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Przyszedł do niego anioł.  
„Nie bój się,” powiedział.
Będzie on napełniony
Duchem Świętym od 
momentu 
narodzin.



Pewnego dnia w świątyni Boga stary 
kapłan o imieniu Zachariasz spalał 
kadzidło. Ludzie modlili 
się na dworze. Nagle 
Zachariasza 
ogarnął 
lęk.



„Przysłał mnie Bóg. Twoja żona bedzie 
miała syna. Nadasz mu imię Jan.

Skieruje wielu ludzi
do Boga.”



„Powiedz coś do nas Zachariaszu.” 
Ludzie na zewnątrz dziwili się 

temu. Nie wiedzieli, że 
anioł Gabriel zapowiedział 

Zachariaszowi, ...



... że ten nie będzie mógł
mówić aż do narodzin

dziecka, ponieważ
nie uwierzył

przesłaniu
od Boga.



Myślał, że jego 
żona była za 
stara na dzieci.



W domu Zachariasz spisał 
wszystko, co powiedział 
mu anioł. Jego żona 
Elżbieta była 
zdumiona.



Odkąd pamiętała modlili 
się o dziecko. Czy teraz 
ich marzenie miało się 
spełnić?



Wkrótce 
Elżbieta 
zaszła w 
ciążę i 
chwaliła 
za to Boga.



Pewnego dnia 
odwiedziła 
ją Maria,
kuzynka 
Elżbiety. 
Maria 
również 
spodziewała 
się dziecka.



Gdy Elżbieta zobaczyła 
Marię, poczuła jak 
dziecko w jej łonie 

gwałtownie się
poruszyło.
Elżbieta
została
napełniona
Duchem
Świętym.



Wiedziała, że dziecko
Marii to Pan Jezus

Chrystus. Obie
z radością
chwaliły za

to Boga.



Dziecko Elżbiety urodziło
się tak, jak obiecał Bóg.
„Nazwij go Zachariasz,

po ojcu,” doradzali
kapłani. Zachariasz

przypomniał
sobie nakaz

od Boga.



„Nie Dziecko będzie miało na imię 
Jan.” Kiedy Zachariasz

napisał to na
tabliczce,
natychmiast
powróciła mu

mowa i
chwalił

Boga.



Jan dorastał i był jak 
Eliasz, wielki sługa 
Boży. Jan mówił

ludziom, że wkrótce 
miał przyjść Mesjasz, 
aby ich pobłogosławić.



Przywódcy żydowscy
nienawidzili Jana
z powodu słów,
które do nich

kierował, „Pokutujcie!
Przestańcie grzeszyć.”



Nie chcieli 
słuchać o
swoich 
grzechach. 



Inni nazywali go Janem Chrzcicielem, 
ponieważ zanurzał ludzi pod 
wodą na znak ich żalu 
za grzechy.
Pewnego dnia 
do Jana 
przyszedł 
Jezus, aby 
dać się 
ochrzcić.



„To ja powinienem być 
ochrzczony przez Ciebie,” 
zaprotestował 
Jan. Ale 
Jezus 
powiedział, 
„Teraz 
ustąp”, 
a Jan 
ustąpił i 
ochrzcił go.



Wtedy Jan 
zobaczył jak 
Duch Święty, 
niczym 
gołębica, 
zstąpił i na 
Nim spoczął. 
To był 
znak od 
Boga.



Jan wiedział, 
że Jezus był 
Synem Bożym. 
Jan nazwał 
Jezusa 
Barankiem 
Bożym, 
który gładzi 
grzech świata. 



Jan skierował 
wielu ludzi
do Boga.
Ale Herod,
okrutny 
władca,
wtrącił 
Jana do
więzienia.



„Nie wolno
ci mieć żony
twego brata, to 
jest grzech,” 
powiedział
Jan Herodowi.
Herod wiedział, 
że to prawda.



Wiedział, że Jan był sługą Bożym, 
człowiekiem prawym

i świętym, ale
nie zaprzestał
grzeszyć. Jan
nadal śmiało
nauczał o
grzechu,
pomimo groźby
więzienia.



W dniu swych urodzin Herod 
urządził wielką ucztę. Córka 
Herodiady zatańczyła dla 

Heroda i urzekła go swym 
tańcem.



„Poproś mnie, o 
co chcesz, a dam ci,” 
obiecał. „Choćby połowę 
mego królestwa.”



„O co warto 
dla siebie 
poprosić?” 
zastanawiała 
się 
dziewczyna.



Herodiada, 
jej zła 
matka, 
nienawidziła 
Jana, więc 
powiedziała 
dziewczynie, 
o co ma 
prosić! To 
było kropne!



„Daj mi tu na talerzu 
głowę Jana 
Chrzciciela,” 
powiedziała 
dziewczyna 
do Heroda.



Herod żałował 
złożonej obietnicy, 
ale z powodu swojej 
dumy, postanowił 
dotrzymać 
słowa.



„Zetnijcie głowę 
Jana i przynieście 
tutaj,” rozkazał 
Herod. Żołnierze 
wykonali 
rozkaz.



Zasmuceni przyjaciele 
Jana pochowali ciało 
odważnego sługi 
Bożego. I tak 
Jan wypełnił 
swą służbę 
dla Boga.



Jego przyjaciele 
wiedzieli, że u 
Jezusa mogą 
liczyć na 
pocieszenie 
w smutku.



Człowiek Posłany Od Boga

Opowieść z Bożego Słowa, Biblii 

na podstawie 

Mar. 6, Łuk. 1; 3

„Wykład słów Twoich oświeca.”
Psalm 119:30



Koniec



Ta biblijna historia mówi o naszym 
cudownym Bogu. On nas stworzył i pragnie, 

abyśmy Go poznawali.

Bóg wie, że robimy złe rzeczy 
i nazywa je grzechem. 

Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał 
nas tak bardzo, że posłał Swojego Syna, 
Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 
ukarany za nasze grzechy. Potem Jezus 

powrócił do życia i wrócił do domu do Nieba! 
Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz Go o 

przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi! 
Przyjdzie i zamieszka w tobie teraz, a ty 

będziesz żył z Nim na zawsze.



Jeżeli chcesz odwrócić się od 
swoich grzechów, powiedz Bogu tak: 

Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, 
a teraz znowu żyje. Proszę, przyjdź do 

mojego życia, przebacz mi moje grzechy, tak 
żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 
pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą 

na zawsze. Pomóż mi żyć dla Ciebie jako 
Twoje dziecko. Amen.

Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z 
Bogiem! Jan 3:16


