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כוהן מבוגר אחד בשם זכריה , יום אחד בתוך בית המקדש
פתאום .  בחוץ האנשים התפללו.  הקטיר קטורת כמנהג הכוהנים

.נבהל זכריה ופחד נפל עליו



.  אלוהים שלח אותי.  "הוא אמר" ,אל תפחד.  "מלאך אלוהים בא
הוא יהיה מלא ברוח .  אשתך תלד בן ואתה תקרא את שמו יוחנן

הוא ישיב הרבה אנשים.  הקודש מלידה
."אל אלוהים                     



הם לא .  האנשים בחוץ היו מלאי תמיהה."  דבר אלינו זכריה"
ידעו שהמלאך גבריאל אמר לזכריה שהוא לא  

יוכל לדבר עד שהתינוק יוולד וזאת  
מפני שלא האמין למה שאלוהים  

זכריה חשב שאשתו זקנה  .  אמר
מדי מכדי שתוכל 

.ללדת תינוק



זכריה כתב את כל הדברים  , בבית
אשתו אלישבע  .  שהמלאך אמר לו

הם כבר זמן רב מאוד  .  היתה מופתעת
האם זה באמת  .  התפללו לתינוק

?התגשם כעת



כעבור זמן קצר  
ידעה אלישבע שהיא 

היא הללה  .  בהריון
יום .  את אלוהים

בת , אחד באה מרים
דודתה של אלישבע  

מרים גם  .  לביקור
.כן היתה בהריון



כאשר מרים הגיעה  
הרגישה אלישבע כיצד  

.   התינוק רקד בביטנה
אלישבע נתמלאה  

היא  .  ברוח הקודש
ידעה שהתינוק של  

מרים יהיה האדון ישוע  
ביחד שתי .  המשיח

הנשים הללו את 
.אלוהים



קרא לו זכריה  . "התינוק של אלישבע נולד כפי שאלוהים הבטיח
.  אמרו הכוהנים האחרים" ,כמו אביו

זכריה זכר את מה שאלוהים אמר  
שם התינוק הוא  !  לא.  "לו

כאשר זכריה כתב  ."  יוחנן
את המילים האלו הוא 

.  התחיל לדבר שוב
ואז הלל את  

.אלוהים



משרת גדול וחשוב של  , כאשר יוחנן גדל הוא היה כמו אליהו
יוחנן אמר לאנשים  .  אלוהים

שבקרוב יבוא בן האלוהים לברך  
המנהיגים היהודים שנאו את  .  אותם

חזרו  : "יוחנן מפני שהוא אמר להם
הם לא  ."  הפסיקו לחטוא!  בתשובה

  .רצו לשמוע על החטאים שלהם



אחרים קראו לו יוחנן המטביל מכיון  
שהוא הטביל אנשים במים כסמל שהם  

יום אחד בא .  מתחרטים על חטאיהם
.  ישוע ליוחנן כדי להטבל                  
אתה צריך להטביל  "                  
הנח  .  "מחא יוחנן" ,אותי                   

.  אמר ישוע" לזה כעת                        
.ויוחנן הטביל אותו                           



אחרי שישוע נטבל        
ראה יוחנן את רוח       

הקודש יורדת על ישוע  
זה היה  .  בצורת יונה

יוחנן ידע .  סימן מאלוהים
.   שישוע היה בן האלוהים

יוחנן קרא לישוע שה  
האלוהים הנושא את  

.  חטאת העולם



אבל הורדוס .  יוחנן הדריך הרבה אנשים חזרה אל אלוהים
זהו חטא להיות  .  "המנהיג הרשע הכניס את יוחנן לבית הסוהר

נשוי להורודיה מכיון שהיא 
אמר יוחנן " ,אשת אחיך

הורדוס ידע שזאת  .  להורדוס
הורדוס ידע שיוחנן .  האמת

אדם , היה משרת של אלוהים
אבל הוא לא  .  צדיק וקדוש

ויוחנן  .  רצה להפסיק לחטוא
לא הפסיק לדבר נגד החטא  

אפילו אם משמעות הדבר  
.היתה בית סוהר



בתה  .  ביום הולדתו ערך הורדוס משתה גדול
היא מצאה חן  .  של הורודיה רקדה בפניו

הוא  " ,בקשי את מה שתרצי ואתן לך.  "בעיניו
."אפילו עד חצי המלכות.  "הבטיח



"  ?מה כדאי שאבקש"
אמה .  שאלה הילדה

הרשעית הורודיה 
ששנאה את יוחנן 

!  אמרה לה מה לבקש
!זה היה נורא



תן לי את ראשו של יוחנן המטביל  "
.   אמרה הילדה להורדוס" ,בקערה

הורדוס הצטער על הבטחתו אבל הוא 
."  היה גאה מדי מכדי להפר אותה   

כרות את ראשו של יוחנן והבא      
החייל  .  ציוה הורדוס" ,לכאן      

.ציית לו            



בצער רב קברו חבריו 
של יוחנן את גופתו של  
משרת האלוהים הנאמן 

יוחנן השלים  .  והאמיץ
כעת את עבודתו עבור 

אולי חבריו .  אלוהים
של יוחנן ידעו שישוע  

יכול לנחם אותם  
.בצערם



אדם שלוח מאת אלוהים
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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


