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كان یسوع وتالمیذه 
في قارب، ثم قامت 

عاصفة شدیدة، 
وكانت الریاح تضرب 

بمیاه بحر الجلیل، 
حتى صار ھائجا جدا، 

وعاصفة كھذه یمكن 
أن تكسر القارب 
 .وتُغرق الذین فیھ



وخاف التالمیذ من العاصفة، فاألمواج غطت القارب، وصار 
یمتلئ بالماء، ولكن یسوع كان نائما على وسادة في ھدوء في 

 وسط ھذه
 العاصفة، 
 فأیقظھ 
 تالمیذه 
 :قائلین لھ 
 یا معلم،" 
 یا معلم، 
 ."إننا نھلك 



ما بالكم خائفین ھكذا؟ كیف ال إیمان : "وسأل یسوع تالمیذه
 .، وأمر یسوع الریح أن تسكن، وأمر األمواج أن تھدأ"لكم؟



 .فسكنت الریح، وصارت البحیرة ھادئة مسالمة
من ھو ھذا؟ فإنھ یأمر : "فتعجب التالمیذ قائلین فیما بینھم

 !"الریاح أیضا والماء فتطیعھ



 وبعدھا بفترة قصیرة، كان لیسوع یوما ملیئا باألحداث،
 5000فقد تبعھ في موضع خالء أكثر من  
 وبقوة هللا أشبع یسوع ھؤالء. شخص 
 البشر بوجبة بسیطة لشاب صغیر، 
 ولما حل المساء أرسل 
 یسوع الناس إلى 
 .بیوتھم 



وحتى التالمیذ كان البد لھم أن یذھبوا، فقد أمرھم یسوع أن 
 .یركبوا قاربا ویسبقوه إلى الضفة األخرى من بحیرة الجلیل



وبعدما ودعھم مضى 
إلى الجبل لیصلي، 

ولما صار المساء كان 
 .ھو على البر وحده



وھبت ریاح شدیدة على 
التالمیذ في البحر، 

ومنعتھم الریح أن یعبروا 
وكانوا یجدفوا . البحیرة

 ویجدفوا لساعات
 طویلة، ولم

 یعلموا أن
 مفاجئة
 كبیرة

 كانت في
 انتظار

 !ھم    



ففیما بین الساعة الثالثة  
والسادسة فجرا وفي 

وسط ھذا البحر الھائج، 
رأى التالمیذ شیئا جعلھم 

یخافون جدا، فصرخوا 
      !"ھذا شبح: "قائلین

لكنھ كان یسوع، سیدھم  
ومعلمھم، الذي سار على 

 .وجھ المیاه، ذاھبا إلیھم



:  فقال لھم یسوع
تشجعوا، أنا ھو ال "

: فأجابھ بطرس!" تخافوا
یا سید، إن كنت أنت "

ھو، فمرني أن آتي إلیك 
، فقال لھ ."على الماء

، فنزل !"تعال: "یسوع
بطرس من القارب ومشى 

على الماء لیأتي إلى 
 .یسوع



ولكن لما رأى الریح 
شدیدة خاف وإذ ابتدأ 

یا رب : "یغرق صرخ
 !"نجني



ففي الحال مد یسوع یده وأمسك 
یا قلیل اإلیمان، : "بھ وقال لھ

ولما دخل " لماذا شككت؟
بطرس والرب یسوع السفینة 

 .سكنت الریح



والذین في السفینة جاءوا 
بالحقیقة : "وسجدوا لھ قائلین

 !"أنت ابن هللا



 یسوع یھدّئ العاصفة

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

 یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس
8، ولوقا 4، ومرقس 14، 8إنجیل متّى   

"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 
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 النھایة



قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، والذي 
 .یریدك أن تعرفھ

عقوبة ھذه الخطیة . هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 

بعد ذلك أتى   .المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح،   .یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء
سوف یأتي ویسكن بك اآلن،   !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

 .وسوف تحیا معھ إلى األبد
 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �

إنسانا لتموت من أجل  سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، 

 لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،
 . ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن لك . لكي أحیا معك إلى األبد

 .آمین
 .  16: 3إنجیل یوحنا   !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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