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Imagini 

Sf. Ioan Iacob 
 

Sf. Ioan Iacob în ziua călugăriei (nr. 13) 
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Sf. Ioan Iacob în ziua călugăriei (stânga). Pe spatele fotografiei Sf. Ioan scrie: 
 

„În Miercurea Sfintelor Patimi am avut marea bucurie de a primi marele chip îngeresc de monah.  
Păstrează această fotografie, care a fost scoasă în Vinerea Sfintelor Patimi. Eu sunt îmbrăcat în 
 haina primită la călugărie, care nu se dezbracă deloc 7 zile. Cu aceste haine mergi la biserică,  

te împărtăşeşti şi te aşezi în mormânt, cu capul pe o cărămidă ce arată pământul din care ai fost făcut.” 
 

imaginile Sf. Ioan Iacob din ziua călugăriei  
au fost preluaet de pe site-ul www.crucea.ro 

 



7 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Sf. Ioan Iacob 
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Moaşte Sf. Ioan Iacob 
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Panoul care era afişat la racla Sf. Ioan Iacob 
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Pr. Ioanichie la racla Sfântului 
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Scrisoare retragere din egumenie 
 

preluat de pe site-ul www.crucea.ro 
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Către 

Înalt Prea SfinŃitul Justinian, 
 

Arhiepiscopul Bucureştilor şi Patriarhul tuturor Românilor 
 

Bucureşti. 
Înalt Prea SfinŃite Stăpâne, 

 
Cu adâncă smerenie, Vă rog să binevoiŃi a lua în considerare 

smerita mea rugăminte: 
 
Sunt aproape 5 ani de zile de când am primit egumenia 

Schitului românesc "Sf. Ioan Botezătorul", de la Iordan. De-atunci am avut 
parte în Palestina numai de lipsuri şi de suferinŃă. 

 
StrăduinŃele mele de a păstra şi de a spori bunurile acestui Schit 

s-au lovit totdeauna de vitregia vremurilor, care ne-a sporit mereu lipsa de 
mijloace pentru întreŃinere, ne-a pricinuit pierderea personalului, ne-a adus 
boala şi descurajare. 

 
Din cauza ostenelilor de tot felul şi a căldurilor de nesuferit din 

timpul verii, mă simt acum greu bolnav, de aceea am neapărată nevoie - şi 
de urgenŃă - de o îngrijire serioasă. 

 
Neavând aici la Iordan, în pustiu, posibilităŃi de îngrijire, sunt 

nevoit să plec în altă regiune mai răcoroasă şi cu alte înlesniri. 
 
De aceea vă fac cunoscut că, fiind cazul de boală grea, am 

apelat mai întâi la concursul Patriarhiei de Ierusalim spre a fi înlocuit 
provizoriu prin cineva dintre Românii de-aici, până ce veŃi decide Î. P. S. 
Voastră cele de cuviinŃă pentru egumenia Schitului de la Iordan. 

 
Vă declar că, starea sănătăŃii mele, zdruncinată de greutăŃile 

de-aici şi în ultima vreme agravându-se mult, nu mai pot purta pe viitor 
sarcina egumeniei Schitului, deci Vă rog pe Î. P. S. Voastră ca să rânduiŃi o 
altă persoană la conducerea sus numitului Schit, iar până atunci să-mi fie 
îngăduit a lăsa provizoriu administrarea bunurilor acestui Schit asupra 
unuia din clericii români, potrivit cu avizul Prea Fericitului Patriarh 
Timothei al Ierusalimului. 

 
Cu inima sdrobită şi cu glas slăbănogit de boală, Vă rog să 

luaŃi în considerare umila mea cerinŃă, slobozindu-mă de la Egumenie cu 
părinteasca purtare de grijă ce o implor cu lacrămi, eu cel înstrăinat de 
căminul părintesc  
 
Iordan 8 Sept.  Şi mai nevrednic între Ieromonahi 
1952 Ioan Iacob 
 Superiorul Schitului rom. de la Iordan 
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Manuscris, transcrieri 
 

 
 



16 

  
 

 
 



17 

Scrisoare Sf. Ioan Iacob, 26 dec. 1958 
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La mulŃi ani! 

Sfintele sărbători cu bine, fraŃilor întru 
Hristos Constantine, Dimitrie şi soră Elenă! 

Din smerita mea peşteră mă duc cu gândul la 
sfânta Peşteră din Vitleem, unde s-a născut Îm-
păratul Păcii şi Mântuitorul nostru. 

El a plecat cerurile ca să ne rădice pe noi către 
cele de sus. 

A venit în lume ca să ne aducă pace. Dar iată 
că lumea de azi nu preŃueşte nici sfânta Lui 
pogorâre şi nici pacea pe care au vestit-o 
Îngerii la Vitleem. 

Mândria lui Irod căuta să piardă pe Cel născut 
în Peşteră, iar ştiinŃa deşartă a lumii de azi 
caută să piardă sfânta credinŃă din inima 
creştinilor. 

Domnul pătimeşte şi astăzi prigoană din partea 
lumii deşarte, ca şi în vremea lui Irod. 

Irozii şi fariseii nu s-au terminat. Ba încă sunt 
mai harnici astăzi. 

Toate născocirile împreună cu desmăŃul şi cu 
necredinŃa împlinesc lucrul lui Irod. 

Traiul răsfăŃat fugăreşte credinŃa din inima 
omului şi răceşte dragostea cea curată. 

ÎnŃelepciunea omenească de azi caută să zboare 
mai sus decât Dumnezeu ca şi oarecând 
Lucifer. 

Pentru asta se mânie Dumnezeu şi depărtează 
blagoslovenia de pe pământ. 

Azi Radioul cântă pretutindenea dar lumea este 
cuprinsă de frică şi desnădejde. Născocirile pe 
care le face sunt uneltele morŃii. Şi-a pregătit 
mintea omului scule cari ucid şi trupul şi 
sufletul. Singură îşi fabrică pierzarea. O mică 
scântee poate să aprindă focul cel mare. 

Dar milostivul Dumnezeu mai Ńine pe loc calul 
cel de foc, pentru ca să ne pocăim noi 
nevrednicii. 

PocăinŃă aşteaptă Domnul de la creştini, căci 
preŃul lor este mai scump decât cerurile. 

PreŃul creştinilor este însăş sângele cel scump 
al Domnului. 

Pentru asta mai Ńine Dumnezeu lumea. 

Semnele mâniei lui Dumnezeu le putem 
cunoaşte prea bine şi cine ştie câte valuri amare 
vor veni peste lume până când va pricepe 
înşelăciunea şi va căuta izvorul cel sfânt al 
păcii care s-a arătat în Peştera de la Vitleem. 
Până atunci lumea încearcă să meargă în lună 
şi în stele şi doarme somnul nesimŃirii la 
cântecul de Radio. 

Pe noi cari avem credinŃă curată, ne-a ales 
Domnul din lume, măcar că trăim în lume. 

Deci pentru sufletele noastre însetează şi astăzi 
Domnul căci noi suntem un trup şi un duh şi 
capul nostru este însuşi Hristos (cum zice Sf. 
Apostol Pavel). 

Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan scrie în 
cartea sa, zicând: 

„Nu iubiŃi lumea nici cele din lume“, iar Sf. 
Apostol Iacob scrie: „Dragostea lumii acesteia, 
duşmănie este cu Dumnezeu“. 

Apoi Sf. Apostol Pavel scrie: 

„ToŃi cei ce vor dori să ducă viaŃă cucernică 
întru Hristos Iisus, vor fi prigoniŃi!“ 

Deci noi nu aşteptăm de la lumea asta decât 
necaz şi prigoană precum însuşi Domnul a 
suferit de la sfânta Sa Naştere şi până la 
mormânt. 

Şi Domnul ca şi noi a pribegit în Ńară străină 
(adică în Egipt) şi toată viaŃa a fost prigonit. 

Să iubim şi noi necazurile şi prigoanele căci 
din ele a băut Domnul Slavei. Să gustăm din 
oŃetul şi din fierea Lui, ca să ne îndulcim şi din 
Slava lui cea sfântă, pentru rugăciunile Prea 
Curatei Sale Maici, care L-a născut cu trupul 
pentru mântuirea noastră. Amin. 

Al frăŃiilor voastre smerit rugător către 
Domnul, 

Ieroschimonah Ioan Iacob din Schitul Sf. Ana 

26 Decembrie 1958, Hozeva 
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Icoane Sf. Ioan Iacob 
 
 

       
 

 
 

Icoana Sf. Ioan Iacob la M-rea Sf Gheorghe Hozevitul 
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La Aşezământul Românesc de la Ierusalim        La Aşezământul Românesc de la Ierihon 
 
 

       

La M-rea Dervent                                        La Schitul Lacu 
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Imagini de la casa memorială din Crăiniceni 
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Imagini de la monument 
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Imagini de la Hozeva 
 
 

Mânăstirea Sf. Gheorghe Hozevitul 
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Mormântul părintelui Ioanichie Pârâială 

 

 
 
 

Mânăstirea Sf. Sava 
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Mânăstirea Hozevitissa din Amorgo 
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Articole, mărturii 
 

Interviu cu ieroschimonahul Iacob Bârsan,  
ucenicul monahului Ioanichie Pârâială 

 
Sfântul Ioan Iacob, „doctorul mânăstirii” 

 
Ieroschimonahul Iacob Bârsan a trăit la Mânăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul aproape trei ani 
lângă părintele Ioanichie Pârâială, fiul duhovnicesc al Sfântului Ioan Iacob Hozevitul.  
 
Iată ce mărturiseşte părintele Iacob…  
 
L-am cunoscut pe părintele Ioanichie ca un monah foarte categoric, era- aş putea să spun – zelos 
pentru credinŃa ortodoxă. Foarte corect; sever cu el şi corect cu cei din jur. A suferit enorm…  
 
De ce ? 
 
…din partea străinilor, acolo. A plecat la 28 de ani în mânăstire, s-a dus direct la Ierusalim, cu o 
sora a lui, monahia Magdalena. Au plecat deodată.  
 
Şi unde a fost închinoviat ?  
 
El a fost închinoviat la mânăstirea Sfântul Sava, unde venise şi sfântul Ioan Iacob. Acesta era mai 
tânăr cu doi ani decât părintele Ioanichie Pârâială. Erau şi alŃi români la mânăstirea Sfântul Sava, şi 
greu a fost primit sfântul Ioan acolo. La început l-au pus să facă paracliserie. După asta, făcea şi 
pâine, făcea şi prescuri, aprindea toate candelele – sunt patru biserici şi vreo trei paraclise, la 
mânăstirea Sfântul Sava. Avea grijă de toate candelele. Când a aplecat din România, a plecat de la 
mânăstirea NeamŃ, unde a fost ucenicul unui mare părinte duhovniceasc, care se ocupa cu farmacia, 
cu tratamente din astea, naturiste şi a învăŃat şi acolo, de la dânsul, medicina naturistă. Când a ajuns 
la Sfântul Sava, se ocupa şi de bolnavi. Eu cred că fiind sfânt, cu dar mare de la Dumnezeu, făcea 
minuni şi prin felul cum se atingea de un bolnav: acesta se vindeca!  
 
El îi dădea şi tratament cu plante medicinale, dar era şi harul lui Dumnezeu cel care vindeca.  
 
Da, întocmai… Arabii îl numeau „doctorul mânăstirii”. În perioada războiului mondial veneau 
mulŃi răniŃi, şi sfântul Ioan îi vindeca, îi bandaja, le dădea leacuri, ceaiuri; şi veneau din deşert şi 
beduini care apelau la ajutorul sfântului Ioan, iar el le dădea medicamente. Înainte de începutul 
războiului, Sfântul Ioan şi parintele Ioanichie au plecat o perioadă de la Sfântul Sava şi s-au nevoit 
la o peşteră pe lângă Qumran – îi spune la Calamon, aproape de Qumran, unde s-au descoperit 
scrierile alea vechi ale Sfintei Scripturi, pe papirus. Ce să facă cu maica Magdalena, sora dupa trup 
a părintelui Ioanichie? S-au sfatuit şi au dus-o tot într-o peşteră şi au zidit-o. Au uns intrarea cu 
pământ, şi avea o singura găurice, pe unde primea pesmet şi apă de dânşii.  
 
A luat rânduiala zăvorâŃilor… 
 
Da. Maica Magdalena n-a ieşit de acolo doi ani şi jumătate.  
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Şi îi duceau de mâncare?  
 
Părintele Ioanichie şi sfântul Ioan mergeu împreună şi sfântul Ioan o spovedea şi o împărtăşea. Nu 
intra acolo. O spovedea la gaura aia, acolo, şi-i punea mâna pe cap, o dezlega şi o împărtăşea prin 
gaură. N-a văzut-o doi ani şi jumatate. A ieşit cu războiul mondial. Când a început războiul, au 
scos-o şi pe dânsa de acolo. Sfântul Ioan a fost luat în lagăr, iar părintele Ioanichie a plecat la 
Sfântul Sava, înapoi.  
 
Ce fel de lagăr?  
 
Era o închisoare improvizată, într-o mânăstire catolică, unde au fost adunaŃi majoritatea monahilor 
– erau şi greci, mai erau câŃiva români, iar Sfântul Ioan a stat un an de zile acolo.  
 
De ce i-au luat?  
 
I-au luat ca prizonieri. Au desfiinŃat multe mânăstiri. Aşa era procedura: i-au găsit în mânăstire şi i-
au luat. După ce-a ieşit din lagăr, Sfântul Ioan a plecat înapoi la Sfântul Sava, dar n-a stat decât un 
an de zile, apoi s-a dus la mânăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul, la Hozeva. Au plecat amândoi. 
Asta a fost în 1950-1951. Îşi sapă o peşteră lângă peştera sfântului Ilie Tezviteanul, deasupra 
mânăstirii, unde a locuit un an de zile. Venind turişti mulŃi, era deranjat – ştiŃi, la peştera sfântului 
Ilie veneau oameni din toate religiile: veneau şi arabi ( şi ei au evlavie la proorocul Ilie), veneau 
evreii, veneau şi ortodocşi – aceştia treceau pe lângă peştera lui şi deranjat fiind a plecat. A mers pe 
valea Hozevei, la 4 km mai jos de mânăstire într-o peşteră a Sfintei Ana, unde a fost îngropată 
mama Maicii Domnului. Era un paraclis mic în peşteră şi până la războiul mondial, pe valea aceea 
erau foarte mulŃi călugări, trăiau în peşteri. Unii din ei erau preoŃi, făceau Sfânta Liturghie şi veneau 
şi se împărtăşeau la peşteră, nu mai coborau la mânăstire.  
 
Între timp, ce se întâmplase cu maica Magdalena ? 
 
Maica Magdalena a rămas cu o altă maică care avea o chilie la Ierihon; dupa asta a plecat la o 
mânăstire, SfinŃii Arhangheli, care este aproape de patriarhia greacă, în cetatea Ierusalimului, şi 
acolo a trăit până în 1994. Avea tot un fel de peşteră şi acolo.  
 
A avut şi ea o viaŃă sporită !  
 
Deosebită.  
 
Sfântul Ioan a ramas acolo, la Hozeva, până la trecerea sa la Domnul?  
 
Nu v-am spus că Sfântul Ioan Iacob a fost înainte de aceasta şi egumenul mânăstirii Sfântului Ioan 
Botezătorul de la Iordan, mânăstire românească. Acolo a stat numai şase ani. Imediat după război, a 
stat un an la Sfântul Sava, şi superiorul bisericii române de la Ierusalim părintele Victorin Ursache 
(care mai târziu ajunge mitropolit în America) a insistat la Patriarhia Română şi l-a hirotonit şi l-au 
pus egumen la Sfântul Ioan Botezătorul de la Iordan. A trăit şase ani acolo, şi de acolo s-a retras la 
Hozeva.  
 
Şi acolo a rămas până la moarte ?  
 
Da, şapte ani a stat în peşteră, dintre care o singură dată a coborât.  
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În timpul ăsta părintele Ioanichie era cu el ?  
 
Părintele Ioanichie făcea ascultare în mânăstirea mare, şi-i ducea pesmet, îi mai ducea ulei pentru 
candelă…. Sfântul avea o cisternă de apă, unde aduna apa de ploaie, pentru băut. Dar s-a defectat 
aia, a crăpat pentru că era săpată în piatră şi tencuită cu pământ, şi se pierdea apa. A rămas într-un 
timp fără apă, şi părintele îi mai ducea de jos cu bidonul. El n-a mai coborât decât o singură dată, l-a 
început, ca să slujească şi să se împărtăşească. Avea o chilie vecină cu un părinte Pavel, din Creta, 
grec de origine; acesta era diacon şi mai mergea şi făceau Sfânta Liturghie împreună şi se 
împărtăşeau amândoi.  
 
Sursa: Interviu realizat de Cristian Curte, Revista „Lumea monahilor” nr. 28, octombrie 2009, p. 56- 59  
 

Despre descoperirea sfintelor moaşte 
 
Despre descoperirea sfintelor moaşte, părintele ieroschimonah Iacob Bârsan povesteşte că Părintele 
Ioanichie l-a visat de multe ori pe cuviosul Ioan Iacob care-i spunea: „Să vii, părinte Ioanichie, la 
mine să mă scoŃi afară, să mă dezgropi!” Dar când i-a spus stareŃului, acesta nu a fost de acord. 
Atunci, s-a arătat în vis unui prieten foarte bun, care i-a fost şi duhovnic; era un părinte grec şi era 
stabilit în America. Şi i-a spus: „Să vii la mine părinte!” Şi el, când a venit cu un grup de greci, a 
ajuns la patriarhie şi a întrebat: „Eu îl visez mereu pe părintele Ioan de la peşteră. Mai ştiŃi ceva de 
el? Nu, nu mai ştim, despre care Ioan spui? Ioan românul, care a stat la Sfânta Ana?” Şi unul de la 
patriarhie, unul care-l cunoscuse pe Sfântul Ioan, zice: nu mai este părintele, e mort de douăzeci de 
ani!” Dar eu îl visez mereu, răspunse părintele. La care celălalt a spus: „Poate unde aŃi fost prieteni, 
v-aŃi cunoscut”. A mers la mânăstire la Hozeva şi a vorbit cu stareŃul Amfilohie, care a fost stareŃul 
Sfântului Ioan. Şi i-a zis: „Trebuie să mă duc la peşteră, la mormântul lui, să-i fac un Trisaghion. 
HaideŃi şi sfinŃia voastră cu mine!” StareŃul a refuzat în primul moment dar la insistenŃele părintelui 
a mers. Şi când au ajuns la mormânt (era în 1980), în prezenŃa câtorva credincioşi şi a părintelui 
Ioanichie, au făcut un Trisaghion. Şi părintele Pantelimon, care trăieşte, a zis: „Haide să deschidem 
un pic mormântul, să-i stropim cu vin şi aghiasmă osemintele!”. StareŃul Amfilohie a răspuns: „ Nu 
putem să umblăm la mormânt, că normal aşa este, un călugăr nu se mai dezgroapă, şi tu nu vezi că 
nici n-avem cu ce să umblăm la mormântul lui? N-avem nimic, o sapă, un hârleŃ, o lopată, nu avem 
cu ce!”. Şi insista foarte mult, şi după uşa de la peşteră – o uşă de lemn – era o balama căzută. Şi a 
scormonit un pic cu balamaua aia, era pământ de-o palma pus, şi a ieşit un miros de miresme. Şi toŃi 
au simŃit miresmele de sfinte moaşte. StareŃul Amfilohie neavând încredere a zis că este o nălucire, 
că este de la tămâia cu care s-a tămâiat şi de aceea nu a simŃit mirosul. CeilalŃi au spus: „Nu, 
părinte, aici au ieşit miresme mai altfel, deosebite!”. Şi atunci au dat deoparte pământul, cu mână, şi 
când a dat cu mâna, au dat de culion, de camilafcă. Şi cum era pusă pe faŃa sfântului camilafca, au 
dat-o la o parte şi….. era intact ! Exact cum l-au pus în pământ, cu ochii întredeschişi. Culoarea 
ochilor încă era un albastru spre cenuşiu, era doar puŃin schimbat. Şi l-au scos. Proaspăt, ca şi cum 
ar fi fost pus în mormânt atunci. La insistenŃele părintelui Pantelimon, şi a părintelui Ioanichie, l-au 
dus în biserica mare, în paraclisul Sfântului Ştefan. L-au lăsat acolo un timp şi au anunŃat şi 
patriarhia. A venit însuşi patriarhul cu câŃiva mitropoliŃi. Unii aveau îndoială, spuneau ca nu cumva 
să nu fi fost vreun blestem sau un legământ de la vreun duhovnic sau de la părinŃi. „Hai sa ne 
rugăm!” ‚ s-a a hotărât atunci.. Şi s–au făcut patruzeci de Sfinte Liturghii şi trupul sfântului a rămas 
neschimbat şi întreg. Părintele Ioanichie a insistat foate mult să nu-l îngroape. Ei au decis să-l 
îngroape şi, pe râind, au murit toŃi: trei mitropoliŃi şi patriarhul. Patriarhul a făcut infarct, şi ceilalŃi, 
unul a avut blocaj renal, unul a avut atac cerebral, toŃi patru – trei mitropoliŃi şi un patriarh – au 
murit în acelaşi an! Şi atunci, a rămas Sfântul aşa, neîngropat.  
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Dar de ce credeŃi că voiau să-l pună înapoi în mormânt ?  
 
Fiind şi de altă naŃionalitate… era român şi… începea lumea să vină, să vadă sfântul. Veneau şi din 
America, din străinatate, foarte mulŃi, aflase mitropolitul Victorin Ursache, care i-a fost superior 
stareŃului. Au anunŃat românii din diaspora, din America, din Canada, şi acum veneau grupuri, 
mereu veneau, să-l vadă pe sfânt. Unii l-au cunoscut în viaŃă şi toată lumea era impresionată că 
avem un sfânt pe care unii l-au cunoscut, l-au prins în viaŃă. Sfânt care n-a putrezit la locurile sfinte! 
Unii veneau mai mult pentru Sfântul Mormânt şi pentru Sfântul Ioan Iacob. 
Şi a început să facă minuni. Deci, prima minune a fost că Dumnezeu i-a smerit pe cei care au vrut 
să-l îngroape. Când a murit patriarhul, s-a făcut sinod la patriarhie, să vadă pe cine să pună patriarh. 
La alegeri, a ieşit patriarh un arhimandrit Diodor, care în timpul sfântului Ioan era… la noi se spune 
exarh, la greci se spune dragoman – era exarhul tuturor mânăstirilor din łara Sfântă. Acesta, când a 
ieşit patriarh, ştia de Sfântul Ioan, şi a comentat careva dintre ei, şi a spus: „Nu, eu îl cunosc! Era 
sfânt de când era în viaŃă ! Eu eram dragoman, şi el era venit de câtva timp din România. Era foarte 
aspru şi sever şi cu el, şi corect şi categoric. Şi cred că este sfânt! Eu nu mă îndoiesc de sfinŃenia lui 
!” Şi el o păŃise cu Sfântul. Fiind dragoman, mergea în vizită la multe mânăstiri; când a ajuns la 
mânăstirea Sfântul Sava, care era mânăstirea metoc a patriarhiei, dragomanul şi-a pus un tânăr din 
mânăstire, era începător, un frate din mânăstire, să pună nişte lanŃuri să prindă porumbei, să-i ia la 
patriarhie. Sfântul Ioan l-a certat pe acela şi i-a aruncat lanŃurile. Acela s-a plâns la dragoman şi 
dragomanul îl întreaba: „Dar de ce ai făcut asta? Că eu am pus să prindă nişte porumbei, să-i luăm 
la patriarhie!”. Dar zice părintele Ioan: „Cum? Sfântul Sava n-a mâncat nici măcar mere în 
mânăstire, şi tu vrei să prinzi porumbei, să-i mâncaŃi? Tu eşti călugăr şi vrei să mănânci carne, şi 
Sfântul Sava n-a mâncat nici mere!” Având discuŃia asta, Diodor – atunci era dragoman, acum a 
ajuns patriarh – s-a înfricoşat un pic. N-a mai prins nici un porumbel atunci, şi a început să-l 
respecte. Acum, când a ajuns patriarh, el a spus: „Eu l-am cunoscut că era sfânt!”  
 
Sursa: Interviu realizat de Cristian Curte, Revista „Lumea monahilor” nr. 29, noiembrie 2009, p. 56- 58 
 
Preluate de la http://parohia-sf-ioan-hozevitul.com/services.htm 
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Calinic Episcopul vorbind despre Hozeva 
pestera Sf. Ilie, bocancii Sf. Ioan Iacob  

şi scrisoarea patriarhală în care se cerea aprobarea de a aduce în Ńară moaştele Sfântului 
 
† Calinic Argatu, Episcop al Argeşului şi Muscelului 
 

Nu prea departe de Ierusalim, se află în preajma unui râu bogat în ape hrănitoare ca 
laptele cel curat, Mănăstirea Hozeva, pe care din mila Domnului, am văzut-o de o 
vreme de ani. 
 
Aici aveam să păşim cu sfială pe urmele Sfântului Ilie Tesviteanul. Peştera lui de 
peste 3.000 de ani, unde a stat fugit de frica lui Ahab şi a Izabelei, regele şi regina 
păcătoasă mâncată de câini. Peştera am văzut-o proaspătă şi cu mireasmă de 
rugăciuni. 
 

M-am aşezat în genunchi la rugăciune pe piatra lustruită ca diamantul de mii de ani, de mătănii şi 
paşi nevăzuŃi. Apoi m-am aşezat întru odihna picioarelor obosite de drum. Gândurile mele umblau 
peste tot, dar mai ales la Sfântul Ilie, cel straşnic mustrător al răutăŃilor din vremea vieŃuirii sale. M-
am dus cu mintea şi la corbul care-i aducea pâinea şi carnea pentru întărire. Mă bucuram de purtarea 
de grijă a lui Dumnezeu! Chiar până într-acolo, să-i servească lui Ilie un prânz aşa copios? Dar 
calmul din peşteră şi temperatura constantă în toate anotimpurile anului? 
 
Mi-am zis, tot în mintea mea amărâtă şi săracă: O, Doamne, ce mi-ar plăcea şi mie o peşteră cu aşa 
aer condiŃionat, cu masă asigurată de Dumnezeu şi cu apă grasă ca laptele de bivoliŃă 
maramureşeană! Da, dar fără ameninŃările lui Ahab regele şi a zgripŃuroaicei de Izabela. 
 
Negreşit, n-am să uit niciodată peştera de la Hozeva şi dacă nu voi încăpea în Rai, aş fi bucuros să 
mi se îngăduie din partea lui Dumnezeu, să mă pot ogoi în acel loc de taină şi bucurie 
duhovnicească. 
 
Mi-au venit în minte aceste gânduri după ce am citit în VieŃile SfinŃilor, din 8 ianuarie, despre 
Sfântul Gheorghe Hozevitul, care prin secolul şapte al erei noastre, s-a nevoit ani îndelungaŃi chiar 
în peştera Sfântului Ilie, întru rugăciuni, osteneli şi post bine plăcut şi de folos pentru mântuirea 
întru Dumnezeu. Sfintele sale moaşte se pot cinsti în mănăstirea Hozeva, Sfântul Gheorghe, prin 
puterea lui Dumnezeu făcând mari şi multe minuni. 
 
Tot în spaŃiul acesta, de aleasă vieŃuire monahală, şi-a purtat paşii, vieŃuind ani binecuvântaŃi şi 
sfântul nostru român de la Mănăstirea NeamŃ, Ioan Iacob, născut în anul 1913 şi plecând la Domnul 
Iisus, de numai 47 de ani, în 1960. Aici, în mănăstirea cea vestită a Hozevei se află sfintele moaşte 
întregi, nedumicate şi împărŃite peste tot (cum fac mai ales grecii cu moaştele sfinŃilor – lucru pe 
care nu-l accept niciodată!). 
 
Când am trecut prin chinovia cea vestită a Hozevei, David Pristavu, argeşeanul nostru din Oeşti, mi-
a povestit de minunile pe care le face Dumnezeu şi prin alesul Ioan Iacob. Călugărul Visarion, 
putnean din Moldova, ne povestea că într-o zi au observat că bocancii Sfântului Ioan Iacob nu mai 
sunt în picioare, bocancii de peste 40 de ani cu care a mers în viaŃă. Am avut bucuria să-i văd 
picioarele neîncălŃate. Nu mai văzusem aşa talpă de picior, galbenă ca ceara, văzându-se venele de 
parcă ar fi fost picior de om viu care se odihneşte de câteva ore. 
 
Reluând povestea adevărată a bocancilor furaŃi, părintele Visarion ne-a spus, cu vorbele lui de 
moldovean, că a visat noaptea pe Sfântul Ioan Iacob şi i-a spus că bocancii lui sunt luaŃi şi ascunşi 
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undeva într-o ladă, după o uşă, în clădirea Patriarhiei de Ierusalim şi l-a îndemnat să meargă să-i 
aducă şi să-l încalŃe aşa cum a fost la început. 
 
Cu o falcă în cer şi una în pământ, năbădăiosul Visarion ia cu asalt ascunzişurile casei şi mergând 
direct, cum îi spusese Sfântul Ioan Iacob, găseşte bocancii sfântului puşi bine la adăpost, probabil 
pentru a fi împărŃiŃi, bucată cu bucată, din evlavie adâncă pentru Sfântul Ioan Iacob. OpoziŃia s-a 
împrăştiat ca fumul la auzul răcnetelor şi ameninŃărilor lui Visarion. 
 
Azi bocancii sunt la locul lor, dar nimeni nu mai poate vedea picioarele Sfântului Ioan Iacob, care 
m-au dus cu gândul tocmai la Pieta, de Michelangelo , din Catedrala San Pietro din Roma! 
 
Ca tot românul cuminte, Patriarhul Teoctist, mai anii trecuŃi, a trimis prin Mitropolitul Daniel al 
Moldovei şi Bucovinei, o scrisoare patriarhală lui Diodoros, Patriarhul Ierusalimului. Eram de faŃă, 
când Daniel mitropolitul, însoŃit de delegaŃia românească, după ce s-a dat bineŃe Patriarhului 
Diodoros, care era în scaun cu rotile, i s-a citit scrisoarea rar şi îndesat. În timp ce i se citea 
scrisoarea, de la bucuria întâlnirii, vedeam pe faŃa Patriarhului aşternându-se progresiv tristeŃi cu 
broboane de sudori. Iar când s-a sfârşit cititul scrisorii care cerea, nici mai mult, nici mai puŃin, 
aprobarea de a se aduce în România moaştele Sfântului Ioan Iacob, mâinile Patriarhului Diodoros 
au început să tremure cu putere, fără să le mai poată stăpâni. SituaŃia era mai mult decât penibilă. 
Noi credeam că tremură de bucurie că, iată, în sfârşit, românii îşi vor pe Sfântul Iacob în România, 
patria de obârşie. 
 
După o vreme, auzim glasul lui Diodoros, îngăimând mai mult pentru dânsul: O să vă dăm ceva din 
moaşte, poate o mână, dar mai târziu. Vom mai vedea! Şi am văzut şi vedem şi acum, doar racla 
goală, aşteptând pe Sfântul Ioan Iacob la NeamŃ, raclă făcută cu binecuvântarea Mitropolitului 
Daniel, întru aşteptarea minunii. 
 
Dacă nu va veni la NeamŃ în Moldova, sigur că la Mănăstirea din Ierihon, acum mare chinovie, 
unde a vieŃuit cândva şi Sfântul Ioan Iacob, şi-ar găsi locul ostenit de români cu atâta dragoste. 
Calea este scurtă, doar de câteva mii de metri. Credem că va face el însuşi minunea de care avem a 
ne bucura! 
 
Sursă: Observator Argeşean (preluat de pe blogul lui LaurenŃiu Dumitru) 
(http://laurentiudumitru.ro/blog/2008/11/02/calinic-episcopul-vorbind-despre-hozeva-si-sf-ioan-iacob/) 
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Moldoveanul care a devenit sfânt la Ierusalim 
 
Sursa: Ziarul Lumina, 4 August 2007  
(http://www.ziarullumina.ro/articole;1153;1;1606;0;Moldoveanul-care-a-devenit-sfant-la-Ierusalim.html) 

Narcisa BALABAN, Sambata, 04 August 2007 
 

Când era prunc de câteva luni, bunica 
Maria îl purta pe IluŃă în traistă, îl lua 
cu dânsa la muncă la câmp, iar când 
copilul plângea după laptele de mamă, 
bunica lega o bucată de mămăligă cu 
zahăr într-un colŃ de prosop, ca să-l 
potolească. De multe ori, înainte de-a se 
duce la şcoală, trecea pe la bunica 
cealaltă, care îi făcea un urs de 
mămăligă, apoi, înainte ca soarele să 

urce pe cer, îşi descălŃa ghetuŃele şi trecea desculŃ Prutul, până 
la Lipcani. „Era foarte evlavios, în toată prezenŃa lui. Purta 
plete şi era înclinat clar spre călugărie“. Plecat la Mănăstirea 
NeamŃ să se călugărească, venea din când în când acasă, 
aducând iconiŃe şi cărŃi pentru săteni. Dar deodată, a venit în 
satul natal, şi-a încheiat socotelile cu aceste locuri şi a plecat tocmai la Ierusalim… ca să se 
desăvârşească.  
 
Vestea că el este sfânt a ajuns târziu la urechile sătenilor care l-au cunoscut.  
 
La Crăiniceni, sus, pe malul Prutului, în urmă cu 94 de ani, în luna lui Cuptor, se năştea un sfânt. 
Astăzi, prea puŃine amintiri mai dăinue întregi în minŃile localnicilor care l-au cunoscut pe IluŃă 
atunci când era copil sau adolescent. Şi aceasta din cauza trecerii timpului, care a lăsat în urmă 
tinereŃea şi mintea ageră a celor de o vârstă cu el. „Când era la şcoală, foarte des veneau la noi. El a 
rămas la şase luni orfan de mamă, iar bunica mea, Maria, care l-a crescut, îl purta în traistă la câmp. 
Când eu aveam şase ani, iar el doi, am rămas acasă cu el şi cu o verişoară de aceeaşi vârstă cu mine. 
Mămuca, Dumnezeu s-o ierte, avea scroafă cu purcei, iar el a deschis portiŃa ca să vadă purceii şi 
scroafa era acolo. Eu, cu verişoara mea l-am tras afară, că altfel îl mânca scroafa. Parcă îl văd şi 
acum“, îşi aminteşte mătuşa Aglaia Adascălului, verişoară de pe mamă cu Sfântul Ioan Iacob.  
 
“A Ńinut-o în braŃe un sfânt!” 
 
L-a văzut ultima dată pe IluŃă în curtea casei sale din Darabani, prin 1936, atunci când tânărul 
monah se hotărâse să plece în łara Sfântă. Înainte de plecare, călugărul Ioan s-a întors în sat să 
vândă pământul ce-l moştenise de la părinŃi, pentru a avea cu ce să-şi plătească drumul. Atunci şi-a 
vizitat toate rudele pe care le avea, şi-a luat rămas bun de la ele şi-apoi s-a dus. „Când a fost la noi 
în anul 1936, IluŃă a Ńinut-o în braŃe pe fata noastră cea mare, Aurora. Gândeşte, a Ńinut-o în braŃe un 
sfânt! Atunci l-am văzut în viaŃă pentru ultima dată, iar cincizeci de ani mai târziu, la Hozeva, în 
sicriu, la loc de mare cinste. Apoi, mi-aduc aminte iar, foarte bine, când a plecat de la noi, parcă îl 
văd în uşă acolo, când l-am condus, mi-a cerut iertare, când de fapt eu eram cea păcătoasă. Când a 
ieşit, mi-a mai spus: «AglăiŃă, te-ai căsătorit! Eşti însărcinată cu un alt copil, însă bagă de seamă – 
uite, parcă îl văd! – un singur bărbat să ai şi să nu te mai uiŃi la alŃii!». Aşa m-a sfătuit“, mai spune 
bătrâna.  
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Mătuşa Aglaia are 98 de ani şi de un an locuieşte la Botoşani. A copilărit împreună cu Sfântul Ioan 
Iacob, iar în anul 1987, împreună cu soŃul Vasile Adascălului, a mers la Ierusalim pentru a se 
convinge că trupul acela înmiresmat şi cinstit de toată lumea, îmbrăcat în veşminte de preot, era cu 
adevărat trupul verişorului ei. „Când am ajuns acolo, la Hozeva, cum era aranjat pe o masă, mi-aduc 
aminte că eu credeam că-i fals, că acela nu este trupul lui. Şi i-am tras haina de pe picior să vad 
dacă este piciorul lui. Atunci, un picior al sfântului a fost sărutat numai de mine şi plângeam. Nu-mi 
venea să cred!“, continuă cu emoŃie mătuşa Aglaia, începând apoi să ne recite, fără să greşească, 
versuri din „Hrana duhovnicească“ lăsată de sfânt.  
 
Sfântul de acasă 
 
IluŃă, cum îl ştiu mai toŃi bătrânii satului, este prezent în inimi, în case şi în biserica parohială, în 
conversaŃiile rudelor sale cu jurnaliştii sau peste tot, nu ca un fost localnic plecat de multă vreme de 
acasă şi nici ca Sfântul Ioan Iacob de la NeamŃ, ci ca o forŃă nevăzută, care veghează neîncetat la 
bunăstarea celor care mai trăiesc pe meleagurile pe care, în urmă cu zeci de ani, copilul IluŃă îşi 
desena tălpile prin colbul gros, purtând în drum spre şcoală ghetuŃele-n spinare. Acestei forŃe 
mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu, acestui simŃit ocrotitor, localnicii, şi mai cu seamă rudele, îi 
spun „Sfântul“. Şi atât. Oamenii din Crăiniceni au început să ştie mai multe despre el, citindu-i viaŃa 
tipărită în cărŃi, mai ales viaŃa din momentul plecării sale de acasă. Rudele i-au învăŃat Troparul şi 
Acatistul aproape pe dinafară, iar „hrana duhovnicească“ a Sfântului Ioan Rumânul le hrăneşte 
sufletele blajine.  
 
Deşi era doar o copilă, şi Georgeta Bajoreanu, verişoară bună, ştie despre IIuŃă că „a stat la bunica 
de pe tată. Dar, când pleca la şcoală, ieşea şi se ducea la bunica cealaltă, care îi făcea un urs din 
mămăligă. Şi apoi mergea şapte kilometri până la şcoală la Lipcani. După ce a făcut armata la 
Dorohoi, a venit acasă călugăr şi Ńin minte că a venit la şcoală şi ne-a adus cruciuliŃe şi iconiŃe la toŃi 
copiii“.  
 
Administrativ, satul Crăiniceni nu mai există din anul 1968, când s-a unit cu Horodiştea, până 
atunci comună. Astăzi, Horodiştea face parte din comuna Păltiniş. Însă satul în care s-a născut 
sfântul este tot Crăiniceni, iar teritoriul acestei parohii este ferit, aşa cum spun sătenii, de ploi mari, 
de grindină sau secetă. Printre icoanele care atârnă în colŃul de răsărit al casei, aproape fiecare 
familie păstrează şi pe cea a „Sfântului“, devenit „ocrotitorul nostru“. 
 
Numai cu Hristos 
 
Aspazia Cuzic aprinde zilnic, lângă icoana Sfântului Ioan Iacob, „lumina“, acea lumină pe care a 
cerut-o IluŃă, când, îmbrăcat în preot, i-a apărut în vis, în urmă cu cinci ani. Era o fetiŃă când sfântul 
a plecat de acasă, dar îşi aminteşte că „el era un copil care avea mereu privirea plecată. Nu se juca 
cu cei de vârsta lui, ci stătea mereu mai deoparte. Mi-aduc aminte că a venit odată acasă, prima dată 
de atunci de când s-a hotărât să plece la Ierusalim. Eu l-am văzut şi i-am zis lui tata că vine IluŃă a 
lui moş Alecu. Atunci, tata i-a zis mamei să iasă afară să-l păzească de câinele care era legat şi care 
nu-l cunoştea. Şi ce credeŃi?! Câinele s-a repezit, dar când a ajuns lângă el, s-a liniştit. Ştia că e om 
bun. Când a plecat la Ierusalim, a venit la noi, ne-a urat sănătate şi ne-a spus să nu ne interesăm 
niciodată de ce fac alŃi oameni din sat, adică să nu bârfim. După un timp, am primit de la el un plic 
mare, cu iconiŃe, cruciuliŃe, cărticele, pentru că tata îi ceruse. Tata i-a scris înapoi că am primit, că 
suntem bine, dar i-a scris şi că în sat va fi nunta Vârvarei lui Petrea Burlui, care era palamar la 
biserică, cu detalii. Sfântul a scris înapoi: «Moş Haralambie, te rog să nu-mi mai scrii ce este în 
lume şi în sat, pentru că eu sunt ieşit din lume. Spune-mi dacă sunteŃi sănătoşi şi gata». Şi tata s-a 
potolit“, povesteşte şi mătuşa Aspazia, care astăzi are 85 de ani. Aceasta a fost ultima scrisoare pe 
care a primit-o moş Haralambie de la IluŃă.  
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Sub ocrotirea Sf. Ioan  
 
IluŃă a fost învăŃat încă din pruncie să Ńină post. Fiindcă fusese luat spre îngrijire de bunica Maria, 
aceasta îl amăgea pe copilul scâncind după laptele de mamă cu o bucăŃică de mămăligă presărată cu 
zahăr şi strânsă într-un colŃ de prosop. „Soacra mea îl avea copil pe unul Toader, căruia îi dădea 
piept, iar mătuşa MariŃa a lui moş Zamfir Iacob, cu sfântul în traistăm se ducea des la ea şi-i zicea: 
«łaŃă Sultană, dă şi la copilul meu un pic de piept – mie mi-a povestit soacra -, că după aceea mă 
duc acasă şi îi pun într-un prosopel oleacă de mămăligă cu zahăr şi îi mai potolesc pofta de lapte de 
mamă». Şi soacra mea îi dădea piept sfântului şi îl punea pe picioare şi îl legăna“, povesteşte 
plângând femeia. „Aşa plâng eu întotdeauna când vorbesc despre sfântul nostru. Vă rog să mă 
iertaŃi! Şi în biserică plâng, iar când mă duc undeva, în geantă pun mereu cărŃi sfinte despre el. 
Parcă mă simt mai bine. Şi am primit binecuvântarea lui, când eram mică, dar eu nu ştiam. Acum 
mă rog la sfântul să ne ocrotească în continuare, căci mereu ne-a ferit de ploi mari şi grindină sau 
secetă. Eu când mă rog, zic din Troparul lui, iar la sfârşit spun: «pentru aceasta şi îngerii împreună 
se bucură Prea Cuvioase Părinte Ilie Iacob Hozevitul de la Crăiniceni, rudenia noastră». Şi mă 
bucur că în cele mai multe icoane este pictat aşa cum mi-l amintesc eu“.  
 
Acasă la Sfântul Ioan Iacob de la NeamŃ 
 
Prima menŃiune documentară a satului Crăiniceni datează de la 1436. În secolul al XX-lea, din 
cauza alunecărilor masive de teren, satul s-a reconstruit pe deal, unde în anul 1931 s-a construit şi 
actuala biserică a satului, „Sfânta Treime“. Din vechea biserică din lemn, cu hramul „Sfântul Ioan 
Botezătorul“, în care a fost botezat pruncul Ilie Iacob, se mai păstrează Sfântul Chivot, clopotul şi 
alte câteva obiecte de cult, printre care şi două potire, astăzi duse în vale, la muzeu, presupunâdu-se 
că din aceste potire copilul Ilie a gustat trupul şi sângele Domnului.  
 
De câŃiva ani, parohia Crăiniceni este din ce în ce mai vizitată. Au venit ierarhi, preoŃi, monahi sau 
simpli credincioşi. „În anul 2003, s-a înfiinŃat Centrul de pelerinaj «Sfântul Ioan Iacob»,care 
cuprinde biserica nouă a satului, casa natală, mormântul mamei şi al bunicii sfântului. Din anul 
1992, când a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română, dar mai ales de prin 1998, pe 6 august, 
ziua de prăznuire a Sfântului Ioan Iacob, la Crăiniceni se organizează, după Sfânta Liturghie, un 
pelerinaj la obiectivele amintite“, ne spune părintele paroh Ioan Vasile Şuşu. Casa memorială 
„Sfântul Ioan Hozevitul de la NeamŃ“ a fost reconstruită în urmă cu trei ani. În casă sunt păstrate 
obiecte vechi din timpul în care tânărul Ilie era încă în sat, fotografii ale sale, haine, fragmente din 
metaniile sale, o copie după Liturghierul cu însemnările sale etc. 
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Sfântul Ioan Iacob de la NeamŃ  
– SfinŃenia românească ce a strălucit la Locurile Sfinte 

 
Sursa: Ziarul Lumina, 5 August 2008 
http://www.ziarullumina.ro/articole;1141;1;12848;0;Sfantul-Ioan-Iacob-de-la-Neamt---Sfintenia-romaneasca-ce-a-
stralucit-la-Locurile-Sfinte.html 

Narcisa BALABAN, MarŃi, 05 August 2008 
 

Biserica Ortodoxă Română îl cinsteşte astăzi pe Sfântul Cuvios Ioan 
Iacob de la NeamŃ. A trăit, în secolul trecut, 47 de ani. A intrat în viaŃa 
monahală la 20 de ani, în obştea Mănăstirii NeamŃ. După puŃin timp, a 
plecat în łara Sfântă, pustiind mai mulŃi ani, în sfinŃenie, în peştera 
„Sf. Ana“, din pustiul Hozevei. La 20 de ani de la moartea sa, trupul i-
a fost descoperit intact. Cinstit de greci, care i-au pictat icoana şi i-au 
alcătuit slujba, numindu-l Sfântul Ioan Românul, Sfântul Ioan Iacob a 
fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în şedinŃa Sfântului 
Sinod din 20 iunie 1992, cu data de pomenire la 5 august.  
 
Cuviosul Ioan Iacob s-a născut în satul Crăiniceni – Horodiştea, judeŃul 
Botoşani, la 23 iulie 1913, într-o familie de Ńărani credincioşi, Maxim şi 
Ecaterina Iacob, primind la botez numele Ilie. Rămânând orfan de mamă la 

numai şase luni, a fost crescut de bunica sa dinspre tată, Maria, o femeie evlavioasă, care avea să 
sădească primele seminŃe ale credinŃei creştine în sufletul micuŃului Ilie. Pe când avea doi ani şi 
jumătate, tatăl copilului a murit în război, iar când avea zece ani, mama care îl crescuse a trecut şi 
ea la cele veşnice. După aceasta, copilul a intrat în grija unchiului, Alecu Iacob. A urmat primii ani 
de şcoală în satul natal, apoi gimnaziul la Lipcani (Hotin) şi liceul la Cozmeni-CernăuŃi, fiind cel 
mai bun elev din şcoală şi absolvind cu note foarte mari Bacalaureatul. 
 
„Mănăstirea!“ 
 
Deşi, în vara anului 1932, rudele îl îndemnau către Facultatea de Teologie, ca să se facă preot, el s-a 
simŃit chemat de Dumnezeu la o viaŃă mai înaltă, spunându-le că vrea să devină călugăr. 
 
Neştiind ce să aleagă, s-a rugat mult şi, după un an, pe când lucra la câmp, a auzit în plină zi o voce 
sus, spunându-i: „Mănăstirea!“. Astfel, a înŃeles că Dumnezeu îl chema către viaŃa monahală şi a 
plecat la Mănăstirea NeamŃ să se călugărească. A fost primit cu multă dragoste de stareŃul Nicodim 
Munteanu, viitorul mitropolit al Moldovei şi apoi al doilea patriarh al României, primind ascultare 
la bibliotecă şi la infirmerie. După un an, a mers în sudul Ńării, vizitând aşezămintele monahale de 
pe Valea Oltului, hotărându-se să rămână pentru o vreme la Mănastirea Turnu, care l-a impresionat 
mai ales prin viaŃa sihăstrească specifică. 
 
După câteva luni, a fost chemat să-şi facă stagiul militar la Regimentul 29 Infanterie din Dorohoi, 
fiind repartizat la îngrijirea bolnavilor din infirmeria regimentului. S-a reîntors la NeamŃ în anul 1935, 
reluând aceleaşi ascultări. Dar aranjatul cărŃilor pline de praf şi mucegai, precum şi curenŃii de aer de 
la ferestre l-au îmbolnăvit de reumatism, boală pe care a înfruntat-o cu multă răbdare, până la moarte. 
 
Dialogurile cu Dumnezeu 
 
La 8 aprilie 1936, în Săptămâna Sfintelor Patimi, fericitul rasofor Ilie Iacob a fost tuns în 
monahism, primind numele de Ioan. 
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Câteva luni mai târziu, în noiembrie 1936, a plecat în pelerinaj, alături de monahii Claudiu şi 
Damaschin, la Betleem, Hebron şi alte localităŃi din łara Sfântă. 
 
La puŃin timp, însoŃitorii săi s-au întors la NeamŃ, însă el s-a hotărât să rămână în łara Sfântă, 
spre… a dobândi desăvârşirea. 
 
Primii doi ani i-a petrecut într-o peşteră din pustiul Iordanului, apoi a mers la Mănăstirea „Sf. 
Sava“, unde a primit schima cea mare, care cere post aspru, rugăciune şi slujire neîntreruptă. 
 
Timp de opt ani, cât a trăit în această vatră monahală, răbdând grele ispite, boli şi încercări de la 
oameni şi de la diavoli, Cuviosul Ioan Iacob de la NeamŃ a îndeplinit mai multe ascultări: îngrijitor 
al bolnavilor, paraclisier, ghid, ajutor de econom şi bibliotecar. ÎnvăŃase perfect limba greacă, citind 
în original şi traducând din SfinŃii PărinŃi, şi şi-a însuşit limbile arabă, germană şi franceză. 
 
Pentru viaŃa lui aleasă în ascultare, rugăciune şi priveghere, era apreciat de toŃi vieŃuitorii din 
mănăstire. Având şi darul scrierii de învăŃături şi versuri duhovniceşti, Cuviosul Ion Iacob aşeza pe 
hârtie „dialogurile“ sale lăuntrice cu Dumnezeu, pe care le trimitea fraŃilor săi din łara Sfântă sau le 
dădea pelerinilor români care veneau spre închinare la Mormântul Domnului. 
 
Opt ani în peştera Sfintei Ana 
 
În timpul celui de-al doilea Război Mondial, între anii 1940-1941, din cauza războiului, Cuviosul 
Ioan a fost închis, împreună cu alŃi preoŃi şi călugări români din łara Sfântă, într-un lagăr pe 
Muntele Măslinilor. La 14 septembrie 1947, a fost hirotonit preot în Biserica Sfântului Mormânt şi 
numit egumen la Schitul românesc „Sfântul Ioan Botezătorul“ de pe Valea Iordanului. Timp de 
cinci ani, cât a îndeplinit această ascultare, Cuviosul Ioan Iacob a săvârşit zilnic toate sfintele slujbe 
în limba română, a tradus numeroase pagini din SfinŃii PărinŃi cu învăŃături pentru călugări şi 
pelerini; a compus un bogat volum de versuri duhovniceşti, a înnoit chiliile şi biserica schitului şi, 
mai ales, viaŃa duhovnicească din schit. În 1952 s-a retras, împreună cu ucenicul său Ioanichie 
Părăială, în pustiul Hozeva, lângă Ierihon, nevoindu-se, în rugăciuni neîncetate, în privegheri de 
toată noaptea, în postiri îndelungate, în lacrimi neştiute, în cugetări şi în doriri duhovniceşti, 
răbdând tot felul de ispite, suferinŃe, lipsuri, lupte cu diavoli, dar aprinzându-se de multă râvnă 
pentru Hristos şi slăvind pe Dumnezeu, aproape opt ani în peştera „Sf. Ana“, care Ńinea de 
Mănăstirea „Sf. Gheorghe Hozevitul“. 
 
Întrucât la peşteră se ajungea greu, urcând pe o scară înaltă, nu primea pe nimeni, comunicând cu 
cei ce veneau la el prin rugăciune, prin scrierile sale sfinte sau mai ales prin ucenicul său. Scria 
versuri religioase şi traducea pagini patristice din limba greacă, mânca o dată pe zi, şi atunci 
pesmeŃi, măsline sau smochine şi bea puŃină apă, iar noaptea dormea câteva ore, pe o scândură, sub 
cap având o piatră în loc de pernă. 
 
Călugăr român, sfânt pentru greci 
 
Ultimii ani ai vieŃii i-a petrecut în permanentă vorbire cu Hristos. NevoinŃele sale au rămas ascunse 
chiar şi ucenicului său apropiat, care le vedea doar pe cele exterioare: privegherile de toată noaptea, 
citirea şi traducerea cărŃilor sfinte, compunerea de versuri. NevoinŃele cele din inimă doar 
Dumnezeu singur le cunoaşte. 
 
În anul 1960, boala sa s-a acutizat şi, simŃindu-şi sfârşitul aproape, miercuri, 4 august, s-a împărtăşit 
cu Sfintele Taine, iar joi dimineaŃa, la ora 5:00, şi-a dat sufletul în mâinile lui Hristos, la numai 47 
de ani, fiind înmormântat în peştera nevoinŃelor sale. 
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Mormântul său a rămas pecetluit vreme de 20 de ani, fiind aproape uitat în peştera „Sfânta Ana“. 
Doar câŃiva pelerini români mai veneau aici din când în când, pentru a aprinde o lumânare şi pentru 
a se ruga. La 8 august 1980, odată cu un grup de pelerini, a venit şi un arhimandrit grec care 
pustnicise un timp în apropiere şi care fusese fiu duhovnicesc al Cuviosului Ioan. El îl visase într-o 
noapte pe părintele său care i-a spus să vină la acea peşteră pentru a-l vedea. A obŃinut cu greu 
permisiunea stareŃului mănăstirii, Amfilohie, dar la deschiderea mormântului, trupul său a fost aflat 
întreg, nestricat de vreme, răspândind bună mireasmă, semn că l-a preamărit Dumnezeu şi l-a 
numărat în ceata sfinŃilor, pentru nevoinŃa şi sfinŃenia vieŃii sale de pe pământ. Sfintele sale moaşte 
au rămas în peşteră până la 15 august, când au fost coborâte, cu prilejul hramului, pentru a fi expuse 
în Mănăstirea „Sf. Gheorghe Hozevitul“. Aici s-au slujit atunci 40 de Sfinte Liturghii, 
autentificându-se astfel sfinŃenia vieŃii acestui cuvios. 
 
Cinstit de greci, care i-au pictat icoana şi i-au alcătuit slujba, numindu-l Sfântul Ioan Românul, 
Sfântul Ioan Iacob a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în şedinŃa Sfântului Sinod, din 20 
iunie 1992, cu data de pomenire la 5 august.  
 
În satul copilăriei Sfântului Ioan Iacob 
 
Când era prunc de câteva luni, bunica Maria îl purta pe IluŃă în traistă, îl lua cu dânsa la muncă la 
câmp, iar când copilul plângea după laptele de mamă, bunica lega o bucată de mămăligă cu zahăr 
într-un colŃ de prosop, ca să-l potolească. De multe ori, înainte de-a se duce la şcoală, trecea pe la 
bunica cealaltă, care îi făcea un urs de mămăligă, apoi, înainte ca soarele să urce pe cer, îşi descălŃa 
ghetuŃele şi trecea desculŃ Prutul până la Lipcani. „Era foarte evlavios, în toată prezenŃa lui. Purta 
plete şi era înclinat clar spre călugărie“, după cum ne-a spus o bătrână din Crăiniceni, o copilă pe 
când Ilie Iacob se hotărâse să aleagă mănăstirea. 
 
La 95 de ani de la naşterea sa, prea puŃine amintiri mai dăinue întregi în minŃile localnicilor care l-
au cunoscut pe IluŃă atunci când era copil sau adolescent. 
 
Plecat la Mănăstirea NeamŃ să se călugărească, venea din când în când acasă, aducând iconiŃe şi 
cărŃi pentru săteni. Dar, deodată, a venit în satul natal, şi-a încheiat socotelile cu aceste locuri şi a 
plecat tocmai la Ierusalim. Înainte de plecare, îşi amintesc rudele sale, călugărul Ioan s-a întos în sat 
să vândă pământul ce-l moştenise de la părinŃi, pentru a avea cu ce să-şi plătească drumul. Atunci 
şi-a vizitat toate rudele pe care le avea, şi-a luat rămas bun de la ele şi-apoi s-a dus. Vestea că el este 
sfânt a ajuns târziu la urechile sătenilor care l-au cunoscut. 
 
Ocrotitorul parohiei Crăiniceni 
 
Oamenii din Crăiniceni au început să ştie mai multe despre Sfântul plecat din satul lor, citindu-i 
viaŃa tipărită în cărŃi, mai ales viaŃa din momentul plecării sale de acasă. Rudele i-au învăŃat 
Troparul şi Acatistul aproape pe dinafară, iar „Hrana duhovnicească“ a Sfântului Ioan Românul le 
hrăneşte sufletele. 
 
Administrativ, satul Crăiniceni nu mai există din anul 1968, când s-a unit cu Horodiştea, până 
atunci comună. Astăzi, Horodiştea face parte din comuna Păltiniş. Însă satul în care s-a născut 
sfântul este tot Crăiniceni, iar teritoriul acestei parohii este ferit, aşa cum spun sătenii, de ploi mari, 
de grindină sau secetă. Printre icoanele care atârnă în colŃul de Răsărit al casei, aproape fiecare 
familie păstrează şi pe cea a „Sfântului“, devenit „ocrotitorul nostru“. 
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Îmi doresc foarte tare să îl văd adus acasă pe Sfântul Ioan Iacob 
 
Sursa: Ziarul Lumina, 04 Octombrie 2008 
(http://www.ziarullumina.ro/articole;807;1;15001;0;Imi-doresc-foarte-tare-sa-il-vad-adus-acasa-pe-Sfantul-Ioan-
Iacob.html) 
 
diac. George ANICULOAIE 
 
Nu lipseşte de la nici o slujbă. Totdeauna vine printre primele la biserică. Se aşază cu trupul ei 
mic şi uscat de greutatea anilor în prima strană de lângă sfântul altar. Este atentă la fiecare 
moment al slujbei, nu îi scapă nici o mişcare. Este un „tic profesional“, mult timp a fost mare 
eclesiarhă la Mănăstirea łigăneşti. Se ocupa de tot ceea ce Ńinea de cultul divin din cadrul 
mănăstirii. Cum greşea cineva la strană, imediat venea şi îl dojenea. Chiar şi preoŃii mai tineri, 
lipsiŃi de experienŃă, primeau sfaturi şi chiar mustrări de la maica Taisia. A fost o femeie 
curajoasă şi iute. Când îşi punea în cap să facă ceva, nu mai dădea înapoi. Şi acum are un mers 
sprinten, asta şi datorită Sfântului Ioan Iacob. ViaŃa ei ca monahie se împarte în două: aici, în 
România, la Mănăstirea łigăneşti, şi la cele două biserici din łara Sfântă, Biserica „Sfântul 
Gheorghe“ din Ierusalim şi Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul“ de la Iordan. 
 

În continuare, vă lăsăm în compania vorbelor maicii Taisia. 
Modul cum a povestit şi bucuria exprimată prin intermediul 
cuvintelor nu pot fi transmise, decât reproducând exact 
înregistrarea celor povestite. 
 
„Bine. Vă spun aşa. PărinŃii mei locuiau în Bucureşti. Am fost de 
neam de bulgari. M-am născut în Bucureşti, în 1920. Am avut o 
soră şi un frate, el a murit de copil. Doar eu am intrat în 
mănăstire. Numele din lume era Vasilica Giurgiuveanu. Aveam 
aici în mănăstire sora mamei mele, care era călugăriŃă. Cu ea mai 
stătea încă o maică, cu care se înŃelegea foarte bine şi le spuneam 
la amândouă mătuşi. Mama mă aducea la ele când eram mică. 
Într-un an, m-a adus şi nu am mai vrut să plec acasă, aveam patru 

ani. Jucării nu prea aveam, dar nu mă plictiseam. Îmi plăcea, eu doream să mai stau, dar mama mă 
voia acasă. Mătuşa îmi zice: «Du-te. Să nu zică că te Ńin cu forŃa». Aveam şase ani, când m-a luat 
mama acasă. Eram bondocuŃă, aşa cum sunt şi acum.  
 
„Ştie mama!“ 
 
Când eram acasă, mă duceam la biserică în duminici şi sărbători. Uneori venea şi mama, dar 
mergeam şi cu vecinele. În această perioadă mă frământam cum să fac eu să vin înapoi la mănăstire. 
Aveam doar şase ani şi jumătate. Şi îmi vine în minte să fug. Îmi era dor de maici. Ce am făcut? M-
am dus duminică la biserică. Lângă mine, o credincioasă. Şi îi spun: «Nu vrei să mergi cu mine 
undeva? Nu mai Ńin minte drumul aşa bine». «Unde vrei să mergi?», îmi zice. «Poate pe la vreo 
mănăstire», nu i-am spus łigăneşti. Creştina: «Păi să merg cu tine, să nu te las singură să te duci». 
 
Noi stăteam în GriviŃa, biserica era aproape de casă. De acolo am mers pe jos până la Băneasa. «Bine 
maică, unde vrei să ajungi? Eu te-am adus până aici». «Hai să mai întrebăm pe cineva». Trece pe lângă 
noi un faiton, care transporta lapte, cu o creştină în el. Bătrâna o strigă: «Uite, ŃaŃo, – aşa se vorbea 
atunci – vrea copila asta să meargă la o mănăstire, dacă găseşti una mai aproape, să o iei cu tine». «Dar 
unde să o duc, e prea mică. Ştie mama ei?». Dar eu am şi minŃit, «Ştie mama!», dar ea nu ştia nimic. 
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„Unde mergi?“ „La mănăstire!“ 
 
M-a dus până la Tâncăbeşti. «Până aici merg, trebuie să mă duc într-un sat», îmi spune. «Bine, lasă 
că mă descurc». ŞtiŃi ce curaj am avut… Imens! De fapt toată viaŃa am avut curaj. Şi stau acolo, 
până vine o căruŃă, cu oameni care transportau butoaie de vin. Îi opresc, «Măi, nene, ia stai niŃel! 
Unde mergi?», «Înspre Ploieşti». «Bine. Nu vrei să mă iei şi pe mine?». «Unde vrei să mergi, 
fetiŃo?», strigă la mine. «La mănăstire!». M-am urcat în spatele căruŃei. Ei stăteau în faŃă, şi mai 
luau câte o duşcă de vin. Vroiau să îmi dea şi mie, «Nu beau, lasă-mă în pace!». Am mers, am mers, 
s-a făcut spre seară, începea să se întunece. 
 
Aici, la şoseaua naŃională, cum faci spre mănăstire, era o cârciumă. O ştiam. Şi îi spun: «Lasă-mă 
aici, nene, că mă duc la cineva aici». Am intrat în cârciumă. Era o femeie care vindea acolo. «Mă 
primiŃi în seara asta? Nu mă pot duce până în mănăstire acum, că e seară». M-a oprit. Am mâncat 
nişte sărmăluŃe bune… Foame îmi era, pentru că nu mâncasem toată ziua. M-a băgat într-o 
cămăruŃă şi m-am culcat. Cârciumăreasa mi-a recomandat să mă duc cu poştaşul în mănăstire, dar i-
am răspuns «mă duc şi pe jos, pentru că ştiu drumul». Când s-a luminat de ziuă niŃel, m-am spălat 
repede, m-am îmbrăcat şi am ieşit. «Ce faci, pleci?», mă întreabă ea. «Lasă că ştiu drumul. Eu îŃi 
mulŃumesc, să trăieşti, bogdaproste că m-ai ospătat», îi strig din mers. 
 
„Ihhh! Tuşico, vine mama!“ 
 
Ajung la mătuşa mea, intru prin faŃă. Maica Acachia, nu mătuşa, iese să stingă lampa, că deja se 
terminase noaptea. Dă cu ochii de mine. «Ce-i cu tine?», s-a speriat. «Cum ai venit? Cu cine ai 
venit?». «Uite aşa cum mă vezi». «Vai de mine!!!». «Ce o să spună mama ta?», «Să mă păziŃi! Să 
mă apăraŃi de ea!». Eram aşa de curajoasă… 
 
Sora mamei, maica Melania, m-a luat şi ea la rost. «Ce ai făcut soro? De ce ai fugit? Vezi ce o să te 
bată mama ta». «Daâ matale nu mă păzeşti, nu mă aperi?» În prima zi, nu s-a întâmplat nimic. 
Mama umbla nebună prin Bucureşti, pe la poliŃie, spitale, iar la urmă a venit şi la mănăstire. Eram 
în casă. Când văd poarta din spate cum se deschide: «Ihhh! Tuşico, vine mama!», şi fug în spatele 
ei, «Să nu mă bată! Vezi cum faci! Vezi ce spui!». A intrat mama în casă. Săraca îşi dăduse seama 
ce s-a întâmplat cu mine. A liniştit-o mătuşa: «Lasă Maria, că a ajuns cu bine!», «Da, dar de ce a 
făcut aşa?». Toată noaptea a stat cu mine, numai să mă descoase. Nu a mai avut ce să îmi facă. M-a 
lăsat definitiv la mănăstire. Deci de la 4 ani am venit, la 6 am fugit de acasă şi am rămas în 
mănăstire până acum la 88 de ani“, povesteşte maica Taisia fuga ei la mănăstire. 
 
Mătuşile o părăsesc pentru łara Sfântă 
 
A făcut patru clase în sat. Şcoala monahală a frecventat-o în mănăstire, la 15 ani. A învăŃat să cânte 
şi i-a plăcut tipicul. Mai târziu a ajuns să fie mare eclesiarhă. A făcut ascultare la stăreŃie. Pentru 
scurte perioade a stat şi la Mănăstirea Zamfira, a luat-o stareŃa de atunci. A trecut şi pe la 
Mănăstirea Techirghiol. 
 
În 1925, mătuşile (cele două maici) au părăsit-o pentru łara Sfântă. „Am plâns după ele, îmi era 
greu, mai ales că au rămas acolo definitiv. Întâi s-au dus la o mănăstire grecească din oraşul vechi. 
Apoi s-a ridicat biserica românească cu ajutorul boierilor. Mătuşile mele au fost cele care au avut 
grijă de această biserică. A venit acolo şi patriarhul Miron. A hotărât să se construiască şi la Iordan 
o biserică. Au lăsat pe altcineva în Ierusalim şi s-au dus la Ierihon, le plăcea pustia. Aici au luat-o 
de la început“, îşi aminteşte maica Taisia. 
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„Domnul să te blagoslovească să te întorci la Ierusalim“ 
 
Abia în 1948 au chemat-o la ele. „Au rugat ambasadorul român să mă aducă. Atunci era mai dificil 
de plecat. S-a dus la patriarhul Justinian. Preafericitul, ştiind misiunea mătuşelor, mi-a dat imediat 
voie. Împreună cu ambasadorul şi soŃia dânsului, am plecat cu vaporul. Mare curaj am mai avut, nu 
mi-a fost frică. Vaporul a oprit şi la Constantinopol, unde, cu soŃia ambasadorului, ne-am închinat la 
catedrala «Sfânta Sofia»“, povesteşte maica-pelerin. 
 
În łara Sfântă a stat trei luni. Nu era încă călugărită, nici măcar soră. „Din cauza climei am luat un 
virus şi am stat în spital. Mătuşa mea Ńinea foarte mult să mă îmbrace, să fiu maică. Cât eram în 
spital, a chemat pe părintele Sava, care era un duhovnic macedonean la Mănăstirea «Sfântul Sava», 
dar ştia româneşte. Era duhovnicul românilor. Părintele m-a blagoslovit şi a citit peste hainele de 
soră de mănăstire. Nu puteam să mă îmbrac, dar mi le-a pus pe umeri. Ea tot timpul îmi spunea: «Să 
nu pleci în lume, să nu te dezbraci de haine», făcându-mă să înŃeleg importanŃa călugăriei. Şi nu am 
plecat“, îşi aminteşte intrarea în monahism.  
 
Votul monahal l-a primit la Mănăstirea łigăneşti. 
 
După ce a terminat tramentul, a revenit la biserica română din Ierusalim. Aici s-a întâlnit cu Sfântul 
Ioan Iacob de la NeamŃ. „Noi îi spuneam părintele Ioan. Mătuşile mele m-au dus la el să mă 
binecuvinteze: «Domnul să te blagoslovească să te întorci la Ierusalim!». A fost prima şi ultima dată 
când m-am întâlnit cu el viu. După ce a murit, a fost de multe ori să mă închin la sfintele sale 
moaşte.“ 
 
„Peste tot pe unde am mers, am muncit“ 
 
Dar dorul de pământul sfânt nu dispărea. După exemplul mătuşelor, s-a împrietenit cu o maică, 
Peregrina. Amândouă plănuiau să plece. Momentul mult aşteptat a fost în 1966. Au făcut demersuri 
la patriarhul Justinian, invocând motivul că mătuşile erau bătrâne şi aveau nevoie de ele. Patriarhul 
le-a aprobat imediat, chiar le-a plătit şi drumul. De data asta a plecat cu avionul, până în Iordania. 
„De la aeroport ne-a luat un arab, care ştia româneşte şi le ajuta pe mătuşi acolo. Mătuşa mea era 
«bolnavă» de bucurie când m-a văzut“.  
 
„Biserica schitului Sfântului Ioan Botezătorul era terminată. Biserica era construită în stil 
moldovenesc, catapeteasma a fost adusă din Ńară. Sfântul Ioan Iacob a fost mai întâi aici stareŃ. 
Când am intrat şi am văzut ce e acolo, nu ne venea să credem. Mergeam când la biserica din 
Ierusalim, când la cea din Ierihon. Peste tot pe unde am mers am muncit. Nu am stat deloc. Am 
făcut o grădină pe o porŃiune de o sută de metri pătraŃi. Cu această grădină din Ierihon întreŃineam 
biserica din Ierusalim. Am pus pomi fructiferi, şi acum mai sunt, dar au rămas în paragină. 
Cultivam cartofi, vinete. Veneau arabii, le puneau în lăzi şi le trimiteam ori în piaŃă, ori la biserica 
din Ierusalim“, îşi aminteşte curajoasa maică. 
 
„Vedeam de la Iordan foc pe cer“ 
 
A stat trei ani, din care majoritatea timpului la Ierusalim. A ajutat la reparaŃii, toate perdelele şi 
draperiile au fost cusute de maica Taisia. „M-am obişnuit greu cu clima. Mă durea gâtul. Părintele 
care era cu noi la Ierusalim, Lucian îl chema, îmi cumpăra diferite tratamente pentru ca să îmi 
înmoaie gâtul, dar îi spuneam: «LăsaŃi-mă, poate mor aici», dar el zicea: «Nu se poate, mai avem 
treabă».  
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A venit războiul, şi noi ne-am dus la Iordan, iar părintele Lucian a rămas singur la Ierusalim. Peste 
drum de biserica noastră era o mănăstire de călugăriŃe greco-catolice, şi îi mai aduceau ele de 
mâncare.  
 
Trei zile a Ńinut războiul. Noi vedeam de la Iordan foc pe cer; ne închinam şi ne rugam la Dumnezeu 
să nu vină şi la noi. După ce s-a terminat, am vrut să mergem înapoi, dar nu aveam cu ce. De la 
Iordan trebuia să mergi la Ierihon 5 km. Am plecat pe jos, cu gândul că găsim pe drum maşini. Era 
o căldură… Asfaltul frigea, ne-am descălŃat şi nu mai ştiam unde să călcăm. Pe drum treceau 
maşinile de armată ale evreilor. Fac cu mâna la o maşină şi ne ia. Unul dintre soldaŃi ştia româneşte, 
ne-a ajutat. Am luat autobuzul de la Ierihon până la Haifa. Am găsit un alt om, care ştia şi el 
româneşte, şi l-am rugat să ne ducă cu maşina lui. Ne-a lăsat chiar în faŃa bisericii. Un proiectil 
lovise biserica. A intrat pe sus şi a căzut după sfânta masă, dar nu a explodat. Ne-am bucurat că nu a 
făcut nici o pagubă. Am chemat experŃii şi au scos-o. Numai moloz era.  
 
Lângă Biserica «Sfântul Gheorghe» din Ierusalim, era şi un cămin de 20 de camere, în care stăteau 
pelerinii. Acum toate geamurile erau sparte, era dezastru. Biserica a fost pictată tot în acea perioadă. 
Făceam mâncare şi la pictori, şi la muncitori. Am făcut chiar şi muncă de zidărie, nu am stat deloc“. 
 
Boala o trimite în România 
 
„Arabii ortodocşi sunt foarte credincioşi şi cinstiŃi. Până am învăŃat limba arabă, mă înŃelegeam mai 
greu, dar niciodată nu m-au înşelat. Odată mi-am uitat valiza în autobuz. Şi când s-a întors 
autobuzul, au oprit în faŃa mănăstirii şi ne-au dat valiza. Nu am mai întâlnit atâta omenie“, spune 
maica Taisia care a învăŃat şi limba evreiască. 
 
Însă boala maicii Taisia se tot agrava, şi a hotărât să se întoarcă în Ńară. Preafericitul Justinian a 
trimis alte maici în loc. În 1969 a plecat. Cum a coborât din avion nu a mai avut nimic la gât, era 
diferenŃa de climă. 
 
„Când am plecat, am lăsat-o pe maica Melania plângând. Nu la mult timp a căzut şi şi-a rupt 
piciorul. A fost adusă la spital la Ierihon. Nu au putut să îi facă nimic şi, din cauza durerii, a murit. 
Tot timpul întreba de mine, dacă m-am însănătoşit. Înainte să moară i-a spus părintelui, mai în 
şoaptă, să o înmormânteze la Iordan. A îngropat-o chiar lângă biserică, cu toate că nu era un cimitir 
acolo. A murit în 1969 la vârsta de 80 de ani. După ce am aflat de moartea ei, m-am întors să îi fac 
mătuşii parastasul de 40 de zile de la plecarea la Domnul. După asta, m-am întors în Ńară. În 
decursul timpului, m-am mai dus de câteva ori în łara Sfântă. Parcă mă Ńinea ceva legată, mă 
chema ceva acolo. Până şi gâtul nu mă mai deranjează, s-a obişnuit cu clima.“ 
 
„Acum biserica de la Iordan s-a închis din cauza războiului, tot spaŃiul este minat, e în paragină. 
Turla bisericii este demolată, casa este lovită. Aş vrea, dacă mai trăiesc, să mă duc şi să redeschid 
biserica şi osemintele mătuşii să le aduc acasă. Şi ce îmi mai doresc eu foarte tare e să îl văd adus 
acasă pe Sfântul Ioan Iacob…“, încheie maica Taisia.  
 
„Sfinte Ioane, ajută-mă să pot să merg!“ 
 
„I-am rugat pe greci să ne dea moaştele Sfântului Ioan Iacob la Ierihon, la noua biserică construită 
acolo, cu gândul că de aici poate îl trimitem în Ńară. Dar nu au vrut. Îl Ńin pe Sfântul Ioan într-un 
paraclis, nici măcar în biserică. Sfântul a făcut o minune şi cu mine. Anul trecut, când am fost la 
Ierusalim, aveam osteoporoză la piciorul stâng. Nu puteam să merg decât cu bastonul. Nu am mai 
luat bastonul cu mine, pentru că trebuie să mergi mult pe jos, sunt multe pietre de urcat şi coborât.  
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Prima vizită am făcut-o la Sfântul Ioan Iacob. Am îngenunchiat la raclă şi i-am zis: «Sfinte Ioane, 
ajută-mă măcar aici, cât stau în Ierusalim, să nu mai am nevoie de băŃ să pot să merg şi să nu mă 
mai doară piciorul!». Mă credeŃi că nu mă mai doare nici în ziua de astăzi şi nici în baston nu mai 
trebuie să umblu? Am simŃit minunea pe pielea mea.“ 
 

* * * 
Mai jos, câteva imagini cu Maica Taisia preluate de pe acest site 

(http://giconet.blogspot.com/2008/10/restituiri-spirituale.html) 
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Despre Cuviosul Ioan cel Nou Hozevitul 
 
Arhimandrit Petroniu Tănase 
 
(Revista “Biserica Ortodoxă Română”, Anul C, nr. 3-4, martie-aprilie 1982) 
 
Cu trei veacuri în urmă, mitropolitul Dosoftei al Moldovei, în volumul 4 din VieŃile SfinŃilor, făcea 
următoarea însemnare: că “… şi din români sunt mulŃi sfinŃi, numai că nu sunt cunoscuŃi…” 
De atunci şi până astăzi, pe cerul Ortodoxiei româneşti s-au aprins multe stele prealuminoase de 
mărturisitori, ierarhi, cuvioşi şi drepŃi, precum vedem şi în vremea noastră răsărind chipul luminos 
al ieroschimonahului Ioan Iacob, despre care ne va fi vorba în rândurile de faŃă. 
Părintele Ioan este contemporan cu noi. Semnatarul acestor randuri l-a cunoscut personal în 
mânăstirea NeamŃu, unde a trăit şi s-a călugarit, între anii 1933-1936, şi unde trăiesc înca destui 
monahi care au vieŃuit cu dânsul. De aceea, este o datorie să nu dăm uitării cele de cuviinŃă despre 
acest fiu al Bisericii noastre strămoşeşti, care prin viaŃa sa sfântă s-a învrednicit de mari daruri 
dumnezeieşti. În rândurile de faŃă, nu voi consemna decât în treacăt câteva date din viaŃa sa, 
necesare pentru înŃelegerea mai deplină a celor ce urmează. 
 
După ucenicia duhovnicească în obştea mânăstirii NeamŃu, între anii 1933-1936, părintele Ioan 
merge în pelerinaj la Locurile Sfinte din Palestina, unde va rămâne până la sfârşitul vieŃii: zece ani 
în marea Lavra a Sfântului Sava, între 1947-1953, ieroschimonah şi egumen al schitului românesc 
de la Iordan şi, în fine, restul vieŃii şi-l petrece în pustia Ruva, din preajma mânăstirii Sfântul 
Gheorghe Hozevitul, din Valea Iordanului, în peştera SfinŃilor Ioachim şi Ana, ducând viaŃă 
sihăstrească, de aspră nevoinŃă, în rugăciune, post şi cugetare duhovnicească. 
În anul 1960, părintele Ioan trece la cele veşnice şi este îngropat în peştera în care s-a nevoit. Timp 
de 20 de ani, părintele Ioan s-a odihnit în pace în peştera sa din pustia Ruva. Doar din când în când 
un pelerin român mai trecea să se închine la mormântul lui şi să-i aprindă o lumânare la căpătâi. Dar 
iată, din toamna anului 1980, veşti minunate despre părintele Ioan au fost aduse de pelerinii la 
Sfintele Locuri şi răspândite peste tot. Că, adică, s-ar fi descoperit în chip minunat trupul său, rămas 
neatins de stricăciune după 20 de ani de şedere în mormânt şi că din el se revarsă bună mireasmă. 
 
În luna septembrie 1980, arhimandritul Amfilohie, stareŃul mânăstirii Sfântul Gheorghe Hozevitul, 
de care depinde şi peştera unde s-a nevoit părintele Ioan, a făcut o călătorie în Grecia, la Atena, cu 
care prilej mai mulŃi credincioşi l-au asaltat cu întrebări despre părintele Ioan. DeclaraŃiile stareŃului 
Amfilohie au fost publicate în revista religioasă ateniană “Sfânta Marina”, numărul din Duminica 
MironosiŃelor 1981, luna mai. Aceste declaraŃii sunt foarte preŃioase, pentru că sunt ale unui martor 
ocular al faptelor istorisite şi care a cunoscut îndeaproape pe părintele Ioan. De aceea le redau 
integral, în traducere:  
 
“Prea Cuvioase, i s-au adresat credincioşii din Atena, spune-ne ceva despre părintele Ioan!”. 
 
“Fiilor, a început stareŃul Amfilohie, părintele Ioan a adormit acum 20 de ani, în anul 1960, în 
ajunul sărbătorii “Schimbarea la FaŃă”. Şi-a cunoscut mai înainte data sfârşitului şi a însemnat-o pe 
peretele peşterii. Eu însumi, cu mâinile mele, l-am îngropat, împreună cu alŃi pustnici, în pustia 
Ruva, cale ca trei sferturi de ceas departe de mânăstire, în peştera unde s-a nevoit. L-au găsit părinŃii 
mort pe rogojină; îşi pregătise singur mormântul. Au venit şi ne-au înştiinŃat sus la mânăstire şi ne-
am coborât la peşteră ca să-i facem slujba înmormântarii. Ne-am urcat cu scara pe stâncă, la 70 de 
metri înălŃime, unde se afla peştera. Am ajuns acolo pe la orele 10,00. 
 
Când am început prohodul, deodată peştera s-a umplut de păsări sălbatice din pustie, mulŃime 
nenumărată. Obişnuia părintele Ioan să le dea de mâncare zilnic; avea pe stâncă pâine, posmag. Au 
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venit să-şi ia tainul! – ne-am zis. Dar acum, Dumnezeu le trimisese ca să conducă pe Cuviosul la 
ultimul său sălaş. Ne incomodau în timpul slujbei, zburau pe capetele noastre, ne-au stins 
lumânările, ne-au închis cărŃile. Băteau din aripi deasupra trupului Cuviosului, se aşezau şi pe el, pe 
cap, pe piept, pe picioare, şi fiecare glăsuia dupa felul ei… 
 
“Le-o fi foame, zic eu către ceilalŃi părinŃi; ia vedeŃi dacă este ceva de mâncare!”. Unul dintre ei s-a 
urcat pe stâncă şi a văzut că erau de toate, şi posmag, şi struguri, dar ele nu voiau mâncare, ci pe 
părintele lor, pe binefăcătorul lor pe care îl pierduseră. 
După săvârşirea slujbei, l-am pus în mormânt şi deasupra am pus un capac de scânduri. Am adus 
apoi pământ, am făcut mortar cu care am lipit scândurile de pe mormânt, unde Cuviosul a rămas 
până acum, în 1980. 
 
La 28 iulie 1980, a venit din America să se închine la mânăstire un grup de circa 20 de pelerini 
greci-americani. CâŃiva dintre dânşii, vreo 5-6 persoane, care cunoscuseră pe părintele Ioan şi se 
mărturisiseră la dânsul, mi-au zis: “Prea Cuvioase, daŃi-ne binecuvântarea să mergem jos la peşteră, 
să ne închinăm la mormântul Cuviosului duhovnic Ioan!” La început, eu m-am împotrivit, zicând că 
sunt stânci mari, prăpăstii şi locuri anevoie de trecut, iar ei oameni şubrezi: “Nu cumva să se 
întâmple să cădeŃi şi să vă loviŃi!”. Le-am spus că drumul este anevoios şi că nu-i mare paguba dacă 
nu ne ducem. “Ba nu, Prea Cuvioase, au stăruit ei, să mergem, să mergem, că ne vor ajuta sfinŃii şi 
rugăciunile Cuviosului şi ale SfinŃiei Voastre, să mergem cu bine!”. Am cedat şi am mers. Acolo 
am chemat un pustnic, care a adus o scară, a pus-o peste prăpastie şi ne-am urcat sus pe stâncă în 
peşteră. 
 
Ne-am închinat la mormântul Cuviosului Ioan, am aprins lumânări, am cântat un trisaghion şi apoi 
ne-am odihnit puŃin în peşteră. Cum stăteam noi, unul dintre pelerini îmi zice: “Prea Cuvioase, dacă 
se poate şi daŃi binecuvântarea, desfăceŃi capacul mormântului, să ne închinăm şi noi la osemintele 
Cuviosului! Au trecut 20 de ani de când a adormit, şi noi am venit de la aşa mare depărtare în 
această sălbatică pustie! Să deschidem mormântul să ne închinăm la osemintele Cuviosului!” 
“Oameni buni, le-am zis eu, socot că ceea ce am făcut este de ajuns. Să lăsăm pe Cuviosul să se 
odihnească în pace în veci şi să nu-l tulburăm!”. “Vă rugăm, Prea Cuvioase, au stăruit ei, să 
deschidem mormântul; îl deschidem noi, ca să nu vă mai osteniŃi SfinŃia Voastră!” 
 
“Părinte Hrisante, zic eu către un pustnic, găseşte ceva ca să umblăm la mormânt!” într-un colŃ al 
peşterii se afla o bucată de fier; a adus-o, am deschis. Dar numai cât am mişcat puŃin scândura de 
deasupra şi a intrat aer în mormânt, am simŃit o bună mireasmă. 
 
“VedeŃi, Prea Cuvioase, zic ei, că mormântul are bună mireasmă?” Ne aşteptam să vedem numai 
sfinte oseminte, şi nu bună mirosire. Când am luat scândura, ce sa vezi? Părintele Ioan dormea, cu 
trupul neatins de stricăciune, aşa cum l-am pus. Parcă l-am fi pus în mormânt de câteva ceasuri. Ba 
nici ceasuri, ci chiar acum, fără nicio schimbare a înfăŃişarii lui: mâinile, barba, părul, schima, 
încălŃămintea erau neatinse. Purtase bocanci militari: erau noi-nouŃi. Hainele nu putreziseră, 
culoarea schimei, a epitrahilului, toate erau noi. La această vedere, eu m-am emoŃionat, m-am 
închinat şi am zis: Doamne, miluieşte! Oare este închipuire sau realitate? 
 
“Dar şi Cuvioşia Voastră, mă întreabă ei, abia acum vedeŃi acest lucru?” – “Da, zic, şi eu tot acum îl 
văd! Dacă nu veneaŃi Dvs., n-aş fi umblat niciodată la mormânt. Aci ar fi rămas în veci. Pentru că, 
de regulă, nu mutăm osemintele din peşteri, le lăsăm acolo”. 
 
Ne-am închinat cu toŃii la sfintele moaşte. Ei au cerut o “binecuvântare” de la Părintele Ioan. Le-am 
tăiat şi le-am dat o bucăŃică de haină, am închis mormântul provizoriu şi am plecat. 
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Am ajuns la mânăstire, ne-am adunat toŃi părinŃii şi ne-am sfătuit ce să facem cu trupul Cuviosului; 
ne-am hotărât să-l aducem la mânăstire. În peşteri mai umblă răufăcători, care caută lucruri vechi; 
este primejdie să le dea foc sau să le profaneze. Ceea ce ar fi mare păcat! 
Am mers apoi la Ierusalim, am cumpărat un sicriu şi ne-am dus din nou la peşteră cu mai mulŃi 
credincioşi şi părinŃi. Am urcat sicriul sus, am deschis mormântul şi am luat pe părintele Ioan pe 
mâini: unii de cap, alŃii de mijloc, de picioare, de ghete şi încetul cu încetul l-am pus în sicriu. Eu 
am scos din buzunar pieptenele şi i-am pieptănat părul şi barba şi i-am pus culionul pe cap la loc, 
aşa cum fusese. FaŃa îi era neatinsă, ca şi cum dormea; numai pe frunte culionul lasase o mică 
dungă neagră, din cauza timpului îndelungat. Apoi încet, încet, cu ajutorul funiilor, am coborât 
sicriul în vale, l-am dus la mânăstire şi l-am aşezat în biserică. La mânăstire, de praznicul Adormirii 
Maicii Domnului, venise din Grecia mare mulŃime de oameni, ca la trei mii, şi vreo 7-8 mitropoliŃi 
şi toŃi s-au închinat la moaştele Cuviosului. 
 
Fiindcă sicriul era nepotrivit, am mers din nou la Ierusalim şi am comandat o raclă anume pentru 
sfintele moaşte: lungă de doi metri, 0,75 m. lată şi 0,55 m. înaltă. Costa 85 de mii de drahme, cu 
transport cu tot. O raclă frumoasă de lemn de abanos, cu cristal de jur imprejur, pentru a se vedea în 
întregime. Am aşezat în ea pe Cuviosul şi se vede peste tot, parcă doarme. 
 
Această raclă a ajuns la mânastire în chip minunat. Automobilele nu pot veni până la mânăstire, ci 
se opresc mai departe. Adusesem racla până acolo unde se opresc maşinile. Când s-o ducem, am 
constatat că era grea, şi oameni puŃini, mâini puŃine. Trebuia să ne întoarcem, ca să aducem şi alŃi 
lucrători; deci cheltuială îndoită. Cum ne gândeam noi ce să facem, ne-a trimis Dumnezeu un grup 
de turişti germani. Cum i-am văzut, i-am rugat dacă pot să ne ajute. “Ne mai întrebaŃi?, au răspuns 
ei; Ne mai rugaŃi? Cum nu, foarte bucuroşi!”. Au luat racla ca pe un fulg şi au dus-o la mânăstire. 
Am plătit ceea ce se cuvenea muncitorilor şi au plecat. Precum vedeŃi, Cuviosul Ioan a adus şi racla 
la mânăstire. 
 
Dar şi lucrarea raclei, tot cu ajutorul Cuviosului s-a făcut, pentru că nu aveam bani. Am mers la un 
tâmplar, arab ortodox, şi-i spun că am numai 20 de mii de drahme; îi dau această sumă drept avans, 
iar restul de circa 70 de mii de drahme urmând să-i dau când mă voi întoarce din Grecia. 
 
“De acord, îmi zice meşterul; aşa să fie, părinte!”. Şi a făcut racla. Dar nu după mult timp, un număr 
de credincioşi din Canada mi-au trimis 70 de mii de drahme, adică exact restul sumei de plată 
pentru lucrul raclei”. 
 
Acestea sunt declaraŃiile părintelui Amfilohie. 
 
Între timp, Prea Cuvioşia Sa a adus la cunoştinŃă toate cele despre părintele Ioan Patriarhiei 
Ierusalimului, care i-a răspuns că va trimite o delegaŃie la faŃa locului. N-am aflat încă dacă a fost şi 
ce a hotărât delegaŃia patriarhală a Ierusalimului. Poporul dreptcredincios însă nu aşteaptă hotărâri 
oficiale pentru a-şi exprima evlavia. Un pictor din Grecia mi-a cerut o fotografie a părintelui Ioan, 
pentru a face icoana; un alt pictor l-a pictat deja într-o mare catedrală din Siria. În Sfântul Munte, 
peste tot, monahii vorbesc despre noul Cuvios Ioan. 
Părintele Gherasim – imnograful oficial al Sfintei Patriarhii Ecumenice – lucrează deja la alcătuirea 
slujbei Cuviosului Ioan; mi-a cerut unele date despre el şi am fost bucuros să i le dau. 
Nu există nicio îndoială în ceea ce priveşte viaŃa de înaltă sfinŃenie a Cuviosului Ioan, cunoaşterea 
de mai înainte a datei morŃii, minunata “prohodire” a păsărilor de la moartea sa, descoperirea în 
chip minunat a trupului său şi rămânerea lui neatinsă de fireasca stricăciune după 20 de ani de 
şedere în mormânt, buna mireasmă, atestată de toŃi pelerinii, care se revarsa din sfintele lui moaşte. 
Toate acestea sunt semne neîndoielnice ale sfinŃeniei cu care Dumnezeu a proslăvit pe Cuviosul 
Ioan Românul. 
 


