
Uważaj, jak słuchasz

Problemy ze słuchaniem są dosyć powszechnym zjawiskiem. Dotyczą ludzi niezależnie od

tego, czy mają dobry czy słaby słuch. A to dlatego, że uszy to tylko początek słuchania. Na swoich

zajęciach dzieci uczą się, że słucha się nie tylko uszami. Żeby dobrze kogoś zrozumieć, trzeba też

na  przykład  zaangażować  swoje  serce.  Ale  o  skuteczności  naszego  słuchania  świadczy  to,  co

robimy z tym, co usłyszeliśmy. Czyli nasze posłuszeństwo.

I o tym przeczytamy w dwóch krótkich fragmentach z Ewangelii Łukasza 8:16-21:

Ewangelia Łukasza 8:16-21

16 Nikt też nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem ani nie stawia pod łóżkiem, ale stawia

ją na świeczniku, ażeby widzieli światło ci, którzy wchodzą.

17 Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie

miało być poznane i nie miało wyjść na jaw.

18 Baczcie więc, jak słuchacie; albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i

to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane.

19 I przyszła do niego matka z braćmi jego, ale nie mogli dotrzeć do niego z powodu tłumu.

20 I doniesiono mu: Matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z tobą.

21 On zaś odpowiedział im: Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i

wypełniają je.

Mamy tu dalszą część nauczania na temat słuchania. Wcześniej Jezus powiedział tłumom

przypowieść o siewcy. Potem uczniowie poprosili Jezusa o wyjaśnienie tej przypowieści. Po tym

wyjaśnieniu Jezus kontynuował temat słuchania. Widzimy to właśnie w tym fragmencie. Najpierw

jest krótki obraz o świecy, potem wyjaśnienie i zastosowanie tego obrazu. Drugi fragment od 19

wersetu to już scena, w której do Jezusa przyszła Jego rodzina. Jezus użył tego spotkania, żeby

ponownie podkreślić znaczenie właściwego słuchania.

Są to więc dwa krótkie trzywersetowe fragmenty o jednym wspólnym mianowniku.
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Nie ukrywaj zapalonej świecy

Pierwszy fragment to trzy stwierdzenia Jezusa. Są one właściwie zbudowane jak krótkie

kazanie. Bo najpierw jest pewien obraz. Później wyjaśnienie tego obrazu. A na końcu zastosowanie

prawdy, którą ten obraz przedstawia.

Kiedy patrzymy na słowa o zapalonej świecy warto pamiętać o wnioskach z przypowieści o

siewcy.  Bo dalej  jesteśmy w tym samym temacie.  Pan Jezus  używa po prostu jeszcze jednego

sposobu, żeby zobrazować to, czego naucza.

I ponownie Jezus sięgnął po to, co było znane Jego słuchaczom. Zapalanie świec było dla

nich codziennością. Dla nas już nie jest. My zapalamy może czasem świeczki, żeby zaaranżować

przyjemną atmosferę. Dlatego wkładamy świeczki do dekoracyjnych lampionów. Są też świeczki,

które bardziej niż światło mają dawać miły zapach. Wtedy świecę zapalało się po to, żeby dawała

jak najlepsze światło. Dziś mamy żarówki. Ale pewnie nie raz zdarzyło nam się, że nie było prądu.

Dziś może wyciągnęlibyśmy telefon i zaczęli nim świecić. Kiedyś trzeba było zapalić świeczkę i

postawić ją  w miejscu,  w którym da najwięcej  światła.  Nie byłoby mądre położyć świecę pod

jakimś naczyniem albo pod łóżkiem. Z tym łóżkiem mogło chodzić o to, że pod łóżko kładło się

wiele niepotrzebnych rzeczy. A świecę kładło się na świeczniku. Czyli na specjalnej półce, która

była albo na środku pokoju albo na ścianie. To było miejsce, z którego światło mogło najlepiej

oświetlać pomieszczenie. 

Oczywiście Jezus nie mówił tego, żeby poinstruować, jak radzić sobie w nocy w ciemnym

domu. Tego nie trzeba było nikomu tłumaczyć. Jezus użył tego, co oczywiste, żeby nauczyć ich

czegoś w sferze duchowej. Czego więc dotyczy ta lekcja?

Przeczytajmy wyjaśnienie Jezusa w wersecie 17:

Ewangelia Łukasza 8:17

Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało

być poznane i nie miało wyjść na jaw.

Więc świecą jest to, co było ukryte, a ma być ujawnione. To, co było tajemnicą, ale ma być

poznane i wyjść na jaw. Samo to wyjaśnienie nie wyjaśniałoby nam zbyt dużo. Ale dlatego musimy

to odnieść do wcześniejszej przypowieści. Pomocne będzie też spojrzenie do innych miejsc Słowa

Bożego. Bo słowa o świecy i ujawnianiu tego, co ukryte, pojawiają się jeszcze w kilku miejscach.
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Wcześniej Jezus uczył, że poznanie tajemnic Królestwa Bożego jest dane tylko niektórym. I

ci, którym jest to dane, będą wydawać owoc swojej wiary. Więc dwie rzeczy można byłoby wziąć

za to, co zakryte, a co ma być ujawnione. Zakryte dla niektórych były tajemnice Królestwa Bożego.

Zakryte do pewnego momentu były też owoce wiary, które były widoczne dopiero po czasie. A

skoro Jezus wzywa znowu do właściwego słuchania, to jest to lekcja o posłuszeństwie.

Duchowe poznanie jest jak zapalona świeca. Jest pożyteczna tylko, kiedy stoi na świeczniku

i daje światło tym, którzy go potrzebują. Światłem są więc uczynki ludzi, które wynikają z wiary.

Czyli owoce z przypowieści o siewcy. Można powiedzieć, że przypowieść o świecy rzuca światło

na przypowieść o siewcy. Bo pokazuje po co Boże Słowo oświeca życie tego, kto uwierzył. Tydzień

temu przywoływałem słowa z 2 Koryntian 4:6. Czytamy tam:

2 Koryntian 4:6

Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało

poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym.

Bóg rozpala światłość w sercu, które było wcześniej ciemne. Ale nie robi tego tylko dla tej

osoby. Świecę zapala się, żeby stała na świeczniku i dawała światło innym.

Może  spotkaliście  się  już  z  takim  prowokacyjnym  pytaniem.  To  pytanie  jest  trochę

abstrakcyjne. Ale zadam je, bo daje do myślenia. Wyobraź sobie, że jakiś sąd ma ustalić, czy jesteś

chrześcijaninem. Pytanie, czy znalazłyby się wystarczające dowody, żeby to potwierdzić. Światło,

które w nas jest ma być widoczne dla tych, którzy pojawiają się w naszym życiu. Powinni widzieć,

że różnimy się od innych ludzi.

Pan Jezus użył tego samego obrazu o świecy w kazaniu na górze. W 5 rozdziale Ewangelii

Mateusza te słowa pojawiają się w kontekście pełnienia dobrych uczynków. W Mateusza 5:16 Jezus

powiedział:

Mateusza 5:16

Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili

Ojca waszego, który jest w niebie.

Każdy musi zadać sobie pytanie, czy ludzie widzą to światło? Czyli czy ludzie, którzy nas

znają, widzą to w naszym zachowaniu? Nie tylko, czy mówisz, że jesteś chrześcijaninem? Ale czy

ludzie mają powody, żeby w to wierzyć?
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I czy usłyszeli od nas dobrą nowinę o Królestwie Bożym? Bo ujawnianie zakrytego dotyczy

też  do  poznania  tajemnic  Królestwa Bożego.  Jezus  odkrywał  te  tajemnice  tylko  przed  swoimi

uczniami. Ale to nie znaczy, że uczniowie mieli zachować je tylko dla siebie. Na tym etapie służby

Jezusa  uczniowie  jeszcze  sami  nie  nauczali.  Ale  Jezus  już  im  to  zapowiadał.  Że  kiedyś  będą

publicznie ogłaszać to, co teraz słyszeli w ukryciu. Już na początku 9 rozdziału Ewangelii Łukasza

mamy wysłanie dwunastu Apostołów. Jezus posłał ich między innymi po to, żeby głosili Królestwo

Boże. Po zmartwychwstaniu Jezusa i zesłaniu Ducha Świętego nauczanie Jezusa rozeszło się po

świecie. To, co było wcześniej ukryte, zostało ujawnione. Choć zrozumienie wciąż było dostępne

tylko dla wybranych.

Głoszenie  ewangelii  jest  jak  zapalenie  światła  w  ciemności.  Znamy  to  zjawisko?  Jeśli

wstajemy,  kiedy  jest  ciemno?  Kiedy  zapalimy  światło,  to  przez  chwilę  oczy  muszą  się

przyzwyczaić.  W świetle  dnia  moglibyśmy  tego  światła  nawet  nie  zauważyć.  W ciemności  to

światło nas początkowo razi. Człowiek, który żyje bez Boga, nauczył się funkcjonować po ciemku.

Jeśli Bóg rozświeci jego serce, wtedy zajaśnieje mu poznanie chwały Bożej.

Zobaczmy jeszcze ostatni werset w tej części. Werset 18:

Ewangelia Łukasza 8:18

Baczcie więc, jak słuchacie; albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i to,

co sądzi, że ma, zostanie odebrane.

Są tu dwie grupy ludzi. Jedni już coś mają i będzie im dodane. A drudzy czegoś nie mają,

choć myślą, że to mają. I tym zostanie odebrane nawet to, co wydawało im się, że mają. Na razie

znowu trochę enigmatycznie. Więc trzeba to rozjaśnić.

Jest to zastosowanie lekcji, którą Pan Jezus przedstawił w obrazie ze świecą. Ponownie, ma

to też związek z przypowieścią o siewcy. Tym bardziej, biorąc pod uwagę, gdzie znajdują się te

słowa w Ewangelii Mateusza. Bo u Mateusza te słowa są w środku przypowieści o siewcy. Jezus

powiedział tam swoim uczniom, że im jest dane poznanie tajemnic Królestwa Bożego. Powiedział

też, że wielu ludziom nie jest to dane.

Czyli pierwszą grupą są ci, którzy słuchają Słowa Bożego z ufnością i posłuszeństwem. Oni

będą doświadczali duchowego wzrostu. Bo Słowo Boże zapuściło mocne korzenie i roślina będzie

wydawać  obfity  owoc.  Ich  wiara  będzie  coraz  mocniejsza.  Ich  poznanie  będzie  coraz  głębsze.

Można to przedstawić słowami z Listu do Rzymian 8:32:
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Rzymian 8:32

On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z

nim darować nam wszystkiego?

Jeśli Syn Boży jest twoim Panem, otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz. Nie wszystko,

czego chcesz, ale wszystko, czego według Pana Boga potrzebujesz.

Ale jeśli  nie  przyjąłeś  Słowa Bożego ze szczerym sercem. Jeśli  nie  wprowadzasz go w

życie. To stracisz nawet to, co myślałeś, że masz. Nie to, co masz, ale to, co myślałeś, że masz.

Nikt, kto prawdziwie się nawrócił, nie może stracić swojego zbawienia. Ale jeśli czyjaś wiara po

czasie wygaśnie, to znaczy, że nie był prawdziwie nawrócony. Widzieliśmy to już w przypowieści o

siewcy. Na skalistej  glebie ziarno wzeszło,  ale uschło.  Na innej  glebie  ziarno zostało zduszone

przez ciernie.

Dodawanie i odejmowanie w pewnym stopniu ma miejsce już tutaj na ziemi. Ale końcowy

rachunek nastąpi na sądzie ostatecznym. Jeśli żyjemy wiarą, która rodzi owoce, Bóg wręczy nam

nagrodę życia wiecznego. Jeśli czyjaś wiara nie prowadzi do posłuszeństwa, to Bóg zabierze nam

to,  co  myśleliśmy,  że  mamy.  Takie  jest  też  znaczenie  przypowieści  o  talentach.  Koniec  tej

przypowieści jest obrazem sądu ostatecznego. I czytamy tam te same słowa co tutaj u Łukasza.

Ewangelia Mateusza 25:29-30:

Ewangelia Mateusza 25:29-30

29 Każdemu bowiem, kto ma,  będzie  dane  i  obfitować będzie,  a  temu,  kto nie  ma,  zostanie

zabrane i to, co ma.

30 A nieużytecznego sługę  wrzućcie  w ciemności  zewnętrzne;  tam będzie  płacz  i  zgrzytanie

zębów.

Kto będzie płakał i zgrzytał zębami? Nieużyteczny sługa. Według tej przypowieści takim

sługą był ten, który ukrył swój talent w ziemi. Bo to tak jakby zapalić świecę i ją gdzieś ukryć.

Słudzy otrzymali  talenty,  czyli  majątek,  żeby  zrobić  z  nich  użytek.  Siewca rzuca  ziarno,  żeby

wydało owoc. Świecę zapala się, żeby dawała światło. Jeśli przyjmujesz Słowo Boże, to musi być

to widoczne w zmianie twojego życia.

To tak jak ze sprzętem do ćwiczeń, z którego nie robi się użytku. Możesz przestać marzyć o

mięśniach, na które miałeś nadzieję. A jeśli jakieś się już rozwinęły i przestałeś ćwiczyć, to mięśnie
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po czasie zanikną. A ćwiczenia fizyczne w porównaniu z duchowymi przynoszą niewiele pożytku.

Więc tym ważniejsze jest, żeby nie zaniedbywać duchowej dyscypliny. To brzmi tak banalnie, ale

jest tak kluczowe. Modlitwa, czytanie Słowa, bliskie relacje z wierzącymi. Jeżeli to zaniedbamy, to

nie mamy co oczekiwać wzrostu. Nie mamy co oczekiwać, że będziemy radzić sobie w trudnych

doświadczeniach.

Nie nadużywajmy Bożej łaski. Byli i są tacy, którzy Bożą łaskę obracają w rozpustę. Tak

pisał już Juda w swoim liście. Ludzie, dla których łaska stała się usprawiedliwieniem ich cielesnego

życia.  Życia,  które skupione jest  na sobie.  Boża łaska wskazuje na ogromną cenę,  którą Jezus

zapłacił  za  nasze  zbawienie.  Łaska  nie  lekceważy  posłuszeństwa.  Jeśli  rozumiesz  łaskę,  to

rozumiesz,  że  Bóg okazuje  ją  dlatego,  że  Jezus  wypełnił  prawo.  I  Bóg nie  potępi  nas,  którzy

wierzymy, że Jezus zapłacił za to, że my to prawo złamaliśmy. Dlatego przyjęcie Bożej łaski nie

będzie prowadziło do lekceważenia Bożego prawa. Owocem przyjęcia tej łaski będzie wdzięczność

i  posłuszeństwo.  I  każdy  chrześcijanin  jest  powołany,  żeby  cały  czas  odwracać  się  od  swoich

grzechów. I cały czas dążyć do podobieństwa do Chrystusa. W przeciwnym razie grozi nam utrata

światła, które myśleliśmy, że mamy.

Podobny obraz  widzimy w liście  do  kościoła  w Efezie.  Mam tu  na  myśli  list  do  tego

kościoła w Objawieniu Jana. W listach do kościołów z jednej strony widzimy rzeczy, za które te

kościoły  są  chwalone.  Z  drugiej  strony  widzimy  rzeczy,  których  w  tych  kościołach  brakuje.

Widzimy też zachęty.  Jezus mówi,  że jeśli  wytrwają w posłuszeństwie,  otrzymają nagrodę.  Ale

widzimy też groźby. Czyli jeśli nie odwrócą się od złego, to czeka ich kara. W Objawieniu Jana 2:5

czytamy:

Objawienie Jana 2:5

Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej; a

jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz.

Efezjanie  zaczęli  dobrze.  Werset  wcześniej  czytamy  o  ich  pierwszej  miłości.  Do  tego

nawiązuje wezwanie do spełniania uczynków takich jak wcześniej. Ale jeśli się nie opamiętają, to

Jezus zabierze świecznik z jego miejsca. W tym obrazie świecznikiem był ich kościół. Czyli Bóg

zagroził im, że odbierze im to, co mają. Nie będą już świecznikiem w Jego świątyni. Czyli nie będą

dłużej Jego Kościołem. Na koniec tego listu widzimy znajome wezwanie: „Kto ma uszy, niechaj

słucha, co Duch mówi do zborów”.
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Wykonawcy Słowa Bożego rodziną Jezusa

Przejdźmy teraz do kolejnej części. Pojawiły się w niej nowe osoby, czyli bliska rodzina

Pana Jezusa. Wersety 19-20:

Ewangelia Łukasza 8:19-20

19 I przyszła do niego matka z braćmi jego, ale nie mogli dotrzeć do niego z powodu tłumu.

20 I doniesiono mu: Matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z tobą.

Mateusz i Marek umieścili to zdarzenie przed przypowieścią o siewcy. Marek dodał przy

tym trochę więcej szczegółów o okolicznościach tego spotkania. W jego Ewangelii czytamy, że

Jezus poszedł do domu. To Ewangelia Marka 3:20. Ale znowu zgromadził się tłum tak, że nie mogli

nawet spożyć chleba.

Wtedy usłyszeli o tym bliscy Jezusa. I warto spojrzeć na Ewangelię Marka, bo tam widzimy

po co przyszła do Jezusa Jego rodzina. Czytamy tam: „przyszli, aby Go pochwycić. Mówili bowiem,

że odszedł od zmysłów”. Więc matka i bracia Jezusa nie przyszli do Niego, żeby Go dopingować.

Bardziej wygląda to na chęć poważnej rozmowy. Wiecie, kiedy ktoś przychodzi do was i mówi, że

„musimy pogadać”. Taka rozmowa może wynikać z tego, że komuś coś się w nas nie podoba. Albo

dlatego, że się o nas martwi. Wiemy, że bracia Jezusa na początku w Niego nie wierzyli. O matce

wiemy to,  co mówiła przed narodzinami Jezusa.  Widać było,  że ufała  Bogu. Przy poświęceniu

Jezusa  w  świątyni  było  już  zdziwienie  słowami  proroka  Symeona.  Podobne  zdziwienie  i

niezrozumienie było,  kiedy dwunastoletni  Jezus  został  w świątyni.  Więc miała  świadomość,  że

Jezus jest kimś niezwykłym. Ale, podobnie jak wiele innych osób, często nie rozumiała Jego misji.

Dlatego przyszła do Jezusa razem z Jego braćmi.

Właśnie, braćmi. Tu pojawia się cała dyskusja o tym, czy Jezus miał braci. A co ważniejsze,

czy Maria miała dzieci. Nie jest to celem tego fragmentu, ale trudno byłoby to pominąć. Bo jeśli

Maria miała dzieci, to nie mogła być zawsze dziewicą. I dlatego katolicy uważają, że ci bracia

Jezusa to byli jego kuzyni. Albo też, że byli to synowie Józefa z poprzedniego małżeństwa. Biblia

nie mówi o tym, że Józef był wcześniej żonaty. Ale nie mówi też, że nie był. Po prostu, gdyby Józef

miał już wcześniej dzieci, to Jezus mógł mieć przyrodnich braci.

Brat to  po grecku  adelphos.  Podstawowym znaczeniem tego słowa jest,  po prostu,  brat.

Bywa też używane na opisanie relacji między rodakami. I między chrześcijanami. Jest też użyte w
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greckim tłumaczeniu  Starego  Testamentu.  Opisuje  tam czasem inne  relacje  pokrewieństwa  niż

między braćmi. Więc mogłoby być użyte do opisania relacji między kuzynami. Choć język grecki

ma na to inne słowo. I pojawia się ono w Nowym Testamencie.

Ale o tym, jakie przyjąć znaczenie decyduje przede wszystkim kontekst. A widzimy tu, że

bracia  Jezusa przyszli  razem z matką Jezusa.  Nie przyszli  z ciocią Jezusa.  Gdyby to byli  Jego

kuzyni, to czemu przyszli z mamą Jezusa? A gdyby byli to synowie Józefa, to też nie wiem, czemu

mieliby przyjść z matką Jezusa? I gdyby byli to kuzyni, to jakie miałyby znaczenie dalsze słowa

Jezusa? Bo Jezus powiedział dalej, że jego matką i braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego. Co

by to oznaczało? Że jesteśmy duchowymi kuzynami Jezusa? Że w kościele jesteśmy dla siebie

kuzynami i kuzynkami? Najprostsza interpretacja to przyjęcie, że chodzi o synów Marii i Józefa. O

biologicznych braci Jezusa. Doszukiwanie się tu kuzynów czy przyrodnich braci Jezusa nie wynika

z tekstu. Wynika z przyjętego założenia, że Maria nie mogła mieć dzieci. I teraz trzeba znaleźć

sposób, żeby obronić tę teorię.

A w kilku miejscach poznajemy nawet imiona braci Jezusa: Jakub, Jozes, Juda i Szymon.

Podają to Ewangelie Marka i Mateusza. W obu czytamy też o siostrach, choć już bez imion. Co

ciekawe w obu tych miejscach, imiona braci pojawiają się obok matki, a nie obok Józefa. U Marka

Józef nie jest nawet wspomniany. Więc tym bardziej nie pasuje teoria, że byli to synowie Józefa.

Albo, że byli to kuzyni. Bo skoro wymienieni są obok Józefa i Marii, to jacy to kuzyni?

Spójrzmy teraz na słowa Jezusa. Werset 21:

Ewangelia Łukasza 8:21

On zaś  odpowiedział  im:  Matką moją  i  braćmi moimi  są ci,  którzy  słuchają  Słowa Bożego i

wypełniają je.

Pan Jezus nie wyparł się tutaj swojej rodziny. To nie był brak szacunku do matki i do braci.

Jezus wykorzystał po prostu to wydarzenie, żeby dać lekcję o duchowej rodzinie.

Słowa Jezusa pokazują wyższość relacji w duchowej rodzinie. To nie znaczy, że jeśli bracia

Jezusa w Niego nie wierzyli, to nie byli Jego prawdziwą rodziną. Ale Jezus podkreślił znaczenie

duchowych  relacji.  Tak  ważne  dla  Jezusa  jest  właściwe  słuchanie  Słowa  Bożego.  Ci,  którzy

słuchają  i  wykonują  Słowo Boże,  należą  do  Bożej  rodziny.  Nie  chodzi  o  to,  że  Bożą rodziną

stajemy się przez wypełnianie Słowa Bożego. Nie to czyni nas braćmi Jezusa. Wypełnianie Słowa

Bożego świadczy o tym, że należymy do Bożej rodziny.
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Trzy lata temu CBOS zbadał, jakie wartości są dla Polaków najważniejsze. Każdy badany

miał  podać  maksymalnie  pięć  wartości,  które  uważa  za  najważniejsze.  I  chyba  nie  jest

zaskoczeniem, że najczęściej w odpowiedziach pojawiało się szczęście rodzinne. 80 procent osób

wymieniło to za jedną z najważniejszych wartości. Na drugim miejscu było zachowanie dobrego

zdrowia.  Wymieniło  je  55  procent  osób.  Wynik,  jakiego  mogliśmy  się  pewnie  spodziewać.

Natomiast jak wobec tego podejść do słów Jezusa. Bo wynika z nich, że biologiczna rodzina nie jest

wcale najważniejsza. Jest ważna i Słowo Boże to podkreśla. Zresztą to Bóg zaplanował, że ludzie

będą  łączyli  się  i  tworzyli  rodziny.  Biblia  wzywa do  szacunku  wobec  rodziców.  Do  miłości  i

służenia sobie przez małżonków. Do odpowiedzialności za wychowanie dzieci.

Więc rodzina jest ważna. Ale to duchowe a nie biologiczne relacje będą trwały wiecznie. I

już samo życie Jezusa pokazuje taką hierarchię. Jezus był posłuszny swoim rodzicom. Okazywał im

szacunek. Wszystko wskazuje na to, że do ok. 30 roku życia żył ze swoją rodziną. Prawdopodobnie

to Jezus troszczył się o byt swojej matki. Bo wydaje się, że Józef zmarł zanim Jezus zaczął swoją

służbę. Wiemy, że Jezus też pracował jako cieśla. Ale kiedy rozpoczął swoją publiczną służbę, to

widzimy, że ważniejsze były dla Niego duchowe więzy. Rodzice Jezusa mogli się tego spodziewać.

Już kiedy Jezus miał dwanaście lat, powiedział im, że musi być w tym, co jest Jego Ojca. I nie miał

tu na myśli warsztatu stolarskiego Józefa. Tylko świątynię swojego Ojca w niebie. Dlatego Jezus

przebywał ze swoimi uczniami. Robił to, do czego został posłany niezależnie od tego, czy popierała

i rozumiała to Jego rodzina.

Kiedy  decydujesz  się  iść  za  Jezusem,  może  Cię  to  kosztować  pogorszenie  relacji

rodzinnych.  W  skrajnych  przypadkach  nawet  zerwanie  tych  relacji.  Wiem,  że  część  z  nas

doświadczyła tego przynajmniej w jakimś stopniu. Za to, że zrywaliśmy rodzinną tradycję.

I Słowo Boże też nas o tym uprzedza. Jezus zapowiedział, że Jego przyjście będzie czasem

prowadziło  do konfliktów rodzinnych.  Jeśli  ktoś  idzie  za  Jezusem, to  członkowie  jego rodziny

mogą stać się jego wrogami. To nie my po nawróceniu mamy być do nich wrogo nastawieni. Ale

sami możemy spotkać się z wrogością.

Zwróćmy jednak uwagę, że Jezus nie mówił tutaj o żonach, mężach czy o dzieciach. Myślę,

że nie bez powodu. Bo te osoby są pierwszą odpowiedzialnością każdego, kto ma żonę lub męża i

dzieci. Niech duchowa rodzina nie będzie wymówką dla troski o małżonka czy o dzieci. Byłoby źle,

gdyby kościół miał komuś rekompensować problemy rodzinne. Ale też niech troska o małżonka i

dzieci nie będzie wymówką do dbania o relacje w kościele. Bo nie będzie to dobre ani dla ciebie,
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ani dla kościoła, ani dla twoich dzieci. Jeśli dzieci nie zobaczą, że relacje w kościele są dla Ciebie

ważne, nie oczekuj, że będą ważne dla nich.

Bo skoro jesteśmy rodziną, to żyjmy jak rodzina. Nawrócenie nie jest tylko pomiędzy tobą i

Bogiem. „My wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni

drugich”. Oczywiście to nie jest tylko lokalna rodzina. Ale jeśli nie chcesz angażować się lokalnie,

to nie mów, że troszczysz się o Kościół Boży. Łatwo mówić, że ma się na sercu Kościół Chrystusa,

kiedy nie ma on fizycznego wymiaru. Kiedy ten kościół nie ma twarzy brata czy siostry, którzy

czasem nas denerwują. Których czasem mamy dość.

Ale pamiętajmy też o tej części rodziny, której nigdy nie poznaliśmy. Szczególnie o tych,

którzy doświadczają prześladowań. Dziś skupiamy się na tym trochę mocniej. Poznajemy sytuację

chrześcijan w Afganistanie i Kolumbii. To też są nasi bliscy. I potrzebują naszych modlitw. Oni

czasem muszą się ukrywać, bo ktoś chce odebrać im życie. Mogłoby to się wydawać sprzeczne z

tym, co czytaliśmy na początku. Żeby nie ukrywać światła. Ale nie byliby prześladowani, gdyby w

ogóle nie przyznawali się do Chrystusa. Są prześladowani, bo kogoś razi światło, które w sobie

noszą. Oczywiście różne są historie. Niedawno mieliśmy gościa z Open Doors, który mówił nam o

tym więcej. Że nie każdy, o kim czytamy w ich biuletynach, jest prześladowany z powodu wiary w

Chrystusa.  Ale są osoby, które składają świadectwo o Chrystusie za cenę majątku,  zdrowia czy

życia.

10



Podsumowanie

Na koniec chciałbym zebrać te dwa krótkie fragmenty w całość.  Oba mówią o robieniu

użytku  ze  słuchania  Słowa  Bożego.  Dzięki  temu  będziemy  dawać  światło  tym,  którzy  go

potrzebują.  Bo żyją w ciemności.  I  to  pokaże,  że  jesteśmy częścią  Bożej  rodziny.  W podobny

sposób  pisał  Apostoł  Paweł  w  Liście  do  Filipian.  Filipian  2:15-16.  Wcześniej  Paweł  pisał  o

sprawowaniu  swojego  zbawienia  z  bojaźnią  i  drżeniem.  O  tym,  że  Bóg  sprawia  chcenie  i

wykonanie. Wzywał, żeby robić wszystko bez szemrania i powątpiewania. A w 15 i 16 wersecie

przedstawił cel i skutek tego posłuszeństwa:

Filipian 2:15-16

15 Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i

przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie,

16 Zachowując  słowa żywota  ku  chlubie  mojej  na  dzień  Chrystusowy,  na  dowód,  że  nie  na

próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem.

Może się tu wydawać, że to posłuszeństwo Bogu sprawia, że ktoś zostaje dzieckiem Bożym.

Ale chodzi o to, żeby ci, którzy są dziećmi Bożymi, pokazali swoją nienaganność i szczerość. Żeby

odróżnili się przez to od świata tak jak różnią się światło i ciemność. Bo wtedy będzie widać, że

jesteśmy Bożą rodziną. A sposobem, żeby to osiągnąć jest zachowywanie słów życia. Czyli znów to

samo, co było w przypowieści o siewcy. Słuchanie i zachowywanie Słowa Bożego, żeby wydawało

owoc w naszym życiu.

Są rzeczy, których na dłuższą metę nie da się ukryć. Jeśli Bóg rozświecił twoje serce, to

będzie  to  widoczne  na  zewnątrz.  Nie  ma  nic  ukrytego,  co  nie  będzie  ujawnione.  Nie  ma

chrześcijaństwa bezobjawowego. Oby ludzie mogli poznać po naszym życiu, że różnimy się od

świata.  I  oby usłyszeli  od nas,  dlaczego żyjemy inaczej.  Bo to pokaże,  że należymy do Bożej

rodziny. Amen.
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Будьте обережні, коли слухаєте

Проблеми зі  слуханням досить поширене явище.  Вони стосуються  людей незалежно

від того, добре вони чують чи погано. Це тому, що вуха - це тільки початок слухання. На

заняттях  з  дітьми, діти  дізнаються,  що  слухають  не  тільки  вухами.  Щоб  добре  когось

зрозуміти,  потрібно,  наприклад,  ще  й  залучити  своє  серце.  Але  ефективність  нашого

слухання вимірюється тим, що ми робимо з тим, що чуємо. Це наш послух. 

І про це ми прочитаємо у двох коротких уривках з Євангелія від Луки 8:16-21:

Від Луки 8:16-21

16 А світла засвіченого ніхто не покриває посудиною, і не ставить під ліжко, але ставить

його на свічник, щоб бачили світло, хто входить.

17 Немає нічого захованого,  що не виявиться,  ні  таємного,  що воно не пізнається,  і  не

вийде наяв.

18 Тож пильнуйте, як слухаєте! Бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від

нього і те, що, здається йому, ніби має.

19 До Нього ж прийшли були мати й брати Його, та через народ не могли доступитись до

Нього.

20 І сповістили Йому: Твоя мати й брати Твої он стоять осторонь, і бажають побачити Тебе.

21 А Він відповів і промовив до них: Моя мати й брати Мої це ті, хто слухає Боже Слово, і

виконує!

Тут ми маємо ще одну частину навчання про слухання. Раніше Ісус розповів натовпу

притчу про сіяча. Тоді учні попросили Ісуса пояснити цю притчу. Після цього пояснення Ісус

продовжив тему слухання. Ми бачимо це в цьому уривку. Спочатку йде короткий образ про

свічку,  потім пояснення і  застосування цього образу.  Другий фрагмент із  вірша 19 — це

сцена,  у  якій  сім’я  Ісуса  прийшла  до  Ісуса.  Ісус  використав  цю  зустріч,  щоб  ще  раз

наголосити на важливості правильного слухання.

Отже, це два короткі тривіршові фрагменти з одним спільним знаменником.
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Не ховай запалену свічку

Перший уривок  -  це  три твердження  Ісуса.  Вони фактично  побудовані  як  коротка

проповідь.  Тому  що  спочатку  є  образ.  Пізніше  пояснення  цього  образу.  І,  нарешті,

застосування істини, яку представляє цей образ.

Коли ми дивимося на слова про запалену свічку, варто згадати висновки притчі про

сіяча. Тому що ми все ще на одній темі. Господь Ісус просто використовує ще один спосіб,

щоб проілюструвати те, чого Він навчає.

Знову Ісус звернувся до того, що було відомо Його слухачам. Запалювання свічок було

для них щоденною справою. Для нас вже не так. Іноді ми запалюємо свічки, щоб створити

приємну атмосферу. Тому ми ставимо свічки в декоративні ліхтарики. Існують також свічки,

які більше, ніж світло, вони ще дають приємний запах. Колись запалювали свічку, щоб вона

найкраще світила. Сьогодні у нас є лампочки.  Але, напевно, не раз траплялося, що не було

світла. Сьогодні, можливо, ми б дістали свій телефон і почали б ним світити. Колись треба

було запалити свічку і поставити її там, де вона буде світити найбільше. Нерозумно було б

поставити свічку під посудину або під ліжко. З цим ліжком могло статися так, що під ліжко

клали  багато непотрібних речей. І  свічку поставили на світильник.  Тобто на спеціальній

полиці,  яка  була  або  посередині  кімнати,  або  на  стіні.  Це  було  місце,  де  світло  могло

найкраще освітлювати кімнату.

Звичайно, Ісус говорив це не для того, щоб навчати вас, як жити вночі в темному домі.

Не  було  потреби  нікому  пояснювати  це.  Ісус  використовував  очевидне,  щоб  навчити  їх

чомусь у духовній сфері. Отже, про що цей урок?

Давайте прочитаємо пояснення Ісуса у вірші 17:

Від Луки 8:17

Немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається, і не вийде

наяв.

Отже,  світіння -  це  те,  що було приховано,  і  повинно бути розкрито.  Те,  що було

таємницею, але має бути пізнане і розкрите.  Це одне пояснення не пояснило б нам занадто

багато. Саме тому нам потрібно пов’язати це з попередньою притчею. Також буде корисно

подивитися на інші місця в Божому Слові. Тому що слова про свічку і виявлення прихованого

з’являються ще в кількох місцях. 
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Раніше Ісус навчав, що знання таємниць Царства Божого дається лише деяким. І ті,

кому  це  дано,  принесуть  плоди  своєї  віри.  Отже,  дві  речі  можна  прийняти  за  те,  що

приховується,  і  те,  що  має  бути  відкрито.  Від  деяких  були  приховані  таємниці  Царства

Божого. Прихованими до певного моменту були також плоди віри, які стали видимими лише

через час. І оскільки Ісус знову закликає до належного слухання, це урок послуху.

Духовне знання подібне до запаленої свічки. Вона корисна лише тоді, коли стоїть на

світильнику  і  дає  світло  тим,  хто  його  потребує.  Отже,  світло  –  це  діла  людей,  які  є

результатом віри.  Тобто плоди з  притчі  про сіяча.  Можна сказати,  що притча  про свічку

проливає світло на притчу про сіяча. Бо показує, чому Боже Слово освітлює життя віруючих.

Тиждень тому я згадував 2 Коринтян 4:6. Читаємо там: 

2 до коринтян 4:6

Бо Бог, що звелів був світлу засяяти з темряви, у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам

знання слави Божої в Особі Христовій.

Бог запалює світло в серці, яке раніше було темним. Але це не тільки для цієї людини.

Свічку запалюють так, щоб вона стояла на свічнику і світила іншим.

Можливо,  ви  вже  стикалися  з  таким  провокаційним  питанням.  Це  питання  трохи

абстрактне. Але я запитаю, тому що воно змушує задуматися. Уявіть собі,  що якийсь суд

повинен визначити, чи ви християнин. Питання в тому, чи буде достатньо доказів, щоб це

підтвердити. Світло, яке є всередині нас, повинні бачити ті,  хто приходить у наше життя.

Вони повинні бачити, що ми відрізняємося від інших людей.

Господь Ісус використав той самий образ свічки в Нагірній проповіді. У Євангелії від

Матвія 5 ці слова з’являються в контексті здійснення добрих справ. У Матвія 5:16 Ісус сказав:

Від Матвія 5:16

Отак  ваше  світло  нехай  світить  перед  людьми,  щоб  вони  бачили  ваші  добрі  діла,  та

прославляли Отця вашого, що на небі.

Кожен має запитати себе, чи бачать люди це світло? Отже, люди, які знають нас, чи

вони бачать це в нашій поведінці? Мало того, чи ти кажеш, що ти християнин? Але чи є у

людей підстави в це вірити?

І чи почули вони від нас добру новину про Боже Царство? Бо виявлення таємного

стосується також пізнання таємниць Царства Божого. Ісус відкрив ці таємниці лише своїм

учням. Але це не означало, що учні мали тримати їх при собі. На цьому етапі служіння Ісуса
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учні ще не навчали. Але Ісус уже сказав їм це. Що колись вони будуть публічно оголошувати

те, що зараз почули таємно. Вже на початку 9 розділу Євангелія від Луки ми маємо послання

дванадцяти апостолів. Крім усього іншого, Ісус послав їх проповідувати Царство Боже. Після

воскресіння Ісуса і Зіслання Святого Духа вчення Ісуса поширилося по всьому світу. Стало

відкрито  те,  що  раніше  приховували.  Хоча  розуміння  було  доступне  лише  небагатьом

обраним.

Проповідувати Євангеліє – це все одно, що запалювати світло в темряві. Чи знайоме

нам  це  явище?  Якщо  ми  встанемо,  коли  темно?  Коли  ми  вмикаємо  світло,  нашим  очам

потрібен деякий час, щоб звикнути до нього. У денний час ми можемо навіть не помітити

цього  світла.  У  темряві  це  світло  нам  спочатку  шкодить.  Людина,  яка  живе  без  Бога,

навчилася діяти в темряві. Якщо Бог просвітить його серце, то пізнання слави Божої засяє на

ньому.

Давайте подивимося на останній вірш у цьому розділі. Вірш 18: 

Від Луки 8:18

Тож пильнуйте, як слухаєте! Бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і

те, що, здається йому, ніби має.

Тут є дві групи людей. У деяких вже щось є і їм це додасться. А інші не мають того,

що думають, що мають. І навіть те, що вони думали, що мають, у них заберуть. Знову трохи

загадково. Тому це потрібно уточнити.

Це застосування уроку, який Господь Ісус представив в образі зі  свічкою. Знову ж

таки,  це  також  пов’язано  з  притчею  про  сіяча.  Тим  більше,  враховуючи,  де  ці  слова

зустрічаються в Євангелії від Матвія. Бо в Матвія ці слова знаходяться в середині притчі про

сіяча. Там Ісус сказав своїм учням, що їм дано пізнати таємниці Царства Божого. Він також

сказав, що багатьом це не дається.

Отже,  перша група  –  це  ті,  хто  слухає  Слово  Боже з  довірою та  послухом.  Вони

відчують духовний ріст.  Бо Слово Боже пустило міцне коріння,  і  рослина принесе багато

плодів. Їхня віра зміцніє. Їх знання будуть йти все глибше і глибше.  Це можна висловити

словами з Римлян 8:32:

До римлян 8:32

Той же, Хто Сина Свого не пожалів, але видав Його за всіх нас, як же не дав би Він нам із

Ним і всього?
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Якщо Син Божий є вашим Господом, ви отримаєте все, що вам потрібно. Не все, що

ви хочете, але все, що Бог каже, що вам потрібно.

Але якщо ви не прийняли Слово Боже щирим серцем. Якщо ви не реалізуєте це. Тоді

ви втратите навіть те, що думали, що маєте. Не те, що ти маєш, а те, що ти думав, що маєш.

Ніхто, хто справді навернувся,  не може втратити свого спасіння. Але якщо віра людини з

часом згасає, вона не була справді наверненою. Ми вже бачили це в притчі про сіяча. На

кам’янистому ґрунті зерно проросло, але зів’яло. В іншому ґрунті насіння було заглушене

колючками.

Додавання і віднімання певною мірою вже відбувається тут, на землі. Але остаточна

розплата  прийде  на  Страшному  суді.  Якщо  ми  живемо  плідною  вірою,  Бог  дасть  нам

нагороду — вічне життя. Якщо віра не веде до послуху, Бог забере те, що ми думали, що

маємо. Це значення притчі про таланти. Кінець цієї притчі є картиною Страшного суду. І ми

читаємо там ті самі слова, що й тут у Луки. Матвій 25:29-30:

Від Матвія 25:29-30

29 Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться, хто ж не має, забереться від нього й

те, що він має.

30 А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів!

Хто буде плакати і скреготати зубами? Марний слуга. Відповідно до цієї притчі, таким

слугою був той, хто заховав свій талант у землю. Бо це як свічку запалити і кудись сховати.

Слуги  отримували таланти,  або  багатство,  щоб  ними користуватися.  Сіяч  сіє  зерно,  щоб

принести  плід.  Свічку запалюють,  щоб світити.  Якщо ви приймаєте  Слово Боже,  це  має

проявитися у змінах у вашому житті.

Це як тренажери, які ви не використовуєте. Ви можете припинити мріяти про м’язи, на

які сподівалися. А якщо деякі вже розвинулися і ви припиняєте тренування, м’язи з часом

атрофуються. І фізичні вправи, порівняно з духовними, мало корисні. Тому тим важливіше не

нехтувати духовною дисципліною. Це звучить так тривіально, але це так важливо. Молитва,

читання  Слова,  близькі  стосунки  з  віруючими.  Якщо  ми  нехтуємо  цим,  ми  не  можемо

очікувати  зростання.   Нам  нема  чого  очікувати,  що  ми  впораємося  з  важкими

переживаннями.

Не зловживаймо Божою благодаттю. Були і є такі, що перетворюють Божу благодать

на  розпусту.  Про  це  Юда  уже  писав  у  своєму  листі.  Люди,  для  яких  благодать  стала

виправданням їхнього тілесного життя. Життя, зосереджене на собі. Божа благодать вказує на
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величезну ціну, яку Ісус заплатив за наше спасіння. Благодать не нехтує послухом. Якщо ви

розумієте благодать, ви розумієте, що Бог виявляє благодать, тому що Ісус виконав закон. І

Бог не засудить нас,  хто вірить,  що Ісус заплатив за наше порушення цього закону.  Тому

прийняття Божої благодаті не призведе до нехтування Божим законом. Плодом прийняття цієї

благодаті буде вдячність і послух. І кожен християнин покликаний завжди відвертатися від

своїх гріхів. І завжди прагнути бути подібними до Христа. Інакше ми ризикуємо втратити

світло, яке ми думали, що маємо.

Схожий образ ми бачимо в листі до церкви в Ефесі. Я маю на увазі лист до цієї церкви

в Об’явленні. У листах до церков, з одного боку, ми бачимо те, за що ці церкви вихваляються.

З іншого боку, ми бачимо те, чого в цих церквах не вистачає. Ми також бачимо стимули. Ісус

каже, що якщо вони виявлятимуть наполегливість у послуху, то отримають винагороду. Але

ми  бачимо  і  загрози.  Тобто  якщо  вони  не  відвернуться  від  зла,  то  будуть  покарані.  В

Об’явленні 2:5 ми читаємо:

Об'явлення 2:5

Отож, пам'ятай, звідки ти впав, і  покайся, і  вчинки давніші роби.  Коли ж ні,  то до тебе

прийду незабаром, і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся.

Ефесяни добре стартували. Вірш, який ми читали раніше, розповідає про їхнє перше

кохання. На це натякає заклик робити вчинки, як і раніше. Але якщо вони не покаються, Ісус

зніме  свічник  з  його  місця.  В  цьому  образі  світильник  був  їхньою  церквою.  Тому  Бог

погрожував їм забрати те, що вони мали. Вони більше не будуть свічником у Його храмі. Тож

вони  більше  не  будуть  Його  Церквою.  Наприкінці  цього  листа  ми  бачимо  знайоме

заохочення: «Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить Церквам».
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Виконавці Слова Божого, родина Ісуса

Тепер переходимо до наступної частини. У ньому з'явилися нові люди, тобто близька

родина Господа Ісуса. Вірші 19-20:

Від Луки 8:19-20

19 До Нього ж прийшли були мати й брати Його, та через народ не могли доступитись до

Нього.

20 І сповістили Йому: Твоя мати й брати Твої он стоять осторонь, і бажають побачити Тебе.

Матвій і Марк поставили цю подію перед притчею про сіяча. Марк додав ще кілька

подробиць про обставини цієї зустрічі. У його Євангелії ми читаємо, що Ісус пішов додому.

Це Євангеліє Від  Марка 3:20. Але знову зібрався такий натовп, що навіть хліба не можна

було їсти.

Тоді про це почули родичі Ісуса. І варто подивитися на Євангеліє від Марка, бо там ми

бачимо, чому сім’я Ісуса прийшла до Ісуса. Там читаємо: «то вийшли, щоб узяти Його, бо

говорено, ніби Він несамовитий». Отже,  мати та брати Ісуса не прийшли підбадьорювати

Його. Це більше схоже на серйозну розмову. Ви знаєте, коли хтось приходить до вас і каже

"нам потрібно поговорити". Така розмова може бути наслідком того, що комусь щось у нас не

подобається. Або тому, що він хвилюється за нас. Ми знаємо, що брати Ісуса спочатку не

вірили в  Нього.  Ми знаємо про матір,  що вона говорила перед народженням Ісуса.  Було

очевидно, що вона довіряла Богу. При освяченні Ісуса в храмі вже було здивування словами

пророка  Симеона.  Подібне  здивування  і  непорозуміння  було,  коли  дванадцятирічний Ісус

залишився в храмі. Тож вона усвідомлювала, що Ісус був кимось особливим. Але, як і багато

інших, вона часто не розуміла Його місії. Тому вона прийшла до Ісуса разом з його братами.

Так, браття. Тут і починається вся дискусія про те, чи мав Ісус братів. А головне, чи

були у Марії діти. Це не мета цього уривка, але його було б важко пропустити. Бо якби у

Марії були діти, вона не могла б бути незайманою вічно. І тому католики вважають, що ці

брати  Ісуса  були  його  двоюрідними  братами.  Або  що  вони  були  синами  Йосипа  від

попереднього шлюбу. Біблія не говорить, що Йосип раніше був одружений. Але вона також

не каже, що не був. Просто якщо у Йосипа раніше були діти, то в Ісуса могли бути зведені

брати.

Брат  грецькою  —  adelphos.  Основне  значення  слова  —  просто  брат.  Воно  також

використовується для опису стосунків між співвітчизниками. І серед християн. Воно також
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використовується в грецькому перекладі Старого Завіту. Там воно іноді описує споріднені

стосунки, відмінні від відносин між братами. Тож його можна використовувати для опису

стосунків  між двоюрідними братами.  Хоча в  грецькій  мові  для  цього є  інше слово.  І  це

з’являється в Новому Завіті.

Але саме контекст визначає, яке значення приймати. І тут ми бачимо, що брати Ісуса

прийшли  з  матір’ю  Ісуса.  Вони  не  прийшли  з  тіткою  Ісуса.  Якщо  вони  були  Його

двоюрідними братами, чому вони прийшли з Ісусовою матір’ю? А якби вони були синами

Йосипа, то я не знаю, чи вони прийшли б з матір'ю Ісуса? І якби вони були двоюрідними

братами, що б означали наступні слова Ісуса? Бо Ісус продовжував казати, що Його мати і

брати – це ті, хто слухає Слово Боже. Що б це означало? Що ми двоюрідні брати Ісуса? Що в

церкві ми двоюрідні брати і двоюрідні сестри один для одного? Найпростіше тлумачення -

припустити, що це сини Марії та Йосипа. Біологічні брати Ісуса. Пошук двоюрідних братів

або зведених братів Ісуса тут не випливає з тексту. Це випливає з припущення, що Марія не

могла мати дітей. І тепер ви повинні знайти спосіб захистити цю теорію. 

І в деяких місцях ми навіть знаємо імена братів Ісуса: Яків, Йозеф, Юда та Симон.

Про це йдеться в Євангеліях від Марка та Матвія. В обох також читаємо про сестер, хоча без

імен. Цікаво, що в обох цих місцях імена братів з’являються поруч із матір’ю, а не поруч із

Йосипом. У Марка Йосип навіть не згадується.  Тож теорія про те,  що вони були синами

Йосипа,  тим  більше  незручна.  Або  що  вони  були  двоюрідними  братами.  Бо  якщо  вони

згадуються поряд з Йосипом і Марією, то які вони двоюрідні брати?

А тепер погляньмо на слова Ісуса. Вірш 21:

Від Луки 8:21

А Він відповів і промовив до них: Моя мати й брати Мої це ті, хто слухає Боже Слово, і

виконує!

Господь Ісус не відмовився від Своєї родини тут. Це не було неповагою до матері та

братів. Ісус просто використав цю подію, щоб надати урок про духовну сім’ю.

Слова Ісуса показують перевагу духовних сімейних стосунків. Це не означає, що якщо

брати  Ісуса  не  вірили  в  Нього,  вони  не  були  Його  справжньою  родиною.  Але  Ісус

наголошував на важливості духовних стосунків. Для Ісуса дуже важливо правильно слухати

Слово Боже. Ті, хто слухають і виконують Слово Боже, належать до Божої родини. Справа не

в тому, що ми стаємо Божою сім’єю, дотримуючись Божого Слова. Це не робить нас братами

Ісуса. Виконання Божого Слова доводить, що ми належимо до Божої родини.
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Три роки тому CBOS дослідив, які цінності є найважливішими для поляків. Кожного

суб'єкта  просили  дати  максимум п'ять  цінностей,  які  він  вважає  найбільш важливими.  І,

мабуть, не дивно, що найпоширенішою відповіддю було сімейне щастя. 80 відсотків людей

назвали це однією з найважливіших цінностей. На другому місці опинилося міцне здоров'я.

Про це згадали 55 відсотків людей. Результат, якого ми могли очікувати. Як ви ставитесь до

слів Ісуса? Бо вони показують, що біологічна сім’я – це не найголовніше. Це важливо, і Боже

Слово  наголошує  на  цьому.  Зрештою,  це  був  план  Бога,  щоб  люди  збиралися  разом  і

створювали  сім’ї.  Біблія  закликає  поважати  батьків.  До  любові  та  служіння  подружжю.

Відповідально ставитися до виховання дітей.

Тож, сім'я важлива. Але саме духовні, а не біологічні стосунки триватимуть вічно. І

саме життя Ісуса показує таку ієрархію. Ісус слухався своїх батьків. Він виявив їм повагу. Усе

вказує на те, що він жив із родиною приблизно до 30 років. Ймовірно, Ісус піклувався про

існування своєї матері. Тому що, здається, Йосип помер до того, як Ісус почав своє служіння.

Ми знаємо, що Ісус теж працював теслею. Але коли Він почав своє публічне служіння, ми

бачимо,  що  духовні  зв’язки  були  для  Нього  важливішими.  Батьки  Ісуса  могли  цього

очікувати. Навіть коли Ісусові було дванадцять років, Він сказав їм, що має бути в справах

Свого Батька. І він не мав на увазі теслярську майстерню Йосипа. Тільки храм свого Отця на

небі. Тому Ісус залишився зі своїми учнями. Він робив те, на що Його послали, незважаючи

на те, чи його сім’я це підтримувала чи розуміла.

Коли ви вирішите наслідувати Ісуса,  це може коштувати вам погіршення сімейних

стосунків.  У  крайньому  випадку  навіть  розрив  цих  відносин.  Я  знаю,  що  деякі  з  нас

пережили це принаймні певною мірою. За те, що порушили сімейну традицію. 

І  Слово  Боже нас  також попереджає  про  це.  Ісус  передрік,  що  Його  прихід  іноді

призводитиме до сімейних конфліктів. Якщо хтось наслідує Ісуса, члени його сім’ї можуть

стати його ворогами. Це не ми повинні бути ворожими до них після навернення. Але ми самі

можемо зіткнутися з ворожістю.

Однак зауважте, що Ісус не говорив тут про дружин, чоловіків чи дітей. Думаю, не

безпідставно. Тому що ці люди є першочерговим обов’язком кожного, хто має дружину чи

чоловіка  та  дітей.  Не  дозволяйте  духовній  сім’ї  бути  приводом  для  турботи  про  свого

подружжя чи дітей. Це було б неправильно, щоб церква компенсувала сімейні проблеми. Але

також не дозволяйте турботі про своє подружжя та дітей бути приводом не піклуватися про

стосунки в церкві. Бо не буде добре ні вам, ні церкві, ні вашим дітям. Якщо ваші діти не
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бачать,  що  церковні  стосунки  важливі  для  вас,  не  чекайте,  що  вони  будуть  для  них

важливими.

Бо якщо ми сім'я, то давайте жити сім'єю. Навернення відбувається не лише між вами

та Богом. «Ми всі одне тіло у Христі, а кожен окремо — члени один одного». Звичайно, це не

просто місцева  родина.  Але  якщо ви не  хочете  брати  участь  на  місцевому рівні,  тоді  не

кажіть, що ви дбаєте про Божу церкву. Легко сказати, що у вашому серці Церква Христова,

коли вона не має фізичного виміру. Коли ця церква не має обличчя брата чи сестри, що іноді

нас дратує. Яких нам іноді буває досить.

Але давайте також згадаємо ту частину родини, яку ми ніколи не зустрічали. Особливо

про тих, хто зазнає переслідувань. Сьогодні ми зосередимося на цьому трохи більше. Ми

знаємо про становище християн в  Афганістані  та  Колумбії.  Вони теж наші  рідні.  І  вони

потребують наших молитов. Їм іноді доводиться ховатися, бо хтось хоче позбавити їх життя.

Це може здатися суперечливим тому, що ми читали на початку. Щоб не ховати світло. Але їх

не переслідували б,  якби вони взагалі не сповідували Христа.  Їх переслідують, бо когось

ображає  світло,  яке  вони  несуть.  Звичайно,  історії  бувають  різні.  Нещодавно  гість  з

«Відкритих дверей» розповів нам більше про це. Що не всі, про кого ми читаємо в їхніх

бюлетенях, переслідуються через віру в Христа. Але є люди, які свідчать про Христа ціною

майна, здоров’я чи життя.
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Резюме

В кінці я хотів би об’єднати ці два короткі фрагменти. Обидва говорять про те, щоб

слухати Слово Боже. Таким чином ми подаруємо світло тим, хто його потребує. Бо живуть у

темряві. І це покаже, що ми є частиною Божої сім’ї. Подібним чином писав апостол Павло в

посланні до Филип’ян. Филип’ян 2:15-16. Раніше Павло писав про здійснення свого спасіння

зі страхом і трепетом. Те, що Бог змушує хотіти і діяти. Він закликав нас робити все без

нарікань і сумнівів. А у віршах 15 і 16 він окреслив мету й наслідки цього послуху: 

До филип'ян 2:15-16

15 щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду,

що в ньому ви сяєте, як світла в світі,

16 додержуючи слово життя на похвалу мені в день Христа, що я біг не надармо, що я

працював не надармо.

Тут може здатися, що саме послух Богові робить людину Божою дитиною. Але справа

в тому, що ті, хто є дітьми Бога, виявляють свою чесність і щирість. Відрізнити їх від світу, як

відрізняються світло від темряви. Бо тоді буде видно, що ми Божа родина. І шлях до цього —

дотримуватись слів життя. Це знову те саме, що в притчі про сіяча. Слухання та дотримання

Слова Божого, щоб приносити плід у нашому житті.

Є  речі,  які  неможливо  приховати  в  довгостроковій  перспективі.  Якщо Бог  освітив

ваше серце,  це  буде  помітно  зовні.  Немає  нічого таємного,  що  не  стало  б  явним.  Немає

безсимптомного християнства. Нехай люди знають з нашого життя, що ми відрізняємося від

світу.  І  нехай  почують  від  нас,  чому  ми живемо по-іншому.  Тому що це  покаже,  що  ми

належимо до Божої родини. Амінь.

22


