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În templul Domnului, un preot pe nume Zaharia 
ardea tămâie.  Afară oamenii se rugau dar deodată 
Zaharia a început să tremure.
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Fiul lui Elisaveta s-a născut aşa cum a
făgăduit Dumnezeu.  „Numeşte-l 
Zaharia ca pe tatăl său” au spus
preoţii.  Dar Zaharia şi-a adus

aminte de porunca Domnului
şi l-a numit Ioan.

Curând Elisaveta a ştiut
că era însărcinată.  L-a 
mărit pe Dumnezeu.  
Într-o zi verişoara lui 
Elisaveta, Maria, a venit 
în vizită.  Şi aceasta
aştepta un copil. 

Afară în faţa templului oamenii aşteptau ca Zaharia
să le vorbească.  Aceştia nu ştiau că
Gabriel, îngerul Domnului, a spus că

până ce fiul lui Zaharia nu 
se va naşte acesta nu va
putea vorbii pentru că nu 

a crezut în mesajul
Domnului.

Când Maria a ajuns acasă, Elisaveta
a simţit copilul pe care îl căra în
pântece tresărind.  Ştia că Maria 
îl purta pe pruncul Iisus Hristos 

în pântece.

Când a ajuns acasă, Zaharia a scris tot 
ce i-a spus îngerul.  Soţia lui, Elisaveta 
a rămas uimită.  Tot timpul s-au rugat
la Dumnezeu să le dea un copil.  
Acum era timpul când ei
aveau să primească un copil?

Un înger a apărut.  „Nu îţi fie frică” a spus acesta. 
„Domnul m-a trimis la tine.  Soţia ta va avea un fiu.  

Numeşte-l Ioan.  Sfântul Duh va sălăşluii
în dânsul încă de la naştere.  El va
aduce mulţi oameni în faţa

Domnului
ca şi

creştini”.
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„Ce să îi cer?” 
s-a întrebat fata.  
Mama ei, Irodiada, 
o femeie rea şi
meschină care îl
ura pe Ioan, i-a 
spus fetei ce să îi
ceară lui Irod.  
Era un lucru oribil.

Ioan a transformat mulţi oamneni în
creştini.  Numai că Irod l-a aruncat în

închisoare.  „Faptul că
soţia ta este şi soţia
fratelui tău este un 
mare păcat” i-a spus
Ioan lui Irod.  Irod
ştia că acesta era 
adevărul.  De 
asemenea ştia că
Ioan era servitorul
lui Dumnezeu, un
om drept şi sfânt.

Oamenii l-au numit Ioan Botezătorul.  
Într-o zi Iisus a venit la Ioan să îl 
boteze.  „Tu ar trebuii să mă botezi 
pe mine” a spus Ioan 
către Iisus Hristos.  
Iisus a răspuns 
„Acum vreau ca 
tu să mă botezi” 
şi astfel Ioan 
l-a botezat 
pe Iisus.

De ziua lui, Irod, a avut parte de o mare 
petrecere.  Fiica lui Irodiada a dansat cu el.  
Acest fapt l-a multumit foarte tare pe Irod.  

„Poţi să îmi ceri tot ce îţi doreşti tu, dacă
vrei îţi dau jumatate din împărăţia
mea” i-a spus acesta fetei.

După ce Ioan 
l-a botezat pe 
Iisus, acesta a 
văzut Sfântul Duh 
pogorându-se asupra 
lui Iisus sub forma 
unui porumbel şi astfel 
Ioan a ştiut că aceala 
era Fiul lui Dumnezeu 
şi Ioan l-a numit 
Mielul Domnului 
care va lua păcatele 
oamnenilor asupra Sa.

Când Ioan a crescut mare s-a dovedit a fii
un desăvârşit om al Domnului.
Ioan le-a spus oamenilor că
fiul lui Dumnezeu avea să vină
curând să îi binecuvânteze.

Însă oamenii din poporul evreu îl
urau pe Ioan pentru că acesta
le-a spus să se căiască pentru
păcatele lor şi să caute

iertare.
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Sfârşit

37 60

Prietenii lui Ioan au 
îngropat servitorul lui 
Dumnezeu cu multă 
durere.  Munca lui Ioan 
pentru Dumnezeu era 
neterminată.  Dar 
aceştia ştiau că 
Iisus avea să îi 
ajute să treacă 
peste această 
suferinţă.

Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se 

facă cunoscut nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate. Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna.
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, 

roagă-te astfel lui Dumnezeu:
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu. Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău. Amin.
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 

fiecare zi! Ioan 3:16

Un om trimis de Dumnezeu

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

se găseşte în

Luca 1, 3, Marcu 6

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130

„Vreau capul lui Ioan Botezătorul
pe o tavă” i-a spus fata lui Irod.  
Lui Irod i-a părut rău de 
promisiunea făcută dar era 
prea mândru ca să nu îşi ducă
promisiunea la sfârşit.  „Să se 
taie capul lui Ioan şi să
mi-l aduceţi aici” a 
ordonat Irod.  Soldaţii

au ascultat.
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