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Jézus a 
tanítványaival 
egy bárkában 
ült, amikor 
nagy 
szélvihar 
támadt. A 
Galilei-tenger 
vadul 
dühöngött.



Az 
ilyesfajta 
vihar 
hajótöréseket 
és 
vízbefúlásokat 
szokott 
okozni.



A vihar megrémisztette a tanítványokat.
A hullámok átcsaptak a bárkán, vízzel 

árasztva 
el a 
belsejét.



De Jézus egy párnára ledőlve 
mélyen elaludt – aludt a viharban.



A tanítványok kiáltozásai ébresztették 
fel : "Mester, Mester, mindjárt a vízbe 

veszünk !"



"Miért féltek kishitű emberek ?" –
kérdezte Jézus a tanítványoktól.



Aztán megparancsolta a szélnek, 
hogy csituljon, a háborgó 
hullámoknak pedig, hogy 
csendesedjenek le ...



ÉS A SZÉL ELÜLT ... A TENGER 
NYUGODT ÉS BÉKÉS LETT.



A tanítványok félelemmel vegyes 
csodálattal kérdezgették egymástól :
"De hát kicsoda Ő, akinek még a szelek 
és a tenger is engedelmeskednek ?"



Nem sokkal ezután Jézusnak 
megint nagyon mozgalmas

napja volt. Több mint
5000 ember

követte a
pusztába.



Isten hatalmánál fogva 
Jézus enni tudott

adni ennek a sok
embernek, ...



... holott mindössze egy fiatal fiú 
tízóraija állt a rendelkezésére. 

Közben leszállt az este.
Jézus mindenkit

hazaküldött.



Még a tanítványok sem maradhattak 
vele. Jézus egy csónakba ültette 

őket, hogy menjenek
át előtte a

Galilei-tenger
túlsó partjára. 



Miután 
elengedett 
mindenkit, 
Jézus egy 
hegyre ment 
imádkozni.
Amikor 
beköszöntött 
az este,
Jézus egyedül 
maradt.



A tavon a 
tanítványok
erős 

szélviharba 
kerültek.



Emiatt
nem sikerült
nekik átjutni a
másik partra,

pedig már
több
órája

eveztek.



A tanítványok   
még nem tudtak

róla, de 
rövidesen egy       

óriási
meglepet-

ésben
lett
részük.



Hajnali három 
és hat óra 
között, a 
tanítványok 
egyszer csak 
azt vették 
észre, ...



... hogy a 
háborgó víz 
tetején valami 
tart feléjük, 
és ez óriási 
félelemmel 
töltötte el 
őket. "Ez egy 
kísértet" –
kiáltozták.



Ez azonban 
Jézus volt, 
az Uruk és 
Mesterük, 
aki 
hozzájuk 
közeledett,
A VÍZEN 
JÁRVA. 



"Nyugodjatok 
meg – fordult 
hozzájuk 
azonnal Jézus –, 
én vagyok az, 
ne féljetek !"



Péter erre 
így válaszolt : 
"Uram, ha 
valóban te vagy 
az, parancsold 
meg, hogy a 
vízen menjek 
hozzád !"



Jézus erre 
így szólt : 
"Jöjj !" Péter 
bátran kilépett 
a csónakból 
és Jézus 
felé indult 
a vizen.



De amikor az 
erős szél 
láttán elfogta 
a félelem, 
kezdett 
elmerülni a 
vízben. "Uram, 
ments meg 
engem !" –
kiáltotta 
Jézus felé.



Jézus azonnal kinyújtotta 
a kezét, megragadta és azt 
mondta : "Ó te kishitű, miért 
kételkedtél ?  “És amikor 

beszálltak együtt a 
csónakba, a szél 

elült.



A csónakban ülők 
mind leborultak Jézus 
előtt, azt mondogatva :  

"Te valóban Isten 
Fia vagy !"



Jézus lecsendesíti a tengert

Isten Igéjéből, a Bibliából 

vett történet :

Máté 8 és 14 ; Márk 4 ; Lukács 8

"Megvilágít engem a te szavaidnak 
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130 



Vége



Ez a biblia történet a mi csodálatos 
Istenünkről szól, aki bennünket is teremtett 

és aki azt akarja, hogy megismerjük.

Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz 
cselekedeteket, amelyeket ő bűnnek nevez.  A 
bűneinkért a büntetés a halál, de Isten annyira 
szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a 
bűneinkért.  De aztán Jézus feltámadt és 

felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban és 
arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő 
meg fogja tenni !  El fog jönni, hogy benned 

éljen, és te örökké Vele fogsz élni.



Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, 
így szólhatsz Istenhez : Drága Istenem, én 

hiszem, hogy Jézus érettem halt meg és 
hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe 
és bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet 

kezdhessek, és hogy egy napon örökre 
viszontlássalak.  Segíts nekem, hogy érted 

éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez 
minden nap !  János 3 : 16
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