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"DE$IAMMURn, SUNTVru"

Viafa SfAntului Ioan Maximovici

"De$i am murit, suntvitt"

"Sfinlenia nu reprezintd doar neprihdnirea

pentru care drepfii sunt rdspldtili cu fericirea
+ --vegnicd in Impdrdlia lui Dumnezeu. Ea este o

indllime sufleteascd, atunci cAnd oamenii se um-
plu de harul lui Dumnezeu,incAtel se transmite 9i

celor care comunicd cu ei."

Sfanttrl Ioan Maximovici

"Degi am murit, sunt viu", aceste cuvinte le-a

spus Vlidica Ioan unei femei, cdreia i s-a ardtat

dupd moartea sa. SfAntul Ioan a fost grabnic ajutitor
pentru toli oamenii pe care-i intAlnea in calea sa 9i

aga a rdmas gi dupi trecerea sa la cele vegnice. A
venit in ajutorul multor oameni, aducAnd mereu



SFANTUL IOAN MAXIMOVICI

bucuria, mAngAierea gi nidejdea. SfAntul Ioan de
Shanghai gi San Francisco, Fdcdtorul de Minuni,
este un sfAnt contemporan nou6, care a plecat la
Domnul doar cu o jumdtate de secol in urmd, in
anul1966.

Canonizarea SfAntului Ioan Maximovici a ar,.ut

loc la 19 iunie 1994 in Biserica Maicii Domnului
"Bucuria tuturor necdjifi" din San Francisco. in
viala sa, el a reugit sd imbine rugiciunea cu aju-
torarea celor aflali in nevoi, fiind un ascet aspru
gi un pdstor iubitor al turmei sale, un hrdnitor al
sdrmanilor gi un doctor fdrd de arginfi. El este cin-
stit ca unul dintre cei mai mari Sfinli ai secolului
al XX-le4 aldturi de SfAntul Nectarie din Eghina
(1920) 9i SfAntul Luca, Arhiepiscopul Crimeei
(1e61).

Arhiepiscopul Ioary Mihail Maximovici dupi
numele sdu de mireary s-a ndscut la 4 iunie '1.896,in

satul Adamovka, regiunea Harkov, in sudul Rusi-
ei, intr-o familie de nobili ortodocgi, care a suslinut
financiar Mdndstirea Adormirea Maicii Domnului
din Seversky Done!. La SfAntul Botez a primit nu-
mele de Mihail, in cinstea SfAntului Arhanghel al
Domnului. Neamul Maximovici era renumit din
vechime prin evlavia gi patriotismul sdu.

Cel mai renumit reprezentant al acestei familii
a fost SfAntul Ierarh Ioary Mitropolitul Tobolskului,

"DE$IAM MURIT, SUNT VIU"

Thndrul Mihail Maximoaici la adrsta de 15 ani

scriitor gi poet duhovnicesc, lumindtor al Siberiei,

care a trimis prima misiune ortodoxd in China 9i

a sdvArgit numeroase minuni. El a fost canonizat

inLg'1.6, iar Sfintele Sale Moaqte se pistreazi'pAnd

in zilele noastre la Tobolsk. Cu toate cd SfAntul

Ierarh Ioan a murit la inceputul secolului al XV-

lll-lea duhul siu a Purces asuPra urmagului sdu



SFA,NTUL IOAN MAXIMOVICI

indepdrtat, care mai tArziui-a purtat numele.

ln copil5rie Sfantut Ioan se deosebea printr-o
religiozitate profundd. El petrecea noaptea ore in
gir in rugdciune. Avea propria colectie de icoane
gi cdrfi duhovnicegti. Cel mai mult ii plicea sI
citeasci Vief ile Sfin,tilor.

Mogia familiei Maximovici se afla in vecinitatea
Mlnistirii Sviatogorsk. TAnIrul Mihail,,,monah
din copilirie",igi petrecea toatd vara la mdndstire.
Viafa sfAntd gi dreapti a acestui copil a impresio-
nat-o peguvernanta sa catolici, de origine fr attcez6,,
care datoriti lui Mihail a imbriligat ortodoxia.

TAndrul Mihail a fost trimis la vArsta de 1,1 ani
la scoala militari din Poltava. in aceastd perioadi,
el a fdcut cunogtinfd cu Episcopul Teofan al pol-
tavei, un ascet vestit al timpurilor sale, care va
rimAne pentru el un model de sfintenie p6ni la
sfArgitul viefii.

tn anul 1914,Mihail a terminat gcoala de cadeli
gi doregte si se inscrie la Academia Duhormiceasci
din oragul Kiev insd la insistenlele pirinlilor sdi se
inscrie la Facultatea de Drept. Chiar daci igi dorea
altceva, a fdcut ascultare de plrinfii sii. Termina-
rea studiilor coincide cu inceputul Revolu{iei,
astfel ci familia Maximovici pomegte pe drumul
pribegiilor, stabilindu-se in anul 1921 la Belgrad.

"DE$I AM MLIRIT SUNT VIU"

La Belgrad, viitorul ierarh reugegte in sfArgit

sd-qi indeplineascd visul gi se ftrscrie la Facultatea
de Teologie, pe care o termini in 1925.1n anul
1926, va fi tuns in monahism gi hirotonit ca iero-
diacon la Ministirea Milkovo de cdtre Mitropoli-
tul Antonie Khrapovitsky, luAnd numele de Ioan,
in cinstea predecesorului siu. La sfArgitul aceluiagi
an, Pirintele Ioan a fost hirotonit ca ieromonah.
Deja din aceastd perioadi, Episcopul Nicolae Ve-

limirovici spunea despre tAnirul monah: "DacA
vreli si vedeli un sfAnt in viald, mergeli la Bitola
la Pdrintele Ioan".

Pirintele Ioan respecta cu strictele toate pos-
turile in fiecare zi slujea SfAnta Liturghie gi se

impirtigea, iar din momentul in care a depus vo-
furile monahale, nu s-a mai culcat niciodatd ca sd

doarmd in pat, iar uneori dimineala era gdsit in-
tins pe pode4 frr fafa icoanelor, aga cum adormise
sleit de puteri in timpul rugiciunii. BlAnde,tea

gi smerenia sa erau asemenea acelor mirfurii pe

care le avem din vielile marilor asceli 9i pustnici.
Pirintele Ioan era un om al rugdciunii. El era intr-
atAt de cufundat in rugdciune, incAt parci vorbea
intr-adevir cu Dumneze\l, cttMaica Domnului, cu
ingerii gi cu sfinlii, pe care ii simlea prezenli allturi
de el. Cunogtea evenimentele descrisein Evanghe-
lie de parci a fost prezent la desfdgurarea lor.
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leromonahul loan Maximoaici la infirmeria
Seminarului de la Bitola

In perioada anilor 7929-1934, a fost profesor la
seminarul "SfAntul Ioan Botezdtorul" din Bitola,
iar in anul1934s-a luat hotdrArea de a fi hirotonit la
treapta de episcop. in ceea ce-l privegte pe Pirintele
Ioan, nimic nu putea fi mai strdin ndzuintelor sale

decAt acest lucru. Un cunoscut povestegte cum l-a
intAlnit in acea vreme la Belgrad: Pirintele i-a spus
cd se afla in orag din gregealS, chemat in locul unui
oarecare Ieromonah Ioan, care urma sa fie fdcut
Episcop. A doua zi, el i-a spus acelei persoane cd

s-a creat o situafie gi mai proastd decAt crezuse: pe
el vor sd-l facd Episcop!

-".d

,,,,,,,,Kh
n1ffi

t

l0

"DEqI AM MURIT, STINT VIU"

Catedrala din Shanghai

construitd de Sfkntul lonn Maximoaici

Hirotonirea sa ca Episcop a avut loc la 28 rr.ai

1934. Vledica s-a dovedit a fi ultimul dintre epis-

copii hirotonili de Mitropolitul Antonie Khrapo-

vitsky. Acelaqi Mitropolit va spune mai tArziu des-

pre el: 'Acesta om mic gi firav, care la ir:rfdliqare

parcd este un copif reprezintd o minune a fermitilii
ascetice, fiind un exemplu de stricte{e in vremurile
noastre de relaxare spirifuald."

Vlddica a fost trimis tn China, in eparhia Shan-

ghaiului. Aici el a desf5gurat o activitate rodnici in
organizarca unor societdti filantropice qi de bine-

ll
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facere, a aplanat conflicte religioase Ei a ridicat o
catedral6.

in Snangnai, tAnirului Vlddici ii plicea sd-i
viziteze pe cei bolnavi, fdcAnd din aceste vizite o
reguli, pentru a-i putea mirturisi gi impdrtdgi pe
cei in suferinfi. in cazul in care starea pacientului
devenea criticd, Episcopul Ioan venea in orice mo-
ment al zilei sau al nopfii si se ruga la patul boLra-
vului. Au rdmas numeroase mirturii despre vinde-
carea bolnavilor infazl terminali prin rugdciunile
SfAntului loan.

Tot la Shanghai, a intemeiat o casi pentru co-
piii orfani. De multe ori pornea singur pe strdzile
oragului, adunAnd copii din tomberoanele de gu-
noi, de pe strizile gi strldulele intunecate gi din
mahalalele oragului, ii hrdnea, ii imbrica gi le
ddruia dragostea sa. Vlddica cunogtea cd nu erau
rare cazrtrile cAnd in mahalalele Shanghaiului
pruncii erau aruncali la gunol, pentru a fi devorali
de cAini.

Una dintre persoanele care-l insolea a povestit
despre o astfel de intAmplare: Midica Ioan a pomit
pe strizile oragului, cumpirAnd o sticld de biuturi,
s-a indreptat citre strdzile periculoase ale mahala-
lelor. Aceasti persoani a rimas nedumeriti de la
cele intAmplate: ce si faci un monah cu o sticld de
lichior? Vlidica s-a oprit lAngd un container de gu-

I2 l3

"DEgI AM MURII, SLINT VIU"

Sffrntul Ioan Maximoaici
?ntre copiii orfelinatului din Shanghai

noi, a ascultat atent, apoi a privit in interiorul con-
tainerului unde a observant un copilag care plAn-

gea printre gunoaie. tn timp ce cduta cum si-l ia
de acolo, a auzit o voce care-l ameninla mormiind
ceva din apropiere. Pdrintele Ioan s-a indreptat
citre acea persoand gi i-a dat in schimbul copilului
sticla pe care o avea cu el. in noaptea aceea s-a in-
tors la orfelinat cu doi copii in brale.

Mddica qi-a inchinat tot timpul liber slujirii
acestor copiii sdrmani. Un cunoscut spunea in
amintirile sale ci Pdrintele Ioans-a ristignitpe sine

pentru orfanii sdi. Casa de copii pe a infiinlat-o in
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China va cregte de la 8 copii inifial pAni la 3500

de copii. TotodatS, va avea grijd ca atunci cAnd nu
vor mai putea rdmAne la Shanghai, sd,fac6, posibild
refugierea lor in SUA.

Una dintre relatdrile rimase ne vorbeqte des-
pre un caz impresionant din aceasti perioadd.
Nu se gtie exact cum gi de unde, dar la orfelinat
a apdrut un copil nou. El fusese martor la o crimi
odioasi: comunigtii i-au tiiat in bucigi pe pirinlii
sii chiar in fafa lui. Din pricina qocului suferit,
biiaful nu mai putea vorbi: a devenit ca un animal
infricoqat de lumea inconjurdtoare, fircrezAndu-se
doar in forla sa. CAnd a aflat despre copil, Vlidica
Ioan, a venit la orfelinat, s-a agezat in fala lui gi i-a
sPus:

- Mi s-a spus ci !i-ai pierdut tatdI, dar ag vrea
sA gtii ci ai gdsit altul: pe mine, gi l-a imbr5figat.

Aceste cuvinte pe care pdrintele le-a spus sin
cer gi plin de dragoste, l-au fdcut pe bdiatul sd

plAngil, iar apoi gi sd vorbeascd.

intr-o noapte, una dintre femeile care il aju:
ta pe Vl5dica Ioan la orfelinat, a urcat in turnul
clopotnilei. Nu gtia de ce a fXcut acest lucru, ex-

plicAnd doar ci a simlit o chemare interioard care
a indemnat-o sd meargd acolo. Afard era foarte frig
gi un vAnt putemic. DeschizAnd ug4 femeia l-a
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"DE9I AM MURIT, SUNT VIU"

descoperit pe Pirintele Ioan stAnd la rugiciune,
inghelat de frig gi tremurAnd. Era alegerea sa de a
se jertfi gi de a suferi in rugiciune pentru copiii sii,
pentru intreaga turmi incredinlatd spre pdstorig
in timp ce lumea dormea.

SfAnful Ioan a adus alinare nu doar pentru
copii, el a fost gi mAngAietorul tuturor celor care

aveau nevoie de el.

in anul 7945,irr:ftr-un spital francez din China,

se zbdtea intre vialX gi moarte o femeie. Din cAnd

in cAnd femeia igi revenea gi implora si fie che-

mat duhovnicul siu, Vl5dica Ioary pentru ca sd

se poatd mdrturisi ultima oar5. Asistentele medi-
cale gi medicii incercau sd-i explice cd acest lucru
este imposibil: era vreme de rlzboi, iar spitalul
era inchis pe timp de noapte, afari era o furfund
putemici, incAt geamurile spitalului abia rezistau
vAntului gi ploii. Ea plAngea insi in continuare,
pomenind numele Pdrintelui Ioan. Deodatd, in
timp ce de afari rdzbdtea zgomotul furtunii, in
uga salonului a apdrut ud leoarcd Vlidica Ioan gi

s-a indreptat cdtre muribundd. Fiindcd sosirea lui
avea ceva miraculos, ea a incercat sd se convingi
de realitatea prezenlei lui. Pdrintele i-a zAmbit gi

i-a spus in goapti:

- Nu sunt o fantom5, am venit pentru ci !i-am
auzit strigitul de ajutor.


