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Әйса вә 
Униң шагиртлири 
қаттиқ боран чиқип 
кәткәндә,кемидә 
болған еди. 
Боран Җәлилийә 
деңизини 
ғәзәпләндүрди. 
Мундақ боран 
кемини ғәриқ 
қилип 
чөктүрүветиши 
мүмкин еди. 



Боран шагиртларни қорқутувәтти. Долқунлар 
кемини бесип суға толтурди. Бирақ Әйса ястуққа 
баш қоюп уйқиға кәткән еди, боран чиққанда 

ухлаватқан
еди. 



“Неманчә қорқисиләр, ишәнчиңлар немә дегән 
аҗиз!” - дәп Әйса шагиртлиридин сориди. 
Шуниңдин кейин Әйса боранға тохташни буйриди... 
вә... Әйса долқунларға бесилип тиничлинишни 
буйриди...



БОРАН ТОХТАП, ДЕҢИЗ ПӘСЛӘП, 
ТИНИЧЛАНДИ. Шагиртләр һәйран қелип: “Һәтта 
боран вә долқунларму Униңға беқинидиған У ким 

болуши мүмкин!” – деди.



Узун өтмәй  Әйсада йәнә бир қийин күн 
болди. 5000-дин ощуқ адәм Униң кәйнидин
меңип бир чөл йәргә кәлди. Худаниң күчи

билән Әйса бир кичик балиниң
чүшки тамиғини пайдилинип, әшу

халайиқниң һәммисини
тамақландурди.
Әнди кәч чүшти.
Әйса һәммисини

тарқитивәтти. 



Шагиртлириғиму кетишкә тоғра кәлди. Әйса уларни 
кемигә олтарғизип, Җәлилийә деңизиниң қарши 
қирғиғиға Өзидин авал өтүшигә мәҗбүр қилди.



У һәммисини 
тарқитивәткәндә, 
Әйса дуа қилиш 
үчүн таққа ялғуз 
Өзи чиқти. Кәч 
чүшкәндә, У шу 
йәрдә ялғуз 
қалди. 



Шагиртлар көлдә 
боранға дуч

болди. Улар бир
нәччә саат үзгән
болсиму, қаттиқ 

боран
уларниң

қарши
қирғаққа

йетишигә
тосалға
болди.



Шагиртлар буни 
билмиди, амма 

уларни йоған
бир һәйран

қалғидәк бир
нәрсә күтүп

турди!



Әтигәндә саат үч вә 
алтиниң арлиғида 
шамал билән 
долқуниватқан 
деңиздә шагиртлар 
өзлирини қаттиқ 
қорқутқан
бирнәрсини көрди.
“У бир алвасти!” –
дәп вақириди улар. 
Лекин у Әйса еди, 
СУ ҮСТИДӘ МЕҢИП, 
уларниң йениға 
келиватқан 
Рәбби вә Устази.



“Хатирҗәм 
болуңлар!” - деди 
Әйса. “Бу Мән; 
қорқмаңлар”. Петрус 
буниңға җававән: 
“Әй Рәббим, әгәр бу 
Сән болсаң, маңиму 
су үстидә меңип кәл 
дәп буйруқ 
бәргәйсән”. Шуңа 
Әйса: “Кәл!” — деди. 
Петрус кемидин 
чүшүп, су үстидә 
Әйсаға қарап маңди. 



Лекин қаттиқ 
чиқиватқан 
боранни көрүп 
Петрус қорқуп 
кәтти вә суға 
чөкүшкә башлиди.
У: “Рәббим, мени 
қутқазғайсән!” —
дәп вақириди.



Әйса дәрһал қолини узитип, уни 
тутувалди. “Әй ишәнчи аҗиз, немишкә 
гуман қилдиң?” — дәп сориди. Петрус 
билән Рәббимиз Әйса кемигә 
чиққанда, шамал тохтиди. 



Шуниңдин кейин 
кемидә болғанлар 
Әйсаға келип, егилип 
сәҗдә қилип, мундақ 
деди: “Сән һәқиқәтән 
Худа Оғли екәнсән!”



Әйса долқунланған деңизни тиничландурди

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Мәтта 8, Мәтта 14, 
Маркус 4, Луқа 8

"Сөзүңниң мәнаси йешилгәндә, нур чачар 
йолумизға."  Зәбур 119:130



Ахири



Бу Муққәдәс китап һекайиси бизни яратқан вә Уни тонушимизни 
халайдиған бизниң әҗайип Худайимиз тоғрилиқ ейтиду. 

Худа бизниң У гуна дәп атайдиған зулум ишларни 
қилидиғанлиғимизни билиду. Гунаниң җазаси - өлүм, бирақ Худа 
сизни шу қәдәр сөйдики, Өзиниң бирдин-бир ялғуз Оғли Әйсани 
чапраста өлүп, сизниң гуналириңиз үчүн җазалинишиқа әвәтти. 

Униңдин кейин Әйса қайта тирилип, өйигә Асманға кәтти! Әгәр сиз 
Әйсаға ишәнсиңиз вә гуналириңиз үчүн кәчүрүм сорисиңиз, У шундақ 

қилиду! У һазир келип, сизниң ичиңиздә  маканлайдиған болиду, 
сизму Униң билән мәңгүлүк һаят кечидиған болисиз. 

Бу һәқиқәт дәп ишәнсиңиз, Худаға мундақ дәп ейтиңиз:
Қәдирдан Әйса, Сән - Худа вә мениң гуналирим үчүн өлүш үчүн адәм 

болуп кәлгиниңгә, вә әнди Сән қайта тирилгиниңгә ишинимән. 
Мениң һаятимға келип, мениң гуналиримни кәчүргәйсән, шуңа мән 

һазир йеңи һаят башлап, бир күни Сениң билән мәңгүлүк биллә 
болуш үчүн кетимән. Маңа Саңа бойсунушқа вә Сениң балаң болуп 

Сениң үчүн өмүр сүрүшкә ярдәм бәргәйсән. Амин. 

Муқәддәс китапни оқуп, һәр күни Худа билән 
сөзлишиңиз! Юһанна 3:16
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