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Yesus dan murid-
murid-Nya ada di 
dalam perahu saat
ribut besar
melanda. Ia
menyebabkan
Laut Galilea 
mengguncang
dalam kemarahan. 
Ribut seperti
ini boleh
menyebabkan
kapal karam
dan lemas.



Ribut itu menakutkan murid-murid-Nya.  Ombak
menyelubungi perahu itu, dan di penuhi dengan air. 
Tetapi Yesus sedang tidur dengan tenang di atas

bantal, 
tertidur
dalam ribut. 
Pengikut-
pengikut
membangun-
kan Yesus
sambil
berseru, 
"Guru, Guru, 
kita akan
binasa!"



"Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang
beriman?" Yesus bertanya kepada murid-murid-
Nya. Kemudian Yesus memerintahkan angin untuk
berhenti bertiup. . . Dan . . . Yesus memerintahkan
ombak untuk tenang dan ombaknya pun tenanglah. . .



DAN ANGIN BERHENTI BERTIUP ... DAN 
DANAU ITU MENJADI TENANG SEKALI.



Maka heranlah murid-murid itu dan
bertanya, "Siapakah orang ini, sehingga

angin dan laut pun taat kepada-Nya!"



Beberapa ketika kemudian, Yesus sangat sibuk.  
Lebih dari 5000 orang mengikuti Dia ke suatu

tempat sunyi.  Dengan kuasa Tuhan, Yesus
memberi makan kepada orang ramai
dengan hanya menggunakan makan

siang seorang anak
lelaki kecil. Sekarang

sudah malam.  Yesus
menyuruh
orang-orang 
itu pulang.



Murid-murid-Nya juga harus pergi. 
Yesus menyuruh mereka naik perahu
dan pergi ke seberang Danau Galilea.



Setelah Tuhan
Yesus menyuruh
orang ramai itu
pulang, Yesus
naik ke atas
bukit untuk
berdoa sendirian.  
Saat malam tiba, 
Dia sendirian
di situ.



Di tengah-tengah laut, 
murid-murid-Nya terper-
angkap di tengah badai.  
Ombak itu menghentikan

mereka daripada
menyeberangi

danau, 
walaupun
mereka
sudah
berlayar
selama

empat jam.



Murid-murid itu
tidak tahu, tapi
mereka akan
menerima satu
kejutan besar. 



Di antara jam tiga
dan jam enam pagi, 
ditengah-tengah
laut yang diombang-
ambingkan angin, 
murid-murid itu
melihat sesuatu
yang membuat
mereka ketakutan. 
"Itu hantu!" mereka
berseru. 



Tetapi bayangan
itu ialah Yesus, 
Tuhan dan Guru 
mereka, sedang
datang ke arah
mereka, SAMBIL 
BERJALAN DI 
ATAS AIR.



"Tenanglah!"  Yesus
memanggil mereka, 
"Ini Aku, jangan takut!"  
Petrus menjawab, 
"Tuhan, Jika itu Engkau, 
panggillah aku datang
kepada-Mu berjalan di 
atas air."  Kata Yesus, 
"Datanglah."  Dengan
berani, Petrus turun
dari perahu dan
berjalan ke arah Yesus.



Tetapi ketika dia
melihat angin
bertiup, Petrus 
merasa takut, dan
mulai tenggelam.  
Dia berseru, 
"Tuhan, 
tolonglah aku!"



Dengan segera, Yesus mengulurkan
tangan-Nya dan memegang Petrus. "Hai 
orang yang kurang percaya, mengapa
engkau bimbang?"  Dia bertanya.  
Saat Petrus dan Tuhan Yesus masuk
ke dalam perahu, angin pun redalah.



Kemudian orang-orang 
yang berada di dalam 
perahu itu datang dan 
menyembah Yesus, 
sambil berkata, 
"Sesungguhnya 
Engkaulah Anak Allah."



“Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi
terang, memberi pengertian kepada

orang-orang bodoh.”  Mazmur 119:130 

Yesus Mendiamkan Laut Bergelora

satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab,

terdapat dalam

Matius 8 dan 14; Markus 4; Lukas 8



TAMAT



Alkitab memberitahu kita tentang Allah kita yang hebat yang 
membentuk kita dan ingin kita mengenali Dia.

Allah tahu kita telah melakukan banyak perkara buruk yang 
dipanggil dosa.  Hukuman bagi dosa adalah maut tetapi Allah sangat
mengasihi kita.  Dia telah mengutus AnakNya yang tunggal, Yesus, 
mati di kayu Salib dan dihukum kerana dosa-dosa kita.  Kemudian
Yesus bangkit dan hidup kembali; dan pulang ke syurga!  Jika anda

percaya kepada Yesus dan meminta Dia mengampuni dosa-dosa
kamu, Dia akan melakukannya!  Dia akan datang dan tinggal di 
dalammu sekarang, dan anda akan hidup bersamaNya untuk

selama-lamanya.

Jika anda percaya ini adalah benar, katakan ini kepada Allah:
Tuhan Yesus, saya percaya bahawa Anda adalah Allah, dan menjadi

seorang manusia yang mati untuk dosa saya, dan kini Anda hidup
sekali lagi.  Sila datang ke dalam hidup saya dan mengampuni dosa
saya, supaya saya dapat memiliki satu hidup baru, dan satu hari

nanti akan ku bersama dengan Anda selama-lamanya.  Bantu saya
untuk mentaati Anda dan hidup sebagai anakMu.  Amin.

Baca Alkitab dan berbicara dengan Allah setiap hari!  Yohanes 3:16
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