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Ziua de 29 august es-
te o zi de post aspru și tre-
buie să o celebrăm ca ata-
re. Fără mâncăruri grase, 
carne, lactate, ouă, gân-
duri negre, vorbe grele și 
desfrânare. De ce aceste 
restricții? Ziua este ase-
mănată în mare măsură 
cu Vinerea Patimilor Mân-
tuitorului Iisus Hristos. Și 
cum în fiecare vineri, zi în 
care Domnul nostru a fost 
răstignit pe Cruce, e bine 
să ținem post, se cuvine 
ca și în această mare zi să 
postim. Pe de altă parte, 
trebuie să ne abținem de 
la toate fărădelegile și de 
la hrana care include gus-
toasele preparate de orgi-
nie animală. Asta ca să nu 
ne asemănăm cu Irod, cel 
care din cauza ospățului 

fără măsură a poruncit 
ca Salomeea să-i danseze 
oferindu-i drept răsplată 
capul Sfântului Ioan Bo-
tezătorul. E bine să facem 
un efort să ținem postul și 
pentru a ne apropia puțin 
de viața înfrânată a Sfân-
tului Ioan Botezătorul. 

Capul Sfântului 
Ioan Botezătorul a 
fost pierdut de trei 
ori 

Așadar, Sfântul Ioan 
Botezătorul a sfârșit prin 
a fi decapitat. Reamin-
tim că, la acea vreme, 
el era întemnițat în cas-
telul lui Irod de la Mahe-
rus pentru că îl mustra-
se pe Irod pentru traiul 
nelegiuit cu soția fratelui 
său, Irodiada. Cum Irodi-
ada ajunsese să-l urască 
nespus pe Ioan, i-a cerut 
fiicei sale, Salomeea, ca-
re dansase și plăcuse tu-
turor oaspeților, în speci-
al lui Irod, să-i dea capul 
Botezătorului. Ulterior, se 
pare că Sfânta Ioana, fe-
meia dregătorului lui Irod 
a luat capul lui Ioan din 
curtea Irodiadei și l-a pus 
într-un vas de lut pe care 
l-a îngropat la Ierusalim, 
pe muntele Eleonului. Du-
pă moarte, capul Sfântu-
lui Ioan a fost pierdut de 
trei ori. Și găsit de fiecare 
dată. Creștinii ortodocși 
celebrează fiecare găsire 
a capului acestuia. Prima 

și a Doua Aflare a Capului 
Sfântului Ioan Botezătorul 
sunt prăznuite pe 24 fe-
bruarie. A treia, este săr-
bătorită, anual, pe 25 mai. 

Biserici în care 
ne putem ruga 
sfântului, în 
ziuaTăierii Capului 
său 
 Biserica Sfântul 

Ioan Botezătorul, din co-
muna Ciolpani, 
 Biserica monu-

ment istoric Vintilă-Vo-
dă, din orașul Popești-
Leordeni, unde este 
așezată, la loc de cinste 
și racla cu o particică din 
moaștele Sfântului Ioan 
Botezătorul,

  Biserica Sfântul 
Ioan Piață, din București 
– se află în bulevardul I. 

C. Brătianu nr. 39, sec-
tor 3 (este singura bise-
rică din Capitală care are 
acest hram, aici există 
și fragmente din sfintele 
moaște ale Botezătorului) 
 Biserica Tăierea 

Capului Sfântului Ioan Bo-
tezătorul, din Iași – strada 
I. C. Brătianu nr. 14
 Biserica Tăie-

rea Capului Sfântului 
Ioan  Botezătorul, comu-
na Udești, sat Reuseni, 
județul Suceava 
 Biserica Tăierea 

Capului Sfântului Ioan 
Botezătorul, din Vaslui – 
strada Ștefan cel Mare nr. 
58, județul Vaslui 
 Mănăstirea Că mă-

ră șeasca din Gorj –  Târgu 
Cărbunești, jude țul Gorj 
șoseaua de acces Târgu-
Jiu – Târgu Cărbunești, 
la 1,5 km N-E de Târgu 
Cărbunești, județul Gorj. 

religie

PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

Odată ajunși în lăca-
șul de cult trebuie să lă-
săm deoparte grijile co-
tidiene și să asistăm cu 
evlavie la slujba specială 
oficiată de preoți în cin-
stea Înaintemergătorului 
Domnului, cel mai mare 
dintre profeți. 

Dar mai ales, este im-
perios necesar să ne ru-
găm cu inima deschisă 
către Dumnezeu și către 
Sfântul Ioan Botezătorul, 
să ne lumineze sufletul și 
mintea pentru a fi vred-
nici de primirea darurilor 
spirituale. Iată care este 
cea mai puternică rugă-
ciune pe care trebuie să 
o rostim în această mare 

zi, ultima din Anul Biseri-
cesc! 

“Sfinte care-ai arătat 
Pe al lumii Împărat, 
Care-ai botezat pe Miel, 
Zicând că Hristos e El, 
Te atinge şi de noi, 
Să ne dai un bun altoi, 
Să ne-ndemni, să ne înveţi, 
Să ne cerţi şi să ne ierţi, 
Şi să nu fii supărat… 
Căci lumea nu te-a uitat; 
Capul când ţi s-a tăiat, 
Tot iadul s-a speriat! 
Fii făclie pentru mine, 
Arată-mi calea spre bine, 
Dă-mi mila lui Dumnezeu, 
Să nu mai fac niciun rău!

Amin!”

Rugăciunea care 
ne aduce liniștea 

și mântuirea 

 Există o bună perioadă din viața Botezătorului 
despre care nu se cunoaște nimic? Nu sunt informații. 
Se știe însă, că s-a retras în pustiu unde a dus o viață 
de aspre nevoințe, până când a primit porunca să în-
ceapă să predice,
 Ioan L-a descoperit oamenilor pe Hristos ca Fiu 

al lui Dumnezeu? El a fost trimisul Domnului în deșert 
să anunțe vestea cea bună a venirii lui Hristos, 
 Pregătind drumul oamenilor către mântui-

re și botezându-L pe Hristos în apa Iordanului, el își 
împlinește misiunea? Pentru creștini, “Îngerul pustiei” 
devine Înaintemergătorul Domnului și reprezintă cel 
mai bun model de înfrânare, de pocăință și de curățire 
prin rugăciune,
 Sfântul Ioan Botezătorul este considerat și în zi-

lele noastre, cel care găsește calea ce duce la Hristos?  

Dacă suntem tulburaţi de gânduri și nevoi 
și vrem să ne găsim liniștea interioară, în 
dimineaţa zilei de 29 august este musai să 
mergem la biserică. 

Ştiaţi că… 

Anul Bisericesc se 
încheie sâmbătă 
Cât de importantă este această zi pentru 
credincioșii ortodocși? 

Anul bisericesc se 
încheie cu marea 
sărbătoare a Tăierii 
Capului Sfântului Ioan 
Botezătorul. Prăznuită 
sâmbătă, pe 29 
august, sărbătoarea 
este ţinută de toţi 
creștinii ortodocși prin 
post aspru. Care este 
importanţa acestei 
zile? De ce e bine să 
postim și, mai ales, la 
ce lăcașe de cult putem 
să ne reculegem, să 
ne rugăm în tihnă la 
hramul Tăierii Capului 
Sfântului Ioan? 


