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Μαρτύρησε στις 12 Μαΐου 1662
Ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης καταγόταν από την Βλαχία, γι’ αυτό και ονομάζεται
Βλάχος.
Βλαχία εννοούμε μία από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, Μολδαβία και Βλαχία. Την
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Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λόγω της βαριάς φορολογίας. Ο Σουλτάνος όμως
έστειλε τους συμμάχους του Τατάρους μαζί με τον δικό του στρατό και
κατέστειλαν την επανάσταση. Ο Βοεβόδας έφυγε και οι Τούρκοι με τους Τατάρους
κατέστρεψαν τα πάντα και πήραν σκλάβους πλήθος ανδρών και γυναικών.

Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Άγιος Ιωάννης. Ένα όμορφο αγόρι, ηλικίας 15 ετών,
από αρχοντική γενιά. Βλέποντάς τον κάποιος στρατιώτης Τούρκος τον αγόρασε με
σκοπό να κοιμάται μαζί του. Ο Άγιος αντέδρασε και δεν δεχόταν να εκπληρώσει
την επιθυμία του κυρίου του. Για να πετύχει τον σκοπό του ο Τούρκος στρατιώτης
τον έδεσε σε ένα δέντρο και τον υπέβαλε στους έσχατους εξευτελισμούς. Μη
μπορώντας να αντέξει την καταισχύνη ο Ιωάννης βρήκε ευκαιρία και σκότωσε τον
αφέντη του. Τον συνέλαβαν οι συστρατιώτες του κυρίου του, τον έδεσαν και τον
πήγαν στην Πόλη, στη σύζυγο του σκοτωμένου στρατιώτη. Εκείνη, με τη σειρά
της, τον παρέδωσε στον βεζίρη, στον οποίο ο Άγιος ομολόγησε την αλήθεια. Ο
βεζίρης τον έδωσε πίσω στη γυναίκα να τον κάνει ό,τι θέλει. Η κυρία, βλέποντάς
τον τόσο όμορφο, προσπαθούσε με ποικίλους τρόπους να τον πείσει να γίνει
μουσουλμάνος και να τον παντρευτεί. Του υποσχόταν μάλιστα ολόκληρη την
περιουσία της και διάφορες τιμές. Όταν ο Άγιος τ’ άκουσε όλα αυτά έκανε το
σημείο του σταυρού και παρακαλούσε τον Χριστό να τον κρατάει σταθερό στην
πίστη.
Αφού αρνήθηκε τις προτάσεις της κυρίας του, εκείνη τον παρέδωσε στον έπαρχο,

ο οποίος, με τη σειρά του, τον έκλεισε στη φυλακή και διέταξε να τον βασανίσουν.
Του έκαναν φριχτά βασανιστήρια, τα οποία δεν αναφέρονται στο συναξάρι.
Αναφέρεται μόνο η παρατήρηση ότι και να τα σκεφτεί ο άνθρωπος φρίττει. Κατά
τα βασανιστήρια δεν παρέλειπε η άσεμνη εκείνη γυναίκα να πηγαίνει κάθε μέρα
στη φυλακή και να τον προτρέπει σε εξωμοσία με σκοπό τον γάμο μαζί της.
Αντιλαμβανόμενος τελικά ο βεζίρης πως ο Άγιος παρέμενε σταθερός στην πίστη
του Χριστού και αντιστεκόταν γενναία σε όλες τις επιθέσεις και του πόνου και της
ηδονής διέταξε την εκτέλεσή του.
Τον απαγχόνισαν στο Παρμάκ Καπί κοντά στο Μπεζεστένι (κλειστή αγορά) και έτσι
έλαβε ο μακάριος τον στέφανο της αθλήσεως από το χέρι του αθλοθέτου Κυρίου.
http://bitly.com/19nBmCG

