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.  نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



روزی کاھن پیری بھ نام زکریا در معبد بزرگ مشغول
در بیرون معبد بزرگ.  سوزاندن بخور بود

ناگھان زکریا. مردم مشغول دعا بودند
.از ترس بھ لرزه درآمد



تاده فرسمرا نترس، خدا ":در آنجا ظاھر شد و گفتایفرشتھ
.  راسم او را یحیی بگذا. تو صاحب  پسری خواھی شد. است

را بسیاری و بود القدس خواھد او پر از روح
خواھد ھدایت خداوند سوی بھ 

."کرد



عجب سکوت زکریا متاز ، مردمی کھ بیرون ایستاده بودند
." با ما حرف بزن":گفتندشده بودند و می

دانستند کھ چون زکریا وعدۀ آنھا نمی
خدا را باور نکرده بود، جبراییل بھ 
او گفتھ بود کھ تا ھنگام بھ دنیا آمدن 

تواند حرف نوزاد دیگر نمی
زکریا با خود . بزند

کرد کھ فکر می
ھمسرش برای 

دار شدن بچھ
خیلی پیر شده 
.  است



تھ وقتی زکریا بھ خانھ رفت ھمۀ سخنان فرش
ن الیزابت نیز از ای. را برای ھمسرش نوشت

دارآنھا ھمیشھ برای بچھ. مسئلھ متعجب شد
اد؟آیا این اتفاق خواھد افت. کردندشدن دعا می



خیلی زود الیزابت 
متوجھ شد کھ حاملھ 
شده است و خدا را 

روزی . شکر کرد
مریم، دختر عموی 
الیزابت، بھ مالقات

مریم نیز نیز. او آمد
.حاملھ شده بود



م وقتی مریم بھ آنجا رسید، بچھ در شک
و الیزابت شروع بھ تکان خوردن کرد،

او . القدس پر شدالیزابت از روح
دانست کھ بچۀ مریم می

عیسی مسیح خداوند 
آن دو . خواھد بود

زن با خوشی شروع 
بھ شکرگزاری 

.خدا کردند



ا نیطور کھ خدا گفتھ بود فرزند الیزابت بھ دھمان
خواستند نام پدرش خویشاوندان او می. آمد

.  یعنی زکریا را بھ روی طفل بگذارند
زکریا فرمان خداوند را بھ یاد 
:  آورد و بر روی کاغذی نوشت

."  اسم طفل یحیی است! نھ"
وقتی زکریا نام یحیی 

را نوشت زبانش 
پس . باز شد

شروع بھ 
شکرگزاری 
.خدا کرد



وقتی یحیی بزرگ شد، مانند 
ایلیای نبی بود، مردی پر از 

داد یحیی خبر می. القدسروح
کھ مسیح موعود بھ زودی 

.خواھد آمد تا آنھا را برکت دھد



رھبران یھود از یحیی متنفّر 
بودند زیرا یحیی بھ مردم 

گناه ! توبھ کنید": گفتمی
خواستند در آنھا نمی."نکنید

.مورد گناھانشان چیزی بدانند



مردم او را یحیای تعمید دھنده نامیدند زیرا او مردم را بھ
اند، درنشانۀ این کھ از گناھان خود توبھ کرده

روزی عیسی آمد تا یحیی. دادآب تعمید می
یحیی. او را تعمید بدھد

من: "با اعتراض گفت
احتیاج دارم از تو تعمید

اما عیسی." بگیرم
:پاسخ داد

بگذار ھمین"
."طور باشد

سپس یحیی
.او را تعمید داد



بعد از تعمید
عیسی، یحیی دید

القدس بھکھ روح
شکل کبوتری بر

این . عیسی نازل شد
عالمتی از طرف خدا

دانستیحیی می. بود
.کھ عیسی پسر خداست
یحیی عیسی را برۀ
خدا نامید یعنی کسی
کھ گناه جھان را
.برخواھد داشت



اما . یحیی بسیاری از مردم را بھ طرف خدا ھدایت کرد
.  اختھیرودیس، کھ حاکم شریری بود، یحیی را بھ زندان اند

ھ تو با درست نیست ک: "زیرا یحیی بھ ھیرودیس گفتھ بود
."ایازدواج کردهخود برادر ھیردویا، یعنی زن 

دانست کھ ھیردویس می
یحیی خادم خدا و مردی 

مقدّس است، اما نمی
خواست از گناه خود دست 

یحیی حتی در . بردارد
زندان ھم از صحبت کردن 

برضد گناه و لزوم توبھ، 
.داشتدست برنمی



.  ودبھ خاطر روز تولد ھیرودیس جشن بزرگی برپا شده ب
دختر ھیرودیا برای ھیرودیس رقصید و او از رقص 

چھ : "ھیرودیا بسیار لذّت برد و بھ آن دختر گفت
توانی خواھی کھ بھ تو بدھم؟ تو حتی میمی

نصف مملکت مرا ھم درخواست
".کنی



آن دختر از 
:  مادرش پرسید

مادر " چھ بخواھم؟"
شریر وی کھ از 

یحیی نفرت داشت 
سر : "بھ او گفت

یحیای تعمید دھنده 
این ." را بخواه

درخواست خیلی 
!  شرارت بار بود



ا سر یحیی تعمید دھنده ر: "گفتھیردویا بھ ھیرودیس 
ه ھیرودیس از قولی کھ داد." بدھیدیک سینی بھ من در

واھداّما مغرورتر از آن بود کھ بخبود بسیار متأسف بود، 
بنابراین.قول خودش را بشکند

دستور داد کھ سر یحیی را قطع
.کنند و نزد او بیاورند
سربازان او اطاعت
کردند و ھمان کار
.را انجام دادند



سد شاگردان یحیی با اندوه بسیار ج
خادم با وفا و غیور خدا را دفن 

خدا خدمت یحیی برای . کردند
.  ودپایان رسیده باکنون بھ 

شاگردان یحییاحتماالً 
ستند کھندامی

تواند آنھاعیسی می
را در اندوھی کھ

.تسلی بدھددارند 



مردی کھ از طرف خدا فرستاده شد

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس

۶و مرقس ۳و ۱لوقا 

."بخشدکشف کالم تو نور می "
۱۳۰: ۱۱۹مزمور
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کھ ما را کنندصحبت مییمقدّس با ما در بارۀ خدایداستانھای کتاب
.  آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز او را بشناسید

.  خواندایم کارھایی کھ او آنھا را گناه میداند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
ود قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خمجازات گناه مرگ است، اّما خدا جھانیان را آن

ح پس از عیسی مسی. را فرستاد تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد
از او اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و. دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتمرگ

بخواھی کھ گناھان تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 
.خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد

عیسای عزیز من :اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این دعا را بکن
ن ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان م

ان کنم کھ وارد زندگی من بشوی و گناھخواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی
. ی کنمای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگمرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

.آمین. ی کنمکمکم کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و برای تو زندگ

۱۶:۳انجیل یوحنا ! مقدّس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کنکتاب
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