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Egyik nap egy Zakariás nevű öreg pap 
tömjént égetett Isten templomában. 
A nép kívül imádkozott. Hirtelen 
Zakariás remegni kezdett.



Egy angyal jelent meg. "Ne félj !" - mondta. "Engem 
Isten küldött. A feleséged fiút fog neked szülni. Add 
neki a János nevet. Őt a Szentlélek fogja betölteni a 

születése pillanatától kezdve. 
Sok embert fog az Úrhoz

téríteni."



"Beszélj hozzánk Zakariás." Kívül az emberek 
elcsodálkoztak. Ők nem tudták, hogy

Gábriel arkangyal mondta Zakariásnak,
hogy a gyermek megszületéséig

nem beszélhet, mivel nem hitt
az Isten üzenetének. Azt
gondolta, hogy a felesége

túl öreg ahhoz,
hogy gyermeke

szülessen.



Amint hazaért, Zakariás mindent 
leírt, amit az angyal mondott neki. 
A felesége, Erzsébet meg volt 
lepve. Régóta imádkoztak már 
egy gyermekért. Hogy-hogy 
most ez bekövetkezhet ?



Nemsokára Erzsébet 
megtudta, hogy 
kisbabája lesz. 
Köszönetet mondott 
az Istennek. Egyik 
nap Mária, az 
unokatestvére 
látogatta meg. 
Ő is gyermeket várt.



Amikor Mária megérkezett, Erzsébet 
érezte, ahogy a baba megmozdult a 
hasában. Erzsébet megtelt 
Szentlélekkel. Ő tudta, hogy Mária 

gyermeke Jézus 
Krisztus Urunk
lesz. Boldogan
adtak együtt
hálát az Istennek.



Erzsébetnek megszületett a gyermeke, ahogy Isten 
ígérte. "Nevezd Zakariásnak, mint az apját !" -

mondták egyes papok. De ekkor
Zakariásnak eszébe jutott az

Isten parancsa : "Nem ! A
gyermek neve János." Amikor

Zakariás leírta ezeket a
szavakat, visszanyerte a

beszélő képességét. 



Amikor János felnőtt, Éliáshoz hasonlóan Isten első 
embere lett. János az Isten 
Fiának a közeli eljöveteléről 
beszélt az embereknek. A 

zsidó elöljárók gyűlölték Jánost, 
mert gyakran hallották tőle : 
"Bánjátok meg a bűneiteket ! 

Ne vétkezzetek többet !" Ők nem 
szerették, ha a bűneiket 

emlegették.



Mások Keresztelő Jánosnak szólították, mivel ő 
keresztelte meg azokat az embereket, akik 
megbánták a bűneiket. Egyik nap Jézus 
ment oda Keresztelő Jánoshoz, hogy 
megkeresztelkedjen.
János szabadkozott : 
"Inkább neked kellene 
engem megkeresztel-
ned." De Jézus erre 
azt mondta : "Most 
legyen, ahogy 
én akarom !"
Ekkor János
megkeresztelte 
Jézust.



Jézus 
megkeresztelése 
után János látta, 
amint a Szentlélek 
Jézusra száll egy 
galamb képében.
Ez Isten jele volt. 
János tudta, hogy 
Jézus az Isten 
Fia. János az 
Isten bárányának 
nevezte Jézust, 
aki megváltja 
a világ bűnét.



János sok embert térített
meg Istenhez.  De
Heródes, az ördögi
helytartó, börtönbe
vetette Jánost.
János azt mondta
Heródesnek :

"Neked nincs
jogod Heródiással
lefeküdni, mert ő a
fivéred felesége."  
Heródiás tudta,
hogy mindez igaz.



Azt is tudta, hogy 
János az Isten 
szolgája, igaz és 
szent ember.  De 
továbbra sem
akart felhagyni a 

vétkezéssel.  És 
János sem akart 
felhagyni a bűn
elleni prédikálással,
még ha ezért
börtön is várt rá. 



A születésnapja alkalmából Heródes 
egy nagy lakomát csapott.  Heródiás 
lánya táncolt neki.  Heródesnek nagyon 
megtetszett.  "Azt kérhetsz tőlem, amit 

csak akarsz," ígérte neki.  "Még a 
fele királyságomat is."



"Mit is kérjek ?" 
- töprengett 
a fiatal lány. A 
gonosz anyja, 
Heródiás mondta 
meg neki, hogy 
mit kérjen. 
Rettenetes volt !



"Kínáld fel nekem Keresztelő 
Szent János fejét egy tálcán !"  
– mondta a fiatal lány 
Heródesnek.  "Vágjátok 
le Keresztelő János 
fejét és hozzátok ide 
nekem !"  – parancsolta 
Heródes.  Katonái 
engedelmeskedtek neki.



A barátai szomorúan 
temették el Isten derék 
és hű szolgájának 
a testét. János 
munkája az 
Isten számára 
bevégeztetett. 
Lehet, hogy már 
tudták, hogy 
Jézus fogja őket 
megvigasztalni 
a bánatukban.



Isten hirnöke 

Isten Igéjéből, a Bibliából 

vett történet :

Márk 6 ; Lukács 1, 3

"Megvilágít engem a te szavaidnak 
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130 



Vége

37 60



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük.

Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja 
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké 

Vele fogsz élni.

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz 
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem 
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és 
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és 
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem, 

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez 
minden nap !  János 3 : 16
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