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Biblia pentru copii este o selecție a celor mai îndrăgite relatări 
biblice, o sursă inepuizabilă pentru părinți, învățători de școală 
biblică, dar mai ales pentru copiii curioși să descopere și să 
cunoască lumea minunată a Bibliei.
Vino și tu în această călătorie fascinantă prin Noul Testament 
și bucură-te de istorioarele și imaginile clasice viu colorate, ce 
ilustrează cea mai citită carte din toate timpurile – Biblia.

Biblia pentru copii este 
colecția cu cele mai fru-
moase istorioare biblice, 
grupate în două volume:
Vechiul Testament și 
Noul Testament.
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Biblia ne spune că Dumnezeu L-a trimis pe  
Fiul Său, Isus Cristos, ca să ne arate cum  
este Dumnezeu şi cum putem intra în  
Împărăţia Lui. 
În această povestire aflăm cum s-a născut 
Ioan Botezătorul. El a fost verişorul lui Isus. 
Dumnezeu avea să-l folosească pentru a-i 
pregăti pe oameni să-L asculte pe Isus.
Poţi găsi povestirea în Evanghelia după  
Luca, în capitolul 1.
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UN COPIL  
NUMIT IOAN

În Israel trăia un om înaintat în vârstă, pe nume  
Zaharia. Numele soţiei sale era Elisabeta. Toţi 
îl cunoşteau pe Zaharia, pentru că era preot la  
Templu.
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Zaharia şi Elisabeta vorbeau adesea despre 
Dumnezeu.
– Îmi plac vechile povestiri din vremea când 
Dumnezeu le vorbea oamenilor direct, cum i  
s-a întâmplat lui Moise sau lui Samuel, spunea  
Zaharia. Mi-ar plăcea să-L aud pe Dumnezeu 
vorbindu-mi în Templu.
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– Mie-mi plac povestirile despre minunile pe 
care le-a făcut Dumnezeu cu Sara şi cu Ana, 
spunea Elisabeta. Aş vrea ca Dumnezeu  
să-mi dea şi mie un copil.
Zaharia şi Elisabeta erau însă bătrâni. Şi nu 
aveau niciun copil.
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Într-o zi, pe când Zaharia îşi împlinea slujba 
preoţească, a fost ales dintre toţi preoţii 
pentru o sarcină deosebită în Templu.
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Zaharia trebuia să intre și să ardă tămâia în 
Templu. Elisabeta şi poporul aşteptau afară  
şi se rugau.
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Zaharia s-a desprins din mulţime şi a intrat în 
Templu.
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Deodată a văzut o lumină strălucitoare.
Zaharia s-a înspăimântat foarte tare. Era 
singur acolo. Ce se întâmpla oare?
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Atunci, un înger al lui Dumnezeu i-a vorbit lui 
Zaharia:
– Nu te teme, Zaharia. Dumnezeu ţi-a ascultat  
rugăciunea. Am venit să-ţi spun că soţia ta 
Elisabeta îţi va naşte un fiu, căruia îi vei pune 
numele Ioan. Când va fi mare, Ioan va fi un 
bărbat deosebit. El le va spune oamenilor 
să se pregătească pentru venirea Fiului lui 
Dumnezeu, a spus îngerul.
– Cum să înţeleg lucrul acesta, a spus 
Zaharia. Noi suntem prea bătrâni ca să  
mai avem copii.



11



12

– Nu ştii cât de mare este Dumnezeu? a spus 
îngerul. Pentru că n-ai vrut să crezi, nu vei 
putea vorbi până la naşterea copilului. Vei 
vedea atunci că ţi-am spus adevărul.
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Elisabeta nu ştia de ce zăboveşte Zaharia atât  
de mult timp în Templu.
Când a ieşit în sfârşit din Templu, toţi oamenii 
au înţeles că s-a întâmplat ceva, pentru că 
Zaharia nu mai putea vorbi.
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Ajunşi acasă, Zaharia a trebuit să scrie cele 
întâmplate, pentru ca Elisabeta să poată 
înţelege. Amândoi au fost foarte tulburaţi. 
Au început să numere săptămânile până la 
naşterea copilului.




