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Cuvânt înainte
Înc\ de la început, Sfin]ii P\rin]i au definit [i apoi
au dezvoltat treptat adev\rata doctrin\ cre[tin\ despre
motivele [i temeiurile cinstirii sfin]ilor.
Sfin]ii sunt culmile cele mai str\lucitoare ale ob[tii
credincio[ilor, care prin har [i virtute au atins des\vâr[irea moral\.
Sfin]ii sunt prietenii lui Hristos, fii [i mo[tenitori
ai lui Dumnezeu, cum spune Sf. Evanghelist Ioan:

Câ]i L-au primit, le-a dat puterea ca s\ fie fiii lui Dumnezeu, celor care cred întru numele Lui (Ioan I, 12).
Cultul sfin]ilor începe cu cinstirea martirilor, mai
întâi prin strângerea [i p\strarea cu sfin]enie a r\m\[i]elor lor trupe[ti, apoi prin consemnarea în scris
a vie]ii, faptelor, muceniciei [i minunilor lor, cât [i prin
instituirea s\rb\torii lor.
Acest cult continu\ cu pelerinajele [i construirea
de biserici închinate pomenirii, prin invocarea lor în
rug\ciuni, imnuri-acatist [i zugr\virea chipurilor lor
în icoane [i în biserici.
S\rb\torile [i celelalte forme de manifestare ale
cinstirii sfin]ilor au avut la început un caracter local
sau regional, îns\, dup\ ce Biserica [i-a înt\rit con[tiin]a
unit\]ii ei, cultul sfin]ilor s-a extins mult, iar al unora
s-a generalizat chiar în întreaga cre[tin\tate.
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M\rturisirea neîndoielnic\ a credin]ei ortodoxe,
puterea de a suferi moartea martiric\ pentru dreapta
credin]\, puterea de a înfrunta orice primejdii, chinuri pentru m\rturisirea dreptei credin]e pân\ la
moarte, puterea de a s\vâr[i minuni dup\ moarte,
r\spândirea miresmei de sfin]enie dup\ moarte, toate
acestea [i multe altele sunt motivele [i temeiurile cinstirii celui care a fost Ioan, negustorul din Trapezunt,
n\scut acum mai bine de [apte veacuri în rândul
sfin]ilor.
Cler [i popor, Biseric\ [i Stat, români [i str\ini au
cinstit cu evlavie via]a [i mai ales mucenicia Sf. Ioan
cel Nou. Biserica îl cheam\ permanent cu evlavie în
rug\ciunile ei [i înal]\ l\ca[uri sfinte, l\udând astfel
lucrarea harului dumnezeiesc în sfântul care L-a iubit
pe Hristos [i Biserica Sa, a m\rturisit [i a ap\rat dreapta
credin]\ în vremuri grele [i a s\vâr[it fapte ale drept\]ii [i ale iubirii sfinte în orice timp.
Chipurile de oameni în rug\ciune [i s\rb\toare,
veni]i din toate col]urile ]\rii [i plecându-[i genunchii
trupului [i ai sufletului lâng\ racla Sf. Ioan cel Nou
de la Suceava, devin flori ale credin]ei mo[tenite, p\strate [i împ\rt\[ite, precum [i f\clii de Înviere pentru
luminarea con[tiin]ei cre[tine [i pentru comuniunea
între neamurile iubitoare de Dumnezeu [i de valori
netrec\toare.
Pre]uirea, cinstirea [i rememorarea faptelor istorice, toate acestea sunt un prilej de a sim]i [i în]elege
mai bine comuniunea care se ]ese între voievozii ctitori
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de l\ca[uri sfinte, D\t\tori de legi [i datini, Sf. Ioan
cel Nou care a f\cut din sufletul [i trupul lui templu
al Sfântului Duh, [i miile de pelerini din toate genera]iile, care se roag\ pe p\mânt în ctitoriile mo[tenite
ca patrimoniu sacru, bucurându-se de ajutorul sfântului din ceruri, zugr\vit în icoane [i în fresce. De aceea,
exclam\m împreun\ cu psalmistul David: Minunat
este Dumnezeu întru sfin]ii S\i (Ps. 67, 36).
Când cultul Sf. Ioan cel Nou a rodit în cultur\, el
s-a deschis spre universalitate, iar când cultura s-a
inspirat din cultul sfântului, ea s-a deschis spre eternitate.
Tradi]ia pelerinajului anual în ziua hramului de
Sânziene la Suceava nu este o simpl\ repeti]ie, ci o fidelitate reînnoit\ [i îmbog\]it\ cu noi forme [i nuan]e,
este dinamica fidelit\]ii [i continuit\]ii creatoare. Tradi]ia
este, deodat\, continuitate a trecutului, concentrare
de noi valori prezente [i elan spre viitorul tainic
ascuns în tradi]ie ca stejarul în ghind\.
Lucrarea de fa]\ reprezint\ o ilustrare cronologic\
a mai multor momente solemne [i sfinte de omagiere
a memoriei celui care a fost Ap\r\torul [i sprijinitorul

cre[tin\t\]ii, împotrivitorului [i surp\torului p\gân\t\]ii, mucenicului celui de curând ar\tat, osta[ului lui
Hristos celui adev\rat, care, ca un soare, Bisericii R\s\ritului a str\lucit [i pe credincio[i de veselie i-a
umplut, to]i acum din suflet cânt\ri de mul]umire [i
de laud\ s\-i aducem. {i cu dorire s\-i cânt\m: Bucur\-te,
Ioane, mare mucenice al lui Hristos (Condac 1).
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Sfântul Ioan cel Nou —
repere hagiografice
„Dumnezeu este l\udat ca Unul Care a
f\cut minuni prin sfin]ii S\i, care bine I-au
f\cut Lui din fiecare neam.”
(Sfântul Vasile cel Mare)

Din p\mântul de puternic\ înrâurire a civiliza]iei
bizantino-balcanice, din Cetatea Alb\, unde rezidase
o vreme Josif I în calitate de episcop1, au fost aduse la
Suceava, în mitropolie, cu mare cinste [i litie2, moa[tele
Sfântul Ioan cel Nou3, negustor trapezuntin al Moldovei.
1

Arhim. Ciprian Zaharia, Josif I Mu[at - întâiul mare ierarh
român, Roman, 1987.
2
Grigore Ureche, Letopise]ul }\rii Moldovei, ed. P.P. Panaitescu, Bucure[ti, 1958, p. 78.
3
Grigorie }amblac, Mucenicia Sf. Ioan cel Nou de la Suceava,
în R.I.A.F. 1894; S.Fl. Marian, Sf. Ioan cel Nou de la Suceava,
Bucure[ti, 1894; A. T\utul, Via]a [i minunile Sf. Ioan cel Nou de
la Suceava, Suceava, 1914; A.I. Popescu, Via]a, p\timirile [i minunile Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, Craiova, 1943; P. Rezu[,
Via]a [i faptele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, în M.M.S. 6-7/
1956, pp. 332-337; Pimen Suceveanul, Sfântul Ioan cel Nou de la
Suceava, în Sfin]i români [i ap\r\tori ai legii str\mo[e[ti, Bucure[ti, 1987, pp. 291-298; Vasile M. Demciuc, Via]a Sf. Ioan cel
Nou de la Suceava, Suceava, 1990; idem, Un „paladium” al Moldovei - Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, Bac\u, 2004.
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La hotarul dintre primul [i cel de al doilea veac al
afirm\rilor române[ti, chipul în]eleptului b\rbat Ioan
st\ în miezul unor fericite des\vâr[iri de evenimente
din istoria poporului nostru.
Aducerea moa[telor la Mitropolia de la Suceava,
mitropolie având sediul, atunci, în biserica azi complet
ref\cut\ a Mir\u]ilor, unde au stat pân\ la sfâr[itul secolului al XVI-lea, când au fost mutate în Biserica „Sfântul Gheorghe”, ctitorie a voievodului Bogdan al III-lea
[i a lui {tef\ni]\ Vod\, indic\ limpede dorin]a domnitorului, a înal]ilor ierarhi din acea vreme, de a-[i sublinia,
o dat\ în plus, autoritatea spiritual\ prin aducerea acelei
paveze a lor [i a ]\rii, a institu]iilor pe care le reprezentau4.
Prezen]a moa[telor Sf. Ioan cel Nou la Suceava [i
a moa[telor Sf. Filofteia în Biserica „Sf. Nicolae” din
Arge[ (aduse din Vidin, în 1386)5 impunea, în plus recunoa[terea recent înfiin]atelor mitropolii române[ti, a
Ungrovlahiei [i a Moldovei, în context interna]ional6.
4

Pentru leg\tura dintre prezen]a relicvelor sfinte în centrele
ecleziastice [i domniile din S-E Europei, a se vedea studiul lui J.
Dujcev, La littérature des slaves méridionaux au XIII-e siécle et
ses rapports avec la littérature byzantine, în L’Art byzantine du
XIII-e siécle, Belgrad, 1967.
5
D.R. Mazilu, Sf. Filofteia de la Arge[, L\murirea unei probleme istorico-literare, în A.A.R.M.S.I., 1933, pp. 217-316; I. Doroban]u, Însemnare din sbornicu Lovcean [i aducerea moa[telor
Sf. Filofteia la Arge[, în Buletinul Institutului Român din Sofia,
Bucure[ti, 1941, pp. 85-105; Gherasim, episcopul Râmnicului [i
Arge[ului, Sfânta Muceni]\ Filofteia de la Arge[, în Sfin]i români…,
pp. 281-285.
6
R\zvan Theodorescu, Bizan], Balcani, Occident…, pp. 213-219.
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Sf. Ioan cel Nou s-a n\scut în jurul anului 1300, în
ora[ul Trapezunt7.
Trapezunt, unul dintre cele mai frumoase ora[e
ale Orientului [i una dintre marile pie]e ale lumii —
care avea s\ devin\, pentru dou\ secole [i jum\tate,
capital\ de imperiu —, este a[ezat deasupra Pontului
Euxin, printre curen]ii de ap\ curg\toare [i p\duri
din care ast\zi doar urme se mai pot vedea. Prodigios
de bogat prin comer]ul pe care-l f\cea cu interiorul
Asiei, a devenit [i este, [i ast\zi, celebru prin luxul
s\u8.
Pe platoul care domina litoralul, palatul bazileilor
de Trapezunt era, a[a dup\ cum descriu contemporanii,
o minun\]ie de elegan]\ [i m\re]ie, iar renumele ora[ului,
de cap [i ochi al Asiei întregi, era r\spândit în toat\
lumea oriental\. Fascina]ie, reper spiritual, seduc]ie.
Ace[tia sunt termenii care descriu felul în care a fost
privit Bizan]ul, în general, [i Trapezuntul, în special, în
istoria b\trânului continent. {i aceast\ fascina]ie este
dat\ [i de monumentele ecleziastice bizantine din vechea
capital\ a Imperiului de Trapezunt, un loc aparte ocupându-l Bisericile „Sfânta Sofia”, „Sfântul Evghenie”,
locul unde se cununau Comnenii, „Panaghia Chrisokephalos” [i multe alte biserici care existau în vremea
când a tr\it Sf. Ioan.

7

Numit în vechime Trapezus, a fost înfiin]at, în jurul anului
750 î.Hr., de o colonie greceasc\ din Sinope.
8
Charles Diehl, Istoria Imperiului bizantin, Craiova, 1999, p. 195.
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Bun cunosc\tor al legii cre[tine, dup\ cum va
dovedi mai târziu, Ioan î[i câ[tiga existen]a f\când
nego]. Treburile sale negustore[ti îl sileau, de multe
ori, s\ plece din cetatea sa spre alte târguri [i cet\]i,
vânzând m\rfuri de provenien]\ bizantin\: icoane,
c\delni]e, smirn\, m\t\suri, brocarduri pentru ornate
[i dvere [i cump\ra: grâu, vite, miere [i multe alte
roade ale p\mântului9.
Pleca, astfel, de la Constantinopol la Odessa, de la
Caffa la Chilia [i Cetatea Alb\, acestea din urm\ fiind
adev\rate antrepozite comerciale ale întregii Moldove.
Este vorba de Cetatea Alb\ de la gurile Nistrului,
cetate cunoscut\ în Evul Mediu sub mai multe denumiri:
Maurocastron10, Asprocastron, Belgorod, Weissenburg,
Akerman11.
Diversitatea nomenclaturii acordate de izvoarele
medievale cet\]ii de la gurile Dun\rii a f\cut ca unii
istorici s\ considere acest lucru ca o dovad\ gr\itoare
în favoarea existen]ei mai multor localit\]i distincte12.

9

A.I. Popescu, op. cit., pp. 10-12.
Constantin C. Giurescu¸ Târguri sau ora[e [i cet\]i moldo-

10

vene din secolulul al X-lea pân\ la mijlocul secolului al XVI-lea,
Bucure[ti, 1997, pp. 208-214; {tefan Andreescu, Din istoria M\rii

Negre — genovezii, românii [i t\tarii în spa]iul pontic în secolele
XIV-XVII, Bucure[ti, 2001, pp. 9-34.
11
Victor Spinei, Moldova…, pp. 21-23, 217-220, 222-226, 234-237,
328-300.
12
Constantin C. Giurescu, op. cit., 208 [i urm.
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Nu este vorba de o alt\ a[ezare, undeva situat\ prin
Peninsula Crimeea13, ori, pe undeva, în zona Kievului14.
Într-un studiu relativ recent se vorbe[te despre
Asprocastronul Crimeei atunci când se refer\ la aducerea moa[telor Sf. Ioan cel Nou15. Într-o alt\ lucrare,
referitoare tot la aducerea moa[telor Sf. Ioan cel Nou,
se propune identificarea cet\]ii în Bosforul Cimerian16. Or, în Bosforul Cimerian, strâmtoarea Kerci de
ast\zi, se afl\ Cetatea Capul Alb, ceea ce, evident,
este cu totul altceva.
Dac\ Cetatea Alb\, locul unde a suferit moarte de
martir negustorul din Trapezunt, s-ar fi aflat în Crimeea,

13

Matei Cazacu subscrie teza lui P.S. N\sturel, privind locul
martiriului în Crimeea, aducând, chiar, dou\ m\rturii despre
existen]a, acolo, a unui loc numit Sfântul Ioan - Sente Joanesburg,
la 1397-1398; San Giovanni, la 1502. A se vedea, pe larg, Matei Cazacu

Saint Jean le Nouveau ses reliques et leur translation à Suceava
1415, în L’empereur hagiographe. Culte des saints et monarchie
byzantine et post byzantine, Bucure[ti, Colegiul Noua Europ\,
2001, pp. 137-158.
14
Pecenego-cumanii numeau Kievul: Menkerman, adic\ Marea
Cetate. Se pare c\ tot ei au numit Cetatea Alb\: Akerman. N. Iorga,
Studii istorice asupra Chiliei [i Cet\]ii Albe, Bucure[ti, 1899,
pp. 11-22. C. Petrowicz, I primi due Arcivescovi armeni di Leopoli,
în Christiana Periodica 1967, p. 115, n. 3, arat\ c\ Akerman nu
este Cetatea Alb\, ci Kievul.
15
Dan Zamfirescu, Accente [i profiluri, Bucure[ti, 1983, pp. 37-49.
16
P.S. N\sturel, Une prétendue oeuvrege Grégoire Tsamblak
„Le martyre de Saint Jean le Nouveau”, în Actes du premier

Congrès International des Études balkaniques et Sud-Est Européeanes, VII, Sofia, 1971, pp. 345-351.
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ani. Deci, o, alesule al protectorilor, nu întârzia, ci
leap\d\-te, înaintea mea [i a acestei adun\ri de oameni,
de credin]a [i legea cre[tineasc\. Deci, vino, minunatule, stai cu noi [i cu oamenii [i cu prealuminat glas
pro-sl\ve[te soarele cel str\lucitor [i d\ cinste [i
stelei care str\luce[te înaintea lui, [i numai acestor
lumini str\lucitoare adu jertf\. {i a[a te vei învrednici de cinste [i de dreg\torie”.
Cum era [i firesc, negustorul Ioan tres\ri cu indignare la aceste vorbe, „mai amare decât fierea” planuri
de convertire, str\ine de sufletul [i cugetul s\u.
Ridicându-[i ochii c\tre cer î[i aduse aminte de
vorbele Mântuitorului: „Când ve]i fi du[i înaintea împ\ra]ilor [i a domnilor pentru Numele Meu, s\ nu
griji]i mai înainte ce s\ gr\i]i sau ce s\ r\spunde]i în
acel ceas; c\ci se va da vou\ cuvânt c\ruia nu-i vor
putea r\spunde to]i cei ce se vor pune împotriva
voastr\” (Matei X, 19). Apoi zise: „Puternice egemoane!
Vorbele pe care le-ai spus despre mine nu sunt ale
mele, ci ni[te isvoditori r\ut\cio[i au f\cut. Mie nici
prin gând nu mi-a trecut s\ m\ lep\d de credin]a [i
legea cea sfânt\. Mai vârtos tu însu]i cunoscând de la
mine taina adev\rului, leap\d\, rogu-te, negura necucerniciei care a înf\[urat sufletul t\u [i învrednice[te-te a
fi fiu al luminii. Pe soarele cerului nu-l socoti dumnezeu,
c\ci nu poate fi. El este f\cut de Domnul Dumnezeu,
Care a f\cut toate. L-a f\cut a patra zi, din fiin]a focului [i l-a pus pe cer spre slujba oamenilor”.
Zicând acestea Ioan, privind spre cer, zise în sufletul s\u: „Ci mai vârtos cu nevoin]ele voi muri pentru
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Cel ce a murit pentru mine [i cu mucenicii luminat
strig: Slav\ puterii Tale, Doamne!”.
Aceste cuvinte [i altele multe gr\ind viteazul osta[
al lui Hristos Dumnezeu, [i-a îndreptat ochii spre cer
[i, în auzul tuturor, cu glas mare a zis: „Doamne
Iisuse, s\ nu-mi fie a m\ lep\da de Tine, Mântuitorul
meu! Numai Tu e[ti Dumnezeu, împreun\ cu Cel f\r\
de început al T\u P\rinte [i cu Prea sfântul [i de
via]\ f\c\torul Duh”.
La acest r\spuns al negustorului Ioan, eparhul
cet\]ii, aprins de focul cel din\untru al mâniei, [i neputând suferi împotrivirea, socotind c\ a fost jignit în
mijlocul unei mul]imi mari, ordon\ ca acest „ghiaur”
s\ fie supus celor mai groaznice chinuri, spre a-[i renega
credin]a.
Dar zadarnice au fost aceste m\suri luate de eparhul
cet\]ii, pentru c\ negustorul Ioan, consecvent în credin]\, fapt care caracterizeaz\ personalitatea tuturor
mucenicilor, de a rezista în cele mai grele chinuri,
pân\ la sacrificiul suprem, ridicându-[i ochii spre cer
zise: „Nu m\ voi închina soarelui, nu voi sluji focului,
nu voi jertfi stelei celei numite cu numele patimii desfrân\rii. Deci, nu întârzia, lucr\torule al nedrept\]ii,
ci f\ v\zut n\ravul t\u cel s\lbatic [i neomenos, ce se
ascunde întru tine, [i sloboze[te-te de grija muncilor,
iar pe mine, cu orice fel de moarte voie[ti, trimite-m\
înaintea doritului meu St\pân [i Dumnezeu, pentru
ca nu îndelung urechile mele s\ aud\ pe necucernicele graiurile tale, despre care zice proorocul otrav\
de aspid\ sub buzele lor”.

