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Încă de la început 
trebuie spus că Biseri-
ca nu sărbătorește iubi-
rea numai de Dragobe-
te, ci în fiecare zi, dat fi-
ind faptul că toți suntem 
născuți și trăim din dra-
gostea lui Dumnezeu, iar 
viața noastră, a tuturor, 
ar trebui să fie mereu pli-
nă de dragoste și bucurie. 
O mare sărbătoare pe ca-
re Biserica Ortodoxă Ro-
mână o consemnează în 
această zi vine, însă, să 
ne întărească aceste sen-
timente. Proorocului Ioan 
Botezătorul, cel mai iubit 
sfânt de pe bolta Ortodo-
xiei, îi sunt închinate șase 
sărbători. Pe 24 februa-

rie, Biserica cinstește În-
tâia și a doua Aflare a Ca-
pului său. După cum se 
știe, Sfântul Ioan Boteză-
torul a murit decapitat la 
un ospăț prilejuit de săr-
bătorirea zilei de naștere 
a lui Irod. După decapita-
re, Irod le-a poruncit uce-
nicilor săi ca trupul aces-
tuia să fie îngropat sepa-
rat de cap, ca nu cumva 
să învie. În cele din ur-
mă, el a dat ucenicilor 
doar trupul Sfântului Ioan 
spre a fi înmormântat în 
Sevastia (Armenia antică 
pe atunci, localitate din 
Turcia de astăzi). Capul 
a fost îngropat în curtea 
casei Irodiadei (care se 

căsătorise cu regele Irod 
Antipa, după moartea 
fostului ei soț, Filip, frate-
le lui Irod), la mare adân-
cime. Se spune că Irodia-
da a interzis înmormânta-
rea trupului împreună cu 
capul său, de frică să nu 
învieze. 

Sfânta Ioana 
a găsit Capul 
Botezătorului

Cea care a desco-
perit capul Botezătoru-
lui este Sfânta Ioana, so-
ția dregătorului lui Irod. 
Aceasta a luat capul lui 
Ioan din curtea Irodia-
dei și l-a îngropat la Ie-
rusalim, în muntele Eleo-
nului,  într-un vas de lut. 
Ziua aceea se consideră 
ca fiind cea dintâi aflare 
a Sfântului Cap. Cu tim-
pul, un proprietar bo-
gat, cu o credință puter-
nică în Dumnezeu, a de-
venit monah chiar în lo-

cul unde era îngropat ca-
pul Sfântului Ioan. Do-
rind să-și construiască 
acolo o chilie, în timp ce 
săpa adânc a descope-
rit vasul unde era îngro-
pat capul Botezătorului. 
Monahul a cinstit sfinte-
le moaște și le-a îngropat 
în același loc, unde au ră-
mas până în vremea Sfin-
ților Împărați Constan-
tin și Elena, când capul a 
ajuns în Siria. Episcopul 
Uranie al Emesei (Siria) 
a așezat moaștele în bi-
serica din cetate. Aceas-
ta este a doua aflare a 
cinstitului cap al Sf. Ioan. 
Astăzi, o parte din capul 
Sfântului Ioan Botezăto-
rul se află într-o biserică 
din Amiens, Franța.

Din minunile 
care amintesc de 
Sfântul Cap 

De Sfântul Cap al Pro-
orocului Ioan Botezătorul 
sunt legate multe minuni. 
Se spune că, în timp ce 
niște călugări călătoreau 
cu Capul Sfântului într-un 
sac, au întâlnit un olar și 
i-au dat acestuia să ducă 
sacul. Din cauza lenevi-
rii lor, Sfântul Ioan i-a ce-
rut olarului să fugă de cei 
doi călugări. Ajuns aca-
să, olarul s-a bucurat de 
multe binefaceri datori-
tă prezenței Capului Pro-
rocului. Când și-a simțit 
sfârșitul, olarul a pus Ca-
pul Sfântului într-o raclă și 
l-a dăruit surorii sale. Ra-
cla va ajunge în grija lui 
Eustațiu, un monah arian, 
care locuia într-o peșteră. 
Multe minuni  s-au petre-
cut și la această peșteră. 
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Sărbătoarea iubirii, 
în Biserica Ortodoxă Română 

Luni, pe 24 februarie, în tradiția populară 
va fi sărbătorită ziua lui Dragobete, zeul 
tinereții, al veseliei și al iubirii. Despre viața 
trăită cu multă dragoste, bunătate, simpl-
itate, sinceritate și bucurie ne vorbește și 
simoblistica zilei religioase.    

Rugăciunea care 
împacă oamenii cu 

Dumnezeu 
Fiind o zi de mare sărbătoare creștină, 
ziua închinată Sfântului Ioan Botezătorul 
trebuie petrecută cu post și multă 
rugăciune. Rostită cu speranță și 
credință, ocrotește și ajută la vreme 
de necaz, pentru că are puterea de a 
împăca oamenii cu Dumnezeu.   

Sfinte Ioane, Sfinte Botezătorule, 
Tu, care ai fost chemat încă dinainte de naștere ca să faci 
voia Domnului 
Și să-i pregătești pe oameni pentru venirea Fiului Său, 
Iisus, Mântuitorul nostru, care pentru noi s-a urcat pe cru-
ce, 
Pentru izbăvirea noastră și pentru împăcarea noastră cu 
Dumnezeu.
Tu care, asemenea marelui Prooroc Ilie, ai adus Cuvântul 
Domnului printre oameni
Și ai pregătit mulțimile pentru venirea Lui, 
Iar oamenii primeau botezul pocăinței de la tine, 
În semn de dragoste pentru cuvântul lui Dumnezeu.
Tu, căruia Tatăl ceresc ți-a destăinuit pe Fiul Său înaintea 
tuturor,
Iar tu  l-ai făcut cunoscut ucenicilor săi, spunând: 
“Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!”
Tu, care în fața Hristosului te-ai smerit spunând:
“El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez”,
Roagă-te pentru iertarea păcatelor mele, 
Săvârșite cu voia sau fără de voia mea, 
Cu vorba, cu fapta sau cu gândul 
Și mijlocește pentru mântuirea mea 
În fața Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. 

Amin!


