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في أحد األيام، وفي داخل معبد اهللا، آان الكاهن الكبير السن،         
واسمه زآريا، يقدم البخور، وفي الخارج آان الناس يصلون،         

.وفجأة اضطرب زآريا جدا                         



ال تخف، لقد أرسلني اهللا إليك،          :  " لقد جاءه مالك وقال له  
وزوجتك ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ومن بطن أمه يمتلئ    

من الروح القدس، وسيحول أناس                      
إلى   آثيرين                   

." اهللا                        



، ."تكلم معنا، يا زآريا :  "وبالخارج تحير الناس، وقالوا له    
ولم يعرفوا أن المالك جبرائيل قد قال أن     

زآريا سيكون غير قادر على التكلم  
حتى ميالد الطفل ألنه لم يصدق  
الرسالة من اهللا، حيث اعتقد أن     

زوجته آانت آبيرة 
.السن جدا لتحبل     



وفي البيت آتب زآريا آل ما أخبره به المالك،      
وأليصابات امرأته ُذِهلت، ألنهما آانا يصليان       

دائما من أجل طفل، فهل يحدث هذا اآلن؟     



وبعد وقت قصير، عرفت 
أليصابات أنها حامل،   
فعّظمت اهللا، وفي أحد 

األيام ذهبت مريم لزيارة     
نسيبتها أليصابات، ومريم  

.آانت أيضا حامال 



عندما وصلت مريم،  
تحرك الجنين في   

داخل بطن   
أليصابات، وامتألت   
أليصابات من الروح    
القدس، وعرفت أن    
طفل مريم سيكون 

الرب يسوع المسيح،      
وقامتا معا بابتهاج 

.بتعظيم اهللا



وُولد ابن أليصابات آما وعد  
: اهللا، وقال بعض الكهنة

، ."َسمِه زآريا، مثل أباه " 
لكن زآريا تذآر أمر اهللا،    

! ال: " وآتب الكلمات التالية  
، ." اسم الطفل هو يوحنا  

وعندها انفتح فمه ولسانه   
.وتكلم وبارك اهللا



عندما آبر يوحنا صار مثل إيليا، رجل اهللا العظيم، وأخبر       
يوحنا الناس أن ابن اهللا سوف   
يجيء قريبا ليبارآهم، ولكن

زعماء اليهود آرهوا يوحنا ألنه    
توقفوا عن عمل! توبوا: "قال لهم
، فهم لم يريدوا سماع أي   ."الخطية  

.                  شيء عن آثامهم



والبعض سماه يوحنا المعمدان ألنه غّطس الناس التائبين في         
إلظهار أنهم آانوا آسفين     ) أي عمّدهم (                   الماء  

،                                    على آثامهم، وفي يوم من األيام 
حنا                                                  جاء يسوع إلى يو   
 يوحنا                                                    لُيعمده، ولكن
أنا : "                                                    اعترض قائال 
أعتمد                                                        محتاج أن 
، لكن  "                                                            منك
:   قال                                                            يسوع

اسمح   "                                                                 
، فعمده  "                                                         اآلن  

.   يوحنا                                                                



       بعد تعميد يسوع،  
رأى يوحنا أن الروح     

القدس نزل على يسوع     
على شكل حمامة، 

وهذه آانت عالمة من 
اهللا، وعرف يوحنا أن 

يسوع هو ابن اهللا،  
وقال يوحنا عن المسيح   

أنه هو حمل اهللا الذي     
.يرفع خطية العالم  



وقاد يوحنا أناس آثيرين الرجوع إلى اهللا، لكن هيرودس،     
الحاآم الشرير، ألقى يوحنا في السجن، ألن يوحنا أخبر             

أنه ذنب  : " هيرودس قائال 
عليك لو أخذت، هيروديا،   

،  " امرأة أخيك، زوجة لك     
وعرف هيرودس أن هذا     

حق، وعرف أيضا أن يوحنا   
آان خادم اهللا، وهو عادل 

وقديس، لكن هيرودس    
لم يرد التوقف عن الخطية،     

ويوحنا لم يتوقف عن الوعظ 
.     ضد اإلثم، حتى إذا أدى ذلك إلى السجن         



وفي عيد ميالد هيرودس عمل له حفل آبير،    
ورقصت له ابنة هيروديا، مما أسعد هيرودس،      

مهما طلبتي مني ألعطينك : "حتى أنه أقسم لها  
."حتى نصف مملكتي



ماذا : "وتساءلت البنت 
، أما أمها  " سأطلب؟

الشريرة، والتي آانت     
تكره يوحنا، فأخبرتها 

لقد آان  ! ماذا تطلب
!فظيعا



: لقد قالت البنت لهيرودس  
أريد أن تعطيني رأس يوحنا     " 

 فحزن  ".المعمدان على طبق 
الملك جدا وتأسف على القسم       

الذي أعطاه، ولكن آبرياءه    
:    منعه من رده، فأمر خادمه 

اقطعوا رأس يوحنا               " 
، فأطاع     "     وأحضروه هنا 
.      جنوده األمر 



فدفن أصدقاء  
يوحنا، وهم  

حزانى، جثة الخادم      
المخلص والشجاع      
هللا، لقد انتهى اآلن   

عمل يوحنا هللا، 
ولربما عرفوا أن   

يسوع يمكن أن 
.يواسيهم في حزنهم 



" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 

رجل ُمرسل من اهللا   

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

6، وإنجيل مرقس  2 و1إنجيل لوقا  



النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،   .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،     !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل  سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
 . ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك    . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
 .16: 3 إنجيل يوحنا   !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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في أحد األيام، وفي داخل معبد اهللا، آان الكاهن الكبير السن،         
واسمه زآريا، يقدم البخور، وفي الخارج آان الناس يصلون،         

. وفجأة اضطرب زآريا جدا  



ال تخف، لقد أرسلني اهللا إليك،         :  " لقد جاءه مالك وقال له  
وزوجتك ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ومن بطن أمه يمتلئ    

من الروح القدس، وسيحول أناس آثيرين    
."                   إلى اهللا  



، ."تكلم معنا، يا زآريا :  "وبالخارج تحير الناس، وقالوا له    
ولم يعرفوا أن المالك جبرائيل قد قال أن     

زآريا سيكون غير قادر على التكلم  
حتى ميالد الطفل ألنه لم يصدق  
الرسالة من اهللا، حيث اعتقد أن     

زوجته آانت آبيرة 
.السن جدا لتحبل     



وفي البيت آتب زآريا آل ما أخبره به المالك،      
وأليصابات امرأته ُذِهلت، ألنهما آانا يصليان       

دائما من أجل طفل، فهل يحدث هذا اآلن؟     



وبعد وقت قصير، عرفت 
أليصابات أنها حامل،   
فعّظمت اهللا، وفي أحد 

األيام ذهبت مريم لزيارة     
نسيبتها أليصابات، ومريم  

.آانت أيضا حامال 



عندما وصلت مريم،  
تحرك الجنين في   

داخل بطن   
أليصابات، وامتألت   
أليصابات من الروح    
القدس، وعرفت أن    
طفل مريم سيكون 

الرب يسوع المسيح،      
وقامتا معا بابتهاج 

.بتعظيم اهللا



وُولد ابن أليصابات آما وعد  
: اهللا، وقال بعض الكهنة

، ."َسمِه زآريا، مثل أباه " 
لكن زآريا تذآر أمر اهللا،    

! ال: " وآتب الكلمات التالية  
، ." اسم الطفل هو يوحنا  

وعندها انفتح فمه ولسانه   
.وتكلم وبارك اهللا



عندما آبر يوحنا صار مثل إيليا، رجل اهللا العظيم، وأخبر       
يوحنا الناس أن ابن اهللا سوف   
يجيء قريبا ليبارآهم، ولكن

زعماء اليهود آرهوا يوحنا ألنه    
توقفوا عن عمل! توبوا: "قال لهم
، فهم لم يريدوا سماع أي   ."الخطية  

.                  شيء عن آثامهم



والبعض سماه يوحنا المعمدان ألنه غّطس الناس التائبين في         
إلظهار أنهم آانوا آسفين     ) أي عمّدهم (                   الماء  

،                                    على آثامهم، وفي يوم من األيام 
حنا                                                  جاء يسوع إلى يو   
 يوحنا                                                    لُيعمده، ولكن
أنا : "                                                    اعترض قائال 
أعتمد                                                        محتاج أن 
، لكن  "                                                            منك
:   قال                                                            يسوع

اسمح   "                                                                 
، فعمده  "                                                         اآلن  

.   يوحنا                                                                



       بعد تعميد يسوع،  
رأى يوحنا أن الروح     

القدس نزل على يسوع     
على شكل حمامة، 

وهذه آانت عالمة من 
اهللا، وعرف يوحنا أن 

يسوع هو ابن اهللا،  
وقال يوحنا عن المسيح   

أنه هو حمل اهللا الذي     
.يرفع خطية العالم  



وقاد يوحنا أناس آثيرين الرجوع إلى اهللا، لكن هيرودس،     
الحاآم الشرير، ألقى يوحنا في السجن، ألن يوحنا أخبر             

أنه ذنب  : " هيرودس قائال 
عليك لو أخذت، هيروديا،   

،  " امرأة أخيك، زوجة لك     
وعرف هيرودس أن هذا     

حق، وعرف أيضا أن يوحنا   
آان خادم اهللا، وهو عادل 

وقديس، لكن هيرودس    
لم يرد التوقف عن الخطية،     

ويوحنا لم يتوقف عن الوعظ 
.     ضد اإلثم، حتى إذا أدى ذلك إلى السجن         



وفي عيد ميالد هيرودس عمل له حفل آبير،    
ورقصت له ابنة هيروديا، مما أسعد هيرودس،      

مهما طلبتي مني ألعطينك : "حتى أنه أقسم لها  
."حتى نصف مملكتي



ماذا : "وتساءلت البنت 
، أما أمها  " سأطلب؟

الشريرة، والتي آانت     
تكره يوحنا، فأخبرتها 

لقد آان  ! ماذا تطلب
!فظيعا



: لقد قالت البنت لهيرودس  
أريد أن تعطيني رأس يوحنا     " 

 فحزن  ".المعمدان على طبق 
الملك جدا وتأسف على القسم       

الذي أعطاه، ولكن آبرياءه    
:    منعه من رده، فأمر خادمه 

اقطعوا رأس يوحنا               " 
، فأطاع     "     وأحضروه هنا 
.      جنوده األمر 



فدفن أصدقاء  
يوحنا، وهم  

حزانى، جثة الخادم      
المخلص والشجاع      
هللا، لقد انتهى اآلن   

عمل يوحنا هللا، 
ولربما عرفوا أن   

يسوع يمكن أن 
.يواسيهم في حزنهم 



" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 

رجل ُمرسل من اهللا   

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

6، وإنجيل مرقس  2 و1إنجيل لوقا  
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النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،   .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،     !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل  سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
 . ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك    . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
 .16: 3 إنجيل يوحنا   !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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