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1. УВОД- 

Заедно мислим в тези недели за 
Морските Мисии на Исус Христос. Предната 
неделя разсъждавахме за мисията на Исус 
край брега на Галилейското езеро или както 
често го срещаме в Евангелията то е 
наричано „море” поради размерите си.  

Следващата ни среща с Исус е вече в 
една лодка, която е приблизително с 
дължината на тази платформа(амвона) и 
широчина 2.5 метра. Какво преживяха 
учениците през онази вечер в Галилейското 
езеро? 

Миналия път казахме, че това езеро се 
намира на 209м. под морското равнище. То е 
обиколено от планини и е един вид долина в 
дъното на която е езерото. Планините стават 
причина там често и неочаквано да се 
спускат въздушни маси от планините, които 
предизвикват ветрове, а ветровете повдигат 
големи вълни в езерото. Като говорим за 
големи вълни, ние си представяме черно 
море, но голямото езеро също може да 
произведе големи вълни.   

Само още едно пояснение: Галелейското 
езеро е различен воден басейн от Мъртво 
море. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

А) Реалностите на Бурята- ст. 37 
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Исус и учениците са в лодката. Масивна 
лодка, спокойно побираща 10-12 човека. Не ни е 
казано колко са били в лодката онази нощ. 
Късно през нощта те пътуват през езерото за да 
достигнат до другата страна. Тръгнали са 
вечерта и сега поради противния вятър те 
гребат за да стигнат по-навреме.  

Изневиделица, вятъра се засилва и 
вълните стават по-високи от лодката. 
Учениците са опитни във водата и в бурите, но 
тази изглежда по –различна. Едните гребат за 
да се придвижат, а другите гребат за да 
изпразват водата нахлула в лодката. Учениците 
са си разпределили работата и с викове се 
насърчават, но … в един момент битката с 
водата и вятъра излиза извън контрол. 
Опитните рибари достигат до извода … това е 
краят! 

В същото време Исус, сякаш преуморен от 
напрежението на деня спи дълбоко там в 
предната част на лодката. Него не Го смущават 
нито виковете на борещите се ученици, нито 
воя на вятъра, нито грохота на вълните. Той 
просто отказва да се събуди.  

Тук можем да спрем за малко и да си 
поговорим в детайли за Бурята.  

 
1) Бурята беше Неочаквана 

Бурите в Галилейското езеро се развихрят 
обикновено през деня. Нощната буря е 
наистина неочаквано явление. През деня 
въздушните маси се нагряват от слънцето и 
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затова бързо се разместват, но през нощта да 
излезе буря е било доста изненадващо. 
Вълните в това езеро могат да достигнат до 6м. 
височина.  
И тримата автори Матей, Марк и Лука, казват, 
че бурята се е надигнала, а Марко казва, че 
вълните се нахвърлиха върху лодката. Четейки 
това ние сякаш придобиваме чувството, че 
бурята е поръчана именно за този случай и в 
този момент. 
  

2) Бурята беше Неутихваща 
Учениците явно не успяват да се справят с 
водата пълнеща лодката. Марк ни го казва: 
вълните се нахвърляха в ладията, тъй че тя вече се 
пълнеше с вода 

 Лука пък употребява израза: „бяха в опасност”. 
Това езеро е доста дълбоко. Дълбочината му е 
50 м. Но и 5 м. да е дълбочината, ако не 
виждаш бряг наблизо, тогава бурята си е 
опасност.  
В лодката бяха големи, зрели и опитни мъже. 
Щом те са се почувствали в опасност, значи 
наистина бурята е била опасна. Клатещата се и 
нестабилна лодка е пълна с вода и може да 
потъне много бързо. Те са осъзнавали тази 
опасност и затова заявяват: „Загиваме!” 
 

3) Бурята беше Необикновена  
Бурята изникна от нищото. Внезапни бури 

можеха да се появяват в езерото, но тази нищо 
не подсказа на учениците, че ще се появи. Тя 
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сякаш беше пратена там нарочно. Кой ли 
искаше да постави учениците и Исус в такава 
ситуация?   

 
Защо ли отбелязваме тези детайли? 

Защото нашия живот е едно пътуване през 
морето на живота и напълно възможно е да 
изникнат подобни бури. Те идват ненадейно в 
живота ни. Те идват жестоки и плашещи. Кои са 
тези бури ли? Ето някои от тях: 

Бурята на страданието. Вчера бях добре, а 
днес съм на 180 градуса. Всичко се обърка. 
Вчера се веселих и пях, а днес страдам и 
страданието ми е повече отколкото мога да 
понеса. Вчера бях у дома, днес съм в болница. 
Вчера бях спокоен, днес съм сериозно 
разтревожен. Страданието не пита когато идва. 

 
Бурята на страха. Тя също идва 

светкавично. Понякога без особена причина 
дори. Страх от миналото, настоящето или 
бъдещото. Страх от хора, институции или 
духовния свят.  

 
А какво ще кажете за Бурята на Греха. Той 

може да идва като приятен бриз, но след това 
са разразява бурята на порока, зависимостта, 
безсилието. Греха може да разкъса живота ти 
като парче плат и да те остави осакатен и 
наранен за винаги. Най-страшните последствия 
на греха са окаляната и завинаги осъдена 
безсмъртна човешка душа.   
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Можеш ли да ги спреш? Можеш ли да ги 
избегнеш? Можеш ли да им се противиш.  

Кой ги праща тези бури?  
Истината е, че понякога: 
1-Ние ги предизвикваме. Глупоста е 

присъща за хората. Както за немърливия 
спрямо Бог и вярата, така и за силно вярващия 
и посветен на Бога човек. Не беше ли така с 
Йона? Не попадна ли той в такава 
унищожителна буря? Пророк Осия казва:  
Осия 8:7  Понеже посеяха вятър, за това ще пожънат 
вихрушка; 

Човек трябва да е внимателен, за да не 
предизвиква бурите сам. 

 
2-Друг път Бог ги допуска. Защо ще го 

прави? Бог има цел в живота на хората. От една 
страна иска да ни дисциплинира, от друга, 
когато ние се залисваме със земното и 
материалното, може да забравим на къде сме 
тръгнали и тогава Бог може да допусне бурята 
за да ни приближи до себе Си. Друг път може да 
допусне буря за да ни обърне вниманието към 
Себе Си, ако ние Го отхвърляме и 
пренебрегваме. Но когато Бог праща буря, Той 
винаги цели да приближи хората до себе Си. 
Преди няколко години валя градушка, която 
беше като камъни. На другия ден веднага 
вестниците зададоха въпрос: Гневен ли Бог на 
Варненци?  
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3-А друг път Сатана стои зад бурята. 
Какво цели той с бурите? Да измами, да 
обезкуражи и откъсне от Бога нас хората. 
Различни хора реагират различно на бури. Едни 
се приближават до Бога, а други се 
отдалечават. Сатана разчита на това, че 
уплашения и разколебан човек, вместо да 
уповава на Бога, ще потърси решение другаде. 
Сатана най-активно работи върху онези 
вярващи, които са колебливи и непостоянни. 
Той обаче е ограничен от Всемогъщия Бог.  

 

Б) Действието на Бурята- 35 и 38 ст.  

Учениците изпитаха страх за живота си. Те 
бяха мокри, уморени и уплашени. Те бяха 
уплашени за живота си. Всеки път когато 
лодката се вдигаше на върха на вълната и след 
това се засилваше за да се забие със грохот 
във водата, те си мислеха: Това може да е 
краят.  

 
1-Бурята действа Върху Умът ни: Бурята 

е реално събитие. То има ефект върху нашето 
тяло и съзнание. Ние изпитваме болка, страх, 
страдание и това ни кара да мислим, че 
случващото се може да има фатални 
последици.  

Много е важно, страданието да не блокира 
умът ти. Когато аз съм преживявал болка и 
страдание, често умът ми е отказвал да 
подържа връзката си с Бога. Желанието да спре 
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физическото страдание става по-силно от 
желанието да продължава връзката ни с Бога.  

 
2-Бурята действа върху Сърцата ни.  

Римляни 10:10  Защото със сърце вярва човек и се 
оправдава, 

Бурята засягайки сърцето на човека, засяга 
вярата му. Затова учениците отидоха при Исус  
и събуждайки Го, му казаха:  
Maрк 4:38  … : Учителю! Нима не Те е грижа че 

загиваме?  

Как можеха те да кажат това?  
Но, защо се чудим? Не сме ли чували това 

много пъти? Хора които са увлечени в буря, 
често питат именно този въпрос: Бог ако ме 
обича, защо допуска това в живота ми? Бог 
грижа ли Го е за мен? 

Защо се чудим, на учениците? Ние не сме 
ли задавали подобни въпроси във време на 
бедствие и буря? 

Истината е, че Бог се грижи, повече 
отколкото ние си мислим, повече отколкото ние 
допускаме: 
Евр. 4:15  Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не 
може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, 
Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях.  

И още: 
Исая 49:14  Но Сион рече: Иеова ме е оставил, И Господ ме е 
забравил.  49:15  Може ли жена да забрави сучещото си дете 
Та да се не смили за чадото на утробата си? Обаче те, ако и да 
забравят, Аз все пак няма да те забравя.  49:16  Ето, на 
дланите Си съм те врязал: Твоите стени са винаги пред Мене. 
49:17  Чадата ти ще дойдат набързо; А разорителите ти и 
запустителите ти ще си отидат от тебе.  



 9 

И аз се питам: Имаха ли учениците 
основание за страх и съмнения?  

Ако гледаме човешки, те имаха! Беше буря! 
Беше страшно! Беше опасно! 

Ако погледнем с очите на вярата, те нямаха 
причина, защото Исус им беше казал:  
Maрк 4:35  „… Да минем на отвъдната страна.”  

Той им беше обещал, че ще стигнат до 
другата страна. Те обаче не помнеха тези думи 
и не им придаваха смисъл на обещание! За тях 
тези думи сега звучаха, като: Ако можем нека 
минем на отвъдната страна?  И в момента те 
сериозно се съмняваха, че ще могат да 
достигнат до там до където Исус ги беше повел.   

Вярващия трябва да знае, че когато Бог 
обещае нещо, Той държи на обещанието си. 
Затова ние можем да сме сигурни, че когато 
нещо ни е обещано, то ще се случи, независимо 
през какво преминаваме по пътя докато 
стигнем.Бог ни е обещал и на нас нещо, което 
може да ни дава сили и да помага на нашата 
вяра: 
Римляни 8:28  Но знаем, че всичко съдействува за добро на 
тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото 
намерение.  

Това е обещание, че когато по пътя ни се 
случи нещо непредвидено, неочаквано и най-
вече нежелано нещо,  Бог ще го обръща така, 
че това да ни съдейства за добро. Може ли 
злото да съдейства за добро? Може разбира се.  

И още Той ни е обещал: 
Maтей 6:25  Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, 
какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво 
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ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от 
облеклото?  
Лука 12:32  Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи 

да ви даде царството.  

Ако само можем да се научим да се 
доверяваме на Неговото Слово, ние ще можем 
да се изправяме смело пред надигащите се 
бури. 

Тук някой ще попита: А защо Исус спеше? 
Как можем да разбираме този момент? 

Много ми хареса един коментар в който се 
казва: „Спящия Исус е образа на нашата спяща 
вяра в Исус!” Когато Исус е с нас в лодката, 
тогава ние няма от какво да се боим, а просто 
трябва да събудим вярата си в Него и Той има 
сила да усмири вълните. Колкото по-рано 
събудим вярата си в Исус, толкова по-рано 
бурята ще бъде успокоена.  

 

В) Резултатите от Бурята- 39-41ст. 

Учениците най-накрая събудиха Исус. Той 
стана и усмири бурята с една дума. След това 
се обърна към тях и ги укори за спящата им 
вяра. А те останаха изненадани от случилото 
се. Какви може да бъдат резултатите от една 
буря? 

 
1-Ако в лодката на твоя живот има Исус, 

тогава резултатите ще са само в твоя полза: 
- Ти ще бъдеш КОРИГИРАН- ако имаш 

нужда от корекция в живота, Бог ще ти 
прати буря с която да бъдеш коригиран. 
Нека не забравяме, че хубавите и 



 11 

полезните неща в живота, най-често 
идват след страдание и болка. Както 
едно дете се ражда след болки и 
страдания, така и мъдростта идва след 
болки и страдания. Има една поема 
която казва: 

„Вървях една миля с Радостта, 
  а тя не спря да бъбри и говори, 
  но когато ме напусна аз дори  
  една едничка мъдрост не добих. 
Вървях тогава миля със Скръбта, 
тя думичка не каза, но мълча, 
когато тя реши да ме напусне, 
разбрах че нейното мълчание  
е пълно със най-дълбокото познание!”  

Да пътуваш с Исус означава, че видиш ли 
да се задава буря, Той ще работи в теб и може 
би имаш нужда от Корекция! Внимавай! 

 
-Когато Исус е в лодката на живота и 

видиш, че се задава буря, знай че Той те води 
към СЪВЪРШЕНСТВО. Днес Той ще ти укроти 
бурята, а след това ще те научи сам да си 
укротяваш в Неговото Име бурите.  

„Каквото и да поискате в Мое Име ще ви 
бъде!” 

Бог използва бурите в нашия живот, за да 
ни направи да приличаме още повече на Исус.  

 
-Когато Исус е в лодката на твоя живот, 

тогава Бог може да използва бурите, за да те 
ИНСТРУКТИРА как да Го разбираш по-добре.  
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-Когато обаче Исус не е в лодката на твоя 

живот, тогава бурята си е просто буря. От нея 
ще има полза, единствено ако тя те накара да 
поканиш Исус да е с теб. Ако Той е с теб, тогава 
дори вярата ти в Него да е заспала, тя ще бъде 
събудена и ще успокои бурята, но ако ти 
продължиш без Христос, тогава тази буря, няма 
да е нищо повече за теб, от едно разрушително 
премеждие, което ще остави множество тежки и 
дълбоки рани, които да ти напомнят и да 
подържат страха ти от наближаващата 
следваща буря. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Марко ни казва в 36 ст., че онази вечер е 
имало и много други лодки там. Пътуващите 
с тях са изживели същите страхове и същите 
опасения. Не ни се казва, дали някоя лодка 
не е и потънала. Пътуващите само в една от 
тях видяха и се научиха че: 

-в една унищожителна буря, Исус е 
всичко от което се нуждаеш 

-вятъра и вълните са подчинени само на 
Исус 

-Исус има сила и власт да подчини 
„демона на водата” 

Завършвам с въпроса: 
Исус пътува ли с теб в лодката на твоя 

живот? 
Ако ДА, тогава не Му давай да заспива! 
Ако НЕ, тогава защо чакаш да 

преминаваш буря след буря без Него? Още 
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днес извикай към Бога и искай прошка и 
спасение. Кажи:  

Мили Боже, аз вярвам че Ти в Своята 
любов си дал Исус, за да ни се откриеш и за 
да ни спасиш.  
Аз вярвам в Исус 

- Неговия Живот, 
- Неговите Слова, 
- Неговите Дела-страдания, смърт и 

възкресение 
Отричам се от греха и Те моля да ми 

простиш всички грехове които съм 
извършил. Моля те да ме очистиш и 
умиеш. Аз не заслужавам тази милост, но 
моля за това в Името на Исус Христос. 

Исусе Христе, влез в лодката на моя 
живот и никога не ме оставяй сам в 
бурите. Ти управлявай живота ми. Аз 
вярвам в Твоята Божественост и сила да 
усмиряваш всяка буря. Обещавам да 
следвам Твоите заповеди и да страня от 
греха. Моля те помогни ми! Амин.  


