
3Culegere din poezia Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neam] – Hozevitul 

SFÂNTUL CUVIOS

IOAN IACOB DE LA NEAM} — 

HOZEVITUL

Rug\ciune, Poezie, ~nv\]\tur\

Edi]ie îngrijit\ de Pr. prof. Ioan Mihoc,
Pr. prof. Viorel Laiu, Pr. prof. Vasile P\v\leanu

Carte tip\rit\ cu binecuvântarea
~naltpreasfin]itului TEOFAN

Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

DOXOLOGIA,
Ia[i, 2010



5Culegere din poezia Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neam] – Hozevitul 

„În Miercurea Sfintelor Patimi am avut marea bucurie c\ci am pri-
mit marele chip îngeresc de monah. P\streaz\ aceast\ fotografie care a fost
scoas\ în Vinerea Sfintelor Patimi. Pe ea mai este profesorul de cânt\ri
biserice[ti de la coala m\n\stirii (în dreapta, n.n.), unde dau ieu lec]ii de
limba român\. Cel de pe scaun este ucenicul stare]ului. Noi doi suntem în
hainele primite la c\lug\rie, care nu se dezbrac\ 7 zile. Cu aceste haine
mergi la biseric\, te împ\rt\[e[ti [i te a[ezi un moment cu capul pe o c\r\-
mid\ care arat\ p\mântul din care ai fost f\cut” (Fragment din Scrisoa-
rea pe care Sf. Ioan Iacob o adreseaz\ în anul 1936 prietenului s\u Pr.
Gheorghe Laz\r, cu ocazia zilei onomastice, de Sf. Gheorghe)
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Doamne, Dumnezeul nostru, 
Cel bogat în îndur\ri, 
Lumineaz\-mi totdeauna 
«P\mânte[tile c\r\ri»!

Mila Ta cea p\rinteasc\ 
îndulce[te via]a mea, 
Dar cutremur m\ cuprinde 
C\, nevrednic sunt de ea.

RUG|CIUNE

Prisose[te, Doamne Sfinte,
Darul T\u dumnezeesc
Ca s\ Te cunosc mai bine
{i mai mult s\ Te sl\vesc!
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Cuviosul P\rintele nostru
Ioan de la Neam] s-a n\scut
la 23 iulie 1913, în satul Cr\i-
niceni, comuna Horodi[tea,
din jude]ul Dorohoi, într-o
familie de ]\rani foarte cre-
dincio[i, anume Maxim [i
Ecaterina, fiind singurul copil
la p\rin]i. Din botez a primit
numele de Ilie [i din pruncie
s-a dovedit un copil ales [i
binecuvântat de Dumnezeu.

Dup\ [ase luni de zile de la na[tere, mama pruncului Ilie,
pl\pând\ [i boln\vicioas\ din fire, î[i d\du sufletul în mâinile
Domnului, l\sând copilul în grija bunicii lui, Maria. Apoi, dup\ doi
ani, moare [i tat\l s\u în r\zboi, în toamna anului 1916, copilul Ilie
r\mânând cu totul orfan, în grija rudelor apropiate. Primii ani de
[coal\ îi face în satul natal, apoi urmeaz\ gimnaziul la Lipcani-
Hotin [i liceul la Cozmeni-Cern\u]i, fiind cel mai bun elev din [coal\.

În vara anului 1932, rudele voiau s\-l dea la Facultatea de
Teologie din Cern\u]i ca s\-l fac\ preot, dar el, sim]indu-se chemat
de Dumnezeu la o via]\ mai înalt\, le-a spus: „Nu, eu vreau s\ m\
fac c\lug\r!”. Dup\ un an, în luna iunie, tân\rul Ilie, cu minte de
om matur, lucrând la câmp, se ruga cu lacrimi s\-i descopere
Dumnezeu mai deslu[it ce cale s\ urmeze. Deodat\, a auzit un glas
de sus, zicând: „M\n\stirea!”. Din clipa aceea n-a mai avut odihn\
în suflet.

Cerând binecuvântarea duhovnicului s\u, arhimandritul Eugen
Laiu de la Cern\u]i, [i-a luat c\r]ile sfinte, crucea [i icoana Maicii
Domnului din casa natal\, fiind în zi de Duminic\, [i, c\l\uzit de
Duhul Sfânt, a intrat în ob[tea M\n\stirii Neam]. Stare]ul m\n\s-
tirii, Episcopul Nicodim Munteanu, l-a primit cu mult\ dragoste [i
dup\ ce l-a binecuvântat, ducându-l în fa]a icoanei f\c\toare de
minuni a Maicii Domnului din biserica voievodal\, i-a rânduit as-
cultare la infirmerie [i la biblioteca m\n\stirii, fiind foarte t\cut,
ascult\tor [i smerit.

Face serviciul militar la Dorohoi, între anii 1934-1935, ca infir-
mier, ar\tând mult\ mil\ de cei bolnavi [i fiind iubit de to]i.

VIA}A SF+NTULUI 

IOAN DE LA NEAM}

(HOZEVITUL)
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În toamna anului 1935, termin\ armata [i se reîntoarce în ob[tea
M\n\stirii Neam], continuând aceea[i ascultare de bibliotecar aju-
t\tor [i îngrijitor la bolni]\. To]i se foloseau de smerenia, de blân-
de]ea [i de dragostea lui [i cugetau c\ este un ales al lui Dumnezeu.
La 8 aprilie 1936, în Miercurea Mare din S\pt\mâna Sfintelor Patimi,
fericitul rasofor Ilie Iacob este tuns în îngerescul chip c\lug\resc de
arhiereul Valerie Moglan, noul stare] al marii lavre, împreun\ cu
al]i doi fra]i rasofori, primind în c\lug\rie numele de Ioan.

Dorind o via]\ duhovniceasc\ pustniceasc\ [i arzând cu inima
pentru Hristos [i pentru }ara Sfânt\, unde Domnul S-a n\scut, a
p\timit [i a înviat, fericitul monah Ioan Iacob pleac\ în pelerinaj la
Sfântul Mormânt, în noiembrie 1936, împreun\ cu al]i doi monahi
din lavr\ – Claudie [i Damaschin.

Dup\ ce se închin\ la toate sfintele locuri [i s\rut\ Golgota
mântuirii [i Mormântul Domnului, cei trei c\lug\ri se retrag s\
ierneze în ob[tea M\n\stirii Sfântului Sava din pustiul Iordanului.
Apoi, întorcându-se înso]itorii s\i la M\n\stirea Neam], fericitul
monah Ioan Iacob se nevoie[te în continuare în M\n\stirea Sfân-
tului Sava de lâng\ Betleem timp de zece ani, r\bdând grele ispite,
boal\, încerc\ri de la oameni, de la diavoli [i din cauza r\zboiului.

Prima ascultare în ob[tea M\n\stirii Sfântul Sava a fost cea de
paracliser. Cuviosul Ioan avea mare evlavie pentru biseric\ [i pen-
tru toate sfintele slujbe. Apoi f\cea prescuri, men]inea cur\]enia,
suna clopotul de slujb\ [i p\stra o atmosfer\ de iubire, de smerenie
[i mil\ fa]\ de to]i. Mai avea [i ascultarea de infirmier al m\n\stirii
[i îngrijea cu dragoste, atât de c\lug\rii b\trâni [i bolnavi, cât [i de
numero[ii arabi [i beduini bolnavi sau r\ni]i în r\zboi, care erau
adu[i la infirmeria m\n\stirii s\ fie îngriji]i de dânsul. Pentru aceas-
ta îl iubeau [i îl c\utau atât unii cât [i al]ii, [i mai ales duhovnicul
lui, ieroschimonahul aromân Sava, un mare pov\]uitor de suflete,
care [tia limba român\ [i m\rturisea pe to]i c\lug\rii români ne-
voitori din }ara Sfânt\.

Astfel, Sfântul Ioan era ziua în slujba ob[tii [i a bolnavilor, iar
noaptea se nevoia singur în chilie cu multe rug\ciuni de tain\, cu
metanii, lacrimi [i citiri din scrierile Sfin]ilor P\rin]i [i, mai ales, din
Sfânta Evanghelie. Cunoscând bine limba greac\, traducea unele
pagini patristice alese, din care se hr\nea atât pe sine, cât [i pe cei




