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КАК ИИСУС ВЪРВЯЛ ПО 

ЗЕМЯТА



Иисус наредил на Своите 

ученици да седнат в лодката 

и да плават към отсрещния 

бряг на езерото. След това 

изпратил всички хора, дошли 

при Него за помощ, и останал 

Сам. Иисус искал да се 

помоли в усамотение на 

Господа.

Изкачил се на хълма Иисус и 

говорил с Господа, със Своя 

Отец.

През нощта над езерото се 

извила буря. Платното на 

лодката плющяло на вятъра, 

мачтата се люлеела и 

скърцала. Лодката започнала 

да се накланя и да се пълни с 

вода.



Учениците на Иисус веднага 

прибрали платното, но вятърът 

бил толкова силен, вълните 

толкова големи, че водата 

заливала лодката. Учениците 

започнали с всички сили да 

гребат, но старанията им 

оставали напразни. Лодката се 

носела като треска по вълните. 

Много се изплашили учениците 

на Иисуса. „Нима ще потънем? -

говорели си те. - Иисус не е с нас, 

а само Той може да ни спаси.“

От страх забравили, че не е 

необходимо Иисус да бъде с тях, 

за да им помогне. Та нали Иисус 

бе излекувал сина на 

военачалника, без изобщо да 

отива при него.



Изведнъж учениците видели, 

че някой върви към лодката 

направо по водата. „Това е 

привидение, вижте, към нас 

идва привидение! Върви 

направо по водата!" -

започнали да шепнат 

учениците, треперейки от 

страх. Но това не било 

привидение. Това бил Иисус, 

техният Учител. Той се молел 

на хълма, но знаел, че 

Неговите ученици са 

изпаднали в беда и тръгнал 

направо по водата, за да им 

помогне. За Сина Божи няма

нищо невъзможно!



Той умее това, което не умее 

никой от хората.

„Не се бойте, Аз съм" - чули уче-

ниците познатия глас на Иисус. 

Петър отговорил първи: 

„Господи, ако това си Ти, 

заповядай ми да дойда при Теб 

по водата." И Иисус казал: „Ела!" 

Петър, без да му мисли, излязъл 

от лодката и тръгнал по водата 

срещу Иисуса. Но изведнъж 

видял огромните вълни около 

себе си, чул свистенето на 

вятъра, много се изплашил и 

започнал да се дави. А това 

станало, защото в този момент 

забравил за Иисуса - вместо да 

вярва в Него, Петър виждал 

само вълните наоколо и чувал 

само свистенето на вятъра.



„Господи, спаси ме!" - завикал 

Петър, протягайки ръце към 

Иисуса, Който бил редом с него. 

Той хванал Петър за ръката и 

му казал: „Невернико, защо се 

изплаши?" Поддържайки Петър, 

Иисус тръгнал с него 

по-нататък, към лодката, 

където ги чакали останалите 

ученици. Те видели как Иисус 

спасил Петър и знаели, че е 

дошъл да спаси и тях.

Като влязъл в лодката, Иисус 

заповядал на вятъра да утихне. 

Вятърът и вълните веднага се 

смирили и езерото   отново   

станало   спокойно. 



Иисус още веднъж показал на 

учениците Си, че Той е Син 

Божи. 

Учениците застанали на колене 

и започнали да се молят и да Му 

благодарят за своето спасение.

Платното отново било вдигнато 

и лодката спокойно заплавала 

по-нататък. След известно време 

Иисус стигнал заедно с 

учениците Си до отсрещния 

бряг.
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