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Isus și ucenicii Lui 
erau într-o barcă 
când a pornit o 
mare furtună pe 
mare.  A biciuit 
Marea Galileii 
într-o furie.  
Acest fel de 
furtună face ca 
bărcile să se 
scufunde.



Furtuna a înspăimântat pe ucenici.  Valurile acopereau
barca, umplând-o cu apă.  Dar Isus dormea liniștit pe 
o pernă, dormea în timpul furtunii.  Ucenicii l-au

deșteptat
pe Isus și
plângând
au spus,
„Doamne,
Doamne,
noi pierim!”



„De ce sunteti fricoși, voi cu puțină credință?” a 
întrebat Isus pe ucenici.  Apoi Isus a comandat 
vântului să se oprească de-a sufla… Și…Isus a 
comandat valurilor mari să se liniștească…



ȘI VÂNTUL SA LINIȘTIT… MAREA A DEVENIT 
PAȘNICĂ ȘI LINIȘTITĂ.  Ucenici s-au minunat, 
spunând, „Cine poate face aceasta, căci chiar și

vânturile și marea Îl ascultă!”



Cu câtva timp mai târziu, Isus a 
avut o altă zi plină.  Peste 5,000 
de oameni veneau după El la un 
loc în pustie.  Când seara a sosit, 

Isus a trimes pe
fiecare acasă.



Chiar și ucenicii au trebuit să plece.  Isus i-a 
făcut să intre într-o barcă și să meargă înainate
fără El la partea cealaltă a mării Galilea.



După ce au plecat
toți, Isus s-a suit 
pe un munte Singur
să se roage.  Când
noaptea a sosit, el 
era acolo singur.



Pe mare, ucenicii s-au găsit
într-o furtună.  Furtuna le-a 
interzis să treacă de partea
cealaltă a mării, măcar că au

încercat de vreo
câteva ore.
Ucenicii nu 

știau, dar
avea să se 
întâmple o 

minune.



Undeva între ora
trei și șase dimineața, 
în mijlocul mării
furtunoase, ucenicii
au văzut ceva care i-a 
umplut de frică. „Este 
o nălucă!” au strigat
ei.  Dar era Isus, 
Domnul și Mântuitorul
lor care venea spre ei, 
UMBLÂND PE APĂ.



„Fiți plini de bucurie!”
Isus a strigat către 
ei.  „Sunt Eu, nu vă 
temeți.” Petru a 
răspuns, „Doamne, 
dacă ești Tu, 
comandă-mă să vin la 
Tine pe apă.” Atunci 
Isus a spus, „Vino.”
Curajos, Petru a 
pornit afară din 
barcă pe apă și a 
mers către Isus.



Dar când a văzut
cum vântul se 
învârtea, lui Petru
i-a fost frică, și
a început să se 
scufunde.  El a 
strigat, „Doamne, 
scapă-mă!”



Imediat Isus Și-a întins mâna 
și l-a apucat pe Petru. „O, voi 
cu mică credință, de ce vă 
îndoiți ?” a întrebat El.  Când 
Petru și Isus au intrat din nou 
în corabie, vântul a încetat.



Atunci cei ce erau 
în corabie au venit 
și s-au închinat lui 
Isus, spunând, „Cu 
adevărat Tu ești 
Fiul lui Dumnezeu.”



Isus Potolește Furtuna

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

se găseşte în

Matei 8, Matei 14, Marcu 4, Luca 8

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130
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Sfârşit



Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte 

să se facă cunoscut nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate. Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna.
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, 

roagă-te astfel lui Dumnezeu:
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu. Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău. Amin.
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 

fiecare zi! Ioan 3:16
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