
45
Czy ufasz Chrystusowi?

Człowieczeństwo Chrystusa

Jezus ucisza burzę na jeziorze

Cuda są znakami, przez które Bóg przemawia do ludzi i okazuje swą 
ogromną moc. Człowiek może jednak zrozumieć ich znaczenie tylko 
wtedy, gdy posiada wiarę w sercu. Czy taką wiarę mieli uczniowie Je-
zusa, kiedy wraz z Nim znaleźli się w łodzi na środku jeziora Geneza-
ret w czasie, gdy rozpętała się gwałtowna burza i fale zalewały łódź?
Czy my potrafimy zaufać Jezusowi, gdy znajdujemy się w trudnych 
sytuacjach życiowych. Czy pamiętamy wówczas o Jego obecności?

Apostołowie, zanim powołał ich Pan, byli rybakami. Doskonale zna-
li jezioro, na które wielokrotnie wypływali na połów. Podczas pracy 
nieraz doświadczali nagłych załamań pogody. Byli zaprawieni w wal-
ce z żywiołem. Jak zatem straszna musiała być ta burza, skoro zaczęli 
się autentycznie bać! 
Podczas tej szalejącej nawałnicy Jezus... spał. Musiał być bardzo utru-
dzony. Ewangelista ukazuje nam człowieczeństwo Zbawiciela, który 
tak jak każdy człowiek bywał zmęczony i spracowany.

Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto ze-
rwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On 
zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: 
«Panie, ratuj, giniemy!». A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi je-
steście, ludzie małej wiary?». Potem, powstawszy, zgromił wi-
chry i jezioro, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: 
«Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?». 
Mt 8, 23-27

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje 
świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się 
lęka. J 14, 27
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Pośród życiowych burz
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Przebudzony Nauczyciel pyta, zapewne ze smutkiem, swoich uczniów: 
„Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?”.
Wiara jest darem Boga, który otrzymujemy już z chwilą przyjęcia chrztu 
świętego. Naszym pilnym zadaniem jest pomnażanie tego daru.
Istnieje wiele sposobów rozwijania i pogłębiania wiary. Przede wszyst-
kim poprzez zdobywanie wiedzy o Bogu:
– wsłuchiwanie się w słowo Boże oraz jego interpretację podczas Mszy 
Świętej i na lekcjach religii;
– czytanie odpowiednich książek i czasopism o Bogu;
– szukanie u księży, katechetów i rodziców odpowiedzi na rodzące się 
wątpliwości dotyczące wiary.
Również codzienna rozmowa z Bogiem podczas modlitwy jest niezastą-
pioną, wspaniałą szkołą wiary.

Codzienność przynosi z sobą różne wydarzenia i dostarcza nam wie-
lu przeżyć. Najczęściej są to zwykłe sprawy: zajęcia w szkole, potem 
trochę zabawy, odpoczynek i wreszcie nauka w domu. Czasami wy-
darza się coś, na co z radością czekaliśmy: wycieczka, wakacje, wy-
jazd do kogoś, za kim bardzo tęskniliśmy. W życiu każdego człowieka 
bywają jednak także momenty trudne, przetaczają się takie wyjątko-
we „burze” – nagle spotyka nas coś smutnego, pojawiają się wielkie 
trudności.
Uciszając burzę, Chrystus ukazuje swoją moc: wprowadza porządek, 
pokój i ład tam, gdzie panuje zwątpienie i chaos.
Jezus mówi do każdego z nas: „Niech się nie trwoży serce wasze ani 
się lęka”. W każdej chwili życia Pan jest nami! Pragnie, abyśmy potra-
fili bezgranicznie Mu zaufać.

By nie być człowiekiem małej wiary

Wiara w moc Jezusa ratunkiem dla człowieka

Interpretacja – wytłumaczenie sensu, wyjaś-
nienie znaczenia określonego tekstu.

Jezioro Genezaret (Jezioro Galilejskie, Mo-
rze Tyberiadzkie) – leży w dolinie Jordanu. 
Jest to najniżej położone jezioro na Ziemi; 
ma powierzchnię 165 km2. Od zachodu ota-
czają je pasma górskie, poprzecinane doli-
nami i przełęczami, co sprawia, że przeci-
skający się przez nie wiatr niespodziewanie 
nabiera dużej prędkości i uderza z ogrom-
ną siłą w powierzchnię jeziora, powodując 
groźne, sięgające trzech metrów fale.

SŁOWNIK
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1. W jaki sposób możemy pogłębiać swoją wiarę w Jezusa Chrystusa?
2. W jakich sytuacjach życiowych powinniśmy zaufać Jezusowi 
    i zawierzyć się Bożemu miłosierdziu?

Pośród życiowych burz

Panie, Ostojo moja i Twierdzo, mój Wybawicielu,
Boże mój, Opoko moja, na którą się chronię,
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i moja Obrono! Ps 18, 3
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