
رجل ُمرسل من 
هللا

الكتاب المقدس لألطفال 
یقدم

في أحد األیام، وفي داخل معبد هللا، كان الكاھن الكبیر السن،
واسمھ زكریا، یقدم البخور، وفي الخارج كان الناس یصلون، 

.وفجأة اضطرب زكریا جدا

كتبھا إدوارد ھیوز
صورھا جین فوریست و الزاریوس

ھیئھا لین دوركسین
Alastair Paterson

انتاج ھیئة جینیسیس للبحث
www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

ھیئة جینیسیس للنشر 2020 ©
2.من حقك أن تنسخ وتطبع ھذه القصة، كما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبیعھا: اتفاقیة االستخدام 1



عندما وصلت مریم، 
تحرك الجنین في 

داخل بطن 
ألیصابات، وامتألت 
ألیصابات من الروح 
القدس، وعرفت أن 
طفل مریم سیكون 

الرب یسوع المسیح، 
وقامتا معا بابتھاج 

.بتعظیم هللا

بھ وفي البیت كتب زكریا كل ما أخبره 
ألنھما ، ، وألیصابات امرأتھ ذُِھلتالمالك

، یصلیان دائما من أجل طفلكانا 
یحدث ھذا اآلن؟فھل 

ال تخف، لقد أرسلني هللا إلیك، : "لقد جاءه مالك وقال لھ
وزوجتك ستلد لك ابنا وتسمیھ یوحنا، ومن بطن أمھ یمتلئ

من الروح القدس، وسیحول أناس كثیرین
." إلى هللا

وُولد ابن ألیصابات كما وعد
:  هللا، وقال بعض الكھنة

، ."َسمِھ زكریا، مثل أباه"
لكن زكریا تذكر أمر هللا، 

!  ال: "وكتب الكلمات التالیة
، ."اسم الطفل ھو یوحنا

وعندھا انفتح فمھ ولسانھ 
.وتكلم وبارك هللا

وبعد وقت قصیر، عرفت 
ألیصابات أنھا حامل، 
فعّظمت هللا، وفي أحد 

األیام ذھبت مریم لزیارة 
یم نسیبتھا ألیصابات، ومر

.كانت أیضا حامال

، ."تكلم معنا، یا زكریا: "وبالخارج تحیر الناس، وقالوا لھ
ولم یعرفوا أن المالك جبرائیل قد قال أن

زكریا سیكون غیر قادر على التكلم
حتى میالد الطفل ألنھ لم یصدق
الرسالة من هللا، حیث اعتقد أن

زوجتھ كانت كبیرة
.السن جدا لتحبل
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وفي عید میالد ھیرودس عمل لھ حفل كبیر، 
ورقصت لھ ابنة ھیرودیا، مما أسعد ھیرودس، 

مھما طلبتي مني ألعطینك : "حتى أنھ أقسم لھا
."حتى نصف مملكتي

بعد تعمید یسوع،
رأى یوحنا أن الروح 

القدس نزل على یسوع 
على شكل حمامة، 

وھذه كانت عالمة من 
هللا، وعرف یوحنا أن 

یسوع ھو ابن هللا، وقال
یوحنا عن المسیح أنھ 

ھو حمل هللا الذي یرفع 
.خطیة العالم

عندما كبر یوحنا صار مثل إیلیا، رجل هللا العظیم، وأخبر 
یوحنا الناس أن ابن هللا سوف
یجيء قریبا لیباركھم، ولكن

زعماء الیھود كرھوا یوحنا ألنھ
توقفوا عن عمل! توبوا: "قال لھم
، فھم لم یریدوا سماع أي."الخطیة

.شيء عن آثامھم

ماذا : "وتساءلت البنت
، أما أمھا "سأطلب؟

الشریرة، والتي كانت
ھا تكره یوحنا، فأخبرت

لقد كان ! ماذا تطلب
!فظیعا

وقاد یوحنا أناس كثیرین الرجوع إلى هللا، لكن ھیرودس، 
الحاكم الشریر، ألقى یوحنا في السجن، ألن یوحنا أخبر 

أنھ ذنب : "ھیرودس قائال
علیك لو أخذت، ھیرودیا، 

، "امرأة أخیك، زوجة لك
وعرف ھیرودس أن ھذا 

حق، وعرف أیضا أن یوحنا 
كان خادم هللا، وھو عادل 

وقدیس، لكن ھیرودس 
لم یرد التوقف عن الخطیة، 

ویوحنا لم یتوقف عن الوعظ 
.ضد اإلثم، حتى إذا أدى ذلك إلى السجن

والبعض سماه یوحنا المعمدان ألنھ غّطس الناس التائبین في
إلظھار أنھم كانوا آسفین                                      ) أي عمدّھم(الماء 

على آثامھم، وفي یوم من األیام،                                                  
جاء یسوع إلى یوحنا                                                    
لیُعمده، ولكن یوحنا                                                    

أنا                                                        : "اعترض قائال
محتاج أن أعتمد                                                             

، لكن                                                             "منك
:                                                                  یسوع قال

اسمح                                                           "
، فعمده                                                                   "اآلن

.یوحنا
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، قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا
تي والیعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، هللا .تعرفھأن یریدك والذي 

دا، عقوبة ھذه الخطیة ھو الموت، ولكن هللا یحبك ج. ھو خطیةیسمیھا 
یب لك ابنھ الوحید، یسوع المسیح، لیموت على الصلأرسل لذلك 

م بعد ذلك أتى یسوع إلى عالمنا ھذا ث.خطایاكأجل من ویُعاقب 
وتسألھ تؤمن بیسوع المسیح، عندما .السماءإلى مضى 

!یفعل ذلكفسوف ، خطایاكیغفر أن 
تحیا وسوف ، یأتي ویسكن بك اآلنسوف 

:حق، فقط قل ذلك �ھذا أنآمنت لو .معھ إلى األبد
وت من إنسانا لتمسیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت

أجل خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي
آتي خطایاي، لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف 

ك ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش ل. أحیا معك إلى األبدلكي إلیك،
!الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوماقرأ .آمین. كابن لك

.16: 3یوحنا إنجیل 

"فتح كالمك ینیر العقل"
130: 119مزمور 

رجل ُمرسل من هللا

قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

6، وإنجیل مرقس 2و1إنجیل لوقا 

:لقد قالت البنت لھیرودس
نا أرید أن تعطیني رأس یوح"

فحزن ." المعمدان على طبق
م الملك جدا وتأسف على القس
الذي أعطاه، ولكن كبریاءه 
:       منعھ من رده، فأمر خادمھ

یوحنارأس اقطعوا "
، "ھناوأحضروه 

جنوده فأطاع
.األمر

النھایة
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فدفن أصدقاء 
یوحنا، وھم 

حزانى، جثة الخادم 
المخلص والشجاع 
�، لقد انتھى اآلن 

عمل یوحنا �، 
ولربما عرفوا أن 

یسوع یمكن أن 
.یواسیھم في حزنھم
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