
 کلیسا مانند قایق در طوفان

 ۳۳ـ۲۲، ۱۴متّی 

درنگ شاگردان را بر آن داشت تا در همان حال که او عیسی بی

کرد، سوار قایق شوند و پیش از او به آن سوی مردم را مرخص می

مردم، خود به کوه رفت تا به  پس از مرخص کردن  23 .دریا بروند

در این هنگام، 24 .رسید و او آنجا تنها بود تنهایی دعا کند. شب فرا

م امواج بود، زیرا الط  قایق از ساحل بسیار دور شده و دستخوش ت  

عیسی   در پاس چهارم از شب،25 .وزیدباد  مخالف بر آن می

چون شاگرداْن او را در 26 .بر روی آب به سوی آنان رفت زنانگام

ح است«، و حال راه رفتن روی آب دیدند، وحشت کرده، گفتند: »شب  

درنگ به آنها گفت: »دل قوی اّما عیسی بی27 .از ترس فریاد زدند

پطرس پاسخ داد: »سرور من، اگر 28  «!دارید. من هستم، مترسید

فرمود: »بیا!« آنگاه 29 «.د تو بیایمتویی، مرا بفرما تا روی آب نز

اّما چون باد را دید، ترسید و در حالی که در آب  30 .پطرس از قایق بیرون آمد و روی آب به سوی عیسی به راه افتاد

درنگ دست خود را دراز کرد و او را گرفت و گفت:  عیسی بی31 «!رفت، فریاد برآورد: »سرور من، نجاتم دهمی فرو

سپس کسانی که در قایق بودند در برابر  33 .نشست چون به قایق برآمدند، باد فرو32 «چرا شک کردی؟  ایمان،»ای کم

 «!عیسی روی بر زمین نهاده، گفتند: »براستی که تو پسر خدایی

 

و در عین   یمدممی با نفس خود برقرار می کنیم. ما به سمت جهان بیرون باز  را ف خود مانااولین تماس با محیط  اطر

توانید به هوایی که تنفس  افتد وقتی دیگر نمی. اما چه اتفاقی میکنیممی تنفس  حال هوای بیرون را به ریه های خود 

  میددیگر نتوانید به هوایی که بیرون میافتد اگر د؟ چه اتفاقی میباشدکنید اعتماد کنید زیرا ممکن است به کرونا آلوده می

اعتماد کنید، زیرا ممکن است به ویروس کرونا نیز آلوده شده باشد و کسی دیگر را بیمار کند؟ ویروس همه جا هست  

همه ما را در بند ترس نگه می دارد. و من مشتاقانه منتظر روزی هستم که بتوانم دوباره بدون ماسک و بدون ترس نفس  

ا سؤال این است: آیا واقعاً ترس از بین خواهد رفت؟ یا فاجعه جدیدی بر سر ما خواهد آمد؟ آیا ترس دیگری  بکشم! تنه

وقتی کتاب مقدس را می خوانیم،    !شودمی گسترده خواهیم داشت؟ شاید حتی خود ترس مثل ویروسی  باشد که همه جا 

به دلیل ترس بود آدم و حوا این بود که می ترسیدند.   ناه گمی بینیم از کجا ترس گرفته شده است. اولین پیامد سقوط  به 

مجبور بودند از خدا پنهان شوند. و از آن زمان ما انسان ها می ترسیم. ترس از جنگ، ترس از بالیای طبیعی،  که آنها

وا  گرفته شده است. ما می ترسیم چون حترس از مردم، ترس از خودمان. سر چشمه ترس اساساً همیشه از داستان آدم و 

گردد، می که وقتی خدا از طریق عیسی به ما انسان ها باز شتار دااز خدا جدا شده ایم. و به همین دلیل است که باید انتظ

ره در آفتاب داغ ناپدید خواهد شد! و با این حال ما مسیحیان نیز همان ترس ناپدید شود! وقتی عیسی بیاید، ترس مانند ک  

عیسی. و  در حضور ه نفسب امنیت شگفت انگیز و اعتماد : می ترسیم. در خطبه امروز می بینیم که هر دو اتفاق می افتد

نفر را   ۵۰۰۰همچنین ترس. در ابتدا همه چیز خیلی خوب شروع شد. شاگردان عیسی به تازگی تغذیه شگفت انگیز 

بسیاری از بیماران. آنها با شادی و ستایش در کنار عیسی با سرهای باال راه می   . همچنین شفایبودند  کردهتجربه 

دستور این . عیسی حتی در مورد از خود راندرفتند. با عیسی آنها قهرمانان بزرگ آن روز بودند! و سپس عیسی آنها را 

با یک قایق کوچک به     ستیاد. آنها بای! و همه چیز باید خیلی سریع اتفاق می افتمن. بروید! دور از بودبسیار پرانرژی 

و   پیش آمد. سفر می کردند. و آنها مجبور بودند این کار را بدون عیسی انجام دهند. و سپس طوفان بزرگی  دریا  سوی 

شاگردان تنها بودند... ناگهان چیزی از شجاعت قهرمانانه شاگردان باقی نمانده بود. آنها از مرگ وحشت داشتند. این 

و  هن در قایق کوچک  همیشه نمادی برای کل کلیسا بوده اند. شاگردان در قایق تنها بودند. عیسی آنها را فرستادشاگردا

در    .زندگی کنیمعیسی دیدن  . ما باید برای مدتی بدونکنندروزهای سختی را تحمل ن مجبور هستند  گردااشبدون او 

گوید: . در انجیل یوحنا، عیسی به شاگردانش میآنگونه خواهد بودچندین نسخه، عیسی به ما مسیحیان هشدار می دهد که  

ث ل  شدار می دهد که باید مدت زیادی صبر کنیم تا داماد دوباره بیاید.  هباکره، عیسی  ۱۰»پس مرا نخواهی دید!« و در م 

به داخل قایق قایق هستند.  همین امواج نیز  فاطرادر است. مانند امواج بزرگی که  شرایط بدون عیسی کامالً تهدید کننده

می شویم و گاهی از بیرون. گاهی   آزار و اذیت بی رحمانه تحمل می کنیم،   تهدید از درون . گاهی .فرو می روند

. در سراسر آلمان مردم کلیساها را ترک می کنند. همچنین در هستیم ضعیف که در میان ما است یایمان کم به دلیلگاهی 

وجود دارند که ما را ترک می کنند. و اینجاست که ما شک و تردید داریم. چرا عیسی یی ،   اعضا SELKکلیسای ما، 

اجازه داد به تنهایی با طوفان وحشت رو به رو شوند؟  خود کلیسای خود را اینقدر تنها می گذارد؟ چرا عیسی به شاگردان  

ا به سمت انتهای دیگر دریا ببرد؟ و چرا به و چرا از همان ابتدا به آنها  آبهای آرام و نسیمی مالیم نمی داد که آنها ر

توان روی آن راه رفت و  است که می چوبدهد طوری روی آب راه برود که گویی دریاچه تنها یک پطرس اجازه می

فرو رود؟ بله، با این سؤاالت ما به یک چیز بسیار اساسی برخورد کرده ایم و آب سپس به او اجازه داد دوباره در اعماق 

؟" ه استغلبه نکرد  شیطان و شربر سؤال می توانیم به اولین افراد برگردیم و بپرسیم: "چرا خداوند در ابتدا با این 



کسی که فکر می کند  امروز پاسخی برای این سوال دارم سخت در   ؟شویمبرخوردار  راحت تر از زندگی   نداریماجازه 

برای ذهن انسان وجود ندارد. حتی کتاب مقدس پاسخ روشنی در آن   بخشیاشتباه است. در این مرحله هیچ پاسخ رضایت 

 مورد  نمی دهد.

رخورد کنیم. مهمتر از همه، و با این حال، مطالعه امروز به ما نشان می دهد،  چگونه می توانیم با چنین سؤاالتی ب

چگونه می توانیم با ترس مقابله کنیم؟ و چگونه می توانیم آزادانه نفس بکشیم. هنگامی که شاگردان در آن زمان در  

نفر و همچنین معجزات بسیار که عیسی   ۵۰۰۰دریای جلیل بودند، طوفان و مرگ بسیار به آنها نزدیک بود.  تغذیه 

. به طور کلی، عیسی را نمی توان در میان ترس   دید. و عیسی کجا بود؟ عیسی کردندفراموش  به کلی را بودانجام داده 

دام دعا می خواند! و مطمئناً او برای همین شاگردان در قایق دعا می کرد! عیسی آنگونه نشان داد   کاری جز دعا نکرد. م  

همانطور که عبرانیان توضیح می  !برای ما دعا می کند! حتی االن همچنین ادامه خواهد داد. اورا در آینده  چه کاری 

نیز جز دعا برای ما کاری انجام نمی دهد. و عیسی فقط در دهد. عیسی کاهن اعظم ماست که حتی اکنون در بهشت 

همین کار را با   می ترسیم. عیسیدر آن که ما  آیدمی  یمکانهمان به نمی ماند. او به سمت ما می آید. او دقیقاً بهشت  

ترسیدند. این قابل درک است، زیرا  بیشتر به دلیل دیدن عیسیاما در ابتدا همان شاگردان  شاگردانش کرد. نزد آنها آمد.

شناسیم. و  بما تو را  تا بزن   رفت. پس پطرس عیسی را به چالش کشید. فقط حرف عیسی معموالً فقط روی آب راه نمی

و پطرس داد  دستورخروشان دریا به سوی تو خواهم آمد. و دقیقاً همین اتفاق افتاد. عیسی  اگر تو باشی، حتی در امواج

این تصویر از پطرس در حال راه رفتن روی آب نیز تصویری از کل کلیسا است.   نیز توانست روی آب راه برود.

باشید، من بر جهان غلبه کرده ام" )یوحنا رد. "در دنیا می ترسید، اما خوشحال عیسی اغلب خطر را از بین نمی ب  

(  همانطور که عیسی طوفان و امواج را از پطرس و شاگردان دور نکرد، او این کار را بالفاصله برای کلیسا  16:33

نیز انجام نمی دهد. تا زمانی که در این دنیا زندگی می کنیم، ترس ها و تهدیدهای زیادی را پشت سر خواهیم گذاشت. و  

خواهد از طریق پطرس به ما نشان دهد که در کلیسا اوضاع برای ما چگونه پیش خواهد رفت. ما نباید   تمام  یعیسی م

توجه خود را به تهدید معطوف کنیم، بلکه فقط به عیسی! به محض اینکه بر عقل خود تکیه کنیم، یا به محض اینکه کالم  

به نیروی خود تکیه کنیم و دیگر به عیسی اعتماد نکنیم، گم  خدا را با چیز دیگری جایگزین کنیم. یا به محض اینکه 

می به طور  عملی تجربه  ستیآن وقت باید غرق شویم و بمیریم. و این دقیقاً همان چیزی است که پطرس بای .شدخواهیم 

این دقیقاً درست صبر کن!...  ..یک لحظه....اما  ، زمانی که به او اجازه داده شد با عیسی در دریای جلیل راه برود.کرد

در دریای جلیل   نکرد. آنچه  را رفت. در هر صورت، برای مدت طوالنی آن کارنیست. پطرس واقعاً روی آب راه نمی

کشید. و عیسی   می آب غرق شده بود و عیسی بایستی او را از آب بیروندردقیقا برعکس آن بود. پطرس  ه  اتفاق افتاد

گیریم.  پطرس اصالً قهرمان ایمان  می مان چیزی است که من در این داستان یاد داد. و این همی بایستی او را نجات  

است.  هم بیرون کشیده می شد. و این دقیقاً تصویر کلیسا   مختلف ی هایاز درگیر ستینبود، بلکه شاگردی بود که مدام بای

تظار ندارد که روی آب راه برویم، عیسی از ما انتظار ندارد که قهرمان ایمان باشیم. همانطور که او امروز از ما ان

اسخ   عیسی تمام نقاط ضعف   ،با چهره ای روشن  غلبه کنیم. خیر   مقاومتهر بر انتظار ندارد که ما به سادگی با ایمان ر 

دقیقاً به همین دلیل است که او در طول مسیر   ن بمانیم. ادر ام است که بدون او چقدر سختدرک می کند داند و ما را می

 . دقیقاً به همین دلیل است که او همیشه سریع ما را از هر نوع گرفتاری نجات می دهد.که نزد ماست به ما قول می دهد

د قایق شد و ناگهان امواج آرام شدند، همه با هم گفتند: "به راستی که تو پسر خدا هستی!" آنچه  هنگامی که عیسی وار

.  منبع اساسی ایمان است فقط عیسی این است که  . مسیح است به حقیقت فاعتراشاگردان در آن زمان گفتند بزرگترین 

وجود دارد که ما را می ترساند. ما هم نمی    دیگرعیسی علیه ترس است. من می دانم که ویروس و بسیاری از انواع 

ایستد. عیسی چهره مهربان خدا را به ما نشان می  همه دشمنان می دانیم چگونه ادامه دهیم. و با این حال عیسی در برابر 

کند  یکند و سعی مای دارد، حتی زمانی که ترس ما را خفه میدهد که خدا برای ما برنامهدهد. عیسی به ما نشان می

 ! آمین هستی در میان ماخدایی اعتمادمان را از بین ببرد. عیسی تو پسر خدا هستی! عیسی، تو  
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