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آان يسوع وتالميذه  
في قارب، ثم قامت  

عاصفة شديدة،  
وآانت الرياح تضرب  

بمياه بحر الجليل،       
حتى صار هائجا جدا،     

وعاصفة آهذه يمكن  
أن تكسر القارب     
.وُتغرق الذين فيه 



وخاف التالميذ من العاصفة، فاألمواج غطت القارب، وصار        
يمتلئ بالماء، ولكن يسوع آان نائما على وسادة في هدوء في   

وسط هذه 
 العاصفة،   
 فأيقظه
 تالميذه
: قائلين له

يا معلم، "
 يا معلم،
."  إننا نهلك



ما بالكم خائفين هكذا؟ آيف ال إيمان   : "وسأل يسوع تالميذه 
. ، وأمر يسوع الريح أن تسكن، وأمر األمواج أن تهدأ      " لكم؟



.فسكنت الريح، وصارت البحيرة هادئة مسالمة
من هو هذا؟ فإنه يأمر    : "فتعجب التالميذ قائلين فيما بينهم 

!" الرياح أيضا والماء فتطيعه  



وبعدها بفترة قصيرة، آان ليسوع يوما مليئا باألحداث،    
5000 فقد تبعه في موضع خالء أآثر من    

وبقوة اهللا أشبع يسوع هؤالء    .  شخص  
 البشر بوجبة بسيطة لشاب صغير،     

 ولما حل المساء أرسل      
 يسوع الناس إلى     

. بيوتهم



وحتى التالميذ آان البد لهم أن يذهبوا، فقد أمرهم يسوع أن        
.يرآبوا قاربا ويسبقوه إلى الضفة األخرى من بحيرة الجليل             



وبعدما ودعهم مضى 
إلى الجبل ليصلي،       

ولما صار المساء آان    
.هو على البر وحده   



وهبت رياح شديدة على 
التالميذ في البحر،       

ومنعتهم الريح أن يعبروا   
وآانوا يجدفوا . البحيرة  

ويجدفوا لساعات 
طويلة، ولم 

يعلموا أن 
مفاجئة
آبيرة

آانت في
انتظار 
!هم 



ففيما بين الساعة الثالثة      
والسادسة فجرا وفي      

وسط هذا البحر الهائج،       
رأى التالميذ شيئا جعلهم      

يخافون جدا، فصرخوا    
      !"هذا شبح  : "قائلين

 لكنه آان يسوع، سيدهم    
ومعلمهم، الذي سار على    

.وجه المياه، ذاهبا إليهم     



: فقال لهم يسوع 
تشجعوا، أنا هو ال     "

: فأجابه بطرس! " تخافوا
يا سيد، إن آنت أنت    "

هو، فمرني أن آتي إليك   
، فقال له  ." على الماء 

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

على الماء ليأتي إلى   
. يسوع



ولكن لما رأى الريح     
شديدة خاف وإذ ابتدأ    

يا رب : "يغرق صرخ 
!" نجني



ففي الحال مد يسوع يده وأمسك    
يا قليل اإليمان،  : "به وقال له 

ولما دخل  "  لماذا شككت؟ 
بطرس والرب يسوع السفينة       

.سكنت الريح 



والذين في السفينة جاءوا     
بالحقيقة  : "وسجدوا له قائلين  

!"أنت ابن اهللا 



يسوع يهّدئ العاصفة  

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        
8، ولوقا 4، ومرقس  14، 8إنجيل مّتى  

" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 



النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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