Sfântul Ioan Botezătorul ne scriind pe o tăbliţă: „Numele lui
este cunoscut pentru marea este Ioan”.
sfinţenie a vieţii sale. I se spune
După 6 luni Elisabeta şi-a luat
înger în trup sau om îngeresc, de copilul şi s-a ascuns într-un
cât de aspră i-a fost viaţa în pustie. munte, de frica regelui Irod. Nu
Ştim că purta haină din păr de după mult timp, murind mama
cămilă şi că împrejurul mijlocului sa, copilul Ioan a rămas singur în
purta o cingătoare. Se hrănea cu pustie.
lăcuste şi miere sălbatică.
Fiind ocrotit de Dumnezeu şi
Părinţii Sfântului, Zaharia şi p e t r e c â n d u - ş i t i m p u l î n
Elisabeta, păzeau cu străşnicie rugăciune, Sfântul Ioan s-a
poruncile lui Dumnezeu şi se pregătit pentru misiunea ce-o
rugau să aibă şi ei un
avea de îndeplinit.
copil, însă ajunşi la o
Astfel, la maturitate a
vârstă înaintată şi-au
coborât din munte în
pierdut nădejdea că
Iudeea şi a început să
vor mai fi vreodată
propovăduiască
părinţi.
venirea lui Iisus
Într-una din zile,
Hristos, Mântuitorul
pe când Zaharia slujea
lumii.
în templu, i s-a arătat
„Pocăiţi-vă”, îi
îngerul Domnului.
îndemna el pe toţi cei
Văzându-l, s-a înfrice îl ascultau. „Cel ce
coşat, dar îngerul i-a
are două haine să dea
vorbit cu blândeţe:
celui ce nu are şi cel ce
„Nu te teme, Zaharia,
are bucate să facă
căci rugăciunea ta a Oana Bejinari, cl. a VI-a, Rădăuţi asemenea”. Rând pe
fost ascultată şi Elisabeta îţi va rând, oamenii veneau să-şi spună
naşte un fiu şi îl vei numi Ioan şi păcatele după care Ioan îi boteza
mulţi se vor bucura de naşterea în râul Iordan, spunându-le: „Eu
lui.”
vă botez cu apă spre pocăinţă,
La început Zaharia a fost dar Cel ce vine după mine vă va
neîncrezător în spusele îngerului, boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. Lui
de aceea el a rămas mut până în nu sunt vrednic să-I dezleg
ziua când i-au pus nume, el încălţămintea picioarelor”.

Zile de prãznuire
24 iunie - Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul
7 ianuarie - Soborul Sf. Prooroc Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan
29 august
august - Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
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În acest timp, Iisus a venit la
Iordan ca să-l asculte pe Ioan şi să
fie botezat de el. Când L-a văzut,
Ioan a ştiut că e Mesia şi de aceea
i-a spus: „Eu am trebuinţă să fiu
botezat de Tine şi Tu vii la mine?”
Răspunzând, Iisus a zis către el:
„Lasă acum, că aşa se cuvine
nouă să împlinim toată
dreptatea.” Iisus a dorit să fie
botezat de Ioan pentru a se
împlini ceea ce proorocii vestiseră
cu mult timp înainte.
Botezându-se Iisus, îndată
cerurile s-au deschis şi Duhul lui
Dumnezeu S-a văzut ca un
porumbel coborându-se peste El.
Şi glas din ceruri s-a auzit, zicând:
„Acesta este Fiul Meu cel iubit
întru care am binevoit. Pe Acesta
să-L ascultaţi .”
Sfântul Ioan nu se temea să
adreseze reproşuri aspre lui Irod,
tetrarhul Galileii care, contrar
Legii, se căsătorise cu soţia
fratelui său. De aceea Irodiada
nutrea în ea o ranchiună
puternică împotriva lui Ioan
Botezătorul şi voia să îl omoare.
Ea unelti ca Sfântul Ioan să fie dus
la închisoare. La ospăţul dat în
cinstea zilei lui Irod, Salomeea,
fiica Irodiadei, a dansat

Marta Alexandrescu, cl. a IV-a, Pleşeşti

Sfântul Ioan Botezãtorul

fermecător în faţa mesenilor, iar
Irod i-a promis că îi dă ca
recompensă orice i-ar cere. La
sfatul mamei sale, tânăra ceru să-i
fie adus pe tipsie capul lui Ioan
Botezătorul. Sentinţa fu pe loc
executată. Ucenicii Sfântului i-au
luat trupul şi l-au înmormântat.
Sfântul Ioan Botezătorul, cel
care a pregătit calea Domnului,
este pentru toţi creştinii
proorocul care leagă Vechiul de
Noul Testament.
Ed. Cristina Cuciurean
Grădiniţa “Sfântul Ioan cel Nou”, Suceava

Ştiaţi că...
De Bobotează (6 ianuarie) se săvârşeşte slujba de sfinţire a Aghiasmei Mari.
Aghiasma Mare se ia numai pe nemâncate, înainte de sfânta anaforă, în toată
perioada praznicului Bobotezei (6-13 ianuarie).
Preoţii merg să sfinţească casele şi gospodăriile credincioşilor cu Aghiasmă
Mare în Ajunul Bobotezei, prilej cu care punem început bun, cu credinţa că
harul Duhului Sfânt purtat de apa sfinţită ne va ajuta să ne sfinţim viaţa.
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