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İsa və Onun
şagirdləri böyük
bir tufan qalxanda
qayıqda idilər.  
Tufan Qalileya
gölünə qəzəblə
zərbələr vururdu.  
Bu cür tufan
qayığın qəzasına
və batmasına
səbəb ola bilərdi. 



Tufan şagirdləri vahiməyə saldı.  Dalğalar qayığı su ilə 
dolduraraq örtdü, lakin İsa tufanda yastıq üzərində yuxuya 
getmişdi.  Şagirdlər qışqıraraq İsanı oyatdılar: “Müəllim, 

Müəllim,
biz həlak
oluruq!”



İsa şagirdlərdən soruşdu: “Niyə qorxursunuz, hələ imanınız
yoxdurmu?”  Sonra İsa küləyə qadağan etdi … və… İsa 
coşqun dalğalara susmağı və sakit olmağı əmr etdi…



KÜLƏK SAKİTLƏŞDİ... VƏ GÖLDƏ SÜKUT OLDU.
Şagirdlər dəhşətə düşüb bir-birlərindən soruşdular: “Bu 
Adam kimdir ki, külək də, göl də Ona itaət edir?”



Bir müddət sonra İsanın digər məşğul bir günü
var idi.  5000 nəfərdən çox adam Onun ardınca

səhralığa getdi.  Allahın qüdrəti ilə İsa bir
oğlanın balaca naharından istifadə

edərək, bütün izdihamı
doyuzdurdu.  İsa

hamını yola
saldı. 



Hətta şagirdlər də getməli idilər.  İsa onların qayığa
minmələrini və Ondan öncə Qalileya gölünün o biri
sahilinə getmələrini istədi. 



Hamını
uzaqlaşdırandan
sonra tək dua
etmək üçün İsa 
dağa qalxdı.  
Axşam düşəndə
O, orada tək idi. 



Şagirdlər göldə tufana düşdülər.  
Onların saatlarla avar

çəkmələrinə baxmayaraq, 
tufan onları gölün o biri

tərəfinə keçmələrinə
mane olurdu.  
Şagirdlər bunu

bilmirdilər, lakin
onları
böyük bir
sürpriz

gözləyirdi!



Haradasa səhər saat
üç ilə altı arasında, 
küləkli dənizin
ortasında, şagirdlər
onları qorxuya salan
bir şey gördülər.  
Onlar qışqırdılar: 
“Bu bir kabusdur!”  
Lakin bu, SU 
ÜZƏRİNDƏ 
YERİYƏRƏK, 
onlara tərəf gələn
onların Rəbbi və
Müəllimi İsa idi. 



İsa onlara müraciət
edib dedi: “Cəsarətli
olun!  Bu, Mənəm, 
qorxmayın”.  Peter 
cavab verdi: “Rəbb, 
əgər bu, Sənsənsə, əmr
etdi ki, suların üstü ilə
Sənin yanına gəlim”.  
Beləliklə, İsa dedi: 
“Gəl”.  Peter cəsarətlə
qayıqdan düşüb suyun
üzəri ilə addımladı və
İsaya doğru yeridi. 



Lakin küləyin
güclü əsdiyini
görəndə Peter 
qorxdu və
batmağa başladı.  
O qışqırdı: 
“Rəbb, məni
xilas et!” 



İsa dərhal əlini uzatdı və Peteri tutdu.  
O soruşdu: “Ey imanı az olan adam, 
nə üçün şübhə etdin?”  Peter və Rəbb
İsa qayığa minəndə külək sakitləşdi.



Sonra qayıqda olanlar
gəldilər və İsaya ibadət
edərək dedilər: “Sən
həqiqətən Allahın
Oğlusan”.



İsa Tufanlı Gölü Yatırır

Allahın Sözü, Müqəddəs Kitabdan
olan bir hekayədir

Matta 8, 14; Mark 4; Luka 8 

“Kəlamının açıqlanması nur saçır”. 
Məzmur 119:130
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Son



Bu Müqəddəs Kitab hekayəsi bizə, bizi yaradan və Onu tanımağımızı
istəyən Allahımızdan bəhs edir.

Allah, Onun günah adlandırdığı pis şeyləri etdiyimizi bilir.  Günahın
cəzası ölümdür, lakin Allah səni o qədər çox sevir ki, O, Öz yeganə

Oğlunu, İsanı Çarmıxda ölmək və sənin günahlarına görə cəzalandırılmaq
üçün göndərdi.  Sonra İsa dirildi və Göylərə getdi!  Əgər sən İsaya inansan

və Ondan günahlarını bağışlamasını diləsən, O, bunu edəcək!; O indi
gələcək və daxilində yaşayacaq və sən əbədiyyən Onunla birlikdə

yaşayacaqsan. 

Əgər sən bunların həqiqət olduğuna inanırsansa, onda bunu Allaha de: 
Əziz İsa, mən inanıram ki, Sən Allahsan və mənim günahlarıma görə

ölmək üçün insan oldun və indi Sən yenidən yaşayırsan.  Xahiş edirəm, 
həyatıma gəl və mənim günahlarımı bağışla ki, mən indi yeni həyata malik

ola və bir gün Səninlə birlikdə əbədiyyən yaşaya bilim.  Sənə itaət
etməkdə və Sənin övladın kimi yaşamaqda mənə kömək et.  Amin. 

Müqəddəs Kitabı oxu və hər gün Allahla danış!   Yəhya 3:16


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18

