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De Sfantul Ioan Botezatorul
Astazi este Sarbatoarea Soborulului Sfantului Ioan Botezatorul ziua in care
crestinii ortodocsi si greco-catolici il cinstesc pe cel care l-a botezat pe
Hristos in Iordan. Ioan este nume iudaic: „Iohanan” prescurtare de la “Iehohanan”
si inseamna „Dumnezeu s-a milostivit”. Aproape 2 milioane de romani poarta
numele de Ion, Ioan, Ioana sau diferite variante ale acestora: Ionel, Nelu,
Ionut, Ionica, Ionela, Nela, Oana, etc
La multi ani tuturor!
Ioan Botezatorul este una din figurile centrale ale crestinismului: predicator si botezator pe
malurile raului Iordan; inainte-mergatorul, vestitorul si botezatorul lui Iisus; este numit de Iisus „cel
mai mare dintre cei nascuti dintre femei”.
Ioan Botezatorul s-a nascut in cetatea Orini, in familia preotului Zaharia. Mama sa, Elisabeta, era
descendenta a semintiei lui Aaron si era ruda cu Fecioara Maria. Prorocul Ioan s-a nascut cu trei
luni inaintea lui Iisus. Nasterea sa a fost vestita de catre ingerul Gavriil tatalui lui Ioan, Zaharia, in
timp ce acesta slujea in Templul Domnului. Zaharia va ramane mut pana la punerea numelui
fiului sau.
Sfantul Ioan Botezatorul a inceput sa predice in desertul Iudeii, in al cincisprezecelea an al
domniei Cezarului Tiberiu. in acele vremuri, Pontiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod era tetrarh al
Galileii, Filip – fratele lui – era carmuitor al Ituriei iar arhierei erau Ana si Caiafa. Sfantul a avut
menirea de a pregati poporul pentru primirea lui Mesia si de a-L descoperi pe Acesta si a-L face
cunoscut lui Israel. El ii indemna pe oameni sa se pocaiasca: ,,Pocaiti-va, caci imparatia cerurilor
este aproape„, iar acestia, marturisindu-si pacatele, erau botezati de el in raul Iordan.
Evangheliile ne povestesc cum Ioan Botezatorul il boteaza si pe Iisus care vine la el pentru a
implini planul lui Dumnezeu. Duhul Sfant se pogoara asupra lui Iisus ca un porumbel, acesta fiind
recunoscut ca Fiu bineplacut inaintea lui Dumnezeu. Ioan Botezatorul il recunoaste pe Iisus ca
fiind mielul lui Dumnezeu ce ridica pacatul lumii, care era inaintea lui.
Adept si sustinator al lui Iisus, Ioan aduna in jurul lui o multime de oameni gata sa-l urmeze in
credinta si smerenie. Din aceasta pozitie, il critica virulent pe Irod Antipa care devenise rege al
Iudeii, pe care il invinuieste ca traieste intr-un pacat grav, acela de a o fi luat de sotie pe Irodiada,
sotia lui Filip, fratele sau, aflat inca in viata. Temandu-se de puterea Sfantului, dar neavand curaj
sa il ucida, Irod il arunca in inchisoare. La ziua de nastere a lui Irod, Salomeea – fiica Irodiadei, a
dansat pentru acesta, luandu-i mintile. Irod ii promisese „Cere-mi orice vrei, si-ti voi da. Orice-mi
vei cere, iti voi da, fie si jumatate din imparatia mea.” La indemnul mamei sale, fata ii cere in dar,

pe o tipsie de argint, capul Profetului. De rusinea celor prezenti, Irod a poruncit ca Ioan
Botezatorul sa fie omorat.
Biserica Crestina il cinsteste ca pe cel mai mare dintre sfinti, dupa Sfanta Maria. in calendarul
ortodox, Sfantul Ioan are mai multe zile de pomenire: zamislirea lui – 23 septembrie; nasterea – 24
iunie (sarbatoarea numita Dragaica sau Sanzienele); soborul lui – 7 ianuarie; taierea capului – 29
august – zi de post si rugaciune; prima si a doua aflare a capului – 24 februarie; a treia aflare a
capului sau – 25 mai.
Traditia populara spune ca in dimineata zilei de Sfantul Ion fiecare om trebuie sa se stropeasca
cu agheasma, pentru a fi ferit de boli pe parcursul anului ce urmeaza. si se mai spune ca dupa
Sfantul Ion se boteaza gerul, adica se inmoaie frigul si incepe sa se faca mai cald.
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