
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sf. Ioan cel nou de la Suceava 

A inceput in jurul anului 

1300 intr-o cetate din 

Trapezunt localizata in 

Imperiul Bizantin. Ioan a 

fost conceput din parinti 

crestini greci, iubitori de 

Dumnezeu, de aici 

provenind dorinta 

arzatoare a acestuia de 

a urma caile Domnului. 

In principal, Ioan, se 

ocupa cu negotul, motiv 

pentru care era plecat 

adesea in calatorii lungi. 

Punctele de reper erau, 

cel mai des cetatile, 

targurile si porturile de 

pe malul Marii Negre. 

In aceste calatorii, Ioan, 

si-a descoperit niste 

trasaturi speciale. 

Viata Sfantului Ioan 

A descoperit frumoasele cai ale Ortodoxiei. 

Adesea el ajuta pe cei aflati in nevoie si era 

milostiv cu cei saraci si infometati. 

Aceste acte in spirit civic i-au adus in scurt 

timp renume, acest lucru amplificand 

semnificativ activitatea de negot. Acest lucru 

a creeat invidie si semne de intrebare intre 

ceilalti negustori care doreau si ei clientela. 

 

Trapezunt 



 

  

Cu ocazia unei calatorii spre Cetatea Alba, Ioan a intalnit cu alt negustor 

“Reiz”. Acest insotitor cu origini occidentale era de confesiune catolica. 

Avea cu totul alte convingeri fata de Ioan. Intr-o discutie contradictorie pe 

tema religioasa, Ioan i-a demontat sistematic argumentele religioase 

aduse de Reiz. I-a aratat erorile fundamentale ale credintei lui. Prin 

urmare, insotitorul apusean a dezvoltat o antipatie puternica fata de Ioan, 

motiv pentru care a inceput sa fabrice in mintea lui tot felul de scenarii 

prin care ii face felul eroului nostru. 

Ajunsi la Cetatea Alba, negutatorul corupt, pune la cale un tertrip murdar. 

Se duce la capetenia locala si ii povesteste cum a cunoscut un alt negustor 

crestin care si-ar dori sa se lepede de religia lui si sa treaca la credinta 

tatarilor. Conducatorul pagan si-a descretit fruntea la auzul acestor vorbe, 

l-a rasplatit pe Reiz cu daruri alese si a trimis numaidecat sa fie adus 

crestinul cu pricina. Adus in fata paganului, Ioan a inteles siretlicul pus la 

cale de Reiz si a marturisit ca nu doreste sa treaca la religia tatareasca si 

ca totul este o minciuna. 

Tatarul nu a primit bine aceste vesti. A considerat foarte jignitor felul cum 

vorbeste Ioan si ce gandeste despre religia lor, motiv pentru care a 

ordonat sa fie pedepsit cu munci groaznice. 

Tortionarii nu puteau sa-l dovedeasca pe Ioan. In acele clipe grele de 

chin, el se ruga cerurilor sa ii dea putere. Privea toate aceste incercari ca 

fiind cainta sanctificatoare a sufletului. Vazand aceste lucruri, chinuitorii, 

l-au dus in fata capeteniei. Ioan refuza o ultima oferta de a se lepada de 

credinta lui in favoarea celei tatare, motiv pentru care tatarul se infurie 

grav si porunceste sa fie legat de trasura si tarat prin cetate pentru a servi 

drept exemplu. In urma acestui barbar spectacol, Ioan este decapitat de 

unul din tortionari, astfel trecand in nefiinta cu sufletul in mainile lui 

Hristos. 



 

 

  

Ca un manifest al dispretului fata de crestini, tatarii nu i-au lasat sa 

revendice trupul mucenicului Ioan pentru a-i oferi o inmormantare 

crestineasca. 

Legenda spune ca in seara respectiva, se puteau zari de la distanta 

flacari ce ardeau si barbati cu chipuri luminoase ce cantau si ii faceau 

tamaierea corpului neinsufletit. Martor la aceasta scena, un paznic al 

cetatii pagane a incercat sa loveasca cu sageata in directia scenei. 

Mana i-a impietrit pe arc fara a izbuti sa armeze sageata. Speriat 

acesta raporteaza capeteniei. Speriat si el la randul lui, conducatorul 

pagan, trimite vorba in cetate sa fie lasati crestinii sa recupereze 

trupul negustorului pentru a putea fi ingropat conform obiceiurilor. 

Initial trupul Sfantului a fost ingropat in cimitirul crestinesc al Cetatii 

Albe insa nu pentru mult timp. Negustorul Reiz, cel vinovat de moartea 

lui Ioan, a incercat sa-I fure moastele si sa le ia cu el pentru a 

impartasi celor de acasa minunile tamaduitoare cu care erau incarcate 

acestea. 

Printr-o minune Dumnezeiasca preotul care slujea acolo i-a zadarnicit 

fapta si ca o masura ulterioara a demarat un proces impreuna cu alti 

crestini si i-au mutat moastele Sfantului in biserica cetatii in Sfantul 

Altar. Aici au facut lucrarea Domnului timp de 70 de ani, revarsandu-si 

miracolele tamaduitoare asupra crestinilor care ingenuncheau in fata 

sfintei racle. 

Noi astazi i-l sarbatorim pe Sfantul Ioan cel Nou de la Suceva pe data 

de 2 iunie. Cu aceasta praznuire il reinviem de fiecare data in sufletele 

noastre, tinand in viata amintirea acestuia. 

 



 

 


