
Jezus Ucisza 
Burzę Na 

Morzu

Biblia dla Dzieci
przedstawia



Autor: Edward Hughes

Ilustracje: Janie Forest

Redakcja: Ruth Klassen

Alastair Paterson

Tłumaczenie: Joanna Kowalska

Druk i oprawa: Bible for Children
www.M1914.org

©2020 Bible for Children, Inc.
Kopiowanie, wypożyczanie, drukowanie tej 

opowieści jest dozwolone za wyjątkiem 
wykorzystania jej w celach zarobkowych.



Jezus i Jego 
uczniowie byli 
w łodzi, kiedy
zerwała się 
gwałtowna 
burza.



Szalejący 
wiatr pienił 
wody Morza 
Galilejskiego. 
Taki rodzaj 
sztormu mógł 
z łatwością 
spowodować 
zatonięcie 
statku.



Sztorm przeraził uczniów.  Fale 
zalewały pokład i łódź nabierała wody.



Jezus natomiast twardo spał na 
poduszce.  Spał podczas sztormu.



Uczniowie obudzili Go, krzycząc, 
„Panie, Panie, giniemy!”



„Dlaczego się tak boicie, jeszcze 
nie macie wiary?” Jezus zapytał 
uczniów.



Następnie Jezus uciszył wiatr … I … 
Jezus rozkazał gwałtownym falom 
uspokoić się.



WIATR UCISZYŁ SIĘ … MORZE 
STAŁO SIĘ SPOKOJNE I 
NASTAŁA 
CISZA.



Uczniowie dziwili się, mówiąc, „Kim 
On jest, skoro nawet wiatr i morze 
są Mu posłuszne!”



Innym razem, Jezus miał równie
ciekawy dzień. Ponad 5000

ludzi poszło za Nim
na pustynne

miejsce.



Mocą Boga, Jezus nakarmił cały 
ten tłum ludzi korzystając

tylko z drugiego
śniadania
pewnego
chłopca.



Nastał wieczór.
Jezus odesłał

wszystkich
do domu.



Nawet uczniowie musieli wracać. 



Nawet uczniowie musieli wracać. 
Jezus kazał im wsiąść do łodzi i 

wyruszyć przed Nim na 

drugą stronę Morza 
Galilejskiego.



Kiedy już 
wszystkich 
odesłał, Jezus 
wszedł na 
górę, żeby 
modlić się 
w samotności.
Zanim zrobiło 
się ciemno, 
Jezus był 
już sam.



Na środku 
jeziora, 

natomiast, 
uczniowie

zostali

zaskoczeni 
przez silny 

wiatr.



Pomimo, że
wiosłowali
już od kilku

godzin,
nie mogli

dostać
się na
drugi

brzeg.



Uczniowie
jeszcze tego
nie wiedzieli,
ale czekała

ich wielka 
niespod-

zianka!



Gdzieś 
pomiędzy 
trzecią a 
szóstą rano, 
pośród 
wzburzonego 
morza, 
uczniowie 
zobaczyli coś, 
co napełniło 
ich strachem.



„To duch!” 
krzyczeli.
Ale to był 
Jezus, ich 
Pan i Mistrz, 
który szedł 
w ich stronę. 
CHODZIŁ PO 
WODZIE.



„Odwagi!” 
zawołał Jezus. 
„To ja jestem! 
Nie bójcie się.”
Piotr 
odpowiedział, 
„Panie, jeśli to 
naprawdę Ty, to 
każ mi przyjść 
do Siebie po 
wodzie.”



Jezus więc 
powiedział 
„Chodź!” 
Piotr odważnie 
wyszedł z łodzi 
i zaczął iść do 
Jezusa po 
wodzie.



Kiedy jednak 
poczuł silne 
uderzenie 
wiatru, 
przestraszył 
się i zaczął 
tonąć. Zawołał, 
„Panie, ratuj 
mnie!”



Natychmiast Jezus podał mu
rękę i wyciągnął Piotra z toni. „O 
małowierny, dlaczego zwątpiłeś?” 

zapytał. A kiedy Pan Jezus i
Piotr wsiedli do łodzi,

wiatr uciszył się.



Wtedy ci, którzy byli w 
łodzi oddali pokłon Panu 

Jezusowi mówiąc, 
„Naprawdę jesteś 

Bożym Synem.”



Jezus Ucisza Burzę Na Morzu

Opowieść z Bożego Słowa, Biblii 

na podstawie 

Mat. 8, Mat. 14, Mar. 4, Łuk. 8

„Wykład słów Twoich oświeca.”
Psalm 119:30



Koniec



Ta biblijna historia mówi o naszym 
cudownym Bogu. On nas stworzył i pragnie, 

abyśmy Go poznawali.

Bóg wie, że robimy złe rzeczy 
i nazywa je grzechem. 

Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał 
nas tak bardzo, że posłał Swojego Syna, 
Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 
ukarany za nasze grzechy. Potem Jezus 

powrócił do życia i wrócił do domu do Nieba! 
Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz Go o 

przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi! 
Przyjdzie i zamieszka w tobie teraz, a ty 

będziesz żył z Nim na zawsze.



Jeżeli chcesz odwrócić się od 
swoich grzechów, powiedz Bogu tak: 

Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, 
a teraz znowu żyje. Proszę, przyjdź do 

mojego życia, przebacz mi moje grzechy, tak 
żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 
pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą 

na zawsze. Pomóż mi żyć dla Ciebie jako 
Twoje dziecko. Amen.

Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z 
Bogiem! Jan 3:16
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