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Исус и учениците
Му били в една
лодка, когато се
надигнала огромна
буря. Тя започнала
да бушува из
Галилейското
езеро. Такъв вид
буря спокойно
можела да потопи
лодката им и да ги
удави.



Бурята много уплашила учениците. Вълни покрили
лодката, напълвайки я с вода. Но Исус бил заспал
здраво на една възглавница. Учениците Го събудили, 

като Му
казали:
“Учителю, 
Учителю, 
всички ще
умрем!”



“Защо се страхувате и защо е толкова малка вярата
ви?”, попитал Исус учениците си. След това, Той
заповядал на вятъра да спре да духа ... и ... на езерото
да се успокои ...



ВЯТЪРЪТ УТИХНАЛ ... И ЕЗЕРОТО СЕ
УСПОКОИЛО. Учениците се учудили: “Кой е Този, 
че дори ветровете и езерото Му се покоряват?”



След известно време, над 5000 човека
последвали Исус на едно запустяло място.
Чрез Божията сила, Исус нахранил

всички, като използвал единствено
обяда на едно малко момче. След

вечерята станало
късно и Исус
изпратил хората

по домовете
им.



Дори учениците трябвало да си тръгнат. Исус им
казал да влязат в лодката преди Него и да преминат
на отсрещния бряг на Галилейското езеро.



Когато изпратил
всички, Исус се
качил на една
планина да се моли. 
Той бил там
напълно сам.



През това време, в
езерото отново станала
буря. Бурята им
попречила да стигнат до
другия бряг, въпреки, че

гребали в
продължение
на няколко
часа. 

Учениците
 не знаели
каква

изненада ги
oчаквала!



Някъде между 3 и 6 
часа сутринта, посред
бушуващото езеро, 
учениците видяли
нещо, което ги
изпълнило със страх. 
“Това е дух!”, 
извикали те. Това не
било дух, а Господ
Исус, Който идвал
към тях, ХОДЕЙКИ
ПО ВОДАТА.



“Не се страхувайте!”, 
извикал Исус, “Аз Съм”. 
Петър казал: “Господи, 
ако Си Ти, заповядай ми
да дойда при Теб по
водата”. Исус му казал: 
“Ела”. Петър смело
прекрачил лодката и
влязъл във водата, за да
отиде до Исус.



Когато видял
бушуващия вятър, 
Петър се уплашил и
започнал да потъва. 
Той извикал: 
“Господи, спаси ме!”



Веднага Исус протегнал ръката Си и
хванал Петър. “Защо се усъмни, 
маловерецо?”, попитал го Исус. Когато
Петър и Господ Исус влязли в лодката, 
вятърът спрял.



След това всички, които били
в лодката се поклонили на
Исус, като Му казали: 
“Наистина, Ти Си Божият
Син”.



“Твоето Слово носи светлина”
Псалм 119:130

Исус Стихва Бурното Езеро

е история от Божието Слово – Библията, 

намираща се в

Матей 8 и 14; Марк 4; Лука 8



Край!


