ІСУС ВТИХОМИРЮЄ БУРЮ!
Євангеліє від Матвія 8:23-27

Дорогі діти! Наш Господь Ісус Христос має чудові божественні атрибути,
зокрема Він є всемогутній і всесильний! Йому кориться все у всесвіті. Могутні
сили природи замовкають перед Ним. Яка радість і втіха мати саме такого
Господа. Він захищає і вберігає нас перед усіма небезпеками! Ми можемо
цілковито покладатися на Нього.
Проповідуючи і навчаючи людей, Ісус часто відвідував міста та села біля
Галілейського озера. Його через виняткову величину називали також морем.
Якось перебуваючи тут з учнями, Ісус наказав їм: “Перепливімо на другий бік
озера”. Учні взяли човен і рушили на інший бік. Ісус, втомлений денними
справами, ліг у човні й заснув. Море було привітним і спокійним. Дув
легенький вітерець. Ніщо не насторожувало учнів. Вони дедалі більше

віддалялися від берега. Невдовзі човен вже був на середині моря. Та раптом,
зненацька небо затягнули страшні хмари, а вітер почав різко посилюватись.
Учні Ісуса Христа добре знали, що може початись сильна буря. Тут таке
траплялося часто. Вони були не з лякливих, адже декотрі з них були рибалками
і не раз потрапляли у шторм. Вітер ставав дедалі сильнішим. Він здіймав великі
хвилі, які кидали човен то в один, то в інший бік. Час від часу величезні хвилі
потрапляли до човна і він почав наповнюватись водою. Ще мить, і здавалось,
що човен піде під воду. Учні опустили вітрило і з останніх сил намагались
втримати човен на воді. Зазвичай, під час бурі учні знали, що робити і як
рятуватись. Однак ця буря була для них надто сильною і вони злякались.
Не зважаючи на бурю, Ісус міцно спав. Збагнувши, що вже більше нема від
кого чекати допомоги, учні “збудили Його і почали благати: «Рятуй, Господи,
гинемо!” Ісус звівся на ноги, поглянув спокійно на учнів і сказав: “Чого ви
злякались? Чи ви дійсно маєте віру?” Тоді встав, наказав бурі і морю, і тиша
велика настала...”. Вітер миттєво вщух і море заспокоїлось. Подиву учнів не
було меж. Вони були свідомі того, що Ісус, котрий був разом з ними в човні
дійсно є Сином Божим, всемогутнім Господом, що в Його присутності вони
завжди перебувають у безпеці. Вони дивувались і казали: “Навіть вітри та море
слухняні Йому!”
Дорогі діти, знайте, що лише нашому всемогутньому Господу кориться все
у світі й немає жодної речі, котра була б Йому непідвладна. Він – Творець
усього. Він пильнує нас і все у всесвіті. Ми можемо завжди почуватися в
безпеці поруч з Ісусом. Євангеліст Марко каже, що втихомиривши бурю, учні
разом з Ісусом продовжили подорож і щасливо дісталися іншого берега.
Пам’ятаймо – якщо ми з Христом і Він з нами – нам нема чого боятись і
лякатись!
МОЛИТВА
Дорогий небесний Отче! Ти один є моїм найкращим захистом і скелею,
всередині котрої я не боюся ніякого лиха. Ти засвідчив мені Свою любов,
віддавши за мене Свого улюбленого Сина, а мого Господа і Спасителя Ісуса
Христа. Провадь мене, будь Керманичем мого життя, дай мені такої віри, щоб я
завжди цілком покладався на Тебе і довірявся Тобі в усьому. Амінь.
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Які виняткові риси/атрибути має Ісус, як наш Господь і Бог?
2. Чому Галилейське озеро інколи називали морем?
3. Знайдіть його на біблійній мапі?
4. Що Ісус наказав учням?
5. Що сталося, коли вони досягли середини моря?
6. Про що свідчать слова Марка про Ісуса, який спить?
7. Чому учні злякалися?
8. Яке чудо вчинив Ісус, заспокоївши наляканих учнів?
9. Що вони збагнули, побачивши це чудо?
10.Яку втіху ми маємо, знаючи, що Ісус є всемогутнім Богом?

