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Română

În templul Domnului, un
preot pe nume Zaharia
ardea tĉmâie. Afarĉ
oamenii se rugau dar
deodatĉ Zaharia a
început sĉ tremure.

Un înger a apĉrut. „Nu îɉi fie fricĉ” a spus acesta.
„Domnul m-a trimis la tine. Soɉia ta va avea un fiu.
Numeüte-l Ioan.
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Sfântul Duh va sĉlĉüluii în dânsul încĉ de la
naütere. El va aduce mulɉi oameni în faɉa Domnului
ca üi creütini”.

Afarĉ în faɉa templului oamenii aüteptau
ca Zaharia sĉ le vorbeascĉ. Aceütia
nu ütiau cĉ Gabriel, îngerul
Domnului, a spus cĉ pânĉ ce
fiul lui Zaharia nu se va
naüte acesta nu va putea
vorbii pentru cĉ nu a
crezut în mesajul
Domnului.
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Curând
Elisaveta
a ütiut cĉ era
însĉrcinatĉ.
L-a mĉrit pe
Dumnezeu.
Într-o zi
veriüoara lui
Elisaveta,
Maria, a venit
în vizitĉ. ûi
aceasta
aütepta un
copil.

Când a ajuns acasĉ, Zaharia a scris tot
ce i-a spus îngerul. Soɉia lui, Elisaveta
a rĉmas uimitĉ. Tot timpul s-au rugat
la Dumnezeu sĉ le dea un copil. Acum
era timpul când ei aveau sĉ primeascĉ
un copil?
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Când Maria a
ajuns acasĉ,
Elisaveta a
simɉit copilul
pe care îl cĉra
în pântece
tresĉrind.
ûtia cĉ Maria
îl purta pe
pruncul Iisus
Hristos în
pântece.

Fiul lui Elisaveta s-a nĉscut aüa cum a
fĉgĉduit Dumnezeu. „Numeüte-l
Zaharia ca pe tatĉl sĉu” au
spus preoɉii. Dar Zaharia
üi-a adus aminte de
porunca Domnului
üi l-a numit Ioan.
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Însĉ oamenii din poporul
evreu îl urau pe Ioan
pentru cĉ acesta le-a
spus sĉ se cĉiascĉ
pentru pĉcatele lor üi
sĉ caute iertare.

Când Ioan a crescut
mare s-a dovedit a fii un
desĉvârüit om al Domnului.
Ioan le-a spus oamenilor
cĉ fiul lui Dumnezeu avea
sĉ vinĉ curând sĉ îi
binecuvânteze.

10

9
Dupĉ ce Ioan
l-a botezat pe
Iisus, acesta a
vĉzut Sfântul Duh
pogorându-se asupra
lui Iisus sub forma
unui porumbel üi
astfel Ioan a ütiut
cĉ aceala era Fiul
lui Dumnezeu üi Ioan
l-a numit Mielul
Domnului care va lua
pĉcatele oamnenilor
asupra Sa.

Oamenii l-au numit Ioan Botezĉtorul.
Într-o zi Iisus a venit la Ioan sĉ îl
boteze. „Tu ar trebuii sĉ mĉ botezi
pe mine” a spus Ioan
cĉtre Iisus Hristos.
Iisus a rĉspuns
„Acum vreau ca
tu sĉ mĉ botezi”
üi astfel Ioan
l-a botezat
pe Iisus.
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Ioan a transformat mulɉi oamneni în
creütini. Numai cĉ Irod l-a aruncat în
închisoare. „Faptul cĉ
soɉia ta este üi soɉia
fratelui tĉu este
un mare pĉcat” i-a
spus Ioan lui Irod.
Irod ütia cĉ acesta
era adevĉrul. De
asemenea ütia cĉ
Ioan era servitorul
lui Dumnezeu, un
om drept üi sfânt.
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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.
„Poɉi sĉ îmi ceri tot ce îɉi doreüti tu, dacĉ
vrei îɉi dau jumatate din împĉrĉɉia
mea” i-a spus acesta fetei.
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„Ce sĉ îi cer?”
s-a întrebat
fata. Mama
ei, Irodiada,
o femeie rea üi
meschinĉ care îl
ura pe Ioan, i-a
spus fetei ce sĉ
îi cearĉ lui Irod.
Era un lucru
oribil.

„Vreau capul lui Ioan
Botezĉtorul pe o tavĉ”
i-a spus fata lui Irod.
Lui Irod i-a pĉrut rĉu
de promisiunea fĉcutĉ
dar era prea mândru
ca sĉ nu îüi ducĉ
promisiunea
la sfârüit.
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Prietenii lui Ioan au
îngropat servitorul lui
Dumnezeu cu multĉ
durere. Munca lui Ioan
pentru Dumnezeu era
neterminatĉ. Dar
aceütia ütiau cĉ
Iisus avea sĉ îi
ajute sĉ treacĉ
peste aceastĉ
suferinɉĉ.

„Sĉ se taie capul
lui Ioan üi sĉ mi-l
aduceɉi aici” a
ordonat Irod.
Soldaɉii au
ascultat.
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Un om trimis de Dumnezeu
O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,
se gĉseüte în
Luca 1, 3, Marcu 6

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