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Един ден, в Божия храм, 
възрастният свещеник Захария, 
гореше тамян. През това време, 
хората се молеха отвън. 
Изведнъж, Захария 
се стресна.
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Бебето на Елисавета се роди, както Бог беше обещал.
"Наречете го Захария, както баща

му," казваха другите свещеници.
Захария си спомни Господната

заповед. “Не! Името на
бебето е Йоан." Когато

Захария написа това,
говорът му се върна.

Той започна да
хвали Бог.

Скоро 
Елисавета 

забременя. Тя 
хвалеше Бог за 
това. Един ден, 

братовчедката 
на Елисавета, 

Мария, я посети.
Тя също 

очакваше дете. 

"Кажи нещо, Захария." Хората отвън бяха удивени. 
Те не знаеха, че Архангел Гаврийл беше

казал на Захария, че той няма да може
да говори, докато бебето не се

роди, понеже не беше повярвал
на Божието послание. Той

си мислеше, че жена му е
прекалено стара

да има бебе.

Когато Мария пристигна, Елисавета 
усети как бебето в нея заподскача. 

Елисавета се изпълни със Святия Дух. 
Тя знаеше, че бебето

на Мария ще бъде
Господ Исус

Христос. Заедно,
двете жени

хвалиха Бог
с радост.

В къщи, Захария написа всичко, което 
ангелът му беше казал. Жена му, 
Елисавета, беше учудена. Те се 
бяха молили за дете много време. 
Можеше ли да се случи сега?

Ангел от Бог беше дошъл. "Не се страхувай," каза му 
той. "Бог ме изпрати. Жена ти ще роди син. 

Найменувай го Йоан. Той ще бъде 
изпълнен със Святия Дух от 
раждането си. Ще доведе 

много хора 
до Бог."
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"Какво да 
поискам?" 
зачуди се 
момичето. 
Злата и майка, 
Иродиада, която 
мразеше Йоан и 
каза какво да 
поиска! Беше 
ужасно!

Йоан поведе много хора до Бог. Но нечестивият 
управител Ирод хвърли Йоан в затвора. "Грях е ти

да имаш жената на брат
си,“ каза Йоан на Ирод.

Ирод знаеше, че това
е така. Той знаеше, че
Йоан беше праведен и

свят Божи слуга. Но
въпреки това Ирод

не искаше да спре да
съгрешава. А Йоан не

спираше да проповядва
срещу греха, дори и
това да означаваше
затвор.

Други го наричаха Йоан Кръстител, понеже 
той кръщаваше хората във вода, като 
символ, че съжаляват за греховете 
си. Един ден, Исус дойде 
при Йоан, за да бъде 
кръстен. "Ти трябва 
да ме кръстиш," 
запротестира 
Йоан. Но 
Исус каза, 
"Не, ти ме 
кръсти 
сега." И 
Йоан Го 
кръсти.

На своя рожден ден, Ирод вдигна голямо 
празненство. Дъщерята на Иродиада танцуваше 

пред него. Това много му се хареса. "Ще ти
дам всичко, което поискаш," обеща и той.

"Дори половината от царството ми."

След кръщението 
на Исус, Йоан 
видя Святия Дух да 
слиза върху Исус под 
формата на гълъб. 
Това беше знамение 
от Бог. Йоан знаеше, 
че Исус е Божият 
Син. Йоан нарече 
Исус Божият Ангец, 
Който премахва 
греховете на света.

Когато Йоан порасна, той стана като великия Божи 
човек Илия. Йоан каза на

хората, че Месия скоро щеше
да дойде, за да ги благослови.

Юдейските началници
мразеха Йоан, понеже той им
беше казал: "Покайте се! Не
съгрешавайте." Те обаче не

искаха да чуват за
греховете си.

13 14

11 12

9 10



Край!
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Приятелите на Йоан 
погребаха тялото на този 
смел и верен Божи слуга.
Делото на Йоан 
завърши. Може 
би те знаеха, 
че Исус ще 
ги утеши в 
тъгата им. 

Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.

Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича 
грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича 

толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да 
умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове. 
След това Исус възкръсна и отиде на Небето! Ако вие 

вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той 
ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във вас сега, и 

вие ще живеете с Него завинаги.
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да 
умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново. Моля Те, 

влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да 
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб 

завинаги. Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за 
Теб като Твое дете.

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16

Човек изпратен от Бог

е история от Божието Слово – Библията, 

намираща се в

Лука 1, 3, Марк 6

“Твоето Слово носи светлина” 
Псалм 119:130

"Дай ми главата на Йоан 
Кръстител на поднос," каза 
момичето на Ирод. Той 
съжали, че и беше обещал, 
но беше твърде горд за да 
го наруши. "Отрежете 
главата на Йоан и ми 
я донесете," заповяда 
Ирод. Войниците 
му се покориха.
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