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Ісус та його учні 
були у човні, коли 
здійнялася велика 
буря. Вона 
розлютила 
Галилейське море. 
Така буря могла 
викликати аварію і 
затоплення корабля. 



Буря перелякала учнів.  Хвилі накривали човна, 
наповнюючи його водою.  Але Ісус міцно спав під час 
шторму на подушці.  Учні розбудили Ісуса, 

волаючи: 
“Рятуй, 
Господи, -
гинемо!”



“Чого полохливі ви, маловірні?”, - запитав Ісус 
учнів.  Тоді Ісус наказав бурі зупинитися, а хвилям 
заспокоїтися. 



І ВОНИ ВЩУХНУЛИ, І ТИША ВЕЛИКА НАСТАЛА.

Учні здивувались та й казали: “Хто ж це такий, що 
вітрам і воді Він наказує, а вони Його слухають?”



Трохи пізніше Ісус мав ще один зайнятий 
день. Більше як 5000 людей йшли за ним 
у безлюдне місце. Божою силою Ісус 

нагодував весь цей натовп, 
використавши лише обід 

малого хлопця.



Навіть учні мали піти. Ісус посадив їх у човна і 
послав поперед Себе на інший бік Галилейського 
моря. 



Відіславши усіх, 
Ісус пішов на гору 
молитися насамоті. 
Коли настав вечір, 
Він був там сам.



Тим часом учні 
потрапили у бурю 

на озері. Буря не 
дозволила їм 
перепливти через 

озеро, хоч вони 
гребли кілька 

годин. Учні 
не знали, 
який
велика 

несподіванка 
на них

чекає.



Десь між трьома і 
шістьома годинами 
ранку, посередині 
збентеженого вітром 
моря, учні побачили 
щось таке, що 
наповнило їх жахом.
Але це був Ісус, їхній 
Господь і Учитель, 
який ішов до них ПО 
ВОДІ.



“Заспокойтесь, -
сказав їм Ісус, - це Я, не 
лякайтесь!”. 
Петро відповів: 
“Коли, Господи, Ти це, 
то звели, щоб прийшов 
я до Тебе по воді”. 
Отже Ісус сказав: “Іди.” 
Петро хоробро ступив із 
човна на воду і пішов до 
Ісуса. 



Але, побачивши 
великий вітер, 
Петро злякався і 
почав тонути. 
Він скричав: 
“Рятуй мене, 
Господи!”.



Ісус негайно простяг руку і підхопив Петра. 
“Маловірний, чого усумнився?” –
спитав Він. А коли Петро і Господь Ісус 
прийшли до човна, вітер затих.



Тоді ті, хто були у човні, прийшли 
й вклонилися Ісусу, кажучи: 
“Ти справді Син Божий!”



“Вхід у слова Твої світло дає.” 
Псалом 119:130

Ісус заспокоює морську бурю

Оповідання з Божого Слова, Біблії,

знаходиться у 

Євангелії від Матвія, головах 8-ій та 14-ій; 
Євангелії від Марка, голові 4-ій та Євангелії від 

Луки, голові 8-ій



Кінець!



Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом. 
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті 

й бути покараному за твої гріхи. Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса! Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить! Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе, 
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.” 
Читай Біблію і щодня говори з Богом!  

Євангелія від Івана, 3:16
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