
Îngerul  
şi mironosiţele

Pe cine-l caută acuma în grădină
Cu vasele de mir umplute?
De lacrimi inima li-i plină...
Zoreşte ziua nouă. Îi răcoare,
Dar cerul se înseninează
În ciripituri cântătoare.

De ce Îl caută aicea pe Hristos?
De ce-au venit aici să-l plângă?
Pe piatră un înger luminos...
El şade-n haine albe, strălucite...
Vestind cereasca bucurie
Mironosiţelor scârbite:

„Hristos au înviat! 
Şi nu vă mai mâhniţi
Şi nu-L mai plângeţi ca pe mort,
Cătându-L între cei muriţi!
A iadului putere-i biruită,
Zadarnică i-i răutatea:
De-acuma lumea-i izbăvită.

Întunecimea în lumină piere,
Măria ei i s-a surpat
Şi fug vrăjmaşii în durere.
Grăbiţi-vă cu veşti de veselie
Şi spuneţi veştile-n Sion:
Hristos îi viu şi-n veci învie!”

Dorm florile. Grădina moartă tace,
Iar primprejur - albastre umbre,
Nisip, zori aurii - şi pace. ✤

Aprilie 1912 - Alexei Mateevici
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de ce căutaţi pe Cel viu între cei morţi, 
nu este aici, a înviat” (Matei 28, 6)! 
Prezenţa sfinţilor îngeri marchează 
reuniunea cerului cu pământul, anularea 
hotarului despărţitor dintre lumea 
noastră văzută şi cea nevăzută.  După 
căderea omului în păcatul neascultării 
de Dumnezeu, heruvimii îl opresc pe 
om să se apropie de pomul vieţii, dar 
acum, după îngroparea Mântuitorului 
Hristos, îngerii vestesc Învierea, bi-
ruinţa şi binecuvântarea vieţii asupra 
blestemului morţii. Ascultând de în-
demnul îngerului, sfintele femei pleacă 
în grabă de la mormânt, „cu frică şi cu 
bucurie mare” (Matei 28, 8), să vestească 

După ce toţi ucenicii, din teamă 
sau laşitate, L-au părăsit, 
aceste femei minunate L-au 

însoţit până la uşa mormântului. În 
locul gărzii romane, un înger al cerului 
le vorbeşte vestindu-le Învierea şi 
încredinţându-le că mormântul este 
gol: „veniţi de vedeţi locul de îngropare, 

DUMINICA  
FEMEILOR MIRONOSIŢE

Duminica a 3-a După paști
(a Mironosiţelor)

Sf. Ap. şi EvAnghEliSt 
ioAn tEologul; Sf. Cuv. 

ArSEniE CEl MArE

Astăzi ne aflăm în Duminica a treia după Marele Praznic al Învierii Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos, în Duminica Femeilor Mironosițe. În această zi Biserica a rânduit să se facă 

amintire de sfintele purtătoare de mir și de bucurie, primele care au auzit și au văzut 
Taina Învierii și care au demonstrat curaj, peste puterea omenească, înfruntând 

răutatea și brutalitatea dușmanilor lui Hristos Cel mort și înviat. Aceste ființe devotate, 
care și-au închinat viața lui Hristos din Nazaret, sunt menționate ca fiind:  

Maria din Magdala, Maria lui Cleopa, Salomeea, mama fiilor lui Zevedeu, Iacov și Ioan, 
Ioana și Suzana, pe care Domnul le întâlnise, vindecându-le bolile și suferințele  

și schimbându-le viața. Mulți au beneficiat de mila, ajutorul, tămăduirea și 
compasiunea Mântuitorului Hristos, dar nu toți L-au urmat, așa cum s-a-ntâmplat  

în cazul femeilor mironosițe care L-au urmat și L-au slujit până la ușa mormântului,  
în durerea lacrimilor, dar și cu speranța împlinirii cuvintelor prezise de El (Luca 8, 1-3).

apostolilor ascunşi ce au văzut şi au 
auzit. Ori de câte ori îngerii pătrund în 
lumea văzută, aceasta trăieşte un 
fenomen care oscilează între spaimă şi 
bucurie. Sfântul Evanghelist Marcu 
menţionează că sfintele mironosiţe „au 
fugit de la mormânt, că erau cuprinse 
de frică şi de uimire” (Marcu 16, 8). Pe 
când ele mergeau în grabă spre a le vesti 
Apostolilor, sunt întâmpinate de Hristos 
Cel mort şi înviat cu salutul: „Bucura-
ţi-vă” (Matei 28, 9), iar ele I s-au 
închinat, deşi pe chipurile lor se citea 
frica şi uimirea, iar Mântuitorul, pentru 
a le linişti, li se adresează: „Nu vă 
temeţi” (Matei 28, 10).  



AducEREA LA BARI A MOAştELOR 
SFâNtuLuI IERARh NIcOLAE

Biserica „Sfântul Nicolae” din Bari, Italia – pe care unii dintre noi am vizitat-o – atrage 
anual mii de pelerini care se închină la moaştele Sfântului Ierarh Nicolae, adăpostite  

de catedrala care îi poartă numele. Moaştele se află la Bari din data de 9 mai 1087.  
În acel an, în vremea împăratului grec Alexie şi a patriarhului Nicolae  

al Constantinopolului, musulmanii au năvălit în cetatea Mirelor, cea din latura Lichiei 
(astăzi localitatea Demre, aflată în sudul Turciei) şi au pustiit-o. Pentru ca moaştele 

sfântului să nu cadă în mâinile păgânilor, ele trebuiau mutate din localitate. 

aducerii cinstitelor moaşte ale Sf. Ier. 
Nicolae în ziua a noua a lunii mai, 
cinstindu-se prin această sărbătoare 
ambele aduceri: cea din Mira la Bari şi 
cea din Biserica „Sf. Ioan Botezătorul“ 
în biserica cea nouă. 

Ziua de 9 mai este sărbătorită la Bari 
cu focuri de artificii, parade, concerte şi 
dansuri populare. Construcţia Catedralei 
Sfântului Ierarh Nicolae (Basilica di San 
Nicola, în limba italiană) a început în 
anul 1089 şi a durat până în anul 1197, 
fiind înălţată în timpul dominaţiei italo-
normande a Apuliei. 

Sfântul Nicolae s-a arătat într-o 
noapte unui preot care locuia în 
cetatea Bari, zicându-i: „Mergi şi 

spune poporului acestuia şi la tot soborul 
bisericesc ca, ducându-se în Mira, 
cetatea Lichiei, să ia de acolo moaştele 
mele şi, aducându-le aici, să le pună în 
această cetate a Varului (n.r. – Bari), 
pentru că nu pot să fiu în acel loc pustiu, 
aşa voind Domnul Dumnezeul meu“. 
Preotul a povestit în biserică vedenia pe 
care a avut-o. Cei din Bari au luat trei 
corăbii şi, îmbrăcându-se în haine de 
negustori, au mers în Lichia, în cetatea 
Mirelor. Intrând în biserică, au întrebat 
de moaştele sfântului, pentru a se închina 
la ele. Li s-a arătat mormântul, în 
biserică, unde sub pardoseală erau adă-
postite moaştele Sf. Nicolae. Au dat 
atunci la o parte pardoseala bisericii şi, 
săpând pământul, au găsit racla sfântului, 
plină de mir binemirositor. Preoţii au 
strâns mirul în vase şi luând şi moaştele 
sfântului le-au dus la corăbiile lor şi au 
plecat spre Italia, ajungând la Bari într-o 
zi de duminică. Poporul din Bari, aflând 
de venirea cinstitelor moaşte ale 
sfântului, a ieşit în întâmpinarea lor. 

Moaştele au fost aşezate în biserica 
„Sf. Ioan Botezătorul“, care era lângă 
mare. Oamenii care au adus preţiosul 
odor au făcut legământ să construiască o 
catedrală în care acestea să-şi găsească 
odihna veşnică. Cripta a fost finalizată 
în octombrie 1089 de papa Urban al II-
lea. Apoi au fost mutate cinstitele moaşte 
ale făcătorului de minuni Nicolae din 
Biserica „Sf. Ioan Botezătorul“ în bi-
serica cea nouă. De atunci, s-a consemnat 
în calendarul creştin-ortodox sărbătoarea 

Catedrala „Sf. Nicolae“ este, în 
prezent, un important centru de pelerinaj, 
atât pentru italieni, cât şi pentru creştinii 
ortodocşi din estul Europei. Cripta 
Sfântului Nicolae, cu 26 de coloane, 
susţinând capiteluri bizantine şi ro-
manice, păstrează moaştele sfântului. 
Fiind un sălaş important pentru toată 
lumea creştină, în interiorul ei a fost 
amenajat şi un paraclis ortodox. ✤

moment de sacrificiu pentru proprii ei 
fii. Orice mamă creştină trebuie să aibă 
ca model pe Maica Domnului, prin 
sufletul căreia a trecut sabia durerilor 
când simţea răutatea oamenilor asupra 
Fiului ei Care a venit să mântuiască 
lumea. O mamă adevărată poate salva 
lumea de la pierzare educându-şi copiii 
cu răbdare, dăruire şi nădejde pe calea 
săvârşirii binelui şi a Bisericii. Ea este 
ca o lumină care luminează pe toţi ai 
casei, care se sacrifică pentru toţi 
precum o lumânare de ceară curată, 

Duminica aceasta este închinată 
tuturor sfintelor femei creştine, ziua 
mamelor creştine care prin credinţa lor 
şi prin fapta lor cea bună au schimbat 
lumea, devenind purtătoare de lumină 
şi de adevăr. Femeia creştină este 
pătrunsă de darul şi binecuvântarea 
credinţei şi poartă în ea viaţă. Ea este 
cea care poartă într-însa bucuriile şi 
lacrimile, iar rugăciunile ei sunt 
ascultate şi primite pentru că ea este 
cea care aduce în lume viaţă, o apără 
şi-o protejează, fiind capabilă în orice 

arde răspândind în jurul ei lumină, 
căldură şi mângâiere.

De aceea, le închinăm tuturor 
sfintelor femei martire, mucenice, 
cuvioase, mărturisitoare, mame vred-
nice şi iubitoare, astăzi, în Duminica 
Sfintelor femei mironosiţe, multa 
noastră admiraţie, recunoştinţă şi 
rugăciune, căci, „Femeia se va mântui 
prin naşterea de fii, dacă va stărui cu 
înţelepciune, în credinţă, în iubire şi în 
sfinţenie” (I Timotei 2, 15). ✤

Părintele Adrian Chiriţă

Sf. Ap. Simon Zilotul este mirele de 
la nunta din Cana Galileii. La nunta 
acestuia, la care a participat Iisus şi 

Maica Sa, Domnul Iisus a făcut prima 
minune: prefacerea apei în vin. I s-a dat 
numele de „Canaanitul” şi de „Zilotul” 
spre a-l deosebi de Sf. Petru şi de Sf. 
Simeon „fratele Domnului”, urmaşul Sf. 
Iacob la Episcopia Ierusalimului. 

Sf. Simon Zilotul, numit şi Natanael, 
este cel care şi-a lăsat casa, părinţii şi 
mireasa pentru Mirele cel ceresc. Era de 
neam din Cana Galileei, cunoscut 
Domnului nostru Iisus Hristos şi 
Preacuratei Maicii Sale, deoarece Cana 
nu este departe de Nazaret. Odată cu 
Pogorârea Duhului Sfânt, mirele cel din 
Cana a început a propovădui şi el, alături 
de Apostoli, Evanghelia în toată lumea. 
El a propovăduit în Mauritania, Africa şi 
Britania. Aici şi-a dat şi sufletul după ce 
a fost răstignit şi tot aici a fost îngropat.

O părticică din moaştele Sf. Simon 

Zilotul se află şi în Bucureşti, la Biserica 
Podeanu. Cele mai multe persoane vin 
aici să ceară ajutorul în căsătorie, iar 
Sfântul este grabnic ajutător celor care 
vin cu această rugăminte.

Moaştele Sf. Simon Zilotul au fost 
aduse aici din 1971, atunci când 
Preasfinţitul Valerian Zaharia, episcop al 
Oradiei, a venit şi a fost adăpostit într-una 
din casele parohiale ale bisericii Podeanu. 
Preasfinţitul Valerian a fost unul din cei 
care s-au opus autorităţilor comuniste 
care doreau închiderea mănăstirilor în 
urma decretului 410/1959. Din anul 1971 
şi până în 1996 puţini au ştiut că în camera 
episcopului se afla un odor de preţ: 
moaştele Sf. Simon Zilotul. Doar câţiva 
intrau în această încăpere şi se puteau 
închina sfântului. Înainte de a-şi da 
sfârşitul în mâinile lui Dumnezeu a lăsat 
ca această taină să fie cunoscută. 
Preasfinţitul a dăruit aceste odoare de 
preţ Bisericii Podeanu. ✤

Sfântul Apostol Simon Zilotul



duMINIcA MIRONOSIŢELOR,  
zIuA FEMEII cREştINE

Femeile mironosiţe, cele care „dis-
de-dimineaţă, în ziua cea dintâi a 
săptămânii, pe când răsărea soa-

rele, au venit la mormânt” ca să ungă cu 
mir trupul Domnului, sunt miresele 
Mirelui ceresc şi icoana tuturor femeilor 
credincioase din Biserică, femei care prin 
credinţa, curajul şi jertfelnicia lor au 
devenit muceniţe, mărturisind pe Hristos 
Cel răstignit şi înviat. De aceea, Duminica 
mironosiţelor este pentru Biserica noastră 
duminica „uceniţelor” şi, alături de Buna 
Vestire, este o sărbătoare creştină a femeii 
care este chemată să-L caute şi să-L afle 
pe Iisus Cel răstignit şi înviat.

Prima care a primit  
vestea Învierii  

a fost Maica Domnului
Sfântul Grigorie Palama ne spune că 

„după ce Maria cea pururea Fecioară a 
venit cea dintâi la mormânt şi ea cea 
dintâi a primit vestea Învierii Lui, multe 
au fost cele care au venit (celelalte femei 
mironosiţe) şi au văzut piatra rostogolită, 
i-au auzit pe îngeri şi, întorcându-se după 
ce priviseră şi ascultaseră, s-au despărţit. 
[...] Mironosiţele erau multe, iar ele nu au 
venit la mormânt o singură dată, ci în 
două sau trei rânduri, mai multe împreună, 
nu aceleaşi de fiecare dată, însă toate de 
dimineaţă. Aşadar, n-au venit toate la 
acelaşi ceas: doar Maria Magdalena, 
singura dintre celelalte, a revenit şi a 
rămas mai mult. Deci fiecare dintre 
evanghelişti, spunând că n-au venit 
împreună decât o singură dată, trece sub 
tăcere celelalte veniri. Dar pentru mine, 
care am pus laolaltă spusele tuturor 
evangheliştilor, după cum v-am arătat la 
început, Maica Domnului este aceea care 

a venit mai întâi dintre toate la mormântul 
Fiului şi Dumnezeului ei, luând-o înaintea 
Mariei Magdalena”.

Pe de altă parte, Sfânta Tradiţie a 
Părinţilor şi scriitorilor bisericeşti ne dez-
văluie clar că Maica Domnului nu L-a 
părăsit nici o clipă pe Fiul ei după răstignire 
şi până la slăvita Sa înviere şi înălţare. 

Femeile mironosiţe,  
uceniţele Domnului,  

însoţitoare ale Maicii Domnului
Preasfânta Fecioară Maica lui 

Dumnezeu s-a întors însoţită de celelalte 
femei: „Iar Iisus le-a întâmpinat zicând: 
Bucuraţi-vă” (Matei 28, 9). Femeile 
mironosiţe, în jurul Maicii Domnului, 
sunt primele „uceniţe” care vestesc Sfin-
ţilor Apostoli Învierea Mântuitorului. 
Prin credinţa, curajul şi jertfelnicia lor ele 
au devenit mărturisitoare, uceniţe ale 
Domnului şi acest lucru se vădeşte prin 
fidelitatea lor faţă de Învăţătorul, o 
fidelitate care merge nu numai până la 
moarte, ci şi dincolo de moarte. 

Toţi cei patru evanghelişti redau 
numele Mariei Magdalena ca făcând parte 
din acest grup. La acesta se adaugă Maria 
lui Iacov, Salomeea (Marcu) şi Ioana 
(Luca). Sf. Apostol şi Evanghelist Luca 
precizează că acest grup era mai mare 
când afirmă că erau „şi altele împreună 
cu ele”. Aşadar, avem patru nume: Maria 
Magdalena, Maria lui Iacov, Salomeea şi 
Ioana - probabil personajele cele mai 
cunoscute dintr-un grup mai numeros.

Despre Maria Magdalena ştim că 
numele îi vine de la mica cetate din 
Galileea numită Magdala. Din Luca 8, 2 
aflăm că ea era una dintre femeile care au 
fost vindecate de duhuri rele şi de boli şi 
care Îl urmau pe Iisus. Ea a stat chiar 
lângă Crucea lui Iisus după Răstignire şi 
tot ea, rămasă mai în urmă, se bucură de 
vederea lui Hristos Care i se arată şi îi 
spune: „Nu te atinge de Mine căci încă nu 
m-am suit la Tatăl Meu” (In 20, 17).

Părinţii Bisericii şi exegeţii consideră 
că expresiile „Maria lui Iacov”, „cealaltă 
Marie”, „sora mamei Sale” şi „Maria lui 
Cleopa”, pe care le folosesc evangheliştii, 
se referă la aceeaşi persoană: o verişoară 
a Maicii Domnului, căsătorită cu Cleopa, 
ea fiind mama „fraţilor Domnului”, Iacov 
fiind unul dintre aceştia (In 7, 3).

Evanghelistul Matei foloseşte sintagma 
„mama fiilor lui Zevedeu” (Mt 27, 56), în 
timp ce Evanghelistul Marcu ne vorbeşte 
de Salomeea (Marcu 16, 1). Exegeţii arată 
că cele două persoane sunt una, şi anume, 
Salomeea, soţia lui Zevedeu şi mama Sf. 
Apostoli Iacov şi Ioan.

Din Luca 8, 2 aflăm că Ioana era soţia 
lui Huza, un dregător al regelui Irod 
Antipa, fiind pomenită alături de Maria 
Magdalena printre femeile care au fost 
vindecate de Iisus. După acest moment a 
urmat Domnului, iar după o veche tradiţie, 
ea ar fi fost femeia care ar fi dezgropat 
capul Sfântului Ioan Botezătorul şi l-ar fi 
reîngropat cu cinste într-un vas de lut pe 
Muntele Măslinilor.

În femeile mironosiţe găsim mărturia 
sensibilităţii feminine, care întrece adesea 
curajul bărbaţilor. Dovadă că atunci când 
ucenicii L-au părăsit pe Domnul -  închişi 
în casă  de frica iudeilor - „fiicele Ieru-
salimului“ L-au însoţit şi L-au plâns. 
Mironosiţele sunt pilde de dăruire pentru 
Domnul. Credinţa lor luminează, ca 
lumina pascală, peste timp, întocmai ca o 
făclie nestinsă, iar curajul lor ne încălzeşte 
inimile. Exemplul lor va fi urmat, peste 
veacuri, de milioane de suflete curate şi 
sfinte, care L-au mărturisit pe Hristos, 
devenind ele însele purtătoare ale bucuriei 
Învierii.

Sf. Luca al Crimeii, peste ani, ne 
îndeamnă: „Mergeţi pe calea sfintelor 
femei spre Hristos, mergeţi după sfintele 
femei mironosiţe - şi veţi ajunge acolo 
unde se bucură şi ele cu bucurie veşnică 
fără sfârşit!” ✤

„Astăzi este marea sărbătoare creștină a femeilor, zi în care în persoana  
sfintelor femei mironosițe se preamărește și se preaînalță inima femeiască.  
Există ziua de 8 martie dedicată femeilor. Dar ziua creștină a femeilor este  

mult mai importantă. De ce oare? Pentru că noi sărbătorim cel mai sfânt  
dintre toate drepturile omenești, pe care l-au primit femeile de la însuși  

Domnul Iisus Hristos: dreptul tuturor femeilor la atingerea celei mai înalte  
demnități omenești, sfințenia; dreptul la cea mai apropiată prietenie  

cu Domnul Iisus Hristos; dreptul de a fi înălțate mai presus de orice. Pentru că,  
spuneți-mi, cine este mai mare decât sfintele mucenițe, decât cea întocmai cu Apostolii 

Maria Magdalena sau Nina, luminătoarea Georgiei?  
Cine este mai înaltă decât ceata cuvioaselor femei?

Ele sunt vârful demnității omenești. Și această demnitate au primit-o femeile astăzi  
în persoana femeilor mironosițe.”

Sfântul Luca al Crimeei



SFÂNTUL APOSTOL ŞI EVANGHELIST 
IOAN TEOLOGUL

PROGRAMUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 8 - 15 MAI 2022
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 8.05 0800-1200 Duminica a 3-a după Paşti (a Mironosiţelor) - Utrenia, Sf. Liturghie
Miercuri 11.05 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 13.05 0730-0930 Sfânta Liturghie
 de la 2230 Slujba de priveghere de toată noaptea
Sâmbătă 14.05 0800-0900 Parastas cu pomenirea celor adormiţi
Duminică 15.05 0800-1200 Duminica a 4-a după Paşti (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda) 
  Utrenia, Sfânta Liturghie

Domiţian (81-96), „Apostolul dragostei” a 
fost exilat în insula Patmos, unde acesta a 
scris Evanghelia sa, cele trei Epistole şi 
cartea Apocalipsei. În timpul împăratului 
Nerva (96-98), Sfântul Ioan s-a întors la 
Efes, unde a murit în al treilea an al domniei 
lui Traian (98-117). �

CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI „ŞERBAN VODĂ” PENTRU ANUL 2022 ESTE DE 100 LEI

Sfântul Ioan a fost fiul Salomeei 
mironosiţa şi al lui Zevedei, un 
pescar din Betsaida Galileii. Fratele 

său a fost Sfântul Iacov, un alt apostol. 
Pescuind ei odată la Marea Tiberiadei, a 
venit Iisus şi, stând pe ţărm, i-a chemat pe 
fiii lui Zevedei, Ioan şi Iacob, să devină 
„pescari de oameni“. Cei doi fraţi au lăsat 
pe tatăl lor şi L-au urmat pe Iisus. 

Sfântul Ioan a fost, mai întâi, ucenic al 
Sfântului Ioan Botezătorul. În Evanghelia 
sa, el se prezintă ca fiind „ucenicul prea 
iubit al lui Iisus” mai degrabă decât cu 
numele. El a fost cel mai tânăr din cei 
doisprezece Apostoli şi foarte apropiat 
Domnului. Această apropiere este adesea 

reprezentată în icoanele Cinei celei de 
Taină, unde Sfântul Ioan se sprijină de 
Mântuitorul. El a fost prezent la Schimbarea 
la Faţă a Mântuitorului împreună cu Petru 
şi cu fratele său Iacov. Când era răstignit pe 
Cruce, Iisus i-a încredinţat-o pe Preacurata 
Sa Maică. 

După Înălţarea Domnului la Cer, Sfântul 
Ioan a luat-o pe Sfânta Fecioară Maria în 
casa sa, slujind-o până la adormirea ei. A 
participat la Sinodul Apostolic din Ie-
rusalim. Apoi, Sfântul Ioan a mers la Efes 
(Asia), propovăduind credinţa lui Iisus timp 
de 26 de ani. 

Tertulian şi Fericitul Ieronim men-
ţionează că, din porunca împăratului 

Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan este cunoscut şi ca Ioan Teologul. A fost  
unul din cei doisprezece Apostoli şi a scris Evanghelia care îi poartă numele,  

trei epistole canonice şi Apocalipsa. Prăznuirea sa se face pe 8 mai, apoi,  
împreună cu cei Doisprezece Apostoli, în 30 iunie, iar adormirea sa - în 26 septembrie. 

Sfântul Mucenic Ioan Valahul

marele învăţat grec Ioan Cariofil din 
Istanbul, care a trăit pe vremea sfântului, 
fiind martor al pătimirilor lui.

În 1843, Patriarhia din Constantinopol 
l-a trecut pe Ioan în rândul sfinţilor, 
recunoscându-i suferinţele şi mucenicia. La 
români viaţa sfântului a fost tipărită prima 
dată în 1801, la Bucureşti, fiind mai apoi 
trecut în mineiul de la Neamţ din 1846. 
Sfântul Mucenic Ioan Valahul intrase în 
conştiinţa credincioşilor români şi greci 
deopotrivă, dar generalizarea cultului s-a 
săvârşit în România abia în februarie 1950, 
prin decizia Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române. �

A trăit în Ţara Românească, în vremea 
domnitorilor Matei Basarab şi 
Mihail Radu. A fost martirizat 

pentru nelepădarea de credinţa sa drept 
măritoare creştin ortodoxă în anul 1662, la 
data de 12 mai, atunci când se săvârşeşte şi 
pomenirea sa în calendarul bisericesc. 

S-a născut din părinţi de bun neam şi 
binecredincioşi, pe la anul 1644. Venind la 
domnie Mihail Radu (zis Mihnea al III-lea), 
acesta se răzvrăteşte împotriva turcilor, 
plănuind să se unească cu domnii ţărilor 
creştine din jur şi să scape ţara sa de sub 
robia turcească. Dar sultanul Mahomed al 
IV-lea trimite oaste mare, care biruieşte 
armata lui Mihnea. Au făcut turcii prăpăd 
şi pustiire mare în biata ţară, arzând, 
prădând şi omorând şi luând la plecare o 
mulţime de robi dintre români. 

Astfel, în toamna anului 1659, Ioan, un 
tânăr de 15 ani este luat printre cei robiţi. 
Voinic şi chipeş, frumuseţea lui feciorelnică 
atrăgea privirile tuturor, încât, pe drumul 
către Istanbul, un oştean turc bogat l-a 
cumpărat cu gând să-l silească spre păcatul 
blestemat al sodomiei. Tânărul Ioan s-a 
împotrivit cu scârbire şi încercând să fugă, l-a 
răpus pe spurcatul agarean. Fiind prins şi dus 
la Istanbul, este dat văduvei turcului ucis, 
pentru ca ea să facă cu dânsul ce va voi. 

Stăpâna tânărului l-a pus la început 
printre slugile sale; dar văzându-l prea-
frumos la înfăţişare, s-a aprins de poftă 
pentru el, ca oarecând femeia lui Putifar 
din Egipt pentru Iosif cel preafrumos şi 
înţelept. Împotrivindu-se tânărul Ioan atât 
poftei femeii cât şi încercării de a-l face 

mahomedan, văduva îl predă autorităţilor 
ca să-l pedepsească pentru uciderea soţului 
ei. Sfântul Ioan este azvârlit în temniţă, 
fiind supus la înfricoşătoare chinuri. Femeia 
turcului ucis venea zilnic la temniţă, 
încercând să-l înduplece pe Ioan să-i facă 
voia. 

Ostenindu-se prigonitorii în zadar, au 
cerut vizirului să-l dea pe tânăr la moarte. 
Şi scoţându-l din temniţă, călăii l-au dus la 
o margine a Istanbulului, la locul numit pe 
atunci Parmak-Kapi (adică Poarta Stâlpului), 
lângă Bezesténi (adică piaţa marelui bazar 
al neguţătorilor); aici i-au pus gâtul în 
ştreang şi l-au înălţat în spânzurătoare, 
omorându-l, în ziua de 12 ale lunii mai, într-
o vineri înainte de Înălţarea Domnului, din 
anul mântuirii 1662.

Aşa a trecut către veşnicele locaşuri 
tânărul mucenic român Ioan, în primăvara 
vieţii sale, când avea numai 18 ani. Trupul 
său feciorelnic va fi fost aruncat în apele 
Bosforului sau poate a fost îngropat de 
creştini cucernici în vreun loc din jurul 
Istanbulului, unde numai Dumnezeu şi 
sfântul însuşi ştie. Iar istoria scurtei dar 
pilduitoarei sale vieţi a aşternut-o în scris 


