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Eräänä päivänä vanha Sakarias –niminen pappi oli
suitsuttamassa Jumalan temppelissä. Ihmisiä
oli ulkopuolella rukoilemassa.
Yhtäkkiä Sakarias vapisi.

Hänelle ilmestyi enkeli. “Älä pelkää,” hän sanoi.
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“Jumala lähetti minut. Sinun vaimollesi syntyy
poika. Anna hänelle nimeksi Johannes. Hän
on syntymästään lähtien täynnä Pyhää
Henkeä. Hän käännyttää
monia
Jumalan
puoleen.”

“Puhu meille, Sakarias.” Ulkopuolella olevat ihmiset
olivat ymmällään. He eivät tienneet,
että enkeli Gabriel oli sanonut, että
Sakarias olisi mykkä lapsen
syntymään asti koska hän ei
uskonut Jumalan sanomaa.
Sakariaan mielestä hänen
vaimonsa oli liian
vanha saamaan
lasta.
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Kotona Sakarias kirjoitti ylös kaiken,
mitä enkeli oli sanonut. Hänen
vaimonsa Elisabet oli ihmeissään.
He olivat aina rukoilleet lasta.
Nytköhän se tapahtuisi?
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Pian Elisabet tiesi,
että lapsi oli tulossa.
Hän ylisti Jumalaa.
Eräänä päivänä hänen
serkkunsa Maria tuli
käymään. Hänkin
odotti vauvaa.
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Kun Maria saapui, Elisabet tunsi,
miten lapsi hypähti hänen sisällään.
Elisabet täyttyi Pyhällä Hengellä.
Hän tiesi, että Marian lapsi
oli Herra Jeesus
Kristus. Yhdessä
naiset ylistivät
ilolla Jumalaa.

Elisabetin lapsi syntyi Jumalan lupauksen
mukaisesti. “Antakaa hänelle
nimeksi Sakarias, isänsä mukaan,”
muut papit sanoivat. Sakarias
muisti Jumalan käskyn. “Ei!
Lapsen nimi on Johannes.”
Kun Sakarias kirjoitti nuo
sanat, hän pystyi jälleen
puhumaan. Sitten
hän ylisti
Jumalaa.
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Juutalaisten johtajat
vihasivat Johannesta,
koska hän saarnasi,
“Kääntykää! Älkää
enää tehkö syntiä!”
He eivät halunneet
kuulla synneistään.

Kun Johannes kasvoi,
hänestä tuli Jumalan
suuren miehen Elian
kaltainen. Johannes
puhui siitä, miten
Messias tulisi pian
siunaamaan ihmisiä.
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Toiset kutsuivat häntä Johannes Kastajaksi koska
hän kastoi ihmisiä vedessä merkiksi siitä, että he
katuivat syntejään. Eräänä päivänä
Jeesus tuli Johanneksen luo
kastettavaksi. “Sinun
tulisi kastaa minut,”
Johannes vastusteli.
Mutta Jeesus sanoi,
“Näin tulee
tapahtua.”
Ja
Johannes
kastoi
hänet.

Jeesuksen kasteen
jälkeen Johannes
näki, miten Pyhä
Henki laskeutui
Jeesuksen päälle
kyyhkysen muodossa.
Tämä oli Jumalan
merkki. Johannes
tiesi, että Jeesus oli
Jumalan Poika. Hän
kutsui Jeesusta
Jumalan Karitsaksi,
joka ottaa pois
maailman synnit.
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Johannes johti monia Jumalan luo. Mutta paha
hallitsija Herodes heitti Johanneksen vankilaan.
“On syntiä, että olet
ottanut Herodiaan,
veljesi vaimon,
omaksesi,”
Johannes sanoi
Herodekselle.
Herodes tiesi,
että se oli totta.
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Hän tiesi, että Johannes palveli Jumalaa, ja
oli oikeudenmukainen ja pyhä. Mutta Herodes ei
halunnut lakata
tekemästä syntiä. Ja
Johannes ei lakannut
saarnaamasta
syntiä vastaan,
vaikka joutuikin
vankilaan.
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“Mitä pyytäisin?”
tyttö mietti.
Hänen paha äitinsä
Herodias, joka
vihasi Johannesta,
sanoi mitä hänen
tulisi pyytää. Se
oli jotakin
kauheaa!

Herodes piti itselleen
syntymäpäiväjuhlat. Herodiaan
tytär tanssi hänelle. Se oli
Herodekselle mieleen. “Saat mitä
ikinä pyydät,” hän lupasi. “Vaikka
puolet valtakuntaani.”
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Surullisina Johanneksen ystävät
hautasivat rohkean ja uskollisen
Jumalan palvelijan ruumiin.
Johanneksen Jumalalta
saama tehtävä
oli tehty. He
varmaan tiesivät,
että Jumala
lohduttaisi
heitä heidän
surussaan.

“Anna minulle Johannes
Kastajan pää lautasella,” tyttö
sanoi Herodekselle. Herodes
katui lupaustaan, mutta oli
liian ylpeä rikkoakseen sen.
“Katkaiskaa Johanneksen
pää ja tuokaa se tänne,”
hän käski. Sotilaat
tottelivat.
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Jumalan lähettämä mies
Tämä kertomus löytyy Raamatusta,
Mk 6; Lk 1, 3

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”
Ps.119:130

Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän
kutsuu synniksi. Synnin rangaistus on kuolema.
Jumala rakastaa meitä niin paljon että Hän
lähetti poikansa kuolemaan ristillä ja kärsimään
rangaistuksemme. Jeesus nousi kuolleista ja
nousi taivaaseen! Nyt Jumala voi antaa
sinulle synnit anteeksi.
Jos haluat kääntyä pois synneistäsi, sano Jumalalle:
Rakas Jumala, uskon, että Jeesus kuoli puolestani
ja elää nyt. Tule elämääni ja anna minulle synnit
anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin
olla kanssasi iankaikkisesti. Auta minua elämään
Sinun lapsenasi. Aamen. Joh.3:16
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!

