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Унутар храма Божијег једног дана, 
стари свештеник, по имену 
Захарија, је палио тамјан.  
За то вријеме народ се 
молио.  Изненада, 
Захарија је 
задрхтао.



Појавио се анђео.  „Не бој се” рекао 
је. „Бог ме је послао.  Твоја жена ће 

родити сина.



Назваћете га Јован.  Он ће бити 
испуњен Духом Светим од рођења. 

Он ће обратити многе 
људе      Господу.”



„Разговарај са 
нама Захарија.”  
Народ испред је 
био збуњен.



Они нису знали да је анђео 
Гаврил рекао Захарији да 

неће моћи причати
док се не роди

дијете, …



… зато што није повјеровао Божијој 
поруци.  Он је мислио

да је његова жена
сувише стара да

би родила
дијете.



Код куће, Захарија је написао 
све што му је анђео рекао.  
Јелисавета његова жена 
је била запањена.



Они су се увијек 
молили за дијете.  
Да ли би се то могло 
десити сада?



Ускоро је 
Јелисавета 
сазнала
да дијете
долази.
Она се
захвалила
Богу.



Једног дана,
Јелисавету
је посјетила
њена рођака
Марија.
Марија
је такође
очекивала
бебу.



Када је Марија стигла, 
Јелисавета осјети како

беба заигра у њеном
стомаку.
Јелисавета
је била
испуњена
Духа Светог.



Она је знала да ће
Маријина беба

бити Господ
Исус Христос.
Заједно,
двије жене 
су хвалиле
Господа са
радошћу.



Јелисаветино дијете се родило како   
је Бог обећао.  „Назваће 

га Захарија, по оцу”,
говорили су други

свештеници. 
Захарије се

сјетио Божије
запов-
ијести.



„Не!  Зваће се Јован” Када
је Захарија записао
те ријечи, поново
је проговорио. 
Онда се захвалио

Господу.



Када је Јован одрастао постао је као 
Илија, велики човјек
Божији. Јован је  
говорио људима да 

Месија ускоро долази 
да их благослови.



Јеврејске вође су мрзиле Јована зато
што им је он говорио
„Покајте се! 

Престаните гријешити.” 
Они нису хтјели да чују
да имају гријехове.



Други су га назвали Јован Крститељ, 
јер је погружавао људе у 
воду када би се 
покајали 
због својих 
гријехова.



Једног дана, Исус је дошао Јовану 
да га крсти.  „Ти би требао 
мене да крстиш” 
Јован се чудио.  
„Нека буде 
тако.”  И 
Јован Га 
крсти.



За вријеме 
крштења, 
сишао је 
Дух Свети 
на Исуса 
у облику 
голуба.  
То је био 
Божији 
знак.



Јован је знао 
да је Исус 
Син Божији.  
Јован је 
назвао 
Исуса Јагње 
Божије које 
узима на 
себе гријехе 
људске.



Јован је привео многе људе
Богу.  Али, Ирод,

зли владар,
баци Јована у
затвор.  „Гријех
је да узмеш
себи Иродијаду,
жену свог
брата” говорио
је Јован Ироду.



Ирод је знао да је то истина.
Такође је знао

да је Јован
свети човјек
и слуга
Божији.  Али
он није хтио
да престане
гријешити.



А Јован
није могао
престати
говорити
против
гријеха, по
цијену да
буде бачен
у затвор.



На свој рођендан Ирод је 
приредио забаву.  Иродијадина 
кћерка је плесала са њим.

Она је одушевила Ирода.



„Можеш тражити шта год 
хоћеш” обећао је.  „Чак и 
пола мог царства.”



„Шта да
тражим” 
питала се
дјевојка.
Њена зла мајка
Иродијада, која
је мрзила
Јована, рекла
јој је шта да
тражи! Нешто
страшно!



„Дај ми главу Јована 
Крститеља на тањиру” 
рекла је дјевојка 
Ироду. Њему је било 
жао због обећања, 
али је био превише 
поносан да 
га не испуни.



„Одсијеците 
Јованову главу и 
донесите је овдје” 
наредио је цар 
Ирод.  Његови 
војници су га 
послушали.



Јованови 
ожалошћени 
пријатељи 
су сахранили 
тијело 
храброг 
и вјерног 
слуге 
Божијег.



Јованов посао Богу 
био је завршен.  
Можда су знали 
да ће их Исус 
утјешити 
у њиховом 
туговању.



Човјек послат од Бога

Прича из Божије ријечи, Библије

је пронађена у

Марко 6, Лука 1, 3

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.” 
Псалам 119:130



Крај



Ова Библијска прича нам говори о нашем 
предивном Богy који нас је створио и 

који жели да га упознамо.

Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је 
он назива гријехом. Казна за гријех је смрт, 

али Бог те воли толико да је Сина свога 
јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради 
твојих гријехова. Онда се Исус вратио из 

мртвих и отишао на Небо! Ако ти вјерујеш 
у Исуса и замолиш Га да опрости твоје 

гријехове, Он ће то учинити. Он ће доћи 
и живјети у теби сада, и ти ћеш 

живјет са Њим заувијек.



Ако вјерујеш да је ово истина, 
реци ово Господу:

Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си 
постао човјек који је умро за моје гријехове, 
и сада Ти живиш опет. Молим те дођи у мој 

животи опрости моје гријехове, тако да ја 
могу имати нови живот сада, и једног дана 
ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да те 

слушам и живим за тебе као 
Твоје дијете. Амин.

Читај Библију и разговарај са 
Господом сваки дан! Јован 3:16


