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Jeesus ja Tema 
jüngrid olid 
paadis, kui suur 
torm oli tekkinud.  
See vahustas 
Kinnereti järve 
ülese suurte 
lainedega.  Selline 
torm võis 
põhjustada 
õnnetust ja 
uppumist.



Torm hirmutas jüngreid.  Lained käisid üle paadi 
ja täitsid ta veega.  Aga Jeesus  magas padja 
peal, tormis.  Jüngrid äratasid Jeesust ja palusid, 

"Õpetaja, 
Õpetaja, 
me lähme 
hukka!"



"Miks te kardate, oh te vähe usklikud?"  Jeesus 
küsis oma jüngritest.  Siis Jeesus käskis tuulel 
lõpetada puhumist. . . Ja. . . Jeesus käskis suure 
lainesid pikali heita ja merel olla rahul. . .



JA TUUL JÄI  RAHULIKUKS. . . MERI  KA JÄI 
VAIKSEKS.

Jüngrid imestasid, öeldes: "Kes  see võiks olla, et 
isegi tuuled ja meri teda kuulevad." 



Mõni aeg hiljem, Jeesusel oli teine väsitav
päev.  Üle 5000 inimest järgisid Teda

mahajäetud kohas.  Jumala võimuga,
Jeesus söötis, kogu rahvahulga,

ja kasutas ainult ühe
väikse poisi lõuna.

Nüüd oli õhtu.
Jeesus saatis

kõik ära.



Isegi jüngrid pidid lahkuma.  Jeesus tegi et nad 
satusid paati ja läksid ennemb teda teisele poole  
Kinnereti järve.



Kui ta oli saatnud 
kõik ära, Jeesus 
läks üles mäele ise 
palvetama.  Kui 
õhtu tuli, oli ta 
üksi seal.



Järvel, jüngrid olid 
tuule käes.  Torm ei 

lasknud neil saada
üle vee, kuigi nad

aerutasid mittu
tundi.  Jüngrid

ei teadnud,
aga neil oli

ees suur
üllatus! 



Kolme ja kuue 
vahel hommikul, 
keset tuulega-
visatud meres, 
jüngrid nägid 
midagi mida andsid 
neile hirmu.  "See 
on kummitus!" 
hüüdsid. Aga see 
oli Jeesus, nende 
Issand ja 
Peremees, tulemas 
nende poole, 
JALUTAS VEE 
PEAL.



"Olge heas mõnus!"  
Jeesus hüüdis neile.  
"See olen mina, ärge 
kartke."  Peetrus 
vastas: "Issand, kui 
see on Teie, käse 
minul tulla teile vee 
peal."  Siis Jeesus 
ütles: "Tule."  
Vapralt, Peetrus 
astus välja paadist 
vee peale ja kõndis 
Jeesuse poole.



Aga kui ta 
nägi lainesed, 
Peetrus kartis 
ja hakkas 
vallama.  Ta 
hüüdis: "Issand, 
päästa mind!"



Kohe Jeesus sirutas käe ja püüdis 
Peetrust.  "Oh sina vähe usklik, miks sa 
kahtlesid?"  Küsis ta.  Ja kui Peetrus ja 
Issand Jeesus said paati, tuul lahkus.



Siis need, kes olid 
paadis tulid ja 
kummardasid 
Jeesusele, öeldes: 
"Tõesti, Sa oled 
Jumala Poeg." 



Jeesus Teeb Tormise Mere Vaikseks

Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist

On leidud

Matteuse Ev. 8 ja 14, Markuse Ev. 4, 
ja Luuka Ev. 8

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust." 
Laulud 119:130



Lõpp



See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda. 

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti.
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi:

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen.
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16
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