trzeba być bardzo spokojnym, żeby spać

w takich okolicznościach. Jezus mógł być spokojny, bo miał wszystko pod kontrolą. Wiedział, że

nie nadszedł jeszcze czas na Jego śmierć.

Ale uczniowie obudzili Jezusa, żeby Mu powiedzieć, że giną. Część uczniów była rybakami,

więc  mieli  doświadczenie  w  takich  sytuacjach.  Ale  obudzili  cieślę,  żeby  pomógł  im  podczas

sztormu. Pan Bóg użył okoliczności, które dobrze znali,  żeby pokazać, że nie mogą polegać na

sobie. Nawet w tym, co było ich specjalnością. Uczniowie mieli świadomość, że Jezus jest kimś

szczególnym. Ale jeszcze do końca nie rozgryźli tego, kim tak naprawdę jest. To doświadczenie na

jeziorze jest kolejnym, które miało im to pokazać. Nawet jeśli trudno było im w to uwierzyć.

Na razie liczyli, że Jezus może ich uratować. Widzieli już, jak uzdrawiał tłumy ludzi. Jak

ożywiał zmarłego syna wdowy. Więc powinni rozumieć, że są bezpieczni z Jezusem. Z nauczania

Jezusa wynikało też, że jest Mesjaszem. Więc żaden sztorm nie mógł przeszkodzić w realizacji tej
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misji. Ale strach osłabia naszą możliwość racjonalnego myślenia. Bo był to pierwszy raz, kiedy to

uczniowie byli w niebezpieczeństwie. Inaczej patrzy się, kiedy inni potrzebują pomocy. Kiedy inni

są  zagrożeni.  A inaczej,  kiedy  samemu jest  się  w potrzebie.  W Ewangelii  Marka  widzimy,  że

uczniowie zapytali nawet Jezusa: „nic cię to nie obchodzi, że giniemy?” Wydawało im się, że jeśli

Jezus nic nie robi, to znaczy, że Go to nie interesuje. Czyli zakładali, że może coś zrobić, tylko nie

bardzo się tym przejmuje.

Ale Jezus obudził się i po prostu przemówił do wiatru i fal. Mamy tu słowo „zgromił”. To

słowo pojawia się też przy wyganianiu demonów. W związku z tym niektórzy sugerują,  że ten

sztorm miał demoniczne pochodzenie. Że to siły ciemności chciały przeszkodzić w misji Jezusa.

Ciężko to stwierdzić  z  pewnością.  Samo użycie tego słowa nie  jest  wystarczającym dowodem.

Choć  po  dopłynięciu  do  brzegu  Jezus  spotyka  opętanego.  Więc  mógłby  to  być  dodatkowy

argument.

Istotne jest to, że sytuacja uspokoiła się zaraz po słowach Jezusa. U Marka widzimy słowa,

jakie wypowiedział  wtedy Jezus. W Marka 4:39 czytamy, że najpierw zgromił wicher,  a potem

powiedział do morza: „Umilknij! Ucisz się!”. „I ustał wicher i nastała wielka cisza”.

Ale zastanówmy się, co stałoby się z wodą na jeziorze, gdyby przestał tylko wiać wiatr?

Takie pytanie na pobudzenie wyobraźni. Bo ktoś mógłby powiedzieć, że Jezus tylko przewidział, że

wiatr zatrzyma się akurat w tej chwili. Tak jak my możemy „przewidzieć”, że za chwilę będzie

ciemniej, bo chmura zakryje słońce. Ale gdyby chodziło tylko o zatrzymanie się wiatru, to jezioro

byłoby jeszcze rozbujane. Zajęłoby trochę czasu, żeby fale się uspokoiły. Musiałyby jeszcze trochę

pouderzać o brzeg. Ale w 24 wersecie widzimy, że fale zatrzymały się po słowach Jezusa.

To pierwszy raz u Łukasza, kiedy Jezus pokazał władzę nad zjawiskami atmosferycznymi.

W Starym Testamencie tylko Bóg miał władzę nad pogodą. I tylko Bóg miał władzę nad wodą.

Zesłał wody potopu na zbuntowany świat. Ale ratował też swój lud, kiedy przeprowadzał go przez

Morze Czerwone.  Rozdzielił  wtedy wody,  żeby Izraelici  mogli  uciec przed Egipcjanami.  Żydzi

wierzyli,  że  tylko  Bóg  Jahwe  może  kontrolować  żywioł  wody.  Dlatego  tak  niezwykłe  było

zatrzymanie burzy na jeziorze. Bo wskazywało to na Boskość Jezusa.

Pan Jezus zwrócił się też do swoich uczniów. Zapytał ich: „gdzie jest wasza wiara?” W

pozostałych dwóch Ewangeliach poza pytaniem o wiarę mamy jeszcze pytanie o ich strach. „Czemu

jesteście bojaźliwi?” Bo ten strach wynikał pewnie z małej wiary. Gdyby uczniowie mieli więcej
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wiary, nie byliby przerażeni tą sytuacją. Bo skoro Jezus powiedział, że płyną na drugi brzeg, to

znaczy, że tam dopłyną. I nawet burza nie daje powodów, żeby w to wątpić.

Interesująca jest natomiast reakcja uczniów na to wydarzenie. Kiedy już się zorientowali, że

Jezus ma to jednak pod kontrolą. Kiedy odpowiedział na ich prośbę o ratunek. Wtedy uczniowie

zareagowali strachem i zdumieniem. Czytamy, że przestraszyli się i byli zdumieni. Czyli wcześniej

byli  przestraszeni  burzą.  Myśleli,  że  zatoną.  Ale  kiedy  Jezus  ich  uratował,  to  przestraszyli  się

jeszcze bardziej. Opisy Ewangelii pokazują, że strach uczniów był większy po uciszeniu burzy niż

w jej trakcie.

Co mogło ich tak przerazić? Widzimy to w pytaniu, które zadali na końcu: „Któż to jest ten,

że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go?”. Nagle zobaczyli,  że ich towarzysz steruje

pogodą za pomocą swojego głosu. Dlatego pytali sami siebie, kim jest ten, kto rozkazuje wiatrom i

wodzie, a one Go słuchają? Podobnych pytań było już w Ewangelii Łukasza więcej. W 4 rozdziale

ludzie pytali, co to za mowa, że nakazuje duchom nieczystym i wychodzą? W 5 rozdziale ludzie

pytali: ”kim jest ten, który bluźni? Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg?”. Podobne

pytanie  było  w 7  rozdziale,  gdzie  Pan Jezus  odpuścił  grzechy  pewnej  kobiecie.  Odpowiedź  w

każdym  z  tych  pytań  wskazuje  na  to,  że  Jezus  ma  Boskie  pochodzenie.  Nie  jest  zwykłym

człowiekiem. Nie jest nawet tylko niezwykłym człowiekiem. Ma Boski autorytet i władzę, bo jest

samym Bogiem.

Wcześniej w tym rozdziale było kilka historii,  które dotyczyły słuchania Słowa Bożego.

Takiego słuchania, które prowadzi do posłuszeństwa. Tutaj też jest mowa o słuchaniu. Posłuszne

Jezusowi  były  wiatr  i  woda.  Wiatr  i  woda  są  przykładami  posłuszeństwa  Słowu  Bożemu.  To

zestawienie słuchania i posłuszeństwa też sprzyja utożsamieniu Jezusa z Bogiem. Bo natura jest

posłuszna swojemu Stwórcy.

Sprzyja też temu starotestamentowy obraz Boga, który panuje nad wodami. Na starożytnym

Bliskim  Wschodzie  było  przekonanie,  że  wody  reprezentują  siły  chaosu.  W  wielu  miejscach

Starego Testamentu widzimy,  że Bóg ma nad nimi władzę.  Uczniowie Jezusa znali  pewnie ten

motyw. Nie chodzi nawet o to, że uczniom Jezusa przyszedł wtedy do głowy konkretny fragment.

Ale taki motyw był obecny w kilku Psalmach. Na przykład Psalm 89:10. Są to słowa psalmisty

skierowane do Pana Boga:

Psalm 89:10
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Ty panujesz nad morzem nieokiełznanym, Gdy fale jego się podnoszą, Ty je uśmierzasz.

Nie przywołuję tego na zasadzie proroctwa, które spełnił Jezus. Ale ten i inne fragmenty

mówią, że to Bóg kontroluje morskie fale.

Czy Psalm 107. Jest tam mowa o płynących po morzu kupcach. Więc kontekst jest inny niż

Jezus  z  uczniami  na jeziorze.  Ale  też jest  tam mowa o burzy,  która  spiętrzyła  fale.  Obrazowo

czytamy w 26 wersecie, że wznosili się aż do nieba, a potem zapadali w głębiny. Czyli raz fala

unosiła ich w górę, a potem opadali na niej w dół. Ich dusza truchlała w niebezpieczeństwie. I

wtedy czytamy, że zawołali do Boga. Wersety 28-29:

Psalm 107:28-29

28 Wołali do Pana w swej niedoli, A On wybawił ich z utrapienia.

29 Uciszył burzę, I uspokoiły się fale morskie.

Właśnie to wydarzyło się na jeziorze Galilejskim. Uczniowie mieli pewnie świadomość, że

Jezus zrobił to, co w Starym Testament robił tylko Bóg.

Historia  na  jeziorze  galilejskim  przywołuje  też  podobieństwa  z  historią  Jonasza.  Choć

widoczne są też duże kontrasty. Więc nie są to bliźniacze historie. Ale występują w nich podobne

motywy. W obu przypadkach mieliśmy burzę na morzu. Na statku do Tarszyszu pojawiła się z

powodu nieposłuszeństwa Jonasza.  Na łodzi  z  Jezusem pojawiła  się  mimo posłuszeństwa Jego

uczniów. W obu historiach ktoś spał podczas burzy. Sen Jonasza nie był jednak snem wiernego

sługi Pańskiego. Jonasz był na statku, bo uciekał od tego, do czego wezwał go Bóg. Jonasz nie

chciał wzywać do opamiętania mieszkańców Niniwy. Nie chciał, żeby poganie się nawrócili. Więc

wsiadł na statek w przeciwnym kierunku i sen też był jego ucieczką. Z kolei Pan Jezus był właśnie

w drodze na tereny, gdzie Żydzi stanowili  mniejszość. I wypędził  tam mnóstwo demonów. Sen

Jezusa w czasie burzy pokazywał nie tylko Jego zmęczenie, ale też spokój. W obu przypadkach

burza została uciszona, choć sposoby na to były inne. W Księdze Jonasza żydowski prorok miał

mniejszą wiarę od pogańskich żeglarzy. To oni starali się uspokoić gniew Pana Boga. W tym celu

wrzucili Jonasza do morza. To zakończyło burzę. Uczniowie Jezusa też mieli problem z wiarą. Ich

strach pokazywał, że nie ufają Jezusowi. Choć obudzili Go, żeby ich uratował i Jezus uciszył burzę

swoim słowem. Ale w obu historiach widzimy taką samą reakcję na uciszenie burzy. Żeglarzy na

statku do Tarszyszu ogarnął wielki strach. Podobnie było z uczniami Jezusa. W obu przypadkach

większy strach pojawił się wtedy, kiedy burza się uciszyła.
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Zastosowanie

Spójrzmy teraz na zastosowanie tej historii. Łatwo jest ją zalegoryzować. Powiedzieć, że

nasze życiowe trudności są jak burza. I jeśli Jezus jest z nami w łodzi, to wszystko będzie dobrze.

W pewnym sensie  tak.  Ale  nie  na  tym skupia  się  ta  historia.  Przede  wszystkim ma nam ona

pokazać,  kim jest  Jezus.  Bo kończy się  właśnie takim pytaniem. Dlatego na tym się skupiłem.

Żebyśmy zobaczyli, że autorytet Jezusa nad wiatrem i falami pokazuje, że jest Bogiem.

Ale kiedy już to zobaczymy, to wcale nie sprawi, że od razu będziemy spokojni. Z uczniami

Jezusa tak to nie zadziałało. Oni wcale się nie uspokoili,  kiedy zobaczyli,  do czego zdolny jest

Jezus.  Myśl  o  tym,  kim  jest  Jezus,  była  dla  nich  bardziej  przerażająca  niż  najgorsza  burza.

Słyszeliście może teorię, że ludzie wymyślili Boga, żeby nie bać się tego, czego nie rozumieją. Że

człowiek bał się burzy, trzęsień ziemi czy innych kataklizmów. I wyjaśniał te zjawiska istnieniem

Boga, który ma nad tym kontrolę. Bo ludzi uspokaja myśl, że można na tego Boga jakoś wpłynąć.

Żeby już nie zsyłał takich strasznych rzeczy. I możliwe, że część wierzeń ma takie pochodzenie. Ale

trudno zastosować taką teorię do Boga, którego znamy z Biblii. Bo w tym przypadku jest właściwie

odwrotnie. Człowiek wolałby wymyślić cokolwiek, żeby uniknąć myślenia o prawdziwym Bogu.

Bo Biblia pokazuje, że Bóg jest bardziej straszny niż najgorszy sztorm. Prawdziwy Bóg jest święty

i sprawiedliwy.

Taki strach znamy już z sytuacji w łodzi Szymona Piotra trzy rozdziały wcześniej.  Piotr

przeraził  się,  bo wiedział,  że jest  grzeszny. Taką reakcję powinna wzbudzić w nas świadomość

Bożej świętości i sprawiedliwości. Tylko Jezus może zabrać ten strach. Może to zrobić, bo sam

zajął się problemem grzechu. Wziął na siebie grzech ludzi z każdego języka i narodu. Oddał swoje

życie za Kościół. Żeby nie musieli się już bać ci, którzy wierzą w Jego śmierć i zmartwychwstanie.

Bo Jezus przyjął na siebie Boży gniew, który należał się nam. Tylko wiara i opamiętanie sprawiają,

że nie musimy bać się spotkania z Jezusem.

Uczniowie  jeszcze  tego  nie  rozumieli.  Dlatego  mieli  powody  do  strachu.  Boży  pokój

przychodzi, kiedy nie mamy już powodu do strachu przed Bożym sądem. Wtedy nie musimy bać

się żadnych doświadczeń. Choć nie oznacza to, że nie będziemy przechodzić trudności. Uczniowie

Jezusa doświadczyli ich, mimo że zrobili to, co im Jezus powiedział. Wsiedli do łodzi i odbili od

brzegu, mimo że za chwilę rozszalała się burza. Nasze posłuszeństwo nie gwarantuje nam, że będą

nas omijały trudności. Pan Bóg może nas nawet prowadzić w miejsca, które wydają się jak tornado.

Mogą nas spotkać sytuacje, których jeszcze nigdy nie doświadczyliśmy. I nie wiemy, jak z nich
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wyjść. Nawet jeśli wydawało nam się, że się na czymś znamy. Podobnie było z częścią uczniów

Jezusa,  która  była  rybakami.  Dobrze  znali  jezioro  Galilejskie.  A jednak  potrzebowali  pomocy

Jezusa. Pan Bóg może nam zesłać próby w dziedzinie, w której czujemy się pewnie. Żebyśmy nie

polegali na sobie tylko na Bogu.

Dla części z was na początku tego roku rozszalała się taka wielka burza. Wyjechaliście ze

swojej ojczyzny. Miejsce, które było wcześniej bezpieczne, przestało takie być. Wielką burzą dla

części osób jest usłyszenie diagnozy o poważnej chorobie. Wcześniej wydawało się spokojnie, ale

choroba sprawia, że w naszej łodzi czujemy wodę. Może na horyzoncie widzisz finansowe tornado.

Woda sięga już po kostki przez wysokie raty kredytu. Zbliża się nowy rok, a z nim spodziewasz się

kolejnych podwyżek.

W każdej sytuacji możemy zawołać o pomoc do Boga. Nawet jeśli nasza wiara nie jest

mocna. Uczniowie nie mieli mocnej wiary. Pan Jezus zapytał nawet, czemu są tacy bojaźliwi. Co

się stało z ich wiarą? Ale mimo tego przyszedł im na ratunek. Boża moc nie  jest  ograniczona

poziomem naszej wiary. Co nie znaczy, że Pan Jezus uratuje nas od podwyżek, chorób czy wojny.

Ale pomoże nam przyjmować te rzeczy ze spokojem, który przewyższa wszelki rozum. Tak jak sam

potrafił spać, kiedy dookoła szalała burza.

Wiele osób ma problemy ze snem.  Czasem wynikają  one z  jakiejś  choroby.  Ale  często

przyczyną jest obawa o jutro. Czyli problem z zaufaniem Bogu. W Psalmie 3 czytamy wołanie

Dawida  do  Boga.  Jest  to  psalm,  który  powstał,  kiedy  Dawid  uciekał  przed  swoim  synem

Absalomem. Widzimy tam, że Dawid ma wielu wrogów. Że wielu mówi o nim, że nie ma dla niego

ratunku u Boga. Ale Dawid ma świadomość, że Pan jest przy nim. Psalm 3:6-7:

Psalm 3:6-7

6 Położyłem się i zasnąłem; Obudziłem się, bo Pan mnie wspiera.

7 Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, które zewsząd na mnie nastają.

Dawid mógł być spokojny, nawet kiedy zagrażał mu jego własny syn. A przecież mógłby

drżeć  ze  strachu,  bo  groziła  mu  śmierć.  Mógłby  rozpaczać  z  powodu  tego  wszystkiego,  co

wydarzyło  się  w  jego  rodzinie.  Najpierw  pierworodny  syn  Dawida,  Amnon,  zgwałcił  siostrę

Absaloma.  W  odwecie  Absalom  zabił  Amnona,  czyli  pierworodnego  syna  Dawida.  Absalom

zbuntował się też przeciwko swojemu ojcu Dawidowi.  Nieprzyjemna historia.  Nic tylko siąść i
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płakać. Dawid napisał, że kładzie się i zasypia. A potem się budzi, bo Pan go wspiera. Dawid nie

musiał się bać, że zginie, bo miał obietnicę, że zostanie królem Izraela.

My też możemy być spokojni, kiedy rozumiemy, że Bóg ma wszystko pod kontrolą.  Że

wszystko,  co  się  dzieje,  ostatecznie  służy  dla  dobra  tych,  którzy  miłują  Boga.  Boże  obietnice

wyznaczają to, co jest pewne, nawet jeśli trudno to sobie wyobrazić. Jezus powiedział uczniom, że

mają  się  przeprawić  na  drugi  brzeg.  Więc  było  pewne,  że  tam dotrą.  Ale  burza  utrudniła  im

trzymanie się tych słów. Bo w chwilach próby może być trudniej się ich trzymać. Możemy sami w

nie wątpić, kiedy przestajemy myśleć racjonalnie. Dlatego potrzebujemy stałej Bożej pomocy. I

taką dostaliśmy. Bóg dał nam swojego Ducha. Zamieszkał na stałe w tych, którzy do Niego należą.

Bóg  dał  nam  też  kościół.  Tydzień  temu  czytaliśmy,  że  mamy  pocieszać  bojaźliwych  i

podtrzymywać słabych. I sami czasem potrzebujemy takiej pomocy.

Ten cud na jeziorze mógł być pomocny dla uczniów, kiedy spotkały ich prześladowania.

Kiedy na Kościół przyszły takie próby, ich wiara była już mocniejsza. Byli już wzmocnieni przez

Ducha Świętego. Jezus dał im przykład, jak znosić cierpienia. I przygotował ich na to, że też będą

musieli ich doświadczyć. Mieli obietnicę, że Jezus jest z nimi po wszystkie dni aż do końca tego

wieku.  A  bramy  piekielne  nie  przemogą  Kościoła  Bożego.  Wielu  ogłaszało  już  koniec

chrześcijaństwa. Ale nic nie zatopi tej łodzi, bo jest na niej Chrystus.

A my spójrzmy też w tej  historii  na wiatr  i  fale.  Poprzednie historie uczyły,  żeby robić

użytek ze słuchania Słowa Bożego. Tu widzimy, że nawet wiatr i fale słuchają Jezusa. Nie zgłaszają

sprzeciwu,  tylko  robią  to,  do  czego  wzywa  ich  Jezus.  Uczmy  się  takiego  posłuszeństwa.  Bo

możemy ufać słowom Jezusa w każdych okolicznościach. Amen.
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Вгамуй шторм

Сьогодні  перед  нами  ще  одна  відома  історія.  Він  настільки  відомий,  що  його

зображують на картинах.  Про неї  пишуть пісні.  Але з  добре відомими історіями важливі

деталі можуть бути упущені. Я думаю, що так само може бути і з історією про вгамування

шторму.  Тому що,  всупереч  видимості,  воно  не  вчить,  що  Ісус  заспокоїть  кожну бурю в

нашому  житті.  А  образи  та  пісні  зазвичай  не  відображають  сутнісного  завершення  цієї

історії.

Давайте прочитаємо Луки 8:22-25:

Від Луки 8:22-25

22 І сталось, одного з тих днів увійшов Він до човна, а з Ним Його учні. І сказав Він до

них: Переплиньмо на другий бік озера. І відчалили.

23 А коли вони плинули, Він заснув. І знялася на озері буря велика, аж вода заливати їх

стала, і були в небезпеці вони.

24 І вони підійшли, і розбудили Його та й сказали: Учителю, Учителю, гинемо! Він же

встав, наказав бурі й хвилям, і вони вщухнули, і тиша настала!

25 А до них Він сказав: Де ж ваша віра? І дивувались вони, перестрашені, і говорили один

до одного: Хто ж це такий, що вітрам і воді Він наказує, а вони Його слухають?

Попередня частина розділу 8 розповідає про аудіювання. Про це говорили дві притчі

та візит родини до Ісуса. Решта розділу 8 показує владу Ісуса над силами природи, демонами

та хворобами. Сьогодні це перша з тих речей, яка втихомирює бурю.

Тут у нас також є невелика зміна місця. Події розгортаються на озері на шляху між

землею Ізраїлю та землею Герасинів. Тож Ісус і його учні пішли на землі язичників. Через

тиждень ми побачимо, що там була демонічна зустріч.

І  в  сьогоднішній  розповіді  ми  побачимо  дві  природи  Ісуса.  Тут  ми  маємо  дві

поведінки, які чітко показують, що Ісус є людиною і Богом. З одного боку, він був такий же

слабкий, як і будь-яка людина. Тому що йому потрібен був сон, коли він був втомлений. З

іншого  боку,  він  сильний Бог.  Тому що він  має  владу  над  силами природи.  Наш уривок

закінчується саме питанням, ким є Ісус. І це питання задається з жахом. Хоча учням більше

не доводилося боятися шторму, вони почали боятися всіх, хто був з ними в човні. І я не хочу,
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щоб ми це пропустили. Тому що це ключова деталь, яка допомагає нам зрозуміти, про що ця

історія.
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Страх після грози втихомирюється

Дія відбувалася на Галілейському морі. У тексті цієї назви немає, але вона очевидна.

Ми знаємо це,  тому що Ісус був зі  своїми учнями в Галілеї  в той час.  І  ще одна історія

відбувається на схід від цього озера. Отже, це єдине озеро, яке може бути залучене. Це озеро

було місцем кількох чудес Ісуса. Ще до того, як учнів покликали, був дивовижний улов. А

далі були прогулянки по воді і ще один чудовий улов риби. Цього разу під час зустрічі з

учнями після воскресіння Ісуса.

Ісус і його учні мали плисти із заходу на схід. Можливо, більше з північного заходу на

південний схід.  Далі  на північ був Капернаум, де зупинявся Ісус.  А земля Герасенів була

південніше.  Тому  Ісус  і  його  учні  попливли  назустріч  язичникам.  Скільки  кілометрів  їм

довелося подолати, сказати важко. Бо це залежить від того, звідки і куди саме вони пливли.

Але я припускаю, що їм потрібно було проплисти від 10 до 20 кілометрів. У Біблії Заремби є

примітка, що плисти зі сходу на захід потрібно 2 години. Отже, перед учнями чекав довгий

шлях.

А вони вже мали довгий день. Згідно з Євангелієм від Марка, вони відпливли ввечері.

У вірші 22 ми бачимо, що цей перехід був ідеєю Господа Ісуса. Учні зробили те, що сказав їм

Ісус. І все ж буря їх спіткала. Це не те, що Ісус не знав, що робив. Не забудьте переглянути

прогноз погоди. Він знав, що шторм застане їх на озері. Але незважаючи на це, він хотів, щоб

вони тоді перепливли це озеро.

Це показує, що труднощі в житті можуть виникнути, навіть якщо ми слухняні Богові.

Можливо,  іноді  ми  замислюємося,  що  ми зробили такого  не  так,  що  щось  сталося.  Але

труднощі  не  обов’язково  повинні  бути  результатом  нашого  гріха.  У  цьому  випадку  учні

зіткнулися з бурею, тому що послухалися Ісуса. Не тому, що вони не послухалися Його.

На початку вірша 24 ми читаємо, що Ісус заснув. У Євангеліях від Матвія та Марка це

дієслово означає важкий сон втомленої людини. Ісус мав право бути втомленим, тому що він

навчав цілий день. Він навчав притч, які ми нещодавно чули. Так про сівача, про свічку. Але

й інші. Ще одна притча про посів насіння, яке людина сіє, а потім лягає спати. І тоді людина

спить, і насіння проростає. Було також порівняння Царства Божого з гірчичним зерном.

Тому Ісус деякий час промовляв до натовпу. Я ніколи не вчив у школі. Також я ніколи

не викладав кілька годин поспіль. Але я підозрюю, що це дуже втомлює. Це підтверджує
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втому Ісуса. Фактично, це одна із ситуацій, яка найбільше виявляє людяність Ісуса. Що він не

міг працювати, не втомлюючись. Хоча він був Богом, але як людина не мав надлюдської сили.

Після кількох годин роботи йому потрібно було відновитися. І в цьому випадку втома мала

бути сильною. Тому що він зміг лягти в таке місце.  Це не був човен з каютою. Човни з

Галілейського моря могли мати довжину 8 метрів і ширину трохи більше 2 метрів. Туди плив

Ісус зі своїми учнями. Тому там було не так багато місця, щоб лягти. У Євангелії від Марка

ми  читаємо,  що  Ісус  ліг  на  узголів'я  ліжка.  Тобто  на  те,  що  клали  під  голову.  Іноді

перекладається як подушка. Але не будемо уявляти собі затишний «jaś». Ісус міг так спати

навіть під час сильної бурі. Ми іноді прокидаємося, коли чуємо грозу за вікном. Ісус спав на

човні, який, мабуть, сильно гойдався. І яка почала набиратися води.

Природа  Галілейського  моря  сприяє  таким  раптовим  штормам.  Як  правило,  це

спокійне озеро, але ситуація може дуже швидко змінитися. Це пов'язано з розташуванням.

Озеро знаходиться приблизно на 200 м нижче рівня моря. З кількох сторін його оточують

гори. Між горами також є рівнини,  через які гірські річки впадають в озеро.  Це створює

коридори,  які  приносять  холодні  вітри  з  гір.  Таким  чином  спокійне  озеро  може  швидко

перетворитися на дуже небезпечне місце. Цим можна здивувати навіть досвідчених рибалок.

При сильному вітрі хвилі можуть досягати висоти 3 метри.

Деякі з учнів Ісуса вже багато разів плавали на цьому озері. Вони там багато бачили.

Але цього разу умови виявилися надто важкими навіть для них.  Отже,  це був не просто

звичайний  шторм.  Хвилі  заливали  їхній  човен.  А  Ісус  тоді  спав.  Ви  повинні  бути  дуже

спокійними,  щоб  спати  за  таких  обставин.  Ісус  міг  бути  спокійним,  бо  тримав  усе  під

контролем. Він знав, що час Його смерті ще не настав.

Але учні  розбудили Ісуса,  щоб сказати Йому,  що вони гинуть.  Деякі  з  учнів  були

рибалками, тому мали досвід подібних ситуацій. Але вони розбудили теслю, щоб той допоміг

їм під час грози. Бог використав обставини, які вони добре знали, щоб показати, що вони не

можуть покладатися на себе. Навіть у тому, що було їхньою спеціальністю. Учні знали, що

Ісус був кимось особливим. Але вони ще не зовсім зрозуміли, хто він насправді. Цей досвід

на озері – ще один, який мав показати їм це. Навіть якщо їм важко в це повірити.

Поки що вони сподівалися, що Ісус зможе їх врятувати. Вони вже бачили, як він зціляв

безліч людей. Як він ожив померлого сина вдови. Тому вони повинні розуміти, що з Ісусом

вони в безпеці. Вчення Ісуса також передбачало, що він був Месією. Тож жоден шторм не міг
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перешкодити цій місії. Але страх погіршує нашу здатність мислити раціонально. Тому що це

був перший раз, коли учні були в небезпеці. Інакше, коли іншим потрібна допомога. Коли

інші ризикують. Або коли ви в потребі. В Євангелії від Марка ми бачимо, що учні навіть

запитали Ісуса: «Чи Тобі байдуже, що ми гинемо?» Їм здавалося, що якщо Ісус нічого не

робить,  це  означає,  що  Він  не  зацікавлений.  Тож  вони  припускали,  що  він  може  щось

зробити, але йому було байдуже.

Але  Ісус  прокинувся  і  просто  заговорив  з  вітром  і  хвилями.  У  нас  тут  є  слово

«доганяли».  Це  слово  також  зустрічається  при  вигнанні  бісів.  Таким  чином,  деякі

припускають, що ця буря мала демонічне походження. Що це були сили темряви, які хотіли

перешкодити  місії  Ісуса.  Важко  сказати  напевно.  Простого  використання  цього  слова

недостатньо. Хоча, допливши до берега, Ісус зустрічає одержимого чоловіка. Тому це може

бути додатковим аргументом.

Важливо, що після слів Ісуса ситуація відразу заспокоїлася. У Марка ми бачимо слова,

які  тоді сказав Ісус.  У Марка 4:39 ми читаємо, що він спочатку заборонив вітру, а потім

сказав морю: «Замовкни! Тихо!» «І вщух вітер, і настала тиша велика».

Але давайте подумаємо, що було б з водою в озері, якби тільки вітер перестав дути?

Таке запитання для розбудови уяви. Тому що хтось може сказати, що Ісус лише передбачив,

що вітер зупиниться саме в ту мить. Так само, як ми можемо «передбачити», що за мить

стане темніше, тому що хмара закриє сонце. Але якби треба було просто зупинити вітер,

озеро все одно б гойдалося. Потрібен був час, щоб хвилі заспокоїлися. Їм би довелося ще

трохи вдаритися по берегу. Але у вірші 24 ми бачимо, що хвилі зупинилися після слів Ісуса.

Це  перший  раз  у  Луки,  коли  Ісус  показав  владу  над  атмосферними  явищами.  У

Старому Завіті тільки Бог мав контроль над погодою. І тільки Бог мав владу над водою. Він

наслав води потопу на бунтівний світ. Але він також врятував свій народ, коли перевів його

через  Червоне море.  Він розділив  води,  щоб ізраїльтяни могли втекти від єгиптян.  Євреї

вірили, що тільки Бог Яхве може керувати стихією води. Тому так незвично було зупинитися

шторму на озері. Тому що це показало божественність Ісуса.

Ісус також звернувся до своїх учнів. Він запитав їх: «Де ваша віра?» В інших двох

Євангеліях, крім питання віри, ми також маємо питання про їхній страх. «Чому ти боїшся?»

Тому що цей страх був, напевно, через малу віру. Якби учні мали більше віри, вони б не
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лякалися цієї ситуації. Бо якщо Ісус сказав, що вони йдуть на інший берег, це означає, що

вони туди дійдуть. І навіть буря не дає в цьому сумнівів.

Цікава, однак, реакція студентів на цю подію. Одного разу вони зрозуміли, що Ісус

тримає  все  під  контролем.  Коли  він  відповів  на  їхні  благання  про  порятунок.  Тоді  учні

відреагували зі страхом і подивом. Ми читаємо, що вони були налякані та здивовані. Тож

раніше боялися шторму. Думали, що потонуть. Але коли Ісус врятував їх, вони злякалися ще

більше. Євангельські розповіді показують, що страх учнів був більшим після стихання бурі,

ніж під час неї.

Що могло їх так налякати? Ми бачимо це в запитанні, яке вони поставили наприкінці:

«Хто  це  такий,  що  наказує  навіть  вітрам  і  водам,  і  вони  йому  коряться?»  Раптом  вони

побачили, що їхній супутник голосом керує погодою. Тому вони запитали себе: хто той, хто

велить вітрами та водами,  і  вони йому підкоряються? В Євангелії  від Луки є ще подібні

питання. У розділі 4 люди запитували, що це за мова, яка каже нечистим духам вийти? У

розділі 5 люди запитували: «Хто такий богохульник? Хто може прощати гріхи, як не Сам

Бог?» Подібне запитання було поставлено в розділі 7, де Господь Ісус пробачив гріхи одній

жінці. Відповідь на кожне з цих запитань показує, що Ісус має Божественне походження. Він

не  звичайна  людина.  Він  навіть  не  просто  незвичайна  людина.  Він  має  божественний

авторитет і силу, тому що він Сам Бог.

Раніше в цьому розділі було кілька історій про слухання Слова Божого. Таке слухання,

яке веде до послуху. Це також стосується слухання. Вітер і вода послухалися Ісуса. Вітер і

вода є прикладами послуху Слову Божому. Це зіставлення слухання та послуху також сприяє

ототожненню Ісуса з Богом. Бо природа слухається свого Творця.

Цьому  сприяє  також  старозавітний  образ  Бога,  який  панує  над  водами.  На

стародавньому Близькому Сході існувало вірування, що води представляють сили хаосу. У

багатьох місцях Старого Завіту ми бачимо, що Бог має над ними владу. Учні Ісуса повинні

були знати цю тему. Справа навіть не в тому, що учням Ісуса тоді прийшов на думку певний

уривок. Але така тема була присутня в кількох Псалмах. Наприклад, Псалом 89:10. Ось слова

псалмоспівця, звернені до Бога:

Psalm 89:9

Ти пануєш над силою моря, коли підіймаються хвилі, Ти їх втихомирюєш.
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Я не посилаюся на це на основі пророцтва, яке виконав Ісус. Але цей та інші уривки

говорять, що Бог керує морськими хвилями.

Псалом  107.  У  ньому  йдеться  про  купців,  що  пливуть  морем.  Отже,  контекст

відрізняється  від  того,  що  Ісус  з  учнями  на  озері.  Але  також  говорять  про  шторм,  який

нагромадив хвилі. У вірші 26 ми образно читаємо, що вони піднялися на небо, а потім впали

на глибину. Тобто колись хвиля їх підняла вгору, а потім вони впали на неї вниз. Їхня душа

тремтіла в небезпеці. А потім ми читаємо, що вони волали до Бога. Вірші 28-29:

Псалми 107:28-29

28 Та в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх!

29 Він змінює бурю на тишу, і стихають їхні хвилі,

Так сталося на Галілейському морі. Учні постили з новиною, що Ісус зробив те, що в

Старому Завіті зробив тільки Бог.

Історія про Галілейське море на березі також схожа на історію Йони. Хоча є й великі

контрасти.  Отже,  це  не дві  історії.  Але в  них є схожі теми.  В обох випадках у нас були

шторми на морі. Вона з'явилася на кораблі до Таршішу через бездіяльність Йони. У човні з

Ісусом він з’явився в присутності своїх учнів. В обох оповіданнях колосок під час грози спав.

Сон Йони не був таким, як сон вірного слуги Господа. Йона був на кораблі,  тому що він

дізнався з нього те, до чого його покликав Бог. Йона не хотів згадувати жителів Ніневії. Він

не хотів, щоб язичники наверталися. Тож він сів на корабель у своєму напрямку, і сон також

був його втечею. У свою чергу, Господь Ісус прямував до регіонів, де євреї були меншістю. Я

провів там багато демонів. Сон Ісуса під час бурі засудив не тільки Його час, але й мир. В

обох  випадках  фондовий  ринок  був  убитий,  хоча  були  й  інші  шляхи.  У  книзі  Йони

єврейський пророк мав менше віри, ніж язичницькі мореплавці. Вони намагалися заспокоїти

гнів Божий. Для цього вони кинули Йону в море. На цьому закінчилася буря. Ісус також мав

проблеми  з  вірою.  Їх  страх  запідозрити,  що  вони  не  довіряють  Ісусу.  Хоча  вони  його

розбудили, він врятував їх, а Ісус убив його своїм словом. Але в обох історіях така різна

реакція на стихання бурі. Моряків, які були на борту корабля до Таршішу, охопив великий

страх. Так було і з учнями Ісуса. В обох випадках легкий страх прийшов, коли шторм стих.
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застосування

Тепер давайте розглянемо застосування цієї історії. Це легко алегоризувати. Сказати,

що наші життєві труднощі, як буря. І якщо Ісус буде з нами в човні, то все буде добре. У

певному сенсі так. Але ця історія не про це. Перш за все, щоб показати нам, ким є Ісус. Тому

що на цьому питання закінчується. Тому я зосередився на цьому. Щоб ми могли побачити,

що влада Ісуса над вітром і хвилями показує, що Він є Богом.

Але як тільки ми це побачимо, це не відразу заспокоїть нас. З учнями Ісуса це не було.

Вони зовсім не заспокоїлися, коли побачили, на що здатний Ісус. Думка про те, хто такий

Ісус,  лякала їх більше, ніж найгірша буря. Можливо, ви чули теорію, що люди винайшли

Бога, щоб не боятися того, чого вони не розуміють. Той чоловік боявся шторму, землетрусу

чи інших катаклізмів. І він пояснив ці явища існуванням Бога, який контролює їх. Бо людей

заспокоює думка, що на цього Бога можна якось вплинути. Щоб він більше не посилав таких

жахливих речей.  І  не  виключено,  що деякі  вірування мають таке походження.  Але важко

застосувати таку теорію до Бога, якого ми знаємо з Біблії. Тому що в даному випадку все

навпаки.  Людина  радше вигадає  будь-що,  щоб  не  думати  про правдивого  Бога.  Тому що

Біблія показує, що Бог страшніший за найгіршу бурю. Правдивий Бог святий і справедливий.

Ми  вже  знаємо  такий  страх  із  ситуації  у  човні  Симона  Петра  трьома  розділами

раніше. Петро був наляканий, бо знав, що він грішник. Таку реакцію має викликати в нас

усвідомлення Божої святості та справедливості. Тільки Ісус може позбутися цього страху. Він

може зробити це, тому що сам мав справу з проблемою гріха. Він узяв на себе гріхи людей з

усіх  мов  і  націй.  Він  віддав  своє  життя  за  Церкву.  Щоб  ті,  хто  вірять  у  Його  смерть  і

воскресіння, більше не боялися. Тому що Ісус взяв на себе гнів Божий, який належав нам.

Тільки віра і покаяння означають, що нам не потрібно боятися зустрічі з Ісусом.

Учні цього ще не розуміли. Тому вони мали підстави боятися. Божий мир приходить

тоді, коли ми більше не маємо причин боятися Божого суду. Тоді нам не потрібно боятися

жодних переживань. Але це не означає, що у нас не буде труднощів. Учні Ісуса пережили їх,

хоча й робили те, що їм сказав Ісус. Вони сіли в човен і відштовхнулися від берега, хоч мала

бути  буря.  Наша  слухняність  не  гарантує,  що  ми  уникнемо  труднощів.  Бог  може  навіть

привести  нас  до  місць,  які  здаються  торнадо.  Ми можемо зіткнутися  з  ситуаціями,  яких

ніколи раніше не стикалися. І ми не знаємо, як з них вибратися. Навіть якщо ми думали, що

знаємо один одного. Те саме було з деякими з учнів Ісуса, які були рибалками. Вони добре
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знали  Галілейське  море.  Але  їм  потрібна  була  допомога  Ісуса.  Бог  може  послати  нам

випробування в тій сфері, в якій ми відчуваємо впевненість. Покладаймося не на себе, а на

Бога.

Для  деяких  із  вас  на  початку  цього  року  була  така  сильна  буря.  Ви  покинули

батьківщину.  Місце,  яке  раніше  було  безпечним,  тепер  таким  не  є.  Почути  діагноз  про

серйозну  хворобу  для  деяких  людей  є  великою  бурею.  Раніше  здавалося  спокійно,  але

хвороба змушує нас  відчувати  воду в  човні.  Можливо,  ви бачите  фінансовий торнадо на

горизонті. Вода вже по щиколотку через високі виплати кредиту. Наближається новий рік, а

разом з ним очікують ще підвищення.

Ми можемо звертатися до Бога за допомогою в будь-якій ситуації. Навіть якщо наша

віра  не  сильна.  Учні  не  мали  твердої  віри.  Господь  Ісус  навіть  запитав,  чому  вони  такі

налякані. Що сталося з їхньою вірою? Але незважаючи на це, він прийшов їм на допомогу.

Божа сила не обмежується рівнем нашої віри. Що не означає, що Господь Ісус врятує нас від

підвищення,  хвороб чи  війни.  Але це  допоможе нам сприймати  ці  речі  зі  спокоєм,  який

перевершує будь-яке розуміння. Так само, як він міг спати, коли навколо нього вирувала буря.

Багато  людей  мають  проблеми  зі  сном.  Іноді  вони  викликані  якимись

захворюваннями. Але часто причиною є страх перед завтрашнім днем. Це проблема довіри

до Бога. У псалмі 3 ми читаємо плач Давида до Бога. Це псалом, який був написаний, коли

Давид тікав від свого сина Авесалома. Там ми бачимо, що у Давида багато ворогів. Що про

нього багато говорять, що нема йому допомоги від Бога. Але Давид знає, що Господь з ним.

Псалом 3:5-6:

Psalm 3:5-6

5 Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене,

6 і я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборились!

Девід міг бути спокійним навіть тоді, коли йому погрожував власний син. І все ж він

міг тремтіти від страху, тому що йому загрожувала смерть. Він міг переживати за все, що

сталося  з  його  родиною.  Спочатку  первородний  син  Давида  Амнон  зґвалтував  сестру

Авесалома. У відповідь Авесалом убив Амнона, первістка Давида. Авесалом також повстав

проти  свого  батька  Давида.  Неприємна  історія.  Нічого,  тільки  сидіти  і  плакати.  Давид
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написав,  що  ліг  і  заснув.  А  потім  прокидається,  бо  Господь  його  підтримує.  Давиду  не

потрібно було боятися, що він помре, тому що він мав обіцянку, що стане царем Ізраїлю.

Ми також можемо бути спокійні, коли розуміємо, що Бог усе контролює. Що все, що

відбувається, зрештою, для добра тих, хто любить Бога. Божі обітниці вказують на те, що є

певним, навіть якщо це важко уявити. Ісус сказав учням переправитися на інший берег. Тож

вони обов’язково туди потрапили. Але через шторм їм було важко дотримуватися цих слів.

Тому що під час випробувань їх буває важче втриматися. Ми самі можемо сумніватися в них,

коли перестанемо мислити раціонально. Тому ми потребуємо постійної Божої допомоги. І ми

отримали один. Бог дав нам Свого Духа. Він постійно перебуває в тих, хто належить Йому.

Бог  дав  нам  і  церкву.  Тиждень  тому  ми  читали,  що  ми  маємо  втішати  слабких  духом і

підтримувати слабких. Та й ми самі інколи потребуємо такої допомоги.

Це  чудо  на  озері  могло  бути  корисним  для  учнів,  коли  вони  зіткнулися  з

переслідуваннями.  Коли  такі  випробування  прийшли  на  Церкву,  їхня  віра  була  вже

сильнішою. Вони вже були зміцнені Святим Духом. Ісус дав їм приклад того, як зносити

страждання. І Він підготував їх також відчути їх. Вони мали обітницю, що Ісус буде з ними

всі дні до кінця цього віку. І пекельні ворота не подолають Церкви Божої. Багато хто вже

оголосив про кінець християнства. Але ніщо не потопить цей човен, тому що Христос на

ньому.

І давайте також подивимося на вітер і хвилі в цій історії. Попередні історії вчили нас

використовувати  вміння  слухати  Боже  Слово.  Тут  ми  бачимо,  що  навіть  вітер  і  хвилі

слухають Ісуса.  Вони не  заперечують,  вони просто  роблять  те,  до  чого їх  закликає  Ісус.

Навчимося такої покори. Тому що ми можемо довіряти словам Ісуса за будь-яких обставин.

Амінь.
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