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. نماييد به شرط آن که رايگان توزيع شود



گ روزی کاهن پيری به نام زکريا در معبد بزر
در بيرون معبد  .مشغول سوزاندن بخور بود

.بزرگ مردم مشغول دعا بودند
ناگهان زکريا از ترس 

.به لرزه درآمد 



:در آنجا ظاهر شد و گفت ای فرشته



تو . نترس، خدا مرا فرستاده است"
اسم او . صاحب  پسری خواهی شد

.را يحيی بگذار                     



و بسياری را  القدس خواهد بود او پر از روح
."به سوی خداوند هدايت خواهد کرد



مردمی که بيرون ايستاده بودند، 
از سکوت زکريا متعجب 

:گفتند شده بودند و می



دانستند که چون   آنها نمی." با ما حرف بزن"
زکريا وعدۀ خدا را باور نکرده بود، 

جبراييل به او گفته بود که تا 
هنگام به دنيا آمدن نوزاد 

تواند  ديگر نمی
.حرف بزند



کرد  زکريا با خود فکر می
دار  که همسرش برای بچه

.  شدن خيلی پير شده است



ه را وقتی زکريا به خانه رفت همۀ سخنان فرشت
اليزابت نيز از. برای همسرش نوشت

آنها هميشه. اين مسئله متعجب شد 
.کردند دار شدن دعا می برای بچه 

آيا اين اتفاق 
خواهد 

افتاد؟ 



خيلی زود اليزابت 
متوجه شد که حامله 
شده است و خدا را 

روزی . شکر کرد
مريم، دختر عموی 
اليزابت، به مالقات 

مريم نيز نيز . او آمد
.حامله شده بود



وقتی مريم به آنجا رسيد، بچه در 
شکم اليزابت شروع به تکان 

خوردن کرد، و 
اليزابت از 

القدس  روح
.پر شد



دانست که بچۀ مريم  او می
عيسی مسيح خداوند 

آن دو . خواهد بود
زن با خوشی 

شروع به 
شکرگزاری 

.خدا کردند



طور که خدا گفته بود  همان
.  ا آمدنيفرزند اليزابت به د
خواستند  خويشاوندان او می

نام پدرش يعنی زکريا را 
.به روی طفل بگذارند



زکريا فرمان خداوند را به ياد 
:  آورد و بر روی کاغذی نوشت

."  اسم طفل يحيی است! نه"
وقتی زکريا نام يحيی را 

.  نوشت زبانش باز شد
پس شروع به 
شکرگزاری 

.خدا کرد



وقتی يحيی بزرگ شد، مانند 
ايليای نبی بود، مردی پر 

يحيی خبر . القدس از روح
داد که مسيح موعود به  می

زودی خواهد آمد تا آنها را 
.برکت دهد                  



رهبران يهود از يحيی متنفّر 
بودند زيرا يحيی به مردم 

گناه ! توبه کنيد": گفت می
خواستند  آنها نمی ."نکنيد

در مورد گناهانشان          
.چيزی بدانند                



مردم او را يحيای تعميد دهنده ناميدند زيرا او 
مردم را به نشانۀ اين که از گناهان

اند، خود توبه کرده 
در آب تعميد 

.داد می 



حيی ي. روزی عيسی آمد تا يحيی او را تعميد بدهد
من احتياج دارم: "با اعتراض گفت
."از تو تعميد بگيرم 
:اما عيسی پاسخ داد 

بگذار همين طور" 
سپس." باشد 

يحيی او را 
.تعميد داد 



بعد از تعميد
يدعيسی، يحيی د 
هالقدس ب که روح 
رشکل کبوتری ب 
.عيسی نازل شد 



اين عالمتی از
.طرف خدا بود 
 دانست يحيی می 

 که عيسی پسر
يحيی . خداست

ا عيسی را برۀ خد
یناميد يعنی کس

که گناه جهان را 
.برخواهد داشت 



يحيی بسياری از 
مردم را به طرف 

اما . خدا هدايت کرد
 هيروديس، که حاکم
 شريری بود، يحيی

.را به زندان انداخت



زيرا يحيی به 
:  ودهيروديس گفته ب

 درست نيست که"
نی تو با هيردويا، يع
زن برادر خود 

."ای ازدواج کرده



 دانست که يحيی خادم خدا هيردويس می
خواست  نمی و مردی مقدّس است، اما

از گناه خود دست 
يحيی حتی .بردارد

در زندان هم از 
صحبت کردن برضد 

گناه و لزوم توبه، 
.داشت دست برنمی



به خاطر روز تولد هيروديس جشن بزرگی 
 دختر هيروديا برای هيروديس. برپا شده بود

رقصيد و او از رقص هيروديا بسيار 
چه : "لذّت برد و به آن دختر گفت    

که به تو بدهم؟      خواهی  می               



ت توانی نصف مملک تو حتی می
".کنی مرا هم درخواست



آن دختر از 
:  مادرش پرسيد

"چه بخواهم؟"



مادر شرير وی 
رت که از يحيی نف

: داشت به او گفت
يد سر يحيای تعم"

." دهنده را بخواه
اين درخواست 
خيلی شرارت 

! بار بود



: هيردويا به هيروديس گفت
 سر يحيی تعميد دهنده را در"

."  يک سينی به من بدهيد
هيروديس از قولی که داده

بود بسيار متأسف بود، 
اّما مغرورتر از آن 
بود که بخواهد قول 

.را بشکند خودش 



ه سر بنابراين دستور داد ک
زد يحيی را قطع کنند و ن

سربازان او . او بياورند
اطاعت کردند و

همان کار را انجام 
.دادند 



وه شاگردان يحيی با اند
فا بسيار جسد خادم با و

و غيور خدا را دفن 
خدمت يحيی . کردند

برای خدا اکنون
به پايان رسيده 

.بود 



يیاحتماالً شاگردان يح
 ستند که عيسیندا می 

تواند آنها را در  می
اندوهی که دارند

.تسلی بدهد 



مردی که از طرف خدا فرستاده شد

سمقدّ  داستانی از کالم خدا، يعنی کتاب

بر اساس

۶و مرقس   ٣و  ١لوقا 

."بخشد کشف کالم تو نور می "
١٣٠: ١١٩ مزمور



پايان



کنند صحبت می یمقدّس با ما در بارۀ خداي داستانهای کتاب
که ما را آفريد و ارادۀ او اين است که شما نيز 

.  او را بشناسيد

ايم کارهايی که او  داند که ما کارهای بدی انجام داده خدا می
مجازات گناه مرگ است، اّما خدا . خواند آنها را گناه می

تاد قدر محبت نمود که پسر يگانۀ خود را فرس جهانيان را آن
يسی ع. تا بر روی صليب به خاطر بخشش گناهان ما بميرد

.  دوباره زنده شد و به آسمان باال رفتمسيح پس از مرگ
هان اگر تو به عيسی ايمان بياوری و از او بخواهی که گنا

تو را بيامرزد، او تو را خواهد بخشيد و وارد قلب تو 
.خواهد شد و تو برای هميشه با او زندگی خواهی کرد



عا را اگر به اين حقيقت ايمان داری، از صميم قلب اين د
عيسای عزيز من ايمان دارم که تو خدا هستی، و :بکن

به صورت انسان به زمين آمدی تا برای گناهان من 
کنم که وارد  خواهش می. بميری، و اکنون زنده هستی

ندگی زندگی من بشوی و گناهان مرا ببخشی تا بتوانم ز
کمکم . مای داشته باشم و برای هميشه با تو زندگی کن تازه

م و کن تا به عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کن
.آمين. برای تو زندگی کنم

! مقدّس را هر روز بخوان و هميشه دعا کن کتاب
 ١۶:٣انجيل يوحنا 
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