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Büyük bir 
fırtına 
çıktığında İsa
ve öğrencileri 
kayıktaydılar.  
Fırtına
öfkeyle
Celile denizini 
kırbaçlıyordu.



Bu fırtına 
deniz 
kazasına ve 
boğulmalara 
sebep 
olabilirdi. 



Fırtına öğrencileri çok korkuttu.  
Dalgalar tekneyi kaplayıp içini suyla

doldurdu.



Ama İsa bir yastıkta derin bir şekilde 
uyuyordu, fırtına da uyuyordu.



Öğrencileri İsa’yı uyandırdılar, 
bağırarak “Efendimiz, Efendimiz 

ölüyoruz!” diye bağrıştılar. 



“Neden korkuyorsunuz, imanı kıt 
olanlar?” diye sordu öğrencilerine.



Sonra, İsa rüzgâra durması için 
emretti ... Ve ... sesli dalgalara 
durmasını, sessiz olmasını emretti.



VE FIRTINA DİNDİ ... DENİZ 
DURGUNLAŞIP SESSİZLEŞTİ.



Öğrenciler şaşkınlıkla “Bu kim 
olabilir, rüzgâr ve deniz bile O’na 
itaat ediyor!” dediler.



Bir süre sonra, İsa’nın bir
başka meşgul günüydü.

Beş binden fazla
kişi O’nu takip

ediyordu.



Tanrı’nın gücüyle bu büyük  
kalabalığı küçük bir çocuğun 

öğle yemeğiyle doyurdu. 
Şimdi akşamdı ve 

İsa kalabalığı 
evlerine

gönderdi. 



Öğrencilerin bile gitmesi 
gerekiyordu.  İsa onları kendinden 

önce Celile
gölünün karşı
tarafına           
geçmeleri
için tekneye
bindirdi.



Onları 
gönderdiğin
de İsa tek 
başına dua 
etmek için 
dağa gitti. 
Akşam 
olduğunda 
orada 
yalnızdı.



Öğrenciler   
gölden
uzakta
fırtınaya  

yakalandılar.



Fırtına onların    
suyun karşı   

tarafına 
geçmesine
engel oldu,
saatlerce

kürek
çektiler.



Onlar için büyük 
bir sürpriz vardı 

ama öğrenciler
bunu

bilmiyordu!



Sabah saat üç 
ile altı arasında 
fırtınanın 
ortasında 
öğrencileri 
korkutan bir 
şey gördüler.
“O bir 
hayaletti!” 
onlar bağırmaya 
başladılar.



Ama 
DENİZDE 
YÜRÜYEREK 
onlara doğru 
gelen 
Rab’leri ve 
Efendileri 
İsa’ydı.



İsa onlara 
“cesur olun!”, 
diye seslendi.  
“Benim, 
korkmayın.”



Petrus  “Rab eğer
sen isen buyruk
ver de suyun
üstünde yürüyerek
senin yanına
geleyim”, dedi.  
İsa ona, “Gel”, 
dedi.  Petrus 
cesurca tekneden
inip İsa’ya doğru
yürüdü.



Ama 
rüzgârın 
estiğini 
görünce 
korktu ve 
batmaya 
başladı.  
“Rab beni 
kurtar!”, 
diye 
bağırdı.



İsa hemen elini uzatıp Petrus’u 
tuttu.  İsa ona “Neden kuşku 

duydun ey imanı kıt?”,
diye sordu.  Petrus ve

Rab İsa tekneye
bindiklerinde

fırtına
durdu.



Sonra teknede 
olanlar gelip “Sen 
gerçekten Tanrı’nın 
Oğlu’sun” diye O’na  

tapındılar.



“İsa Fırtınayı Dindiriyor”

Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir 
hikaye

Matta 8, Matta 14, Markos 4, Luka 8

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.” 
Mezmur 119:130



Son



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan 
ve O’nu tanımanı isteyen harika Tanrımız 

hakkında anlatır.

Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, 
kötü şeyleri yaptığımızı bilir.  Günahın 

cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh 

üzerinde ölmesi ve günahlarınız için cezayı 
çekmesi için gönderdi.



Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, 
Tanrı’ya şunları söyleyin: Sevgili İsa, Senin 

Tanrı olduğuna ve benim günahlarım için 
ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 

yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen 
yaşamıma gel ve günahlarımı affet, öyle ki 

şimdi yeni yaşama sahip olabileyim ve bir gün 
sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat 
edebilmem ve Senin için yaşayabilmem için 

bana yardım et.  Amin. 

Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla 
konuşun!  Yuhanna 3:16
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