Св. Йоан Кръстител

Св. Йоан Кръстител (старобългарски: Іоаннъ Крестѧи, старогръцки: Ἰωάννης ὁ βαπτίζων),
известен и като Св. Йоан Предтеча е братовчед и предшественик на Исус Христос, който
според Евангелието, предсказва пришествието на месията (на Христа). Живял отшелнически
живот в пустинята.
Йоан Кръстител се ражда половин година преди Исус Христос. Син е на свещеник Закария –
от рода на Аарон и праведната Елизавета – от рода Давидов. Както разказва Евангелист
Лука, архангел Гавраил се явява на баща му Закария в храма и възвестява зачеването на
сина му, след като води дългогодишен благочестив живот до преклонна старост, но е лишен
от утехата да има дете. Така най-накрая в семейството се ражда син, който измолили в
горещи молитви. Младенецът Йоан избягва участта на хилядите убити младенци
във Витлеем и околностите му и през 29 година започва своите проповеди.
Вероятно е убит през 30 година от новата ера, наказан чрез отсичане на главата по заповед
на Ирод Антипа. Юдейският цар Ирод се опитва да съблазни жената на своя брат
Филип Иродиада. Йоан Кръстител става свидетел на случващото се и се обръща към него с
изобличителните думи: „Ти не трябва да я имаш!“. След тези си думи той е затворен в
тъмница. На рождения си ден Ирод дава пиршество и дъщерята на Иродиада танцува за него.
След като тя приключва танца си, той ѝ се заклева, че ще ѝ даде каквото поиска. Саломе пита
майка си какво да пожелае, а тя ѝ отговаря „Главата на Йоана Кръстителя“. За да изпълни
клетвата, си Ирод дава заповед да обезглавят Йоан и да донесат главата му на тепсия на
танцьорката.
След като му отсичат главата, Иродиада нарежда да не я погребват заедно с тялото, тъй като
се страхува от възкресението на страшния пророк. Затова заравят главата му на тайно и
неизвестно място дълбоко в земята. Нейната придворна Йоана, жената на Хуза, не може да
търпи главата на един Божи човек да остане на това безвестно място и тайно я откопава и я
отнася в Йерусалим, където я погребва в Елеонската гора.
Без да знае това, когато цар Ирод разбира, че Иисус извършва големи чудеса, се уплашил и
казал: ''Това е Йоан, когото аз обезглавих. Той е възкръснал от мъртвите. ''
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