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Jumala templis üks päev, üks vana preester, 
kutsutud Sakaraias, suitsetas.  Väljas 
inimesed palvetasid.  Äkkitselt 
Sakaraias hakkas kartma.
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Eliisabeti laps oli sündind nagu Jumal 
lubas.  “Kutsu teda Sakaraiaks, nagu 

tema isa,” teised preestrid 
ütlesid.  Sakaraias aga mäletas 
Jumala käsku.  “Ei!  Tema nimi 
on Johannes.”  Kui Sakaraias 

kirjutas neid sõnu, tema sai 
jällegi rääkida.  Siis 

kiitles Jumalat.

Varsti teadis 
Eliisabet et 
beebi oli 
tulemas.  
Tema kiitles 
Jehoovat.  
Üks päev 
Eliisabeti 
sugulane 
Maaria tuli 
külla.  Maarial 
oli ka beebi 
tulemas.

“Räägi meile, Sakaraias.”  Inimised väljas ei 
saanud aru.  Nemad ei teanud et Ingel 

Gaabriel ütles Sakaraiale et tema 
ei saa rääkida seni kui beebi 
sünnib sest tema ei uskund 

Jumala sõna.  Tema arvas et 
tema abikaas oli liiga vana 

et ikka beebit 
sünnitada.

Kui Maaria kohale 
jõudis, Eliisabet 
tundis et beebi 
tema sees hüpas.  
Eliisabet oli 
täidetud Püha 
Vaimuga.  Tema 
teadis et Maaria 
laps on Jeesus 
Kristus.  Mõlemad 
naised siis 
kiitlesid Jumalat 
ja olid väga 
rõõmsad.

Kodus, Sakaraias kirjutas 
kõik mis ingel ütles temale.  
Eliisabet, tema abikaas, oli 
üllatanud.  Nad olid kogu aeg 
kangesti palunud Jumalalt 
lapse.  Kas võiks see 
juhtuda nüüd?

Üks ingel tuli.  “Ära ole kartlik,” tema ütles.  “Issand 
on mind saatnud.  Sinu abikaasale sünnib üks poeg.       

Kutsu teda Johanneks.  Temale läheb 
Püha Vaim sisse kohe kui sündib.  
Tema hakkab   pöörduma 

mitmeid 
Jehoovale.”
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“Mida peaksin 
küsima?” tema 
mõtles.  Tema halb 
ema Heroodias, 
kes ka vihkas 
Johannest, ütles 
tema tütrele mida 
küsida!  See oli 
õudne!

Johannes viis palju inimesi Jumalale.  Aga Herood, 
üks kurjategija valitseja, viskas Johannest vangi.  
“See on üks suur patt et sinul on Heroodias, sinu 

venna abikaas,” 
Johannes ütles 
Heroodile.  Herood 
teadis et see on õigus.  
Tema teadis ka et 
Johannes oli Jumala 
sulane ja õiglane.  Aga 
tema ei tahtnud oma 
patuseid pidada.  Ja 
Johannes ei jätnud 
jutlustusi patude vastu, 

isegi kui pidi vangi minema.

Teised kutsusid teda Ristija Johannes sest tema 
ristis inimesi veega et näidata et nemad kahetsesid 
oma patuseid.  Üks päev, Jeesus tuli 
Johannesse juurde ristile.  
“Sina pead mind 
ristima,” Johannes 
protesteeris vastu.  
Aga Jeesus ütles, 
“las see nii olla.”  
Ja Johannes 
siis ristis 
Jeesust.

Heroodija sünnipäeval temal oli suur 
pidu.  Heroodiase tütar tansis 
temale.  Heroodile see väga meeldis.  
“Sina võid saada üks kõik mis tahad,” 
tema lubas.  “Isegi pool minu riiki.”

Peale Jeesuse 
ristimise, 
Johannes nägi 
kui Püha Vaim 
tuli Jeesusele 
nagu tuvine.  See 
oli Jumala märk. 
Johannes teadis et 
Jeesus on Jumala 
poeg.  Johannes 
kutsus Jeesust 
Jumala Lamba 
kes võttab ära 
maailma patuseid.

Kui Johannes kasvas ülesse oli nagu Eelija, see vägev 
mees Jumalalt.  Johannes 

ütles inimestele et Jumala 
poeg tuleb varsti õnnistama 
neid.  Juudi juhid vihkasid 

Johannest sest tema ütles 
neile, “Kahetsega oma 

patusteist.”  Nemad ei tahtnud 
oma patusteist kuulda. 
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Lõpp
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Kurvalt, Johannese 
sõbrad matsid ära 
Jumala vahva ja ustav 
sulase.  Johannese töö 
Jumalale oli nüüd 
lõpenud.  Eks teadis 
sõbrad et Jeesus 
sai lohustada 
neid oma 
kurbuses.

See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda. 

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti.
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi:

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen.
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16

Mees saadatud Jumalalt

Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist

On leidud

Luuka Evangeelium 1,3, 
Markuse Evangeelium 6

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust." 
Laulud 119:130

“Anna nüüd minule Johannese 
pea taldriku peale,” tütar 
ütles Heroodile.  Temal oli 
kahju et lubas nii, aga oli ka 
liiga uhke et mitte lubadust 
hoida.  “Lõika Johannese 
pea ära ja too seda siia,” 
kamandas Herood.  
Tema sõdurid kuulasid 
ja tegid ka nii.

15 16

17 18

19


