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ישוע ותלמידיו היו  
בסירה בשעה שפרצה  

הסערה .  סערה אדירה
הכתה בזעם בים  

סערה שכזאת  .  הכנרת
יכולה לגרום לשבירת  

.הסירה ולטביעתה



.  הגלים מלאו את הסירה במים.  הסערה הפחידה את התלמידים
.  אבל ישוע ישן שינה עמוקה כשראשו נח על כרית

התלמידים העירו את  
,  וקראו, ישוע

,אדוננו"
אנו  , אדוננו

!"טובעים



ואז  .  שאל ישוע את תלמידיו"  ?קטני אמונה,למה אתם פוחדים"
ישוע ציוה על הגלים ... ו... גער ישוע ברוחות להפסיק לנשוב

....לשקוט



.הים שקט ונשתררה דממה עמוקה... והרוח שקטה
מי הוא זה שגם הרוחות והים ",התלמידים תמהו ואמרו

"?נשמעים לו



5000מעל .  לישוע היה יום עסוק נוסף, בפעם אחרת
בעזרת כוח .  איש הלכו אחריו למקום מבודד

ישוע האכיל את ההמון הרב והשתמש  , אלוהים
בשביל זה בארוחת צהרים 

עכשיו  .  של ילד קטן
.  היה כבר ערב

ישוע שלח 
את כולם

.הביתה



ישוע האיץ בהם להיכנס לסירה .  אפילו התלמידים נאלצו לעזוב
.ולשוט אל העבר השני של הים



לאחר שהוא שלח 
עלה ישוע  , את כולם

.  לבדו להר להתפלל
,  כאשר הערב בא

.הוא היה שם לבדו



התלמידים מצאו את  , על האגם
הרוח  .  עצמם בתוך סערה

והסערה מנעו מהם מלהגיע  
למרות  , לצד השני של האגם
שהם חתרו במשך  

התלמידים  .  שעות
,  לא ידעו זאת
אבל הפתעה  
גדולה עמדה  

.בפניהם



בערך בין השעות  
,  שלוש לשש בבוקר
,  באמצע הים הסוער

התלמידים ראו משהו  
.  שמילא אותם בפחד

!"  רוח רפאים"
.הם צעקו



,  אבל זהו היה ישוע
בא  , אדונם ורבם

הולך  אליהם כשהוא 
.על פני המים



קרא  !"  התעודדו"
.  אני הוא.  "אליהם ישוע

,  ענה כיפא."  אל תפחדו
,  אם אתה הוא, אדוני"

צוני לבוא אליך על פני 
,  אז אמר ישוע."  המים

באומץ רב ירד  !"  בוא"
כיפא מן הסירה והלך על 

.פני המים לקראת ישוע



אבל כאשר כיפא  
ראה את הרוח 

הוא פחד  , הסוערת
הוא  .  והחל לשקוע

הצל  , אדוני", צעק
!"אותי



קטן .  "הושיט ישוע את ידו והחזיק את כיפא, מיד
וכאשר  "  ?מדוע עלה ספק בלבך, אמונה

, ישוע וכיפא עלו לסירה
.פסקה הרוח



האנשים שהיו בסירה  
,  התחילו להלל את ישוע

אלוהים  -באמת בן", ואמרו
."אתה



ישוע משקיט את הים הסוער

ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים

:מצוי ב

'לוקס ח', מרקוס ד', יד+ ' מתי ח

"פתח דבריך יאיר"
130, תהלים קיט



הסוף



ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
.  אותו

העונש על  .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא
,  ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו
אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים

הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
. עמו לעולמים

:אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך 

.  אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים

16' יוחנן ג!קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
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