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Втихомирення бурі на морі
(Мт.8:23-27)

“І кинулись учні, і збудили Його та й благали: Рятуй, Господи, гинемо!
А Він відповів їм: Чого полохливі ви, маловірні? Тоді встав, наказав бурі й морю,
і тиша велика настала...”
(Матвія 8:25-26)
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Наш Господь Ісус Христос часто відвідував місця біля Галілейського
озера. Це озеро через його величину називали морем. Він навідувався туди для
того, щоб навчати людей, вздоровляти хворих, і часом – щоб самому відпочити.
Якось наприкінці дня, Він почувався втомленим і сказав Своїм учням:
“Перепливімо на другий бік озера”. Учні швидко налаштували човен рушили на
інший бік. Ісус розмістився в задній частині човна, ліг і заснув.
Човен швидко рухався водою. Море було привітним і спокійним. Дув
легкий вітер. Вони все далі і далі віддалялися від берега. Невдовзі човен вже був
на середині моря. Саме в ту мить небо почало темніти. Низькі темні хмари
закрили сонце, а вітер почав посилюватись. Учні Ісуса Христа добре знали, що в
такому випадку може початись сильна буря. Але вони були не з лякливих, адже
декотрі з них довгий час були рибалками і не раз потрапляли у шторм.
Вітер ставав дедалі сильнішим. Він здіймав великі хвилі, котрі 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, човен піде під воду. Учні
опустили вітрило додолу і всіма силами намагались втримати човен на воді.
Зазвичай під час бурі учні знали, що робити і як вийти з положення. Однак
ця буря була для них надто сильною і вони злякались. Ісус міцно спав. Навіть
буря не збудила Його. Збагнувши, що вже нема від кого чекати допомоги, учні
“збудили Його та й благали: 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 відразу вщух і море заспокоїлось. Учні сповнились трепетом,
усвідомлюючи краще, ніж досі, що Ісус Христос, котрий був разом з ними в човні
був Сином Божим, і що в Його присутності вони завжди знаходяться у безпеці.
Вони дивувались і казали: “Навіть вітри та море слухняні Йому!” Тільки
Господеві коряться все довкола і немає жодної речі, котра була б Йому
непідвладна. Адже Він – Творець усього. Він також пильнує все і підтримує –
весь час.
Далі учні спокійним морем продовжили подорож і щасливо дісталися
іншого берега. Пам’ятаймо – якщо ми з Христом і Він з нами – нам нема чого
боятись і лякатись.
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Пам’ятна скарбничка

До римлян 8:39
...Ні вишина, ні глибина, ані інше яке
створіння не зможе відлучити нас від
любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі
нашім!

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.
Дай мені такої віри, щоб я завжди цілком покладався на Тебе
і довірявся Тобі в усьому.
Амінь.

ЯК Я МОЖУ НАЛЕЖНО ПРОСЛАВЛЯТИ І ВШАНОВУВАТИ БОГА
1. КОЛИ МЕНІ __________________ РОКІВ (ЗАРАЗ)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. КОЛИ МЕНІ 16 РОКІВ ( ЗАКІНЧЕННЯ ШКОЛИ)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. КОЛИ МЕНІ 19 РОКІВ (НАВЧАННЯ В УЧИЛИЩІ, ІНСТИТУТІ, ПРАЦЯ)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. КОЛИ МЕНІ 30 РОКІВ (МАЮ ВЛАСНУ СІМ’Ю ТА РОБОТУ)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. КОЛИ МЕНІ 50 РОКІВ І Я МАЮ ОНУКІВ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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