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„Eu sunt lumina lumii. Cât timp ave]i lumina, cre-
de]i `n lumin\ ca s\ fi]i ai luminii.” (Ioan 9, 5; 12, 36)

Via]a Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neam] – Hozevitul,

apoteozatul reprezentant al culturii [i spiritualit\]ii române[ti, n-a

fost una de rând. A avut o via]\ neobi[nuit\, un destin excep]ional,

pe care [i l-a f\urit singur, prin voin]\ [i credin]\. Un destin exem-

plar, pe deplin asumat, care, transformat `n experien]\, prin fer-

voare religioas\, purificatoare, a devenit un act de con[tiin]\. Un

asemenea destin devine, totdeauna, un obiect de reflec]ie, deci de

biografie. O biografie exterioar\, alc\tuit\ din evenimente, `ntâm-

pl\ri, activit\]i, oameni, dar [i una interioar\, ie[it\ din confrun-

tarea con[tiin]ei cu faptele existen]iale.

Reconstituirea unei vie]i, atât de semnificative, `n variatele-i ma-

nifest\ri, [i remodelarea personalit\]ii unui ales al lui Dumnezeu,

a unui om sfânt, `nsetat de adev\ruri mari, nu este un lucru lesni-

cios. Unei f\pturi excep]ionale nu i se potrive[te comuna m\sur\. 

Ne propunem cu pioas\ evlavie cre[tin\, s\ `nf\]i[\m, `n pagi-

nile acestei micro-monografii, istoria vie]ii [i activit\]ii Sfântului

Ioan Iacob de la Neam], urm\rind traiectoria unui destin uman [i spi-

ritual, cu respectul zonelor de umbr\ [i de tain\, inerente oric\rei per-

sonalit\]i mistice.
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~nregistrarea drumului vie]ii Sfântului [i desprinderea semnifi-

ca]iilor lui le vom putea realiza prin confruntarea materialului auto-

biografic cu scrierile unor fii duhovnice[ti [i cu istoria. Nu vom fi

preocupa]i doar de cronologia faptelor, ci, mai ales, de spiritul ce

st\ `n spatele lor, de `n]elegerea ra]iunilor adânci ale unei exis-

ten]e umane. Valoarea actelor omene[ti se judec\, se [tie, `n func]ie

de gradul lor de autenticitate, de adev\r, iar Sfântul Ioan Iacob Ro-

mânul a dat faptelor sale un sens care justific\ grandoarea vie]ii

sale, document istoric [i uman de mare valoare instructiv\ [i emo]io-

nal\. O biografie adev\rat\ este numai aceea care explic\ un destin.

* * *

Ca om [i sfânt, Cuviosul Ioan Iacob Hozevitul este tributar

mediului [i timpului s\u. Ca om [i sfânt, el este un român, unul

din cei mai noi sfin]i ai no[tri, un sfânt român. Geografia Româ-

niei [i istoria poporului s\u i-au oferit, `n modul cel mai firesc cu

putin]\, cadrul necesar [i spa]iul intim pentru a-[i m\rturisi [i ata-

[amentul profund fa]\ de ]ara sa, de ]inutul Moldovei de sus,

unde a v\zut lumina zilei. Sfântul Ioan Iacob [i-a iubit ]ara [i ]i-

nutul natal f\r\ rev\rs\ri sentimentale, f\r\ nimic declarativ, dar

cu o d\ruire total\. Oricât de departe s-a aflat, el s-a `ntors acas\.

Spa]iul românesc, „tema româneasc\”, l-au urm\rit obsesiv, la ele

a revenit mereu, cu gândul [i cuvântul. 

România, patria sa p\mânteasc\, a r\mas legat\ de rostul exis-

ten]ei sale suflete[ti.

Cum Sfântul Ioan Iacob [i-a m\rturisit, nu de pu]ine ori, oral [i

`n scris, apartenen]a la spa]iul fizic [i spiritual al ]\rii sale, cum, tot

de atâtea ori, a dat dovad\ de un acut sim] al contemporaneit\]ii,

atent fiind la problemele [i valorile timpului s\u, socotim c\ o re-

constituire sumar\, desigur, din punct de vedere istoric, a proce-

sului de via]\ româneasc\ – din perioada `n care a tr\it – [i definirea,

cu justificat\ prec\dere, a fizionomiei morale a acesteia se impun.

Tabloul istoric ce-l `ntocmim va deveni, n\d\jduim, o modalitate

`nlesnitoare de cunoa[tere a modului de a fi `n lume a Sfântului [i de

dreapt\ recunoa[tere a dimensiunilor reale ale faptelor sale.

* * *

Realitatea contextual\ istoric\ [i spiritual\ `n care a vie]uit [i s-a

afirmat Sfântul Ioan Iacob, ca una dintre cele mai impresionante
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personalit\]i ale cinului monahal, corespunde perioadei cuprinse

`ntre cele dou\ r\zboaie mondiale, o perioad\ `n care, pentru ro-

mâni, extazul `mplinirilor na]ionale [i al construc]iei societ\]ii demo-

cratice s-a `mpletit cu agonia provocat\ de dezastrul ]\rii, de cel de-al

doilea r\zboi mondial, de pr\bu[irea grani]elor [i de instituirea, `n

final, a regimului comunist, care, pentru o vreme `ndelungat\, a

aruncat ]ara `n bezn\ [i dezn\dejde. Acelea[i genera]ii, care au

cunoscut bucuria `nf\ptuirii României Mari, ale c\rei provincii isto-

rice s-au adunat `ntre hotarele na]ionale, au `mp\rt\[it [i „pustiirea”,

adus\ de „criv\]ul n\praznic”, cum, atât de sugestiv, a numit Sfântul

„pârjolul ro[u”.

Primul r\zboi mondial, `n urma c\ruia, prin Tratatul de pace de

la Paris, problemele politice ale Europei au fost rezolvate `n favoa-

rea na]ionalit\]ilor, a cerut României un uria[ efort economic [i uman,

pentru c\, re`ntregirea ]\rii, cu teritoriile aflate `n afara vechilor gra-

ni]e, nu a `nsemnat doar o opera]ie de reorganizare teritorial\. Ea

a solicitat, `n primul rând, `nsemnate reforme pentru unificarea ad-

ministrativ\ [i politic\, care au avut drept consecin]\ importante

muta]ii `n ordinea economic\, social\, politic\, moral\ [i cultural\.

Ca urmare a unirii Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei [i Bana-

tului, România [i-a modificat statutul geopolitic `n cadrul Europei,

transformându-se, dintr-o ]ar\ mic\, `n una de m\rime medie, ocu-

pând, `ntre celelalte ]\ri, locul zece, cu o popula]ie de peste 18

milioane de locuitori.

R\zboiul, motiva]iile [i desf\[urarea acestuia au produs transfor-

m\ri structurale, activizând mentalitatea oamenilor, a ]\r\nimii, mai

cu seam\, care alc\tuise marea majoritate a osta[ilor, printre ace[-

tia aflându-se [i ]\ranul-erou, Maxim Iacob, tat\l Sfântului, mort `n

„luptele din Carpa]i”. Reforma agrar\ din 1921, pe care regele o pro-

misese ]\rii, `n preajma marilor `ncle[t\ri din vara anului 1917, a

avut un rol salutar, modificând structura propriet\]ii funciare [i, odat\

cu aceasta, schimbând pozi]ia social\ [i modul de a `n]elege via]a

al oamenilor.

Al\turi de aceast\ reform\, Constitu]ia din 1923 [i Legea elec-

toral\, care acordau dreptul de vot universal, au deschis por]ile vie]ii

publice pentru milioane de cet\]eni, c\rora li s-au garantat dreptu-

rile civile [i politice.

~ntreaga popula]ie a marii Românii intra `ntr-o er\ nou\, `n care

via]a democratic\ era instituit\, respectându-se principiile `n numele
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c\rora fusese realizat\ Unirea [i dobândit\ adeziunea general\ a

`ntregii colectivit\]i române[ti. Legisla]ia vremii adopt\ legea agrar\,

legea electoral\, legea administrativ\ (din 1925), legile privind `nv\-

]\mântul (din 1924-1928), legea pentru regimul general al cultelor,

legi care au `nlesnit integrarea noilor provincii istorice, ele având la

baz\ principiul nediscrimin\rii pe criterii etnice. Beneficiind de drep-

turile [i libert\]ile democratice prev\zute de legisla]ia României, ce-

t\]enii români apar]inând minorit\]ilor na]ionale [i-au putut orga-

niza o via]\ comunitar\ proprie.

Deficien]e `n func]ionarea regimului democratic nu au lipsit [i,

numeroase, ele au alimentat extremisme politice, amplificând o per-

manent\ stare de tensiune. Statele revizioniste vecine (U.R.S.S., Un-

garia [i Bulgaria) au folosit problema minorit\]ilor pentru a justi-

fica politica lor ce viza dezmembrarea României `ntregite.

~n aceast\ perioad\ istoric\, ]ara noastr\ se transforma `ntr-un

stat european. Odat\ realizat procesul de integrare na]ional\, prin

`nf\ptuirea României „rotunde”, s-a intensificat ritmul integr\rii eu-

ropene, `nceput la jum\tatea secolului al XIX-lea [i favorizat, acum,

de noile `mprejur\ri politice, de rolul substan]ial pe care avea s\-l

joace ]ara pe e[icherul vie]ii interna]ionale.

~n ac]iunea de modernizare a societ\]ii române[ti, practica so-

cial\ [i cea politic\ a c\utat s\ se sprijine pe teorii privitoare la stra-

tegia dezvolt\rii pe toate planurile existen]ei istorice a poporului

român. Pe acest t\râm, se vor confrunta concep]ii contradictorii,

apar]inând mai multor grup\ri. Cea mai important\ a fost a europe-

ni[tilor, reprezentan]i, `n majoritatea lor, ai neoliberalismului, care

priveau România ca o parte a Europei, preconizând calea de dez-

voltare economic\ [i social\ urmat\ de Occident, punând `n circu-

la]ie teoria protec]ionismului, concretizat\ `n formula „prin noi `n-

[ine”. Printr-o puternic\ delimitare polemic\ se manifestau tradi-

]ionali[tii, care c\utau modele de dezvoltare `n tradi]iile autoh-

tone, `n mo[tenirile lumii rurale, teorie activizat\ mult, dup\ 1920,

de ideologii ]\r\nismului.

Disputa privind evolu]ia României dup\ 1918 [i controversata

problem\ „pe ce cale evolu\m” au reprezentat o dimensiune im-

portant\ a vie]ii spirituale române[ti din perioada interbelic\, an-

trenând `n confrunt\rile de idei un important num\r de persona-

lit\]i politice [i culturale.
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~n urma profundelor transform\ri din toate domeniile, `n eco-

nomie, pe plan social, `n mi[carea politic\, `n ideologie, `n men-

talitate [i `n mai larga deschidere spre lumea din afara hotarelor

]\rii, se delimiteaz\ o perioad\, evident productiv\, prin sporirea

capacit\]ii de crea]ie material\ [i spiritual\ a poporului român.

Economia s-a unificat `ntr-un singur organism, prin rea[ezarea

[i reorientarea economiilor teritoriilor unite la necesit\]ile [i posi-

bilit\]ile pie]ii na]ionale m\rit\ acum, de peste dou\ ori fa]\ de

cea existent\ pân\ `n 1918. M\rirea poten]ialului de produc]ie [i

diversificarea lui au f\cut ca, la sfâr[itul deceniului al treilea, Ro-

mânia s\ aib\ un patrimoniu de resurse umane [i materiale, de

for]e de produc]ie, transport [i schimb mult sporit. La fel, progre-

sul industrial [i agrar a `nregistrat ritmuri de dezvoltare importante

prin circula]ia m\rfurilor, prin comer], sistem bancar [i de credit,

producând, `n ansamblu, o cre[tere cantitativ\ [i calitativ\ relevant\,

cu toate consecin]ele care decurg de aici pentru `mbun\t\]irea vie]ii

oamenilor.

Cultura perioadei devine, [i ea, un factor propulsiv, un ele-

ment activ al evolu]iei. Ca toate domeniile vie]ii materiale, [i cul-

tura se dezvolt\ pe „albia ideii na]ionale”. Prin caracteristicile [i `n-

trup\rile sale concrete, este o cultur\ na]ional\. Ea exprim\ inte-

resele comune ale momentului, `nt\re[te sentimentul coeziunii [i

solidarit\]ii na]ionale [i contribuie, hot\râtor, la formarea con[tiin]ei

de sine a poporului nostru.

Toate domeniile acestei culturi na]ionale contribuie, printr-un

proces de extindere [i aprofundare, la realizarea unor valori repre-

zentative pentru creativitatea româneasc\.

~nv\]\mântul a devenit o preocupare prioritar\, `n virtutea ade-

v\rului c\ instruc]ia [i educa]ia sunt o garan]ie a progresului social

[i moral. Legea din 1924 a extins `nv\]\mântul general de la 4 la 7

clase, iar cel primar devine obligatoriu de la 12 la 18 ani. Pro-

centul celor [colariza]i ajunge s\ fie de peste 57%. Se `nfiin]eaz\

[coli normale, licee cu profiluri specializate (la cel de la Cern\u]i

a `nv\]at adolescentul Ilie Iacob), apar lucr\ri de pedagogie [tiin-

]ific\, publica]ii [colare. O dinamic\ rapid\ de dezvoltare cunoa[te

[i `nv\]\mântul superior. La cele patru universit\]i existente `n 1922

oficiau, ca profesori, mari personalit\]i, precum Vasile Conta, Alex.

Philippide, A.D. Xenopol, G. Ibr\ileanu, Petru Poni, {tefan Procopiu,



99ISTORIE ECLESIAL|

Gh. Marinescu [i mul]i al]ii, savan]i [i pedagogi, r\ma[i `n memoria

posterit\]ii prin militantismul lor intelectual [i civic.

O etap\ de progres cunoa[te presa. Num\rul de publica]ii pe-

riodice cu caracter [tiin]ific, [colar, literar, bisericesc era impre-

sionant (dup\ 1920 existau mult peste 2 000 de publica]ii); cre[te

[i num\rul cotidianelor, unele dintre acestea, „Universul”, „Adev\rul”,

„Diminea]a”, „Timpul”, jucând un rol important `n l\rgirea [i prime-

nirea spiritului epocii. Apar [i mari reviste de direc]ie, cu ambi]ii

doctrinare, precum „Sem\n\torul”, „Via]a româneasc\”, creatoare de

curente literare [i documente elocvente ale devenirii culturii [i lite-

raturii na]ionale.

{tiin]a, cu influen]a ei asupra unei culturi, a evoluat mult, odat\

cu declan[area unei vaste ac]iuni de valorificare a resurselor mate-

riale [i umane. {tiin]ele pozitive, ca fizica, matematica, chimia, bio-

logia, geologia, geografia au dobândit `ntinderi neb\nuite, prin afir-

marea unor [coli [i societ\]i [tiin]ifice, lucr\ri fundamentale [i auto-

rit\]i [tiin]ifice. La fel [i [tiin]ele medicale, cu creatori [i [coal\ [i cu

descoperiri [tiin]ifice, de interes mondial [i un mare prestigiu inter-

na]ional (Victor Babe[, Ion Cantacuzino, Gh. Marinescu).

{tiin]ele sociale, istoria, filologia, filosofia, pedagogia, dimensiuni

fundamentale ale gândirii umane, cu deschideri ferme pentru valo-

rile europene, cunosc personalit\]i exponen]iale, ca N. Iorga, A.D.

Xenopol, V. Pârvan, Alex. Philippide, Lucian Blaga, G. C\linescu, mari

c\rturari-patrio]i, cu importante opere de erudi]ie [i onestitate

profesional\. Academia Român\, cu o fructuoas\ activitate `n aceast\

perioad\, adun\ sub cupola ei aceste nume de prestigiu care au

lucrat pentru triumful spiritului [tiin]ific românesc, implicate fiind

[i `n activitatea creatoare european\.

La fel de evident a fost [i rostul artelor. Talente [i [coli artistice

de valoare s-au afirmat `n pictur\, sculptur\, muzic\, arhitectur\, tea-

tru, cinematografie. N. Grigorescu, O. Paciurea, {tefan Luchian, Octav

B\ncil\, G. Enescu militeaz\ pentru o apropriere a artelor de reali-

tatea româneasc\, de crea]ia popular\, pentru realizarea unei arte

de idei, cu o concentrat\ substan]\ etic\ `n con]inutul [i forma ope-

relor artistice.

~n sfâr[it, literatura, aceast\ valoare de echilibru a omenirii, [i-a

exercitat, cu str\lucite rezultate, `n func]ie de propria specificitate,

func]ia ei civilizatoare [i umanizatoare. Epoca a `nregistrat o mare
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diferen]iere de orient\ri, curente [i [coli literare, precum [i talente

reprezentative, care, `mp\r]ite `ntre tradi]ionalism [i modernism,

scriu opere r\mase `n patrimoniul na]ional, prin noutatea de

substan]\ [i de formul\ artistic\. Sadoveanu, Bacovia, Rebreanu,

Arghezi, Blaga, cu o lung\ carier\ literar\, ca s\ nu-i pomenim de-

cât pe clasici, au dat o neasemuit\ str\lucire literaturii acestei epoci,

ajuns\ la o maturitate artistic\ deplin\.

~n liceu, dar [i printr-o st\ruitoare munc\ de autodidact, `n-

zestratul elev Ilie Iacob a aflat de aceast\ predigioas\ comple-

xitate [i diversitate a culturii timpului s\u [i i-a fost de mare folos `n

l\rgirea orizontului intelectual [i moral [i `n fructificarea, `n scris, a

voca]iei sale artistice.

Nu i-a r\mas, cu siguran]\, departe de interesul s\u, nici situa-

]ia Maicii, B\trânei Biserici române[ti (a[a cum a numit-o, `n res-

pectul [i devo]iunea sa nelimitat\).

{tim ce rol important a exercitat dintotdeauna Biserica `n via]a

românilor. Ea a fost [i a r\mas p\str\toarea fiin]ei na]ionale, iar

contribu]ia sa la procesul de formare [i afirmare a identit\]ii noas-

tre de cre[tini ortodoci a fost [i, iar\[i, a r\mas una fundamen-

tal\. Importan]a dimensiunii religioase `n social este covâr[itoare.

Cum se `nf\]i[eaz\ tabloul cultelor `n perioada pe care a str\-

b\tut-o Sfântul Ioan Iacob? Este unul complex, cu sui[uri [i cobo-

râri. ~n noua ordine social\ [i politic\, lumii române[ti trebuia s\-i

corespund\ [i o nou\ ordine religioas\. ~n lumea credin]elor [i a

ideilor, religiozitatea secolului al XX-lea, `n ansamblu judecând lu-

crurile, a fost una dinamic\. Nu altfel s-a `ntâmplat [i `n cuprinsul

Bisericii Ortodoxe Române, de[i n-am fi avut nevoie de catastro-

fele r\zboaielor ca s\-l descoperim [i s\ ~l iubim pe Dumnezeu.

La 17/30 decembrie 1919, la sesiunea extraordinar\ a Sfântului

Sinod, s-a decis ca Unirea din 1918 s\ fie extins\ [i asupra Bise-

ricii. ~n felul acesta s-a creat o singur\ Biseric\ Autocefal\ Or-

todox\ Na]ional\ Român\, a c\rei autoritate suprem\ era Sfântul

Sinod al Sfintei Biserici a României `ntregite.

Constitu]ia din martie 1923 prevedea c\ libertatea de con[ti-

in]\ este absolut\, Statul garantând libertate [i protec]ie tuturor

cultelor. Se puneau `ns\ probleme de organizare, pentru c\ al\turi de

cre[tinii ortodoc[i (`n 1930, ortodoc[ii reprezentau 72,6% din popula-

]ie, alc\tuind marea majoritate, aproape 13 milioane) mai existau „fra]i
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uni]i cu Papa de la Roma”, catolici, luterani, calvini, unitari[ti, bap-

ti[ti [.a. Se mai ad\ugau, apoi, cultul mozaic [i cel mahomedan sau

musulman, care, cu to]ii, au avut, pân\ la România `ntregit\, un

trecut sub na]iuni [i organiza]ii diferite, `n Transilvania, Banat, Mara-

mure[, Bucovina, Basarabia. Aceast\ varia]ie de regimuri nu mai

putea fi men]inut\ `n `ntregul numit România. Caracterul unitar al

statului presupunea „legi unitare, acelea[i pretutindeni [i pentru

to]i”, cum se specifica `n Expunerea de motive a legii din 19281. 

Legea, numit\ Legea pentru regimul general al cultelor, din apri-

lie 1928, a stabilit situa]ia de drept a cultelor, raporturile dintre stat

[i culte, rela]iile dintre culte. S-a subliniat, `n mod special, c\ Statul

[i Biserica se g\sesc `ntr-o rela]ie de strâns\ colaborare, urm\rind

acela[i scop: statul, prin legea lui juridic\ [i Biserica, prin legea ei

moral\. Menit\ s\ aduc\ pace [i armonie `ntre confesiunile [i popoa-

rele tr\itoare `ntre hotarele României Mari, aceast\ important\ lege

a r\mas (cu complet\rile [i modific\rile de rigoare), la baza activi-

t\]ii din acest domeniu pân\ `n 1948, reprezentând o piatr\ de te-

melie `n ac]iunea de consolidare, pe baze democratice, a Româ-

niei `ntregite.

~n stipula]iile legii, se specific\ o singur\ excep]ie, aceea a cul-

tului catolic, pentru c\ [eful s\u spiritual `[i avea sediul la Roma, deci

`n afara hotarelor, situa]ie reglementat\ prin Concordatul cu Vati-

canul, din 1927, [i ratificat `n 1929, dup\ adoptarea legii din 1928.

~n noile condi]ii create de Marea Unire, s-a hot\rât ca Biserica

Ortodox\ Român\ s\ fie `n\l]at\ la cea mai `nalt\ treapt\ ierarhic\.

Prin legea din 4 februarie 1825, Scaunul Arhiepiscopal [i Mitro-

politan al Ungro-Vlahiei, ca Primat al României, s\ fie ridicat la

rangul de Scaun Patriarhal. Mitropolitul primar, Miron Cristea, a de-

venit, la 1 noiembrie 1925, patriarh. ~n acela[i an, guvernul român

a intervenit pe lâng\ cel de la Ankara, solicitând permisiunea ca

Eparhia Ecumenic\ s\ func]ioneze, `n continuare, la Constantinopol,

Biserica noastr\ de]inând dup\ ce ortodoxia rus\ cunoa[te, din 1920,

perioada ei tragic\ de existen]\ – un rol important `n ecumenis-

mul ortodox.

1 Cf. Ion Agrigoroaiei, Ovidiu Buruian\, Gh. Iacob, C\t\lin Turliuc, România

interbelic\ `n paradigm\ european\, Editura Universit\]ii „Al.I. Cuza”, Ia[i, 2005,

p. 270.
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~n septembrie 1924, Damianos, Patriarhul Ierusalimului, venind

`n România, i-a conferit regelui Ferdinand cele mai `nalte `nsemne

ale Ordinului Sfântului Mormânt, un eveniment cu semnifica]ii ma-

jore `n via]a religioas\ a românilor. Mai amintim c\, `n 1935, s-a

`nfiin]at un episcopat ortodox pentru comunit\]ile ortodoxe din Sta-

tele Unite ale Americii.

M\surile legislative adoptate au `nlesnit apari]ia unor institu]ii de

`nv\]\mânt. Biserica Ortodox\ Român\ dispunea, `n jurul anului

1930, de 5 academii teologice, de 3 facult\]i de teologie [i 10 semi-

narii teologice. Baza material\ s-a dezvoltat, precum [i personalul

necesar practic\rii cultului. ~n jurul aceluia[i an, se num\rau 8 279

biserici [i 75 m\n\stiri [i schituri. Conduc\torii confesiunilor, care

aveau mai mult de 200.000 de credincio[i, au devenit membri de

drept ai Senatului. S-au f\cut numeroase traduceri de texte biblice

[i liturgice. O trezire a gândirii ortodoxe, o con[tientizare a mesa-

jului [i a slujirii Ortodoxiei au devenit evidente, dac\ ad\ug\m la

toate acestea marele eveniment spiritual al secolului al XX-lea, ce

a avut loc tot `n perioada istoric\ pe care am numit-o, [i anume

`ntâlnirea dintre ortodoxie [i occident, gra]ie, `n special, diasporei

ortodoxe ruse, române[ti, grece[ti, sârbe, antiohiene. Apari]ia or-

todoxiilor occidentale duce la instituirea unei fra]iet\]i ortodoxe

care va dezvolta prietenia, pacea, armonia [i o mai bun\ cunoa[-

tere a credin]ei. Este punctul de plecare al marii mi[c\ri ecume-

nice de ast\zi, care, `n eforturile ei de unire a umanit\]ii `n Hristos,

`[i propune s\ structureze rena[terea spiritual\ a secolului nostru,

al XXI-lea.

Toate aceste `mpliniri ale Bisericii „latine” a românilor, care au

dus, direct sau indirect, la consolidarea României `ntregite [i la ins-

tituirea cadrului unitar necesar desf\[ur\rii vie]ii publice normale,

`ntr-un stat suveran, aveau s\ dureze pân\ `n 1945. Odat\ cu ins-

taurarea regimului comunist, capitalul simbolic al Bisericii Orto-

doxe Române s-a erodat treptat. Prin epurare [i reeducare, prin

persecu]ii, presiuni asupra ierarhiei biserice[ti, prin `nchiderea m\-

n\stirilor [i seminariilor, prin interzicerea catehiz\rii [i a activit\]ilor

culturale, sociale [i caritabile, s-a urm\rit ruinarea credin]ei ortodoxe

[i dispari]ia religiei. Liber\ era doar propaganda antireligioas\.

Abia dup\ c\derea comunismului, Biserica Ortodox\ Român\ va

accede la libertate. Legi noi vor instaura libertatea de con[tiin]\ [i
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capacitatea Bisericii de a se organiza [i exprima `ntr-un context de

laicitate a Statului [i `ntr-o imperioas\ nevoie de evanghelizare [i

de re`nnoire.

Dac\, pe plan intern, se des\vâr[eau `n aceast\ perioad\ is-

toric\ reformele moderniz\rii, cu c\ut\ri, `mpliniri [i e[ecuri, care

`ncercau s\ produc\ un nou ciclu evolutiv `n civiliza]ia [i cultura

poporului nostru, pe plan extern, România urm\rea dou\ obiec-

tive prioritare: recunoa[terea `n spa]iul interna]ional a Unirii din

1918 [i ap\rarea integrit\]ii teritoriale. Prin conferin]a de pace de

la Paris (1919-1920), primul obiectiv a fost atins, pentru cel de-al

doilea, s-a `ncercat s\ se g\seasc\ rezolvarea prin aderarea la alian]e

bi- [i multilaterale, imperios necesare din cauza politicii revizio-

niste a unor state vecine, ca Uniunea Sovietic\ [i Ungaria.

~n acest timp, se instaureaz\ dictatura carlist\, cea dintâi dic-

tatur\ din istoria ]\rii, alegerile din 1937 marcând prima confrun-

tare electoral\ dintre democra]ie [i autoritarism. Constitu]ia din 1923

este abrogat\, regimul parlamentar este desfiin]at; `n 1938 are loc

promulgarea unei noi constitu]ii [i puterea regal\ a lui Carol II de-

vine nem\surat\. Din punct de vedere economic, România este

subordonat\, prin tratatul din martie 1939, Germaniei.

Din 1940, evenimente dramatice marcheaz\ existen]a româ-

nilor. ~n urma Pactului Ribbentrop-Molotov, din 23 august 1939, [i

notele ultimative sovietice, din 26 [i 27 iunie 1940, are loc ocupa-

rea Basarabiei [i a nordului Bucovinei. Prin Dictatul de la Viena, din

22 august 1940, Ungariei `i este cedat\ o mare parte a Transil-

vaniei. ~n aceea[i lun\ a aceluia[i an, Bulgariei `i revine, abuziv,

Cadrilaterul.

Amput\rile teritoriale provoac\ mari mi[c\ri `n ]ar\. ~n sep-

tembrie 1940, Regele este nevoit s\ `ncredin]eze formarea guver-

nului lui Ion Antonescu, devenit, practic, conduc\torul statului,

având, prin suspendarea Constitu]iei [i dizolvarea Camerelor legiui-

toare, puteri depline.

La 6 septembrie 1940, Carol II abdic\ `n favoarea lui Mihai I,

Ion Antonescu r\mânând conduc\torul statului. Se introduce re-

gimul de dictatur\ militar\, c\reia i se adaug\ dictatura legionar\,

r\sturnat\, la ordinul Germaniei, `n ianuarie 1941.

~n iunie 1941, România intr\, al\turi de Germania [i de alian]ii

ei, `n r\zboiul contra Uniunii Sovietice.
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La 22 iunie 1941, românii trec Prutul, elibereaz\ Basarabia [i

nordul Bucovinei [i, continu\, la cererea lui Hitler, campania mi-

litar\ la est de Nistru, pentru a lupta, apoi, `n vest, al\turi de noii

alia]i, – Fran]a, Anglia, Statele Unite ale Americi [i Uniunea Sovietic\ –

pentru eliberarea nordului Transilvaniei, a Ungariei, Cehoslovaciei,

Austriei.

La 23 august 1944, România iese din r\zboi, pentru a intra `n-

tr-o nou\ zodie, neagr\, a existen]ei sale. Partea de est a ]\rii este

ocupat\ de sovietici, Antonescu este arestat [i, prin for]a Armatei

ro[ii [i cu concursul comuni[tilor, se instaureaz\ un regim politic,

economic, cultural care aserve[te ]ara marelui imperiu de la r\s\rit.

Opozi]ia politic\ este `nl\turat\, Regele Mihai I este silit s\ abdice,

la 30 decembrie 1947, [i România devine Republic\ Popular\, apoi,

`n timp, Republic\ Socialist\. Autarhia economic\, `nt\rirea rolului

aparatului represiv, partinitatea absolut\ `n toate sferele, controlul

total asupra partidului comunist, lipsa oric\rei opozi]ii organizate,

na]ionalismul etnicist, un cult al personalit\]ii dus la extrem [i o

politic\ extern\ conjunctural\ sunt tr\s\turi care calific\ regimul ins-

taurat `n ]ar\ unul stalinist, pentru a deveni, din 1971, un stalinism `n

manier\ na]ional\. Sfâr[itul avea s\ vin\ abia `n decembrie 1989.

Cuviosul Ioan Iacob, de[i aflat `n aspr\ sih\strie, `n pustia Ho-

zeva, nu a r\mas str\in de toate aceste `ntâmpl\ri. Suflul tragic al

evenimentelor din ]ar\ ajunge la el [i, atent la pulsul veacului, nu

numai al inimii, `[i situeaz\ o parte a faptei de crea]ie `n conso-

nan]\ cu istoria, care a avut, de timpuriu, o larg\ reprezentare `n

con[tiin]a sa, atingându-i [i forma]ia etic\ [i talentul artistic.

~n scrisul s\u, cele dou\ r\zboaie mondiale [i „pârjolul ro[u” –

comunismul – `[i g\sesc un ecou puternic, caracterizat prin patos

civic, spirit umanitar [i arden]a unui patriotism activ. Este un r\s-

puns individual la problemele grave ale epocii sale, dar, prin sim-

]irea solidarit\]ii, este [i expresia unei `ntinse reac]ii colective, care

nu poate fi rupt, de substan]a uman\ a celui care a produs-o.

* * *

Misterul `nv\luie, adesea, via]a unor Sfin]i P\rin]i. La Sfântul

Ioan Iacob Hozevitul misterul nu-i `nso]e[te pu]ina via]a p\mân-

teasc\. Materialul documentar, atât cât a ajuns pân\ la noi, a f\cut ca

existen]a sa fizic\ [i spiritual\ s\ nu r\mân\ `n mister [i legend\.
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Avem, mai `ntâi, la `ndemân\ propriile m\rturii ale Sfântului,

strecurate `n produc]iile lirice [i `n nara]iunile sale – „hran\ du-

hovniceasc\” – `n care omul Ilie Iacob s-a istorisit pe sine, [i-a des-

chis inima [i [i-a descris prea plinul sufletesc, aflat `n c\utarea unor

forme mai `nalte, mai drepte [i mai pure de via]\. Dar Sfântul a

vorbit despre sine numai `n m\sura `n care acest lucru a putut fi

f\cut `ntru slava lui Dumnezeu, pentru c\ el [i-a tr\it via]a, cu fer-

voare religioas\, purificatoare, numai pentru a fi `n comuniunea

cu Dumnezeu. Exprimarea `n scris, utilajul acesta de cuvinte, de

idei [i sentimente, pus pe hârtie, `l vom valorifica constant, pentru

a cunoa[te unul dintre instrumentele de care s-a folosit ca s\ co-

munice, s\ influen]eze [i s\ transforme.

Avem apoi m\rturiile celor care i-au fost `n preajm\, colegi de

[coal\, fra]i duhovnice[ti [i discipoli, pre]ioase toate pentru definirea

portretului multiform al omului, monahului [i Sfântului Ioan Iacob.

Pe temeiurile acestor documente, `nf\]i[\m parcursul crono-

logic al vie]ii sale [i dat\m principalele momente ale acesteia, ex-

plicându-le tot timpul prin aderen]ele multiple care le fixeaz\ `n

timp [i spa]iu.

~n scenariul vie]ii Sfântului intr\ mai multe etape, condi]ionate

toate de o multitudine de circumstan]e locale [i istorice. Data na[-

terii poate fi fixat\ cu precizie. Este 23 iulie 1913. A v\zut lumina

zilei `n satul Cr\iniceni, comuna Horodi[tea, din fostul jude] Do-

rohoi, ast\zi Boto[ani. Sfântul Ioan Iacob este fiu al Moldovei, cres-

cut `n locurile [i printre oamenii acestei p\r]i de nord a ]\rii, a c\rei

substan]\ moral\ a asimilat-o, adânc, ca limb\, datini, legende [i as-

pira]ii.

P\rin]i i-au fost Maxim [i Ecaterina, ]\rani pre]ui]i pentru h\r-

nicia [i puternica lor credin]\ `n Cel de Sus. Numele de botez i-a

fost Ilie, ales `ntr-o vreme când numele avea o semnifica]ie pro-

fund\, `nc\rcat\ de sensuri simbolice. Un nume, care las\ s\ se

vad\ mult din viitoarea sa voca]ie, pentru c\ micul Iliu]\, `nc\ din

pruncie, va fi ales [i binecuvântat de Dumnezeu.

Prima vârst\ o petrece `n satul natal, un t\râm paradisiac, pe care

`l va evoca, mai târziu, `n poezii `nc\rcate de regrete [i de nostalgii.

Este crescut de bunica sa, Maria, pentru c\ la [ase luni de la na[-

tere `i moare mama, iar numai dup\ doi ani `[i pierde [i tat\l `n

`ncle[tarea eroic\ [i dramatic\ a primului r\zboi mondial. Cade `n

lupt\ „cu ungurii peste Carpa]i”, `[i va aminti peste ani fiul.
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Bunica Maria este o femeie simpl\, ne[tiutoare de carte, foarte

credincioas\ [i de o pilduitoare bog\]ie sufleteasc\. Ea `l cre[te pe

copilul Iliu]\ `n frica lui Dumnezeu, `n spiritul modestiei, smereniei,

blânde]ii, al milei cre[tine, ini]iindu-l, de timpuriu, `n adev\rurile [i

practicile cre[tine.

„Te v\d cu ochii min]ii

A[a precum erai,

Cu chipul blând ca sfin]ii

Cu farmecul `n grai.

C\ci eu ]i-am fost povara

Pe umerii sl\bi]i;

Fiind r\mas pe lume

De mic f\r\ p\rin]i.

Eu dragostea de mam\

La tine am aflat

{i temerea de Domnul

Mereu m-ai `nv\]at.”2

Copilul Iliu]\ este o fire blând\ [i sensibil\, cu o minte ager\,

deschis\ spre toate orizonturile cunoa[terii.

Copil\ria [i-o tr\ie[te cu toat\ candoarea vârstei, dar numai

atâta timp cât i-a stat al\turi bunica Maria. Bucuria de a tr\i printre

ierburi, flori, p\s\ri, gâze, dobitoace [i-o va m\rturisi deschis. Se

bucur\ de lumina zilei, de farmecul `nser\rii, de culoarea verde a

copacilor, de cântecul greierilor. Inima i se `nfl\c\reaz\ pentru

Dumnezeu [i `ntreaga Lui crea]ie. Caut\, de mic, cheia `n]elesu-

rilor lumii [i se caut\, implicit, pe sine, sim]ind c\ „Ve[nicul St\pân”

i-a dat „talant spre `nmul]ire”.

Sub veghea bunicii Maria, str\bate primii ani de [coal\ primar\

la Cr\iniceni, f\cându-se remarcat ca un elev iubitor de `nv\]\tur\,

cu o inteligen]\ servit\ de o inim\ cald\, deschis\ spre iubire. ~n

2 ~n amintirea bunicii mele care se cheam\ Maria, `n Hran\ duhovniceasc\.

Carte cu cele mai minunate [i umilicioase cuget\ri care suie pe om cu sufletul la

cer, scris\ `n versuri de Ieroschimonahul Ioan Iacob, care a sih\strit la Schitul

Sfintei Ana din M\n\stirea Hozeva `n pustiul Iordanului. Partea I: Poezie. Editura

Lumin\ din lumin\, Bucure[ti, 1993, p. 53. Cu men]iunea: „Nepotul recunosc\tor,

smeritul Ieroschimonah Ioan Iacob, 22 iulie 1955.
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clasa a treia, Iliu]\ `[i pierde venerata-i bunic\ [i ajunge `n casa

unchiului s\u, Alecu Iacob [i a m\tu[ei Lucre]ia, oameni gospodari,

slujitori, [i ei, ai cuvântului Domnului, care-i insufl\ o moral\ rigu-

roas\, morala m\surii [i a echilibrului, tipic\ familiilor de ]\rani mol-

doveni, cu con[tiin]a clar\ a for]ei [i demnit\]ii lor. Traiul `n noua

familie, cu `nc\ [ase copii, i-a fost totu[i greu, fiind pizmuit pentru

cumin]enia [i inteligen]a lui, de[i muncea cu râvn\ r\bd\toare,

acas\ [i `n ]arin\.

La terminarea claselor primare, `nzestratul elev ajunge, `n 1926,

la gimnaziul „Mihail Kog\lniceanu”, din târgul Lipcani, jude]ul Hotin.

~nc\ `n via]\ fiind, bunica Maria intuise harurile `nalte ale nepo-

tului s\u [i hot\râse s\ fie ajutat s\ treac\, prin `nv\]\tur\, de la

`ntuneric la lumin\.

~n 1929-1932, este elev la Liceul „D. Cantemir”, din Cosmeni-

Cern\u]i aducând cu sine o dorin]\ vie de carte [i o puternic\ cre-

din]\ mântuitoare. Str\dania de a cunoa[te cât mai mult [i de a

deveni cât mai bun `l mistuie. Este `n c\utarea unei formule de via]\,

a unui mod de a fi `n lume, care s\-l ajute s\ se perfec]ioneze mo-

ral. Harul, de timpuriu ivit la lumin\, `l va orienta spre adev\r.

„~n to]i anii de studiu, prietenul meu, Ilie Iacob, – `[i aminte[te

colegul s\u, preotul Gh. Laz\r –, s-a ar\tat a fi o fire retras\, me-

ditativ\ [i contemplativ\. ~n locul jocurilor zgomotoase, `n care mul]i

tineri de aceea[i vârst\ `[i pierdeau timpul f\r\ folos, el prefera s\

citeasc\ din Sfânta Scriptur\ sau dintr-o oper\ literar\, s\ fac\ pro-

bleme de matematic\ sau fizic\, s\ mediteze asupra faptelor din

istoria universal\, s\ se ocupe de studiul geologiei, geografiei, bota-

nicii sau zoologiei [i s\ armonizeze toate `ntr-un tot organic, care ne

cheam\ s\-L pream\rim pe Dumnezeu […]. Se retr\gea, adesea, `n-

tr-un col] din livada p\rinteasc\, `n mijlocul naturii, [i-[i mângâia auzul

ascultând ciripitul p\s\relelor sau admira aerul `nstelat `n nem\rgi-

nirea lui [i cugeta la atotprezen]a lui Dumnezeu `n cer [i pe p\mânt.”3

Lecturile `i sunt, cu adev\rat, rodnice [i-i aduc mari achizi]ii sub

raport cultural [i moral, devenind o temelie pentru credin]\, pentru

certitudine. {i-a dat seama, devreme, de leg\tura lui cu Dumnezeu

[i de rela]ia dintre Creator [i creaturile sale. Voia s\ se adune, s\ se

3 Gh. Laz\r, Sfin]i români. Cuviosul Ioan Hozevitul cel Nou, `n „Mitropolia Mol-

dovei [i Sucevei”, LIX, nr. 1-3, Ia[i, 1983, pp. 87-88.
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stabileasc\ `n ceea ce este ve[nic, pentru a-[i tr\i via]a `n deplin\

armonie cu Cel de Sus [i cu semenii s\i. O tr\ire prin iubire.

Lucid [i prin efort trudnic, s-a `nvrednicit, `nc\ de foarte tân\r,

de o credin]\ luminat\, de o `n]elegere adânc\ a adev\rurilor cre-

din]ei. La tân\rul Ilie Iacob credin]a precede; `n]elegerea urmeaz\

[i amândou\ `l vor conduce la cunoa[terea lui Dumnezeu, la care a

ajuns prin puteri proprii, prin har, dar [i cu sprijinul C\r]ilor Sfinte.

~nc\ din anii de [coal\ studiaz\ scrierile patristice [i liturgice, Sfânta

Scriptur\, cu Vechiul [i Noul Testament, Psalmii lui David [i pe

cei t\lm\ci]i, `n versuri, de Mitropolitul Dosoftei, Vie]ile [i Faptele

Apostolilor.

Cu intui]ia exact\ a `nzestr\rii sale native, scrie, `nc\ din copi-

l\rie [i adolescen]\, versuri, ie[ite toate din substan]a de via]\, din

inima-i cald\, din intelectualismul s\u afectuos.

„De mic – `[i aminte[te tot preotul Gh. Laz\r – s-a v\dit un ta-

lentat mânuitor al scrisului [i un me[ter iscusit `n exprimarea senti-

mentelor sale `n versuri, cu frumos colorit. Pentru aceasta, profesorii

de limba român\, pe care i-a avut `n gimnaziu [i la liceu, l-au apre-

ciat mult. Din cauza vitregiei vremurilor de r\zboi nu s-a putut

p\stra nimic din primele lui `ncerc\ri poetice. Totu[i [tiu c\ a com-

pus câteva poezii [i a cules pove[ti [i `ntâmpl\ri din gura lui mo[

Alecu [i le-a redat `n proz\.”4

Interiorul s\u sufletesc, bogat, bunurile dobândite prin `nv\]\-

tur\ [i talentul nativ vor rodi, `ndelung, mai târziu, când va sluji

Biserica lui Hristos cu cuvântul, scrisul [i fapta.

~n 1932, Ilie Iacob promoveaz\, primul, examenul de bacalau-

reat, la Cern\u]i. Cunoscându-i sufletul, deplin transformat prin

har, rudele [i prietenii `l `ndeamn\ s\ urmeze, tot la Cern\u]i, teo-

logia [i s\ devin\, prin jertfire `n unire cu Iisus Hristos, preot. O

chemare tainic\, o chemare superioar\ `l `ndemna s\ nu doreasc\

m\rirea lumeasc\. El voia, prin devo]iune, rug\ciune [i medita]ie,

s\ ajung\ la Dumnezeu, s\ se `ndumnezeiasc\. „Un an `ntreg a me-

ditat [i s-a preg\tit suflete[te pentru a face acest pas”, scrie memo-

rialistul amintit. Fiin]a sa l\untric\, destr\mat\ `n aceste zbateri, se va

]ese mai bogat\ atunci când se hot\re[te s\ ia calea monahismului.

4 Ibidem, p. 88.
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„Limanul t\u e m\n\stirea,

Acolo traiul este lin.

{i po]i s\ cape]i mântuirea

P\zind monahicescul cin.”5

„Vreau s\ m\ fac c\lug\r!” Un „glas de sus” rostise M\n\stirea!

La 15 august 1933, de s\rb\toarea Adormirii Maicii Domnului,

[i-a luat C\r]ile Sfinte, Crucea, icoana Fecioarei Maria [i, cu bine-

cuvântarea arhimandritului Eugen Laiu din Cern\u]i, a pornit spre

M\n\stirea Neam]. Chemarea interioar\ `i determin\ alegerea, ei i

se al\tur\ `ns\ [i o voca]ie apostolic\. Adev\rata [i deplina na[-

tere a fiin]ei sale a devenit cu putin]\ din aceast\ clip\, din clipa

`n care ia hot\rârea s\-[i caute viitorul dincolo de lume [i s\-[i

`ntoarc\ via]a [i sufletul c\tre Lumina lumii, c\tre Iisus Hristos.

„Eu sunt Lumina lumii. Cât timp ave]i lumina, crede]i `n lumin\

ca s\ fi]i fii ai luminii.” (Ioan 9, 5; 12, 36)

De acum `nainte via]a [i persoana viitorului monah câ[tig\ `n

substan]\ [i `n complexitate, marcând caracterul unic al unui des-

tin omenesc. 

La M\n\stirea Neam] este primit de stare]ul Sfântului L\ca[,

episcopul Nicodim Munteanu, care, dup\ prorocirea tân\rului c\-

lug\r Ilie Ioan, va ajunge „p\stor ales”. Devenit Mitropolit al Mol-

dovei, Nicodim Munteanu va ajunge Patriarh al României. „Eram `n

fa]a m\n\stirii – `[i aminte[te fratele-monah Claudie Derebreanu –

când a ap\rut un tân\r usc\]iv [i blând, cu fa]a senin\ [i cu ochi

alba[tri, adev\rate lumini ale sufletului s\u. ~mbr\cat simplu, dân-

du-[i jos p\l\ria [i ]inându-[i bagajul `n mân\, s-a `nchinat smerit

`n fa]a icoanei ~n\l]\rii Domnului din fa]a clopotni]ei de la intra-

rea `n m\n\stire. Apoi a intrat `n Biserica mare a m\n\stirii, unde

s-a rugat `ndelung `naintea icoanei f\c\toarei de minuni a Maicii

Domnului.”6

A fost dat `n grija schimonahului Ion (care era farmacistul „lavrei”

Neam]u), pentru a-l introduce `n ob[tea monahal\ [i a-l ajuta s\ do-

bândeasc\ pacea [i `nseninarea interioar\, spre care n\zuia cu toat\

5 Limanul duhovnicesc, `n Hran\ duhovniceasc\, ed. cit., p. 52.
6 Via]a [i minunile Sfântului Ioan Iacob, edi]ie redactat\ [i `ngrijit\ de Prof.

Anamaria Rus [i Prof. Cosmina Tama[, chilia „Bunei Vestiri”, Schitul românesc Lacu,

Sf. Munte Athos, Editura Publistar, f.a., pp. 21-22.
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fiin]a sa. „M\n\stirea Neam] a fost o adev\rat\ [coal\ a evlaviei [i

form\rii sale duhovnice[ti.”7

De acum `nainte `ncepe lungul proces de deposedare de sine [i

al vie]uirii dup\ legile credin]ei. Ascultarea [i-o face la infirmeria

(„bolni]a”) m\n\stirii [i la biblioteca acesteia. Nem\rginita-i mil\

pentru aproape, poten]ialul afectiv pe care `l poseda i-au fost de real

folos la `ngrijirea bolnavilor, iar dragostea de carte [i-o ostoie[te ci-

tind mult `n bogata bibliotec\ a m\n\stirii, ceea ce `l ajut\ s\ ac-

cead\, printr-o cuprindere mai larg\ [i o `n]elegere mai adânc\, la

valorile fundamentale cre[tine, la harul mântuitor al lui Dumne-

zeu. Smerenia, blânde]ea, milostenia, iubirea `i stau mereu al\turi

`n itinerariul omului Ilie Iacob c\tre Dumnezeu prin Hristos, pro-

ducând o total\ transformare de spirit, de moral\. Sunt efectele

lucr\rii lui Dumnezeu asupra celui care a hot\rât s\ r\spund\

chem\rii sale. 

Religiosul creaz\, totdeauna, umanitate. Vrea s\ ajung\ la Locu-

rile Sfinte, dar nu ob]ine pa[aportul solicitat, pentru c\ nu satisf\-

cuse serviciul militar. Un pelerinaj la m\n\stirile din Oltenia f\cut `n

cursul anului 1934 [i o [edere de un an la m\n\stirea Turnu, de

pe Valea Oltului, `l fac s\ `n]eleag\ [i mai bine c\ scopul unei vie]i

cre[tine este dobândirea Duhului Sfânt, care aduce `n inimi `mp\-

r\]ia lui Dumnezeu. Sfântul Duh `nduhovnice[te [i trupul [i sufle-

tul omului.

Dup\ satisfacerea serviciului militar la un regiment de infanterie

din Dorohoi, unde a fost repartizat, `n virtutea `nsu[irilor sale de „fiu

al mângâierii”, s\ `ngrijeasc\ bolnavii la infirmeria regimentului, re-

vine `n ob[tea m\n\stirii Neam]. ~[i continu\ ascultarea, punând

`n ordine mul]imea de manuscrise [i c\r]i din bibliotec\. Textele bi-

blice [i liturgice `i stau din nou la `ndemân\, ca s\ cunoasc\ via]a

cre[tin\ `n toat\ m\re]ia ei tragic\, s\ se elibereze tot mai mult de

limitele sale individuale, s\ devin\ con[tient de comuniunea ecle-

ziastic\ [i s\ `n]eleag\ c\ Biserica este, ca trup sfânt al lui Hristos,

singurul loc al `ndumnezeirii.

Umezeala zidurilor [i praful `i macin\ s\n\tatea [ubred\, dar tâ-

n\rul monah Ilie Iacob nu renun]\ la lectur\ [i studiu. La credin]a

din iubire, el ]inea s\ adauge cunoa[tere prin ini]iere, prin `nsu[irea

7 Lucian Tomitanul, Cuviosul Ioan Iacob de la Neam]u (Hozevitul), `n Sfin]i

români [i ap\r\tori ai legii str\mo[e[ti, Bucure[ti, 1987, p. 552. 
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`nv\]\turii religioase cre[tine. Nu voia s\ cread\ doar dintr-un

impuls interior: „Crede [i nu cerceta”. Dotat cu darul `n]elegerii, el

cerceteaz\. F\r\ `ndoial\, nu `nl\tur\ valoarea tr\irii, a iubirii, ca

form\ de cunoa[tere a divinului. Observ\ natura, frumuse]ea [i

noble]ea ei [i, prin ea, `l percepe pe Dumnezeu, creatorul naturii,

fapta Lui, ajungând la o tr\ire spiritual\ intens\, la extaz [i re-

vela]ie. Dar, la tr\irea lui Dumnezeu, adaug\ [tiin]a despre Dum-

nezeu. Cunoa[terea religioas\ presupune, cu necesitate, o ini]iere,

o folosire a propriilor facult\]i mintale, cum le ceruse Iisus celor

ce-l ascultau.

~nva]\ greaca [i slavona, la care adaug\ [i limbi moderne: fran-

ceza, engleza, germana [i, mai târziu, araba. Cite[te scrierile mis-

ticilor r\s\riteni [i apuseni, care nu sunt doar transpuneri literare

ale experien]elor lor contemplative, ci [i `ndrum\ri spirituale, ce pot

conduce, progresiv, de la ignoran]\ la iluminarea adev\rului divin.

La credin]a-i puternic\ adaug\ autoperfec]ionarea, o perfec]ionare

interioar\, continu\, nu doar devo]iune [i credin]\ necondi]ionat\.

Este o activitate intelectual\, cu finalitate precis\, valoroas\ prin prisma

scopului s\u. Este calea logicii pentru cunoa[terea spiritual\, f\r\

specula]ii metafizice subtile [i anxiet\]i suflete[ti. Dumnezeu i-a dat

omului ra]iunea pentru a judeca singur [i libertatea de a alege.

Atmosfera monastic\ de la M\n\stirea Neam] care `ndemna la

minimalizarea trupului [i intensificarea rug\ciunii liturgice [i perso-

nale, `l ajut\ s\-[i reg\seasc\ adev\rata natur\, preg\tindu-l s\ intre

`n cinul c\lug\resc.

Pe 8 aprilie 1936, `n Miercurea Mare a S\pt\mânii Sfintelor Pa-

timi, rasoforul Ilie Iacob este c\lug\rit, `n Biserica Mare a m\n\s-

tirii, de noul stare], arhimandritul Valerie Moglan (viitor episcop-

vicar la Ia[i). Prime[te numele de Ioan Iacob, iar na[ [i p\rinte

duhovnicesc `i este ieromonahul Ioachim Sp\taru, egumenul Schitului

Pocrov, un respectat om al duhului.

~n to]i anii petrecu]i la M\n\stira Neam] a fost infirmier, biblio-

tecar, intendent la St\re]ie [i profesor la [coala monahal\. A dus,

cu adev\rat, o via]\ lucr\toare, formatoare, [tiind c\ mântuirea nu

este un dar necondi]ionat al Mântuitorului, ci o posibilitate oferit\

individului. Ea trebuie recâ[tigat\ de fiecare prin efort personal.

„Umbla, pream\rindu-L pe Dumnezeu”, cum cere Sfântul Ioan

Sc\rarul, dar ambian]a peniten]ial\ a m\n\stirii nu i se pare c\lug\-

rului Ioan Iacob `ndeajuns. N\zuie[te la dobândirea personal\ a
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Sfântului Duh, la atingerea idealului monahismului ortodox, prin sin-

gur\tate [i t\cere, printr-o via]\ ermetic\, `ntemeiat\ pe rug\ciune

personal\ [i t\cut\. Avea tot timpul `n minte pilda marilor p\rin]i

duhovnice[ti din cele dintâi veacuri ale cre[tinismului, bine asimil-

at\ prin lecturile-i rodnice. Dup\ exemplul acestora, n\zuie[te la

o cunoa[tere nemijlocit\ a lui Dumnezeu, prin tr\irea direct\ a

comuniunii cu El, o tr\ire efectiv\ a divinului.

Calea mistic\ este o alt\ form\ a apropierii de Cel de Sus, prin-

cipiul ascetic fiind unul constitutiv al gândirii religioase, cu o `nalt\

dimensiune etic\. El presupune dep\[irea a tot ce-l leag\ pe om

de lumesc, de „marea vie]ii”, cum el `nsu[i spune `n poezia Lima-

nul duhovnicesc, adic\ eliberarea de fiin]a material\, cu toate

efectele ei: condi]ion\ri afective, sentimente personale (invidie, l\-

comie, furie, fric\, suferin]\).

Aceast\ permanent\ foame de Dumnezeu [i dorul dup\ o via]\

isihast\ `l fac s\ cear\ aprobarea ~naltpreasfin]itului Nicodim, Mi-

tropolitul Moldovei, [i binecuvântarea stare]ului m\n\stirii [i s\

porneasc\ la drum, `n toamna anului 1936, `nso]it de doi monahi,

Claudie Derebreanu [i Damaschin Ignat, spre }ara Sfânt\. Urmeaz\

`ndeaproape urmele Domnului Iisus [i ale Sfin]ilor Apostoli, `nchi-

nându-se la loca[urile sfinte din Ierusalim (Sfântul Mormânt, Gol-

gota), poposind la Betleem, Nazaret, Hebron – un adev\rat itinerar

al omului c\tre Dumnezeu.

Este primit `n ob[tea unei vechi a[ez\ri monahale de pe Valea

Cedrilor, `ntre Ierusalim [i Marea Moart\, `n apropiere de Betleem,

M\n\stirea Sfântul Sava, o vestit\ m\n\stire, `ntemeiat\ de Sfântul

Sava cel Sfin]it († 532)8. Aici [i-a g\sit, `n sfâr[it, echilibrul vie]ii. A

descoperit adev\rul [i s-a bucurat de el. Harul produce `n el o ener-

gie, care va forma o existen]\ complet\, arz\toare, bogat\ `n gân-

dire, `n medita]ie. Pentru c\ renun]area de sine las\ loc iubirii pen-

tru ceilal]i, iubirea fiind calea [i semnul mântuirii suflete[ti. Toate

lucrurile le va `ndeplini aici, `n comunitatea monastic\, din dra-

goste, din iubire cre[tin\. A fost infirmier, farmacist, bibliotecar,

paracliser, ajutor de econom, ghid. Mult vestita bibliotec\ a m\n\s-

tirii `i st\ la `ndemân\, pentru a-i `mplini neostoita sete de cunoa[tere.

8 Cf. Dr. Irineu Pop Bistri]eanul, episcop-vicar, Sfântul Ioan Iacob Sihastrul, ro-

mân de la Hozeva, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 25. 
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Cite[te, scrie [i traduce din limba greac\, pe care ajunge s-o st\pâ-

neasc\ la perfec]ie, lucr\ri ale marilor p\rin]i duhovnice[ti.

Toleran]a, generozitatea, altruismul, ce au constituit pentru el

esen]a vie]ii, l-au f\cut s\ nu r\mân\, zile [i nop]i, doar la c\-

p\tâiul c\lug\rilor b\trâni [i nevolnici. Cu aceea[i d\ruire i-a `n-

grijit [i pe arabii [i beduinii bolnavi sau r\ni]i `n r\zboi, pe to]i

considerându-i „o familie `ntru Dumnezeu” [i semeni ai lui Dum-

nezeu. Etica iubirii a fost reprezentat\, str\lucit de acest ales al Dom-

nului – etic\ devo]ional\ [i cuprindere sintetic\ fratern\.

De[i a preferat cunoa[terea personal\, direct\ a lui Dumnezeu,

pe calea mistic\, prin ascez\ fizic\, abstinen]\ [i practica rug\-

ciunii – personal\ [i comunitar\, cuviosul Ioan Iacob l-a avut al\-

turi pe unul din cei mai str\luci]i duhovnici tr\itori pe atunci, `n

}ara Sfânt\, p\rintele ieroschimonah Sava, macedo-român, cunos-

c\tor al limbii române, om aproape de Dumnezeu, `nvestit cu mare

har. Acesta i-a fost un statornic `ndrum\tor spiritual, un pov\uitor

divin, cu un rol hot\râtor `n spiritualizarea sa. Recunosc\tor pentru

„hrana duhovniceasc\” primit\, „nevrednicul fiu duhovnicesc” `i

va `nchina o „duioas\ versuire”, atunci când acesta se s\vâr[e[te

din via]\:

„O, suflet plin de bun\tate,

Limanul nostru la nevoi,

Duhovnicescule p\rinte,

De ce te-ai dus de lâng\ noi?

Când ne uitam odinioar\

La chipul t\u cel prea senin,

Uitam durerea cea amar\,

Opream al inimii suspin.

{i auzindu-]i vorba dulce, 

De[i eram de rele plini,

Noi nu mai socoteam atuncea

C\ ne afl\m printre str\ini”9.

9 Duioasa versuire. Celui plecat, duhovnicul Sava-ieroschimonahul, `n Hran\

duhovniceasc\, ed. cit., p. 56.
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L-a cunoscut pe Dumnezeu prin propria experien]\, dar la efor-

tul s\u de accedere la divin a ad\ugat [i calea mediat\.

Este omul d\ruirii totale. ~[i pune [i trupul [i sufletul `n slujba

dragostei pentru Dumnezeu, pentru lucrarea mântuirii [i a iubirii. O

d\ruire a for]elor fizice [i morale, a `ntregii fiin]e, iar ardoarea mili-

tant\ `i `ng\duie s\ `ndure toate `ncerc\rile, s\ `nfrunte nu pu]i-

nele greut\]i `ntâmpinate pe drumul mântuirii sale [i a fra]ilor s\i

`ntru Hristos.

Clima neprielnic\, hrana pu]in\ [i oboseala `i macin\ trupul

sl\bit de boal\. Se hot\re[te s\ se retrag\ `n locuri singuratice, unde

putea s\ se cufunde `n contempla]ie. Tendin]a aceasta de retra-

gere `n pustie urc\ pân\ aproape de perioada consolid\rii cre[tinis-

mului, `n secolul patru, [i n-a `ncetat de atunci.

Tr\ie[te o vreme (1939-1940) `n pustiul Fesco, ast\zi Qumran,

`ntr-o pe[ter\ aproape de Marea Moart\. Vie]uirea `n aceast\ pus-

tie, cu lips\ de hran\ [i ap\ s\lcie este grea. Se mut\, cu ucenicul

s\u, românul Acachie, la pe[tera de la Calomona, nu departe de

Iordan [i Marea Moart\, `n apropierea m\n\stirii Sfântul Ghe-

rasim. Condi]iile de trai sunt [i aici deosebit de grele, cu frigul pus-

tiului, umezeala pere]ilor pe[terii [i lipsa apei. Fratele Acachie se

`mboln\ve[te grav de pl\mâni [i se `ntoarce `n România. ~i ia locul

ucenicul Ioanichie Pârâial\, care, cu mult devotament, l-a slujit

pân\ la moarte. I-a publicat o parte din scrieri, i-a popularizat, ne-

`ncetat, formula de via]\ [i imaginea de model moral, de gândire

[i comportament. Spune ucenicul: „~ntorcându-se `n ]ar\ ucenicul

Cuviosului, iar eu [tiind de numele [i nevoin]a Cuviosului Ioan,

cu binecuvântarea p\rintelui duhovnic Sava, l-am rugat pe Sfântul

Ioan s\ m\ primeasc\ `npreun\ cu dânsul `n acea pe[ter\. {i a[a am

sih\strit amândoi `n pe[tera Calomona, aproape de Marea Moart\, un

an [i jum\tate, `n lipsuri [i ispite foarte grele. Din afar\ ne sup\-

rau lipsa de hran\ [i de ap\, bolile, mai ales reumatismul, din cauza

umidit\]ii [i a s\rii, [i dizenteria care l-a lovit pe P\rintele Ioan,

`ncât credeam c\ va muri. Iar din\untru ne sup\rau gândurile, n\-

lucirile diavole[ti, singur\tatea [i celelalte ispite pustnice[ti. Totu[i

aici ne rugam mult, posteam mult, dormeam câteva ceasuri pe o

scândur\, citeam c\r]i sfinte, cântam, s\vâr[eam cele [apte laude

zilnic [i privegheam.
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Noaptea, mai ales, P\rintele Ioan se lini[tea singur `n pustie,

nu departe de pe[ter\ [i se ruga mult, cu mâinile ridicate spre cer,

a[a cum `l `ndemna Duhul Sfânt. ~n aceast\ pe[ter\, a tradus

P\rintele Ioan Prohodul Maicii Domnului din limba greac\ `n limba

român\, alc\tuindu-l `n stihuri […]. Bolile [i suferin]ele trupe[ti [i

suflete[ti nu-L `ngenunchiaz\. Fa]a `i este senin\, niciodat\ tul-

burat, poate mâhnit uneori”10.

~n 1940-1941, `l g\sim `ntr-un lag\r de pe mun]ii M\slinilor. Iz-

bucnise cel de-al doilea r\zboi mondial [i luptele din nordul Africii

i-au f\cut pe englezii victorio[i s\-i adune pe germani, italieni [i pe

români (pe atunci alia]ii Germaniei) `n lag\r. De[i starea s\n\t\]ii

sale este precar\, practicile ascetice agravându-i mult s\n\tatea, mo-

nahul Ioan, datorit\ cunoa[terii limbilor str\ine, printre ele engleza

[i germana, este re]inut mai mult decât al]ii `n lag\r, aproape un an,

ca t\lmaci.

~n 1941, este eliberat [i se re`ntoarce, la M\n\stirea Sfântul

Sava, unde r\mâne pân\ `n 1947, cu starea s\n\t\]ii mult `mbun\-

t\]it\ dup\ rug\ciunile la moa[tele Sfântului Teodosie, aflate la o

m\n\stire din apropiere. ~[i reia vechile ocupa]ii, supunând totul

credin]ei, harului. S-a `nvrednicit, f\r\ r\gaz, de o credin]\ lumi-

nat\, de o `n]elegere profund\ a celor sfinte. ~mbinarea exem-

plar\ a celor dou\ aspecte ale vie]ii spirituale, ascetic [i haric, nu

a r\mas necunoscut\ celor din jurul s\u. Patriarhul Timotei al Ieru-

salimului `l prohirise[te schimnic, iar nu dup\ vreme la 13 mai 1947,

Arhiepiscopul Eftimie al Filadelfiei `l hirotonete diacon. La câteva

luni (septembrie 1947), `n cadrul unei Sfinte Liturghii, ]inut\ `n ro-

tonda Bisericii Sfântului Mormânt din Ierusalim, este `nve[mântat

preot, la recomandarea superiorului A[ez\mântului Românesc din

Ierusalim, Victorin Ursache, devenit [i egumenul schitului românesc.

Pe lâng\ acest a[ez\mânt, exista, pentru folosin]a c\lug\rilor [i pe-

lerinilor români, Schitul Românesc de la Iordan, situat aproape de

locul unde a fost botezat Mântuitorul. Era o adev\rat\ oaz\ româ-

neasc\, pe care Sfântul-preot a evocat-o `ntr-o poezie, intens colo-

rat\ afectiv, Singura mângâiere româneasc\:

„~n vale unde alb\stre[te

Se scurge apa din Iordan,

10 Via]a [i minunile Sfântului Ioan Iacob, ed. cit., pp. 39-40.
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Iar unde lunca se z\re[te

~i schitul Sfântului Ioan.

Ascuns `n mijlocul pustiei,

Pe malul Sfântului Iordan,

Acest l\ca[ al României

Ne-a fost la to]i ca un liman.

O, leag\n Sfânt de mângâiere

Al sufletului meu pribeag!

Privind, mai uit a mea durere, 

C\ tare ne erai tu drag.”11 

Timp de cinci ani, pân\ `n 1952, el cunoa[te pacea râvnit\ de

atâta vreme, lini[tea exterioar\ [i interioar\ a unui suflet deplin pu-

rificat, transformat prin har. Cu ajutorul celor [apte c\lug\ri [i al câ-

torva maici de la schit, a zidit mai multe chilii pentru monahi, dar

[i pentru pelerinii, numero[i, atunci, care ajungeau acolo. Sfânta Litur-

ghie o slujea zilnic, cu adânc\ evlavie, spovedea [i `mp\rt\[ea cre-

dincio[ii, explicându-le acest sacru semn al unirii cu Iisus, sub chi-

pul pâinii [i al vinului.

„Nevoin]a lui era aceasta, – scrie ucenicul Ioanichie Pârâial\,

ziua nu mânca nimic pân\ la apusul soarelui [i rostea ne`ncetat ru-

g\ciunea din inim\, iar cu mâinile lucra `n gr\din\, la `ntre]inerea

schitului [i odihnea cu dragoste pelerinii români [i str\ini, care po-

poseau aici. Noaptea f\cea slujbele rânduite `n biseric\, spovedea

`nchin\torii [i se retr\gea câteva ore `n lini[te `ntr-o pe[ter\ de pe malul

Iordanului, iar diminea]a se `ntorcea la schit cu chipul luminat12.

Mai adaug\ ucenicul: „~n pe[ter\ avea câteva c\r]i sfinte [i

teancuri de manuscrise copiate, traduse sau compuse de el la lu-

mina zilei sau, mai ales, noaptea, la lum\nare. Din aceste tradu-

ceri [i din versurile sale `mi citea uneori mie. Alteori `mi povestea

despre via]a sa de copil orfan, plin\ de suferin]e [i lacrimi, [i ade-

seori plângea la rug\ciune sau când vorbea cu mine. Era un suflet

11 Singura mângâiere româneasc\, `n Hran\ duhovniceasc\, ed.cit., p. 137.

~n `nsemnarea din josul paginii se precizeaz\ c\ a scris poezia când era internat

la Spitalul german de pe muntele Eleon [i, de acolo, privea lunca Iordanului [i

Schitul românesc.
12 Hran\ duhovniceasc\, ed. cit., p. 10.
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duios, blând, pa[nic [i foarte râvnitor ap\r\tor al Ortodoxiei Sfin-

]ilor P\rin]i”13.

Spiritul de prietenie, de iubire pentru al]ii l-au `ndemnat s\ pro-

pov\duiasc\, f\r\ osteneal\, cuvântul lui Dumnezeu. A fost un pre-

dicator care i-a `nv\]at pe to]i acei cu care a venit `n contact, mo-

nahi [i pelerini, c\ scopul destinului omenesc este apropierea de

Cel de Sus, spiritualizarea, sfin]irea. Omul a fost creat, spunea el,

pentru a-l l\uda, a-l pream\ri [i sluji pe Dumnezeu, Domnul nostru,

prin poc\in]\ [i credin]\, care duc la mântuire – singura traiec-

torie spiritual\ a umanit\]ii c\tre divin.

Dintotdeauna, dorin]a omului a fost aceea de a se afla `n cen-

trul sacralit\]ii, de a dep\[i condi]ia uman\ [i de a accede la cea

divin\, `n termeni cre[tini, la condi]ia dinaintea c\derii `n p\cat.

Monahul Ioan Iacob avea sentimentul sacrului [i din c\r]ile Sfinte

aflase c\ `n religia cre[tin\ sacrul este centrat pe figura lui Iisus.

Tot de aici `n]elege c\ totul `n lume este sacru, de vreme ce totul

poate fi sfin]it. „Omul nu poate exista f\r\ sacru, nu poate tr\i `n-

tr-o lume desacralizat\”, scrie Julien Ries, `n conving\toarea sa carte,

Sacrul `n istoria religioas\ a omenirii14. 

Mircea Eliade insist\, `n Tratatul s\u de Istorie a religiilor15, asu-

pra sacrului, asupra „nostalgiei paradisului”, care presupune recu-

noa[terea lui Dumnezeu drept cauza prim\ [i final\ a existen]ei,

drept o realitate suprem\. Numai prin [i `n Dumnezeu se poate do-

bândi mântuirea. Altfel spus, Sfântul Ioan Iacob a popularizat, `n

esen]\, cateheza comun\, ale c\rei fundamente se reg\sesc `n Evan-

gheliile dup\ Marcu [i Matei. Aceste adev\ruri erau comunicate cu

bucurie, c\ldur\, departe de metafizica subtil\, de nelini[tile cazuis-

ticii. Avea darul vorbirii, era un `nv\]\tor, un om al comunic\rii.

Mesajul divin p\trundea lesne [i drept `n inima credincio[ilor. Vor-

bea cu emo]ie comunicativ\, deoarece tr\ia deplin ceea ce pre-

dica, `ntr-un mod simplu, familiar, cu dorin]a de a-i face s\ `n]e-

leag\ [i s\ devin\ mai buni. Este un mod eminamente duhov-

nicesc, f\r\ artificii retorice. C\uta s\ conving\ spiritul, dar [i s\ `n-

c\lzeasc\ inima. Cunoa[terea, [tia bine, este condi]ionat\ de credin]\

13 Via]a [i minunile Sfântului Ioan, ed. cit., p. 54.
14 Julien Reis, Sacrul `n istoria religioas\ a omenirii, Editura Polirom, Ia[i, 2000.
15 Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor, Editura Humanitas, Bucure[ti, 1992,

p. 380.
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[i `n]elegere, iar `n]elegerea de credin]\. „Dac\ nu ve]i fi crezut mai

`ntâi, nu ve]i `n]elege” (Isaia 7, 9).

Era c\utat [i iubit de credincio[i pentru c\ a [tiut c\ a propo-

v\dui `nseamn\, de fapt, a `ndemna la schimbarea [i sporirea fiin-

]ei, a mângâia. Harisma [i harul l-au ajutat pe egumenul Ioan s\

defineasc\ [i s\ creeze un comportament misionar exemplar, pro-

punând `n via]a-i apostoleasc\ un singur model, pe Hristos, [i un

singur program: Dumnezeu este bucurie. „Crezut-am, pentru aceea

am gr\it”, spune Sfântul Pavel, reluând cuvintele psalmistului, in-

cluzând dinamica misiunii `n actul de credin]\.

Unind via]a contemplativ\ cu cea activ\, pus\ `n slujba aproa-

pelui, p\rintele Ioan Iacob g\se[te timp [i pentru vechile-i preo-

cup\ri literare, pentru poezie. Este jurnalul s\u sufletesc, `n care

contempl\ lumea `n conota]iile-i sacre, de crea]ie divin\, dar [i `n

dimensiunea ei cotidian\, `nsistând `n stihurile sale, mai cu seam\,

asupra destinului s\u `n rela]ie cu Dumnezeu, `ncheindu-[i, `n efu-

ziuni lirice, medita]ia [i contempla]ia – centrele devo]iunii sale. A scris,

cum de `ndat\ vom demonstra, o poezie ata[at\ fondului afectiv al

omului, cu privilegiul de a fi `n]eleas\ de to]i [i totdeauna. 

Existen]a aceasta activ\, pe care o duce ca stare], preot, egumen,

predicator, devine prea grea pentru s\n\tatea sa [ubred\. Se ho-

t\r\[te s\ `ncredin]eze altuia grijile schitului [i, dup\ o scurt\ inter-

nare `ntr-un spital din Ierusalim, se retrage `n aspira]ia sa continu\

spre rug\ciune [i medita]ie, `mpreun\ cu devotatul s\u ucenic, Ioa-

nichie Pârâial\, `n noiembrie 1952, la M\n\stirea Sfântul Gheor-

ghe Hozevitul, situat\ pe valea râului Horat (ast\zi Cherit), `n pus-

tia Hozeva. Era un loc `nc\rcat de istorie. Aici a tr\it profetul Ilie,

prigonit de arabi [i tot aici Sfântul Ioachim a fost vestit de `ngeri c\

so]ia sa, Ana, stearp\ [i `naintat\ `n vârst\, o va na[te pe Fecioara

Maria16.

Opt ani de via]\ – ultimii – [i i-a tr\it aici, `n mare austeritate,

`ntr-o aspr\ ascez\, existând doar pentru Dumnezeul Care l-a creat.

Vara se retr\gea `ntr-o pe[ter\ din apropiere, numit\ „Chilia Sfânta

Ana”, din pustiul Ruva, pe malul stâng al pârâului. Se hr\nea su-

mar, dormea pe o rogojin\ `ntins\ pe o scândur\, la cap având o

piatr\, se ruga necontenit, medita [i scria, dorind s\-[i elibereze

sufletul. T\cere [i rug\ciune, poc\in]\ [i sl\vire este via]a sihastrului

16 Dr. Irineu Pop Bistri]eanul, op. cit., p. 36.



119ISTORIE ECLESIAL|

Ioan, adev\rat ideal al monahismului ortodox. Poc\in]a unui suflet

este ceva tainic, divin. Ea scap\ observa]iei directe [i schemelor.

Este ultimul popas pe care `l face `n cronologia progresiv\ a

existen]ei sale. Este tot mai slab, bolnav, dar puterea lui Dum-

nezeu s\l\luie[te `n sl\biciunea lui. Nici o tânguire, ci doar sufe-

rin]\ [i rug\ciune. Se ruga ne`ncetat, cum ceruse Sfântul Pavel, o

rug\ciune umil\, curat\, o „rug\ciune a inimii”, nu rug\ciunea su-

fletului, ci ruga `ntregii persoane, trupul inclusiv; este ruga pe care

Duhul Sfânt o roste[te `nl\untrul fiin]ei umane.

M\rturia ucenicului s\u ne sprijin\ afirma]iile. „Cât a fost bol-

nav, niciodat\ nu a oftat sau suspinat, ci le-a r\bdat pe toate cu

senin\tate [i bucurie. Apoi t\cea mult, nu r\dea niciodat\, se ruga

ne`ncetat cu inima [i r\bda cu mult\ t\rie bolile [i necazurile vie]ii.

}inea post aspru, primind foarte pu]in\ mâncare [i b\utur\, cât s\-[i

]in\ zilele, iubea mult lini[tea [i singur\tatea, ]inea cu t\rie la dreapta

credin]\, la tradi]iile [i la Sfintele Canoane [i avea totdeauna min-

tea a]intit\ la Hristos r\stignit pe Golgota. Nimic din cele p\mân-

te[ti nu cugeta, nici nu voia s\ [tie. Astfel, trupul s\u, mintea [i

sufletul erau desp\timite [i unite tainic cu Dumnezeu, prin rug\-

ciune [i prin darul Duhului Sfânt”17.

Are presentimentul mor]ii `n vara anului 1960, dar previziunea

stingerii este `nso]it\ de calm, lini[tea interioar\, [tiind c\ moartea `n-

seamn\ ve[nicie, triumful ei semnificând biruin]a eternului asupra

vremelnicului.

Retras `n singur\tatea pe[terii, comunic\ pu]in cu lumea exte-

rioar\, doar prin intermediul ucenicului s\u Ioanichie [i, uneori,

prin scrisori [i stihuri, cu neuitatul s\u duhovnic de la M\n\stirea

Sfântul Sava, mult pre]uitul Sava „Cu]ovlahul”.

~n consim]irea mor]ii – legea implacabil\ c\reia ne supunem

cu to]ii – el `[i `nseamn\ pe peretele pe[terii data sfâr[itului s\u.

„~nso]it de sfântul `nger,

Duhul meu acum,

Cu fiorii reci de team\

Se apropie de vam\.”18

17 Via]a [i minunile Sfântului Ioan Iacob, ed. cit., p. 56.
18 Pe calea ve[niciei, `n Hran\ duhovniceasc\, ed. cit., p. 112. 
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Miercuri, 4 august 1960, se `mp\rt\[e[te singur cu Sfintele Taine,

iar, `n zorii zilei de joi, 5 august, se mut\ `n ve[nicie.

„~n zorii zilei de joi, – `[i aminte[te ucenicul –, cuviosul P\-

rintele nostru Ioan, singurul sihastru român din Valea Iordanului, a

r\suflat adânc [i [i-a dat sufletul `n mâinile lui Dumnezeu. Eu st\-

team `n genunchi, lâng\ capul lui [i plângeam c\ r\mân singur,

p\r\sit de p\rintele meu duhovnicesc.”19

Avea numai 47 de ani. S-a stins ca om [i a devenit ve[nic, ca

sfânt.

Slujba ̀ nmormânt\rii a fost oficiat\ de arhimadritul Amfilohie, sta-

re]ul M\n\stirii „Sfântul Gheorghe Hozevitul”, `nconjurat de c\lu-

g\rii [i pustnicii din `mprejurini. ~n timpul slujbei a venit un stol

de p\s\ri, cele hr\nite zilnic de sihastrul Ioan, au b\tut zgomotos

din aripi [i n-au plecat pân\ ce ocrotitorul lor n-a fost pus `n mor-

mânt. Trupul f\ptuirii sale omene[ti, prohodit, a fost a[ezat sub scân-

duri `nt\rite cu mortar, `n pe[tera `n care s-a s\vâr[it, unde a r\mas

dou\zeci de ani. Sufletul i s-a `n\l]at sus, la Dumnezeul s\u venerat.

~n vara anului 1980, Ieromonahul Pantelimon, fostul s\u frate

`ntru pustie, tr\itor `n Statele Unite ale Americii, la Boston, a venit

cu un grup de 20 de pelerini `n }ara Sfânt\. Câ]iva dintre ace[tia `l

cunoscuser\ pe Cuviosul Ioan când era `n via]\ [i ]ineau s\-l

revad\ [i s\ fie binecuvânta]i de dânsul. Aflând de sfâr[itul lui lu-

mesc, s-au dus la pe[tera Sfânta Ana spre a i se `nchina la mor-

mânt. ~n dorin]a de a-i s\ruta osemintele, cu binecuvântarea sta-

re]ului Amfilohie, i se deschide mormântul. Un miros de bun\ mi-

reasm\ s-a r\spândit la ridicarea capacului sicriului, iar trupul [i

`mbr\c\mintea erau `ntregi.

„Ne a[teptam s\ vedem numai sfinte oseminte, dar nu bun\

mireasm\. Când am luat scândura, ce s\ vezi? P\rintele Ioan dormea,

cu trupul neatins de stric\ciune, a[a cum l-am pus. Parc\ l-am fi pus

`n mormânt de câteva ceasuri. ~n el s\l\[luia darul lui Dumnezeu.”20

~n ziua de 8 august 1980 s-a petrecut, spre uimirea [i bucuria

celor de fa]\, minunea. „Slav\ }ie, Doamne, pentru aceast\ minune!

Cuviosul Ioan Iacob Românul este sfânt!”, s-a rostit atunci.

19 Hran\ duhovniceasc\, ed. cit., p. 11.
20 Petroniu T\nase, Alte [tiri despre Cuviosul Ioan cel Nou Hozevitul, `n „Bise-

rica Ortodox\ Român\”, 1982, nr. 3-4, p. 297.
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La 15 august, de s\rb\toarea „Adormirea Maicii Domnului”,

moa[tele au fost puse `n sicriu [i purtate, „u[oare ca un fulg”, pân\ la

M\n\stirea „Sfântul Gheorghe Hozevitul”. Ast\zi, sfintele sale moa[te,

a[ezate `ntr-o racl\ din lemn de chiparos, se afl\ `n paraclisul „Sfântul

{tefan”, al\turi de moa[tele Sfântului Gheorghe Hozevitul.

Cinstitele moa[te, p\strate neatinse, [i sfin]enia pilduitoarei lui

vie]i au `ndemnat Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s\-l

canonizeze, `n [edin]a solemn\ din 20 iunie 1992. Cuviosul Ioan

Iacob devine Sfântul Ioan cel Nou de la Neam] (Hozevitul) sau

Cuviosul Ioan Iacob Românul de la M\n\stirea Neam]. Ziua de pr\z-

nuire a fost fixat\ la 5 august, data mut\rii sale la cele ve[nice.

Vin s\ se `nchine la sfintele sale moa[te, pelerinii ortodoc[i din

România, Israel, Grecia, Cipru, Serbia, Siria, Statele Unite ale Ame-

ricii. Este respectat [i pr\znuit cu devo]iune, nu doar de ortodoc[i,

ci [i de mozaici [i musulmani, pentru c\ Sfântul Ioan Iacob, pre-

cum Apostolii [i `ntemeietorii de Biseric\, se distinge [i prin cali-

t\]i supranaturale, fapte ale sfin]eniei, vizibile `nc\ din tinere]e, când

avea vedenii [i f\cea prorociri. A avut darul de exorcist, alungând

duhurile rele `n numele lui Iisus [i s-a manifestat ca vindec\tor,

ori de câte ori mâna i se oprea pe capul bolnavului. Investitura di-

vin\ patroneaz\ [i ast\zi minunile ce se s\vâr[esc `n preajma raclei

sale, `n paraclisul „Sfântul {tefan”. Manifest\rile harismatice [i vir-

tu]ile taumaturgice, precum cele ale marilor mistici, fac s\ vibreze,

prin for]a lor demonstrativ\, sensibilitatea oamenilor [i-i `ndeamn\

s\ tr\iasc\ dup\ legile credin]ei.

Ucenicul s\u, p\rintele Ioanichie Pârâial\, i-a p\strat vie amin-

tirea. R\mas `n ob[tea M\n\stirii din Hozeva, ca arhondar, para-

cliser, brutar, `i duce pe pelerinii veni]i s\ se `nchine, pentru care

trage clopotele la venirea [i la plecarea lor, la Sfintele Moa[te ale

fostului s\u duhovnic mult respectat, le poveste[te via]a Sfântului,

`i conduce la pe[tera „Sfânta Ana”, le arat\ l\mâiul s\dit [i udat zi de

zi, scara de 7 metri, pe care urca [i cobora la chilie, piatra zidului,

unde Sfântul [i-a `nsemnat data sfâr[itului s\u ca fiin]\ uman\. I-a

aprins candela la mormânt [i i-a udat l\mâiul s\dit de Cuviosul Ioan,

timp de 23 de ani. R\m\sese singurul român pe meleagurile sfin-

]ite ale Iordanului. La 28 septembrie 1992, se s\vâr[e[te din via]\.

L\mâiul udat zi de zi se uscase. Era semnul plec\rii sale la Domnul.

Cuviosul Ioan Iacob, `i spusese P\rintele Ioanichie unui c\lug\r, vrea
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s\ se `ntoarc\ acas\, s\ fie `ntre ai s\i, aproape de icoana f\c\-

toare de minuni a Maicii Domnului de la M\n\stirea Neam], `na-

intea c\reia `[i f\cuse f\g\duin]ele.

Cu adev\rat, m\n\stirea sa de metanie `l a[teapt\, de ani de

zile, s\ revin\ acas\. S-a `ntors doar cu chipul s\u sfânt zugr\vit pe

icoan\ [i cu un deget din Sfântul s\u trup, aducând peste m\n\stire,

peste Moldova [i peste `ntreaga neuitat\ ]ar\, binecuvântarea sa.

~l mai a[teapt\ [i cu o maiestoas\ Catedral\, zidit\ `n curtea Se-

minarului Teologic „Veniamin Costache”, o neasemuit de frumoas\

bijuterie arhitectonic\, `n\l]at\ cu binecuvântarea Preafericitului P\-

rinte Patriarh Daniel, [i cu osteneala, f\r\ m\sur\, a P\rintelui Di-

rector al Seminarului Teologic, Ioan Mihoc. Aici se vor odihni sfin-

tele moa[te, binecuvântate [i nestricate de p\cat [i de vreme, ale mult

nevoitorului Ioan Iacob Românul, om al lui Dumnezeu, urm\tor

[i plinitor al slavei Evangheliei, ocrotitorul României [i al `ntregii

Ortodoxii.

La Cr\iniceni, pe acela[i loc [i dup\ modelul locuin]ei p\rin-

te[ti, a fost reconstruit\ [i sfin]it\, pe 6 septembrie 2003, casa Sfân-

tului [i tot aici, a luat fiin]\ „Centrul de pelerinaj Sfântul Ioan Iacob

Românul (Hozevitul)”, sfin]it de Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel,

pe atunci Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei, dup\ ce a avut loc ca-

nonizarea solemn\ a Sfântului, pe 21 iunie 1992.

~n fiecare an, pe 4 august, se oficiaz\ slujba privegherii, cu ru-

g\ciuni [i cânt\ri de laud\ c\tre Sfântul Ioan Iacob, `n paraclisul

sfin]it al Catedralei de la M\n\stirea Neam], iar pe 5 august, ziua ho-

t\rât\ de Sfântul Sinod pentru pr\znuirea Sfântului, zi când Sfân-

tul a trecut la via]a ve[nic\, se s\vâr[e[te Sfânta Liturghie de c\tre un

impresionant sobor de preo]i, stare]i, arhierei, totdeauna `n frunte cu

Preafericitul P\rinte Daniel. Pelerini de pretutindeni `ngenuncheaz\,

zi de zi, cu evlavie `n fa]a icoanei Sfântului – „român sfânt `n }ara

Sfânt\” – `mplorându-l ca, prin rug\ciunile sale la Hristos, Tat\l

Ceresc, s\ fereasc\ ]ara [i poporul s\u de primejdii [i necazuri [i

s\ ne d\ruiasc\ tuturor bucuria [i pacea ~mp\r\]iei Sale.

Opera sa scris\ a fost publicat\, chiar dac\ fragmentar, `n multe

edi]ii; s-au alc\tuit biografii, i s-au consacrat acatiste de pream\rire

[i laud\ a sfin]eniei sale, toate fiind forme de manifestare, diferite,

dar nu mai pu]in semnificative, ale dragostei [i respectului pentru

fapta vie]ii sale.
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Personaj simbolic, Sfântul Ioan Iacob are, a[adar, un destin ac-

tiv, pentru c\ este `nve[nicit `n memoria posterit\]ii, prin datele

realului [i nu prin lucrarea imagina]iei.

Cultul cre[tin al sfin]ilor este una din legile Bisericii noastre or-

todoxe. Respectându-l [i practicându-l, `mplinim nevoia noastr\ de

profunzime spiritual\.

Un sfânt ars de credin]\ — poet

S-a spus – [i nu f\r\ temei – c\ arta, `n general, [i poezia, `n

special, sunt caracteristici expresive ale individualit\]ii, ale structurii

organice, intime, cu profunde semnifica]ii caracterologice.

Acest adev\r se confirm\ [i `n „cazul” artistic al sfântului-poet

Ioan Iacob Românul.

Spirit fundamental religios, care a f\cut din comuniunea sa cu

Dumnezeu idealul suprem al `ntregii sale vie]i, retr\indu-[i, liric,

urcu[ul spre muntele Tabor, nu a putut fi, prin talent nativ [i in-

tui]ie artistic\, decât un poet religios. Cugetul [i sensibilitatea i-au

fost mi[cate de adorarea lui Dumnezeu, de aceea opera-i scris\ este,

`n chip firesc, tr\ire [i reprezentare particularizat\ a universului bi-

blic [i a con]inutului s\u sufletesc.

Lirica religioas\ a Sfântului Ioan Iacob Hozevitul este, mai

totdeauna, rug\ciune [i o inegalabil\ laud\ a crea]iei divine. 

Este con[tiin]a c\lug\rului cuvios, tem\tor [i ap\r\tor al celor

sfinte [i a poetului care-[i cunoa[te posibilit\]ile de a potrivi cuvân-

tul `n vers, pentru a comunica ceea ce simte `n fa]a miracolelor lumii,

[tiind s\ `mpace rigoarea dogmatic\ [i morala cu alegoria [i metafora.

~n „dorul dup\ Patria Cereasc\”, poezia `i este, cum, atât de

adecvat, spune Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, „cântare [i

bucurie, cerere [i recuno[tin]\, lacrimi de poc\in]\ [i tres\rire de

bucurie, preveghere [i pelerinaj, lumin\ pentru suflet [i hran\ du-

hovniceasc\, eliberare [i vindecare de singur\tate”21.

Cu adev\rat, totul este rug\, umilin]\ [i pream\rire a omnipre-

zen]ei divine.

21 Cuvânt `nainte la „Dor de pustie, dor de cer”, M\n\stirea Sih\stria, 1992, p. 3.

Volumul este un „buchet de poezii duhovnice[ti”, scrise de Sfântul Ioan Iacob [i

publicate de arhimadritul Ioanichie Balan, de la M\n\stirea Sih\stria – Neam].
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Document psihologic [i spiritual, a[adar, poezia Sfântului Ioan

Iacob – ilustrare superioar\ a unei `nalte concep]ii despre via]\ [i

credin]\ – `ndeamn\, dup\ lectura ei, la evaluare, la aflarea unei ca-

racteriz\ri care s\ aprecieze justa ei valoare, o crea]ie a spiritului,

n\scut\ dintr-o profund\ necesitate [i `nc\rcat\ de semnifica]ii majore.

O facem, analizându-i poezia `n `ns\[i formula ei, adic\ citind-o

`n cheie cre[tin\ [i explicând-o prin aderen]ele multiple ce o fixeaz\

`n timp [i spa]iu, modalitate care ne `ng\duie s\ descoperim ipos-

taze lirice variate [i forme diferen]iate de expresie.

~n cadrul poeziei culte, poezia Sfântului Ioan Iacob Hozevitul se

situeaz\ `n descenden]a liricii religioase române[ti, care `ncepe cu

Psaltirea `n versuri a lui Dosoftei, prima mare `ncercare de a face

ca limba român\ s\ r\sune `n stihuri. A scris-o „pe cât a putut mai

frumos” acest mitropolit al Moldovei, de curând canonizat de Sfân-

tul Sinod, „deplin c\lug\r [i cucernic [i blând ca un miel”, neaflân-

du-se `n „]ara noastr\ pe ceast\ vreme, un om ca acela”, cum `l ca-

racterizeaz\, cu total\ admira]ie, cronicarul Ion Neculce, `mp\-

când adev\rurile Bisericii cu regulile prozodice [i l\sând poste-

rit\]ii, prin tip\rirea ei, la Ia[i, `n 1673, cea mai `nc\rcat\ de poezie

scriere religioas\.

Dup\ Dosoftei, Ion Heliade R\dulescu, Alexandru Macedonski,

Tudor Arghezi, Vasile Voiculescu, Lucian Blaga, {tefan Augustin Doi-

na[, Nichita St\nescu, Ioan Alexandru vor instaura, `n forme [i re-

zultate diferite, preluând vechile canoane ale poeziei psalmice, o

viziune [i un stil nou `n pream\rirea puterii divine.

~ntre ace[tia `[i g\se[te loc [i Sfântul Ioan Iacob, cu stihurile

sale – „scântei din inim\” – rod al unei voca]ii precis conturate [i

comunicat\ `n condi]ii de autenticitate artistic\.

~n spa]iu, prin numeroasele ei aderen]e, poezia Sfântului Ioan

Iacob se situeaz\ `n etapa deschis\ `ncepând cu anul 1900, când

fenomenul literar românesc cunoa[te mari prefaceri structurale, re-

la]ia dintre tradi]ie [i inova]ie particularizând-o expresiv. Sem\n\-

torismul, prin programul s\u, ap\sa mult pe nevoia de a valorifica,

`n literatur\, etnicul [i eticul, pentru ca acestea „s\ p\trund\ adânc `n

popor”. Poporanismul milita, cu deosebire, prin contribu]ia re-

vistei „Via]a româneasc\”, ap\rut\ la Ia[i, `n 1906, pentru sinteza

organic\ dintre na]ional [i estetic, obligatorie pentru a ne integra

`n universal.
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~n poezie, lupta dintre tradi]ionalism [i modernism se face [i mai

puternic sim]it\. Se preconiza s\ se renun]e la elegiacul eminescian

[i idilismul co[bucian [i s\ se creeze un nou „alfabet artistic”, prin

sincronizarea cu poezia contemporan\ european\, francez\ mai ales,

orientat\ hot\rât spre modernismul parnasian [i simbolist. Disociat\

de etic [i etnic, dar nu [i de na]ional, lirica vremii, prin reprezen-

tan]ii ei cei mai de seam\, lucreaz\ pentru primenirea con]inu-

tului [i `nnoirea modalit\]ilor de expresie. Pân\ la apari]ia marilor

poe]i Arghezi [i Blaga, `n perioada dintre cele dou\ r\zboaie mon-

diale, poezia din primele decenii ale secolului al XX-lea, `mp\r]it\

`ntre vechi [i nou, `nlesnea afirmarea celor mai variate voca]ii ar-

tistice, unele a[ezate `n descenden]a lui Alecsandri, Eminescu, Co[-

buc, altele `ndreptate, odat\ cu D. Anghel, St. O. Iosif, Macedonski

[i G. Bacovia, spre „poezia viitorului”.

Aceast\ sumar\ retrospectiv\ a fizionomiei literaturii române,

dintr-o etap\ istoric\ pe care a str\b\tut-o [i Sfântul Ioan Iacob,

despre care, cu siguran]\, aflase ca elev `n clasele liceale de la Cer-

n\u]i, devine l\muritoare [i pentru `n]elegerea tipului s\u de sensibi-

litate artistic\, model de tr\ire liric\ intens\ `n poezie.

* * *

Opera scris\ a Sfântului Ioan Iacob este restrâns\ ca volum. Ea

`nm\nuncheaz\, orientându-ne dup\ ceea ce a ajuns la noi pân\

ast\zi, dup\ trecerea sa la ve[nicie, departe de ]ar\, pagini de proz\

moralizatoare, oferite ca „hran\ duhovniceasc\”, [i 133 de poezii, `n

care m\rturisirea de credin]\ [i adorarea lui Dumnezeu iau, cum

de`ndat\ vom ilustra, forme diferite de expresie.

Convertirea existen]ei fizice [i a interiorului sufletesc `n vers a

fost, suntem convin[i, mult mai cuprinz\toare [i mai variat\ `n

comunicarea lor. Afirma]ia ne-o sprijinim pe m\rturia devotatului

s\u ucenic: „Dar, dup\ moarte, i-am ales (subl. n.) câteva din cele

mai frumoase poezii [i cuvinte de `nv\]\tur\ compuse de el sau

traduse din limba greac\ [i le-am publicat `n dou\ mici volume, la

Ierusalim, `n anii 1968 [i 1970, sub numele de „Hran\ duhov-

niceasc\”. Mai am `nc\ multe manuscrise (subl. n.), pe care tre-

buie s\ le aleg [i s\ mai public din ele […] ~n vreme de r\gaz mai
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scriu sau copiez la ma[ina de scris din manuscrisele Cuviosului Ioan.

Scriu numai cu mâna stâng\, pentru c\ dreapta este bolnav\. Dar

nu m\ las. Lucrez cât m\ va ajuta Dumnezeu, pân\ `n ceasul `n

care m\ va chema. Am mare n\dejde `n rug\ciunile P\rintelui meu

duhovnicesc, Cuviosul Ioan, pe care l-am slujit cu credin]\ peste

dou\zeci de ani. A r\posat `n bra]ele mele.”22

Poeziile le-a scris Sfântul la lumina zilei dar, mai ales, noaptea,

dup\ rug\ciune, la „lumina de lumânare” [i sub presiunea unei st\ri

extatice, ie[it\ din obi[nuit.

Semnele inspira]iei artistice apar de timpuriu. Avea un cert in-

stinct al voca]iei creatoare [i `nc\ la vârsta euforic adolescentin\ scrie

versuri, `n care `[i comunic\ elanurile [i nelini[tile interioare. Orice

tinere]e trece printr-o criz\ poetic\!

Aceste versuri, recitate, cu certitudine, la serb\rile [colare, s-au

pierdut, cum `[i aminte[te `n paginile sale memorialistice colegul

s\u de gimnaziu [i liceu, preotul Gheorghe Laz\r. Ele au fost ela-

borate, nu ne `ndoim, `n limitele poeziei lui Alecsandri, Eminescu,

Co[buc, poe]i citi]i [i asimila]i `n [coal\. Lucru firesc, atâta vreme

cât experien]a sa de via]\ `i era `nc\ pu]in\, iar cunoa[terea mo-

dalit\]ilor de comunicare cu propria realitate sau a altora era re-

dus\. ~n timp, Sfântul va ad\uga la datele nativit\]ii suflete[ti [i ca-

litatea elabor\rii artistice con[tiente.

Tematica stihurilor sale este circumscris\, `n cea mai mare parte

voca]iei [i profesiei lui. O va am\nun]i singur `ntr-un scurt Cuvânt

c\tre cititori [i `n poezia cu care se deschide culegerea Scântei din

inim\, prima parte a volumului Hran\ duhovniceasc\.

Semnifica]ia titlului culegerii, dat dup\ cel al poeziei sale – ma-

nifest Scântei din inim\, ca [i enumerarea motivelor ce i-au hr\nit

versurile, nu trebuie s\ ne scape.

„Cuvintele stihurilor izbucnesc din inim\ ca ni[te scântei dintr-o

cremene, dar asta se `ntâmpl\ numai atunci când cremenea inimii

este lovit\ de amnarul durerii sau al bucuriei (inspirat\ [i frumoas\-

imagine!), al `ntrist\rii pentru p\cate sau al recuno[tin]ei fa]\ de mi-

lostivul Dumnezeu. Când scriu ceva mai mi[c\tor simt o durere la

inim\, ca [i cum stihurile ar fi ni[te f\r\mituri desprinse din `ns\[i

22 Via]a [i minunile Sfântului Ioan, ed. cit., p. 97.
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inima mea zdrobit\. De aceea, [i cuvintele curg `nso]ite de lacrimi

uneori. Pentru asta, adev\ratele stihuri mi[c\ pe cititori, aproape

tot a[a cum a fost mi[cat\ inima celui care a scris.”23

Este o profesiune de credin]\, o prefa]\ la `ntreaga sa poezie,

care `nvedereaz\ sensul profund uman al con]inutului ei, rupt din

suflet, p\truns de for]a sentimentului. ~n vers, m\rturisirea devine

confesiune liric\. O cit\m `n `ntregul ei, pentru a ilustra cum ten-

siunea sufleteasc\ devine o surs\ puternic\ de lirism:

„Versul cel cu patru strune

~mi aduce mângâiere,
Totdeauna când m\ aflu
La necaz [i la durere.

Ca din cremene scânteia
Versul la necaz s-aprinde,
~ntr-un chip cu totul tainic
De la inima fierbinte.

Când necazuri sunt mai multe
{i z\gazuri mai `nalte,
Versurile – prin minune –
Izvor\sc atunci mai calde!

Fierbin]eala din l\untru,
De la inim\ plecând,
M\ trezesc `ntotdeauna
Versuri prea duios cântând.

Când durerea m\ r\pune
{i puterile se frâng,
~n [iraguri nesfâr[ite,
Versurile mele plâng.

Iar când am vreo bucurie

{i cu duhul m\ aprind,

23 Sfântul Ioan Iacob Românul. Sihastru contemporan din }ara Sfânt\ (1913-

1960). Din Ierihon c\tre Sion. Trecerea de pe p\mânt la Cer, edi]ie `ngrijit\ de

monahul Ioan {ora, Timi[oara, Editura Gardian, 1996, p. 265. 
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Inima atunci s\lteaz\,

Slavoslovei versuind.

Dac\ vrei s\ [tii vreodat\

Ce sim]ea inima mea,

Cititorule iubite,

De la versuri vei afla!”

(Scântei din inim\)24

M\rturisirea ne este de folos [i pentru a-l defini pe Sfântul

Ioan Iacob drept un intuitiv, `ntre tipurile de creator existente, la

care puterea de a comunica direct este superioar\ facult\]ii de a

compune, de a inventa. Sentimentul spontaneit\]ii este puternic,

poezia lui este expresia elabor\rii sub imperiul inspira]iei, declan-

[at\ de prea plinul interiorului s\u sufletesc.

Lirica Sfântului Ioan Iacob Hozevitul nu este, totu[i, monocord\.

Unele teme sunt ale poeziei timpului, altele, mai numeroase, sunt

dictate de forma]ia sa spiritual\, de starea extatic\ a monahului ascet,

care urm\re[te, de-a lungul `ntregului s\u destin scriitoricesc, sco-

puri evanghelizatoare, de `nt\rire a credin]ei cre[tine. Sfântul Ioan

Iacob a pus poezia `n slujba credin]ei [i credin]a `n slujba poeziei ro-

mâne[ti, pe care a `mbog\]it-o, particularizat\, `n latura ei mistic\.

P\trunse de un puternic poten]ial emotiv sunt poeziile descrip-

tive [i evocatoare, `n care autorul lor se `ntoarce spre copil\rie [i

satul natal. Sunt poezii crescute din substan]a de via]\, ele nu au

nimic din inspira]ia livresc\, expresia lor este spontan\, comuni-

carea, direct\, pur afectiv\, traducând o emo]ie sincer\, curat\.

„Pe prispa casei st\ `n soare

B\trâna cu nepotul ei,

Privind duios acum `n zare,

Cum zboar\ cârd de funigei.

Fiind acuma s\rb\toare

B\trâna pe nepot l-a pus

Ca s\ citeasc\ pe o carte

Cu «Patimile lui Iisus».”25

24 Scântei din inim\, `n Hran\ Duhovniceasc\, ed. cit., p. 64.
25 Dorul bunicii, `n Ibidem, p. 46.
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sau, `n Lacrimi uitate:

„C\ci Domnul rânduise

Bunica s\ m\ creasc\

S\-mi fie ea [i tat\

{i maic\ p\mânteasc\.”26

Ideea este reluat\ [i `n poezia La amintirea bunicii mele care se

cheam\ Maria:

„Eu dragostea de mam\

La tine am aflat

{i temerea de Domnul

Mereu m-ai `nv\]at.”27

Tonalitatea versurilor este, `n ansamblu, una elegiac\, grav\,

uneori chiar sc\ldat\ `n plâns, ca `n poezia Micul orfan, unde unei

inspirate descrieri a unei zile de prim\var\, ziua ~nvierii, f\cut\ `n-

tr-o des\vâr[it\ simplitate [i armonie:

„Mireasma cea de tain\

A Sfintei s\rb\tori

Se simte din t\mâie

Din iarb\ [i din flori”.

„Livezile se-mbrac\

~ntr-un frumos ve[mânt

{i toate par acuma

Mai nou\ pe p\mânt”,

i se adaug\, `n tonuri coborâte, ̀ ntristata stare sufleteasc\ a „prun-
ce[tii inimi”:

„Când clopotul sun\
Cu dang\tul vios,
Orfanul, lâng\ cruce,
Suspin\ dureros.

Acum de ~nviere,
Venind acas\ iar,
A `nceput orfanul
S\ plâng\ cu amar”28.

26 Lacrimi uitate, `n Ibidem.
27 La amintirea bunicii mele care se cheam\ Maria, `n Ibidem, p. 53.
28 Micul orfan, `n Ibidem, pp. 50-51.
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Pierderea copil\riei, a spa]iului securizant `n care a tr\it atâta

timp cât bunica Maria i-a fost al\turi, este comunicat\ tot atât de sim-

plu, dar cu mult\ substan]\ sufleteasc\, ne`mpins\ spre discursiv:

„S-a dus degrab copil\ria

Ca visul cel `n[el\tor

{i dup\ dânsa, bucuria

S-a dus ca pas\rea `n zbor”29.

Durerea, „ran\ veche”, se va curma doar atunci când, `n c\uta-

rea `ndârjit\ a „limanului sfânt”, se va afla aproape de Dumnezeu:

„{i rana asta veche

Abia s-a vindecat

Când Domnul mai aproape

La Dânsul m-a chemat”.30

O marc\ stilistic\ distinctiv\ va dobândi poezia Sfântului Ioan

Iacob atunci când, mai senin, scrie versuri care dau expresie unor

momente de `ncântare, de reculegere [i extaz, tr\ite `n singur\-

tate, `n mijlocul naturii, unde nu p\trund zgomotele cet\]ii. ~nseni-

narea sufletului se produce mai ales `n perioada `n care s-a aflat pe

malurile Iordanului „cel blagoslovit”, unde, cândva, `n alte timpuri,

se botezase Sfântul Ioan Botez\torul, [i `n pustia Hozeva, un alt

„col] de Paradis”.

Cu gândul la Iordan, Sfântul scrie stihuri care `nvedereaz\ o

inim\ deschis\, sim]itoare, pentru natur\, pentru podoabele firii –

crea]ii ale lui Dumnezeu –, toate „l\ca[uri `mpodobite”:

„Când mintea mea se strâmtoreaz\

De dorul codrilor de brad,

M\ pomenesc atunci cu gândul

Mai jos de Mun]ii Gallaad.

Acolo v\d curgând `n vale

Iordanul tainic murmurând,

Iar s\lciile de pe maluri

Le v\d plecate, ascultând.

M\ plec [i eu atunci cu gândul

Spre apa Sfântului Iordan

29 Spre alte ]\rmuri, `n Ibidem, p. 48.
30 Lacrimi uitate, `n Ibidem, p. 49.
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{i când l-aud `mi trece dorul,

Iar mintea scap\ de alean”.31

Versurile sunt profund lirice, f\r\ rev\rs\ri sentimentale, dar cu

v\dite elanuri ale spiritului. 

Mai multe mâhniri, dar [i acestea calme, `ncearc\ poetul atunci

când Iordanul, „izvorul duhovnicesc” [i-a schimbat, odat\ cu trece-

rea anilor, chipul. „Din amintire”, cu „mintea” `l vede a[a cum l-a

l\sat cândva:

„Cu minunate p\s\rele,

Cu florile b\trânei lunci

Te v\d `mpodobit [i-acuma,

Precum te cuno[team atunci.

~n valea ta cea r\sf\]at\,

La Schitul nostru românesc,

Acela[i farmec mi s-arat\,

Aceea[i lini[te sim]esc”32.

Ast\zi, p\durea e „pustiit\”, chiparo[ii – „trunchiuri f\r\ frunze” –

, salciile de pe maluri „plecate”, p\s\rile, f\r\ „ciripit”, „c\r\rile b\-

tute” cândva, „acoperite de spini”, „minunata” vale, acum jefuit\ de

„l\comia omeneasc\”. A r\mas doar „Crucea st\re]iei”, „`ngropat\

lâng\ ap\” de stare]ul Ioan, plecat `n pustie.

„Te-ai sup\rat acum, Iordane,

{i numai zburzi voios `n cale;

Te dai mereu la adâncime,

Ascuns `n malurile tale!

V\zându-]i valea jefuit\

De l\comia omeneasc\,

}i-ai mic[orat bel[ugul apei

{i frumuse]ea cea fireasc\.

S-a speriat acum pustia

De zgomotoasele motoare

31 Cu gândul la Iordan, `n Ibidem, p. 139.
32 Icoane vechi. Din amintire, `n Ibidem, p. 141.
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{i nu mai sunt, ca alt\dat\,

Nici p\s\ri vesele, nici fiare.”33

sau:

„De multe ori, pe nea[teptate,

Pe gândul meu nelini[tit

~l aflu c\utând verdea]\

~n chiparo[ii de la Schit.

Dar zborul lui este zadarnic,

C\ci ast\zi nu mai sunt aici

Decât doar trunchiuri f\r\ frunze

{i vechea gard\ de finici.

~n preajma Schitului, p\durea

Acuma r\u s-a pustiit

{i nu auzi ca alt\dat\

Al p\s\rilor ciripit.”34

Cu aceea[i inim\ sim]itoare pentru podoabele firii – „facerea

mâinilor lui Dumnezeu” – evoc\, peste ani, cu „gândul nelini[tit”, [i

pustia Hozeva, cu Schitul ei, „`ngeresc a[ez\mânt”, „l\ca[ `mpo-

dobit” – „locul meu cel mult dorit”, `n poeziile: Din tainele pustiei

de la Schitul Hozevei, Istorisire din b\trâni, despre pustia Hozevei,

Icoane vechi. Din amintire. O `mp\care cu sine [i o viziune mai

pu]in sumbr\ asupra vie]ii se afl\ `n versurile evocatoare ale aces-

tor poezii, nu lipsite de relief artistic.

Timpul lucreaz\ benefic `n favoarea Sfântului poet.

Când ajunge la M\n\stirea „Sfântul Sava” [i, mai apoi, `n aspr\

sih\strie, la pe[tera „Sfânta Ana”, din pustia Hozevei, dup\ zile [i

nop]i de rug\ciune, c\in]\ [i nevoin]e `ntru lucrarea mântuirii, g\-

se[te mai mult timp pentru poezie. Asceza i-a orientat, `ntr-un anume

fel, lirismul, i-a dat un con]inut nou, un material de inspira]ie mai

variat [i mai bogat `n semnifica]ii. Acum `[i g\se[te `n registrul s\u

poetic cuprinz\torul [i importantul loc al poeziei religioase, cu va-

loarea ei `nalt etic\.

33 Semne de jale la Iordan devale, `n Ibidem, p. 140. Poezia a fost scris\, da-

tat\ fiind de autor, „`n vara anului 1958, la Schitul «Sfânta Ana» de la Hozeva”. 
34 Cu gândul la Iordan, `n Ibidem, pp. 139-140.
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Deta[at [i separat de universul `nconjur\tor, Sfântul Ioan Iacob
tr\ie[te `ntr-un spa]iu biografic [i spiritual care `i `ng\duia s\ re-
simt\, puternic, deosebirea `ntre realitatea psihic\ [i cotidian, v\zut
ca o prezen]\ ostil\, agresiv\. Deta[area se produce `n folosul „vie]ii
ideale”, care `i d\ posibilitatea s\ m\reasc\ for]a creatoare, menit\ s\
valorifice [i s\ exprime sublima stare duhovniceasc\ pe care o tr\ia.
O realitate spiritual\ [i afectiv\ nou\ intr\ `n sfera de inspira]ie, iar
scrisul devine o dimensiune a existen]ei [i o [ans\ de salvare.

Se `ntoarce spre sine [i spre Dumnezeu [i, `n ne`ntreruptu-i efort
de sfinire a propriei viei, scrie poezii religioase, adev\rate cântece de
laud\ [i de pream\rire pioas\ a slavei Celui de Sus. 

Cuvintele lui Iisus Hristos, devreme re]inute [i `nsu[ite, vin `n spri-
jinul ne]\rmuritei sale credin]e: „C\ci adev\r gr\iesc vou\: Dac\
ve]i avea credin]\ cât un gr\unte de mu[tar, ve]i zice muntelui aces-
tuia: «Mut\-te de aici acolo» [i se va muta; [i nimic nu va fi vou\ cu
neputin]\” (Matei 17, 20).

Un `n\l]\tor imn al credin]ei, cu accente de pietate psalmic\, ne
`ntâmpin\, cu note voit demonstrative, `n versurile:

„O, Pravoslavnic\ credin]\

T\ria sufletului meu,

Prin tine mi s-a dat putin]\

S\ caut c\tre Dumnezeu.

Când sufletul se al\pteaz\

Cu dorul t\u dumnezeiesc,

Durerea mea se alineaz\

{i scârbele se potolesc.

Când valurile amenin]\

Ca s\ scufunde „luntrea mea”,

~n tine, sfânta mea credin]\,

M\ sprijinesc de-a pururea.

~n via]a asta nec\jit\

Cu tine eu m\ `nt\resc,

Credin]\ prea blagoslovit\

Odorule dumnezeiesc”35.

35 Imnul credin]ei, `n Ibidem, pp. 99-100.
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Expresia elevat\ a credin]ei se reg\se[te [i `n alte poezii: Dorul

sfânt, Limanul duhovnicesc, Mustrare tainic\ de sus [i `nc\ multe

altele, `n toate cu hot\rârea nestr\mutat\ de a avea „credin]a ne-

clintit\”, pentru c\ ce-ar fi el „f\r\ de Domnul”?

Mintea i-ar deveni „bezn\ nesfâr[it\”, ochii precum „ochelarii

negri ai orbilor”, gura, „clopot f\r\ limb\”, urechea – „zdrean]\ `n

vânt”:

„Ce sunt eu f\r\ de Domnul?

Sunt ca praf de oase reci,

Hran\ viermilor din groap\

{i a muncilor de veci”36.

F\r\ „El”, omul nu e decât un „vierme stric\tor”, pentru c\ tr\-

ie[te f\r\ „lumin\”, lumina credin]ei, „lumina lumii”.

Aceast\ sfor]are lucid\, intens colorat\ afectiv, de a se mântui

prin credin]\ este complinit\, mai `n toate poeziile, de adora]ia lui

Dumnezeu [i amândou\ se concretizeaz\ `n adev\rate poeme litur-

gice, care v\desc un spor al calitativului, o linie suitoare.

Celebrarea „slavei ziditorului” este solemn\, respectul este adula-

toriu, cu bucurie mereu uimit\, Sfântul poet `ntoneaz\ cântec de

laud\:

„O, mare e[ti Tu, Doamne!

Se mir\ ochii mei,

De firea cea v\zut\

Cu armonia ei.

Pe cele trec\toare

A[a le-mpodobe[ti!

Dar cât mai minunate

Vor fi cele cere[ti.

De-ar `n]elege mintea

Podoaba cea de sus,

Te-ar pomeni de-a pururi

St\pânul meu Iisus.”37

36 F\r\ „El”, `n Ibidem, p. 66.
37 ~ntru slava Ziditorului, `n Ibidem, p. 59.
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sau:

„Cereasca bun\tate
V\zând la orice pas,
~mi st\ uimit\ mintea
{i gura f\r\ glas.”38

Sunt versuri de psalm. Tot ce se preface `n cântec de laud\ adus
lui Dumnezeu este psalm.

A le al\tura celor din Psalmul 150 din Psaltirea Mitropolitului
Dosoftei este la `ndemâna oricui.

„L\uda]i-L cu tot omul

~ntre svân]ii S\i pre Domnul.

L\uda]i-L cu vârtute

Ce-are Domnul de o[ti multe

...

L\uda]i-L `n m\rire

De-a Lui mult\ biruire”.

Recunoa[terea surselor acestor poezii, `n care sensibilitatea

Sfântului Ioan Iacob este, `n `ntregime, mi[cat\ de adorarea [i sl\-

virea lui Dumnezeu, nu e dificil\. Izvoarele religioase nu r\mân

ascunse. Sfântul-poet avea lecturi biblice temeinice, repetate [i

aprofundate, cu osârdie, zi [i noapte. Cultura lui biblic\ se arat\ a

fi vast\. A citit Biblia, cu legea ei cea veche [i cea nou\, Psalmii

lui David, Psaltirea `n versuri a lui Dosoftei, pe care a g\sit-o

lesne `n biblioteca M\n\stirii Neam], Vie]ile apostolilor [i alte multe

scrieri ale Sfin]ilor P\rin]i. Toate acestea i-au folosit la structurarea

viziunii poetice [i a imaginilor. A cules din ele expresii, vocabular,

alegorii, pilde, `mprumutându-le un con]inut sufletesc diferit, profund

personal. Totul trece prin sufletul s\u de cucernic cre[tin ortodox

român. Mai mult, viziunea artistic\ [i sistemul s\u imagistic sunt

sprijinite pe un fond popular. La Sfântul Ioan Iacob Românul vi-

ziunea biblic\ se combin\ cu cea folcloric\. De aceea, de cele mai

multe ori, el `[i c\l\uze[te inspira]ia liric\ spre Evangheliile Noului

Testament, care alc\tuiesc, se [tie, temelia doctrinei cre[tine despre

iubire. Legea suprem\ a cre[tinismului este iubirea instaurat\ de Iisus,

prin jertf\. „Cuvântul Iubire a fost asociat cu numele Domnului,

prin Crist”, spunea scriitorul francez, profund religios, Paul Valéry.

38 Imnul de recuno[tin]\ (C\tre Dumnezeu), `n Ibidem, p. 58.
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Orientarea adânc cre[tin-ortodox\, sprijinit\ pe un temeinic fond

popular românesc, i-a deschis un orizont moral distinct [i deosebit

de productiv pentru substan]a poeziei sale [i a expresiei ei artistice.

Sentimentul de adorare mistic\ se une[te la Sfântul Ioan Iacob,

nu `n pu]ine poezii, cu cel al recuno[tin]ei pentru „cereasca bun\-

tate” a Celui de Sus, Iert\torul p\catelor, Ad\postul [i Pav\za `mpo-

triva ispitelor p\mânte[ti [i a „pornirii patima[e a trupului de lut”.

„Umilicioase versuri” pun `n lumin\ aceast\ mult sl\vit\ ipostaz\

a lui Dumnezeu:

„Din c\ile pierz\rii,

St\pâne, m\ fere[ti

{i «arma otr\vit\»

A celui r\u zdrobe[ti.

Vr\jma[ii cei din lume,

Când sap\ groapa mea,

Le faci `ntotdeauna

S-alunece `n ea.

Când pa[ii mei, St\pâne,

Se clatin\ sl\bind,

A Tale mâini – cu mil\

Spre mine se `ntind.

A inimii durere

Tu singur doar o vezi

{i, când m\ biruie[te,

Atunci o u[urezi.

Pe-a mele neputin]e

Le por]i ne`ncetat

Precum povara crucii

De voie ai purtat”39.

Acestui „imn de recuno[tin]\” i se adaug\ poeziile Lumina mea,

Alt\ cugetare (cu m\rturisire), La u[a milostivirii, cu subtitlul Cân-

tare de rug\ciune c\tre Maica Domnului, glasul 5, Suflet al meu,

39 Imnul de recuno[tin]\ (C\tre Dumnezeu), `n Ibidem, pp. 58-59.
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O scrisoare c\tre un frate din ]ar\ [i `nc\ altele, poezii imnogra-

fice, pe care, nu rareori, le transform\ `n „cânt\ri” pe glasurile 3,

5, 8, cu v\dite influene de muzic\ psalmic\. Sfântul Ioan Iacob avea

o voce frumoas\ (N. Iorga [i George Enescu `l admirau pentru cul-

tura lui muzical\!), pe care a pus-o tot `n slujba credin]ei [i a ridi-

c\rii din moartea sufleteasc\. Aceste melodii compuse, pe note psal-

tice, slujindu-se de textele poeziilor sale nu au ajuns pân\ la noi [i

nici troparele versificate, `nchinate unor sfin]i, pe care le cânta. Se

pare c\ „aceste melodii, folosite numai de el, s-au pierdut pentru

totdeauna.”40

Poezia adora]iei lui Dumnezeu [i a m\rturisirii t\riei credin]ei sale

este, `n ansamblul ei, o poezie luminoas\, senin\, cu vibra]ii de elan:

„Bucurie e[ti Tu, Doamne …”. Dar poezia Sfântului Ioan Iacob este

departe de a fi monoton\. El nu cânt\ pe o singur\ coard\ a sen-

sibilit\]ii. ~n con]inutul [i `n modul de comunicare al versurilor se

simte o continu\ fr\mântare, o ciocnire de st\ri suflete[ti, care se

traduc, pe planul expresiei, nu doar prin momente de eleva]ie [i

fericire. Am\r\ciunea nu lipse[te. Peste unele poezii cad file ale

durerii. Este un fel de bilan] interior, pe care Sfântul poet `l `n-

credin]eaz\, `n deplin\ sinceritate [i smerenie, hârtiei.

Agita]ia l\untric\ este cauzat\ de vina pe care o `ncearc\ „cel

mai p\c\tos dintre p\c\to[i”, cum se considera, de a nu fi mers

totdeauna pe „Calea Crucii”, de a nu fi „`nmul]it talantul” ce i s-a

dat de c\tre al „Slavei ~mp\rat”, de a fi fost prizonierul „trupului

tiran” [i de a-[i fi pierdut „rostul [i mo[tenirea”.

~n poeziile Pe drumul crucii mele, Mustrarea con[tiin]ei, M\r-

turisirea fiului pierdut, Pe marea vie]ii, ~n c\i r\zle]e se `nfrunt\,

`n chip dramatic, con[tiin]a cu iner]ia materiei, cu limitele f\ptuirii

omene[ti, iar aceast\ lupt\ `ntre bine [i r\u se traduce, liric, `n ac-

cente emo]ionante:

„Cheltuit-am pe p\mânt

Mo[tenirea mea la r\u

{i acum nevrednic sunt

Ca s\ m\ numesc al T\u!

40 Pr. Remus Bleahu, Sfântul Ioan Iacob Românul (Hozevitul), `n „Solia”,

Jackson, M.S., 5 august 1996, apud Pr. Irineu Pop Bistri]eanul, episcop vicar, Sfân-

tul Ioan Iacob. Sihastrul român de la Hozeva, Cluj-Napoca, 2000, p. 56.



138 TEOLOGIE {I VIA}|

Fl\mânzind de dorul t\u,

Suflete[te eu muream

{i `n slujba «celui r\u»
Eu cu totul m\ aflam”41.

{i:

„Sufleteasca mea podoab\

R\u s-a ponosit,
Iar când via]a se va stinge,

Sufletul amar va plânge.

Trupul meu la patimi rele

Deseori l-am dat, 

Dar la ziua judec\]ii

Ce r\spuns voi da drept\]ii!”42

Cursivitatea, ritmul alert [i limpezimea caracterizeaz\ versurile

acestor poezii, demne de a fi re]inute pentru sensurile profund

umane ale confesiunii.

Fiin]a sa l\untric\, destr\mat\ `n aceste zbateri `ntre „r\sf\]ul

lumii” [i „adâncul poc\in]ei”, se ]ese, din nou, mai bogat\, atunci

când `n]elege c\ prin rug\ciune umil\ va dobândi iertarea [i c\ eter-

nitatea se afl\ doar `n preajma lui Dumnezeu. Mântuirea prin gra-

]ia divin\, cu repetate trimiteri la jertfa lui Iisus, r\mâne o tem\ pre-

dilect\ a poeziei Sfântului Ioan Iacob. Am spune, f\r\ s\ exage-

r\m, c\ este o tem\ de-a dreptul obsesiv\, tema drumului salv\rii

[i al recuceririi dreptului de a fi mereu `n preajma lui Dumnezeu, la

Care se roag\. Comuniunea cu „~mp\ratul Slavei” poate fi socotit\ un

motiv fundamental al „stihurilor [sale] din inim\”.

A[a se explic\ prezen]a a numeroase Rug\ciuni `n registrul s\u

liric, rug\ciuni dominate de pietate psalmic\. Am mai ad\uga c\

`n rugile Sfântului apar toate imperativele morale din vechii psalmi

davidici: mila [i iertarea, facerea de bine, blânde]ea, bun\tatea, cre-

din]a, iar ardoarea `n dobândirea `mp\r\]iei Cere[ti este cople[itoare.

„Ajut\-m\ St\pâne Doamne

S\ merg [i eu pe-al Crucii drum, 

41 M\rturisirea fiului pierdut, `n Hran\ duhovniceasc\, p. 79.
42 Mustrarea con[tiin]ei, `n Ibidem, p. 82.
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C\ci larg\ mi-a fost calea vie]ii

Pe care mers-am pân\ acum.

Doamne, Dumnezeul nostru,

Cel bogat `n `ndur\ri,

Lumineaz\-mi totdeauna

«P\mânte[tele c\r\ri».

Prisose[te Doamne Sfinte

Darul t\u dumnezeiesc

Ca s\ te cunosc mai bine

{i mai mult s\ te sl\vesc”43.

Credin]a `n puterea rug\ciunii este, implicit, [i o m\rturisire a

iubirii nem\rginite pentru Dumnezeu.

Judecându-le, `n ansamblul lor, vom mai ad\uga c\ Rug\ciunile

Sfântului aduc omagii vie]ii [i luminii. Nici una dintre ele nu laud\

moartea trupeasc\, pe care, de obicei, rugile o dispre]uiesc, cu

jale [i scârb\, cum se `ntâmpl\ `n versurile altor poe]i religio[i.

„Lumineaz\-mi Doamne calea,

~nnoindu-mi Sfântul har,

{i dulcea]a Ta cereasc\

S\ m\ veseleasc\ iar.”44

Rugându-se [i prin poezie, Sfântul Ioan Iacob se preg\te[te

pentru judecata de apoi, [tiind bine c\ urmeaz\ sanc]iunea divin\

a p\catului, a timpului irosit, cu nechibzuin]\, `n „marea vie]ii”.

{tie `ns\ tot atât de bine c\, p\c\tos fiind, este r\scump\rat prin

jertfa lui Hristos. „Dar dreptatea lui Dumnezeu vine prin credin]a

`n Iisus Hristos, pentru to]i [i peste to]i cei ce cred, c\ci nu este deo-

sebire, fiindc\ to]i au p\c\tuit [i sunt lipsi]i de slava lui Dumnezeu,

`ndreptându-se `n dar cu harul Lui, prin r\scump\rarea cea `ntru

Hristos Iisus”, „Care S-a dat pentru p\catele noastre [i a `nviat pen-

tru `ndreptarea noastr\”, citise el, nu o singur\ dat\, `n Epistola

c\tre romani a Sfântului Apostol Pavel (3, 24 [i 4, 25).

„Cu mila Ta cea sfânt\,

Mereu s\ m\ strope[ti,

43 Rug\ciune, `n Ibidem, pp. 63-64.
44 Ibidem.
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{i inima `nfrânt\

S\ nu mi-o urge[e[ti.

Tu e[ti Samariteanul

Ce vii la Ierihon,

S\ ne ridici la hanul

Cerescului Sion”.45

„La v\mile cele grozave

S\ nu m\ opreasc\ din drum

Ajut\-mi s-adun merinde

{i apa c\in]ii acum”.46

Izbutit\ metafor\: „merindele [i apa c\in]ii”. {i nu este singura `n

„scânteile din inim\” ale `nzestratului poet.

Rug\ciunea devine, adesea, medita]ie. Sfântul Ioan Iacob nu a

f\cut din reflec]ie o dimensiune a lirismului s\u, dar medita]ia nu

r\mâne o specie literar\ pe care s\ n-o fi cuprins artistic. ~ntre poe-

ziile sale se g\sesc unele `n care elementul reflexiv, preponderent

fiind, izvor\[te dintr-o [i mai categoric\ precizare a limitei dintre

eu [i lumea din afar\. Nu vom g\si, ca la al]i poe]i meditativi, cu-

riozitate pentru tainele universului [i dramele spiritului, interoga]ii

nelini[titoare privitoare la enigmele existen]ei individuale. Nota grav\

nu este `ns\ absent\. Sfântul poet `[i pune, cu responsabilitate, pro-

bleme legate de destinul omului pe p\mânt, care nu-[i poate re-

constitui, din punct de vedere moral [i spiritual, unitatea exis-

ten]ei tr\ind p\cat. Nu o face `ns\ la modul abstract. Nimic nu afl\m

din versurile reci, care trec pe lâng\ inima oamenilor. Abstrac-

]iunile sunt tot timpul concretizate, iar preocuparea pentru semnifi-

ca]ia teologic\ a celor comunicate este constant\. Dezbaterea etic\

hr\ne[te cele mai multe medita]ii [i adun\ imagini conduse spre

un final cu `nalte semnifica]ii morale. Categoriile dintotdeauna ale

poeziei reflexive, ca Timp, Via]\, Moarte nu lipsesc, v\zute, toate,

din unghi moral. Sunt motivele dezvoltate `n poeziile: Din fuga

vie]ii, Pe drumul Crucii, Spre ]\rmul ve[niciei, Ve[nicia sufletului,

Alt\ cruce, alte r\ni etc.

45 F\r\ «hain\ de nunt\», `n Ibidem, p. 79.
46 Cuget\ri din zile grele, `n Ibidem, p. 67.
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„Secundele pe care ceasul

Mergând le-arat\ pe cadran

Sunt clipele nepre]uite

Din veacul nostru p\mântean.

La fiecare lovitur\

A ceasului s\ ne gândim

C\ regulat pogoar\ moartea

Pe cineva la ]intirim.

Prin toat\ lumea de sub soare 

Cutreierând cosorul mor]ii

Adun\ «spicele vie]ii»

A[a precum le vine sor]ii.”47

Asemenea apei, traiul omului se scurge f\r\ oprire, iar „]\rmul

ve[niciei” se apropie necru]\tor:

„Privesc `n vale apa,

Cum curge zgomotos,

Gr\bindu-se s-ajung\

La ]\rmul m\rii, jos.

Asemenea cu dânsa

Se scurge traiul meu,

De ]\rmul ve[niciei,

S-apropie mereu.

Precum `n urma apei

R\mâne drum b\tut,

{i-n urma mea uitarea

Va fi ca a[ternut”48.

Multe medita]ii poart\ titlul de Cuget\ri: Cuget\ri umilite, Cu-

get\ri din zile grele, Cuget\ri scurte, Cuget\ri smerite, Cuget\ri la

marea `ntristare, Cuget\ri la marea smerenie a Mântuitorului (care

se cânt\ pe glasul 3). ~n cele mai multe dintre acestea, cu gravi-

tate profetic\ `n glas, Sfântul-poet pune problema rostului omului

47 Din fuga vie]ii, `n Ibidem, p. 102.
48 Spre ]\rmul ve[niciei, `n Ibidem, p. 157.



142 TEOLOGIE {I VIA}|

pe p\mânt, a perisabilit\]ii lui, `n compara]ie cu ve[nicia atotputer-

niciei lui Dumnezeu, problema `n\l]\rii [i c\derii omului – tem\

biblic\ central\, problema fericirii, care nu-[i g\se[te reazem „`n

afar\”, ci numai `n credin]\, poc\in]\, purificare, propriul s\u mân-

tuitor r\mânând numai omul `nsu[i.

„Precum `ncet se trece
F\clia de la sfe[nic,
A[a se trece via]a
{i vine somnul ve[nic.

S\ [tim `ntotdeuna
C\, f\r\ Sfântul dar,
Comorile din lume
Sunt toate `n zadar.”49

„De-a[ fi lipsit de toate-n lume
Nimica n-am a pierde eu,
C\ci toate nu-s a[a de scumpe
Ca tine, suflete a meu!”50

Din zicerile Psalmistului a re]inut adev\rul zidit `n neuitare, c\

„omul ca iarba-i, zilele lui, ca floarea câmpului `nfloresc. Un vânt

`l sufl\ [i numai este”. Compara]ia biblic\ a vie]ii cu fragilitatea

florii [i a ierbii retezate de „cosorul mor]ii”, de necru]\torul ascu]i[

al „apusului vie]ii”, este ridicat\ la rang de simbol pentru tot ce

]ine de vremelnicie.

Unde-i slava mea acuma?

Unde-i chipul lui «Ioan»!?

Au pierit cum piere spuma
De pe valuri `n noian!”51

„Via]a este ca [i roua

Ca un vis `n[el\tor

Repede se ia perdeaua

C\tre veacul viitor.”52

49 Cuget\ri smerite, `n Ibidem, p. 69.
50 Ve[nicia sufletului, `n Ibidem, p. 70.
51 La sfâr[itul meu, `n Ibidem, p. 133.
52 Oglinda noastr\ cea de ob[te, `n Ibidem, p. 134.
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T\lm\cirea artistic\ a memento-ului din Sfintele Scripturi: „De-

[ert\ciunea de[ert\ciunilor, toate sunt de[ert\ciune” este, [i la Sfântul

poet, o original\ [i sugestiv\ alegorie.

O individualizare aparte este atribuit\ ideii mor]ii, trecerii pra-

gului suprem. Din perspectiva psalmilor, el nu o sfideaz\, precum

al]i poe]i religio[i, ci o accept\, cu `ntristat\ lini[te, [tiind c\:

„Din p\mânt suntem noi doar\,

Cum se spune la «Scripturi»,

{i-n p\mânt ne-ntoarcem iar\,

C\ din el suntem f\pturi”53.

„Despre multe ale vie]ii

Nu cunoa[tem ce va fi,

Dar necru]\toarea moarte

{tim precis c\ va veni.”54

Ideea iminen]ei mor]ii [i cea a vremelniciei popasului omului

pe p\mânt `[i g\sesc expresia potrivit\ `n simplitatea lini[tit\, `n

senin\tatea, `n umilin]a pioas\ cu care cre[tinul român se apropie de

„vam\”. Este viziunea `ntreag\ a poporului s\u, viziunea Miori]ei

române[ti, tradus\ chiar `n limbaj mioritic, ceea ce demonstreaz\,

`nc\ o dat\, func]iunea comunitar\ a crea]iei Sfântului Ioan Iacob.

Cu aceea[i lini[te sufleteasc\ [i-a privit [i propriul „asfin]it al

vie]ii”. Poeziile Pe calea ve[niciei, Spre asfin]itul vie]ii mele, La sfâr-

[itul meu, Spre ]\rmul ve[niciei, Slove pe mormânt nu sunt ap\-

sate de obsesia mor]ii, de un tragism nelini[tit. Existen]a este trecere:

„ca fumul de pre p\mânt”. O umbr\ d\t\toare de teama „ob[tetei

judec\]i” exist\, pentru c\, „rob al tiranului trup”, el nu a `nde-

plinit f\r\ abatere voia lui Dumnezeu, „legea” Lui. Poc\in]a-i umil\

`i aduce `ns\ speran]\. „Domnul `ndur\rii” `i va da „iert\ciune” [i

va fi „r\scump\rat de la osând\”.

„Vine ziua `ntru care

Se deschide «Judecata»,

Iar\ tu ce vei r\spunde,

Dac\ nu te afli gata?

53 La sfâr[itul meu, `n Ibidem, p. 133.
54 Oglinda noastr\ cea de ob[te, `n Ibidem, p. 135.
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O, de s-ar deschide ast\zi

Ochii t\i cei suflete[ti,

S\ cuno[ti la ziua ceea,

Frica ce o p\time[ti!”55

pentru c\:

„Toate trec `n lumea asta,

Bo]uri toate sunt de lut”56.

~n Slove la mormântul meu [i Slove pe mormânt, ultimele poezii

scrise `n suferin]a bolii [i a presentimentului sfâr[itului, `[i trece `n

revist\ via]a, judecând-o cu asprime, c\indu-se `n a[teptarea „scau-

nului de judecat\”.

„{i privind ca `n oglind\

Cele din trecut,

Se c\ie[te cu durere

La a faptelor vedere.

Dar a face poc\in]\

Nu mai este când,

C\ s-a pus acuma, iat\

Scaunul de judecat\”57.

Asemenea apei, care „geme”, lovindu-se de stânci, [i el

„c\l\tore[te” spre „]\rmul ve[niciei”, cu aceea[i „zdruncinare”,

„c\ci trupul m\ apas\ [i drumul este greu”. Greu, pentru c\

uitarea, crede el, `i va „a[ternut”.

„Precum `n urma apei

R\mâne drum b\tut,

{i-n urma mea uitarea

Va fi ca a[ternut”58.

Nu va fi uitat, pentru c\ a scris „slove oarecând”:

„Eu nu mai am acuma

Nici voce, nici cuvânt,

Dar tu cite[te numa

Ce-am scris eu oarecând.

55 Oglinda lui Varsanufie (zis Arsenie), `n Ibidem, p. 110.
56 Ibidem.
57 Pe calea ve[niciei, `n Ibidem, p. 132.
58 Spre ]\rmul ve[niciei, `n Ibidem, p. 133.
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Cite[te, l\crimeaz\
{i roag\-te `n gând,
C\ mult se u[ureaz\
}\râna pe mormânt”59.

Ucenicul s\u, Ioanichie Pârâial\, i-a pus pe lespedea mormân-
tului câteva strofe din aceast\ ultim\ poezie, Slove pe mormânt

pentru compatrio]ii mei. O poezie-testament, `n care lirismul este
colorat de afect, dar [i de medita]ie, `ncorporând [i transmi]ând un
sens moral. Conving\toare r\mâne poezia [i pentru punerea `n lu-
min\ a firelor adânci care-l leag\ pe Sfântul-poet nu doar de p\-
mântul [i istoria poporului s\u, ci [i de concep]ia acestuia despre
via]\ [i taina mor]ii. ~ntr-o autentic\ viziune folcloric\ [i `ntr-o form\
apropiat\ de modelul poeziei populare, poetul `[i dore[te ca râul
Iordan, realitate ocrotitoare, s\-i „scalde”, trupul:

„{i când te-ntorci la vale, 
A[terne pe mormânt

Nisipul t\u cel moale

S\-mi fie ca ve[mânt.

~n locul t\m\ierii,

Deasupra va sluji

Mirosul prim\verii,

Când iarba va-nflori!

De vii cândva n\valnic,

S\ nu-mi d\râmi mormântul,

Ci, treci cu murmur jalnic,

Udând `ncet p\mântul!”60

Cât de aproape se afl\ Sfântul Ioan Iacob Românul [i `n sub-

stan]a poeziei, [i `n melodicitatea ei, de eminescianul Mai am un

singur dor!. Nu mai sim]im nevoia nici unei demonstra]ii!

Participarea afectiv\, colorat\ `ntr-un mod atât de particular [i

atât de evident, `n versurile acestor poezii, este transmis\ `n de-

plin\ sinceritate spontan [i direct, f\r\ tirade sentimentale [i cu

supraveghere [i re]inere. Sfântul Ioan Iacob nu [i-a declamat nici

ideile, nici sim]irea.

59 Slove pe mormânt, `n Ibidem, pp. 135-136.
60 Ibidem.
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Atât de activ `n propria-i lucrare de mântuire, Sfântul s-a gân-

dit mereu, `n dragostea lui pentru semenii s\i, la cei din jur, pe care

i-a vrut `nt\ri]i `n credin]a lor [i feri]i de p\cate.

Poet cu voca]ie de predicator, el „a pov\]uit” toat\ via]a [i poe-

zia moralizatoare – adev\rat cod moral `n form\ poetic\ – `i l\r-

ge[te mult registrul liric. Aflat `n serviciul misiunii sale religioase, el

se adreseaz\ deschis celor „robi]i de hum\”, celor „mici de suflet, mari

la patimi” (ecourile poeziei eminesciene sunt, din nou auzite!), vor-

bindu-le prin pilde, cel mai adesea, despre „r\utatea p\catului” [i

„mântuirea de p\cat” prin virtute, p\catul fiind „c\lcarea cu de-

plin\ [tiin]\ [i cu voie liber\, prin gând, cuvânt [i fapt\, a voii lui

Dumnezeu”61.

Din Sfintele Scripturi, Sfântul aflase multe pilde despre c\l-

carea legii lui Dumnezeu [i despre pedepsele ce urmeaz\ a le primi

cei p\c\to[i. Este o tem\ biblic\ important\, cu un loc bine hot\-

rât de normele aspre ale Vechiului Testament.

~ndemnat de milostenia inimii [i sprijinit pe `nv\]\turile Sfin-

]ilor P\rin]i, el `mp\rt\[e[te celor ce cheltuiesc pe p\mânt „mo[te-

nirea la r\u” tot ceea ce ace[tia trebuiau s\ afle despre cele [apte

p\cate capitale, „r\ni de moarte”, care `l coboar\ pe om `n „no-

roiul” vie]ii.

Cele [apte p\cate de moarte – dintru care odr\zlesc toate p\-

catele este poezia care le am\nun]e[te, `n versuri cu real\ for]\ de

sugestie. Sunt: Mândria – „slava mândrului Lucifer”, Zavistia – „vierme

neadormit”, care „roade la inim\”, Iubirea de argint – „r\d\cina

r\ut\]ii”, ce `l are pe „Iuda doar ca pild\ [i `ncep\tor al ei”, Des-

frâul – „dulcea]a desfrân\rii”, „pâng\rirea trupului” – templul Sfân-

tului Duh, care aduce dup\ sine „osânda” [i „scaun greu de jude-

cat\”; Trând\via – „duhul lenii”, care refuz\ munca, p\cat asupru

judecat de nevoitorul absolut, omul trudei, care a fost Sfântul; L\-

comia Pântecelui – „ne`nfrânarea pântecului neso]ios”, Mânia –

„iu]eala sufletului”, care `l pierde pe cel „tic\lo[it”, pentru c\ doar

„celor blânzi le este partea”, simbolul blânde]ii fiind Iisus, „Mielul

blând”, `njunghiat pe Cruce, „cheza[ul r\scump\r\rii”.

„Vino, fire mânioas\

ca s\ vezi pe Mielul blând

61 Dr. Irineu Pop Bistri]eanul, op. cit., p. 79.
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Cum se junghie pe Cruce

Toate pentru noi r\bdând”62.

„Stihurile pentru n\ravuri”, din poezia moralizatoare a Sfântului

Ioan Iacob, sunt p\trunse de reflec]ii amare, cu un plan de su-

gestie, accentuat polemic. Rostirea ia, de multe ori, forma concis\ a

sentin]ei, eviden]ând for]a autorului ei de a denun]a r\ul cu o ve-

hemen]\ rece.

Pornirea polemic\ este [i mai puternic\ `n poezii ca Himera

omului modern, Moda lumii, Turnul Babel, Semnele apocaliptice,

pentru c\, `n timpurile noi, „gr\bite”, pe care Sfântul ajunge s\ le

tr\iasc\, goana dup\ „de[arte n\luciri”, pe o „cale care nu este a lui

Isus”, `ndreapt\ omenirea, cu „rostul ei pierdut”, spre „pierzanie”.

„Din zborul cel prea tainic

Al timpului gr\bit

Adeseori de suflet

Uit\m des\vâr[it.

Robi]i de jugul zilnic

Al trupului tiran,

Ne r\t\cim din calea

Cerescului liman.

{i via]a noastr\ trece

De[art\, «f\r\ duh»

Ca ziua f\r\ soare

{i f\r\ de v\zduh”63.

Esen]ial\ r\mâne judecata moral\ `n aceste stihuri, pe care

Sfântul poet le-a scris cu aceea[i `n]elepciune [i c\ldur\ uman\,

ca [i pe cele „umilicioase”, `n dorin]a lui dup\ o lume de iubire [i

de `n\l]are moral\.

Condamnarea aspr\ a p\catului atrage, firesc, dup\ sine elo-

giul, `n elanuri de imn al virtu]ii. „Podoaba” ei, `nsu[it\ prin post,

lacrimi, blânde]e, r\bdare, umilin]\, prin „paza min]ii” [i „sp\larea su-

fletului”, prin rug\ciune – rela]ia personal\ a omului cu Dumnezeu,

62 Cele [apte p\cate de moarte – dintru care odr\zlesc toate p\catele, `n Hran\

duhovniceasc\, p. 85.
63 Când pierdem rostul (robi]i de «hum\»), `n Ibidem, p. 65.
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„s\ ne rug\m ne`ncetat”, ne-a `nv\]at Sfântul Pavel, aduce cu sine

„`mplinirea legii” [i „r\spl\tirile Domnului”. Virtutea dobândit\ prin

poc\in]\ – calea poc\in]ei fiind calea sfin]eniei, u[a harului – `i red\

omului natura sa adev\rat\, „`ntoarcerea de la ceea ce este potrivnic

firii la ceea ce `i este propriu”, cum a rostit Sfântul Ioan Damaschinul.

Fervoarea mântuirii de p\cat, prin virtute, alc\tuie[te substan]a

unor poezii ca Glasul con[tiin]ei, Cuget\ri smerite, Diagnoza su-

fleteasc\, Paza sufletului, Imnul recuno[tin]ei [i `nc\ multe altele,

care toate laolalt\ alc\tuiesc o adev\rat\ sintez\ de `n]elepciune [i

sim]ire, ilustrând, `n acela[i timp, [i diversitatea structurii artistice

folosit\ de nevoitorul lor autor.

Profilul sufletesc `ntreg al Sfântului Ioan Iacob Hozevitul `l des-

coperim [i `n poezia sa patriotic\, o impresionant\ exprimare liric\

a dragostei de ]ar\.

Plecat de timpuriu de acas\, `nstr\inat de „vatr\”, Sfântul va purta,

pân\ la cap\tul vie]ii sale, imaginea ]\rii. Departe de p\mântul

natal, `[i vede satul, copil\ria, p\rin]ii, M\n\stirea Neam], fra]ii mo-

nahi, [i toate, reg\site `n neuitare, `i inspir\ pribeagului poet sti-

huri, „scântei din inim\”, `n care sentimentele nu iau calea alu-

ziilor, nici cea a parabolelor sau a litaniei, ci forme directe, `nc\r-

cate de vibra]ie liric\. „Dac\ pleci cu ]ara `n suflet, n-o ui]i `n veci”,

spune Sfântul, gândindu-se la „patria sa p\mânteasc\”.

Poeziile sunt scrise dup\ 195064, când ]ara era prada „furiilor”, pâr-

jolit\ de „liftele cotropitoare” [i, tr\ind drama poporului s\u, Sfân-

tul poet `[i hr\ne[te poezia din am\r\ciune [i suspin. El rezum\,

liric, de fapt, o mentalitate [i o sensibilitate colectiv\, suferin]a este,

a noastr\, a tuturor, este jalea, „plânsul duios” al ]\rii cotropite.

Versurile se ordoneaz\ `n func]ie de acest sentiment comun [i de

ritmul interior al autorului lor. Nota elegiac\, dominant\, este, din

aceste motive, profund individualizat\.

O paralel\ `i st\ la `ndemân\ pentru a pune fa]\ `n fa]\ frumu-

se]ile de alt\ dat\ ale ]\rii, p\strate `n amintire, [i tabloul `ntunecat

al st\rii ei, `n anii de dup\ 1944, când „potrivnicii din cas\” i-au „croit”

un alt „ve[mânt”.

Ieri:

„Ai acolo mun]ii falnici,

Cu poienile de flori,

64 Multe din ele sunt datate 1953, 1955, 1956.
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~ntru care cânt\ vara

Sute de privighetori

Ai pâraiele ce zburd\

Prin p\durile de brad,

Cu mul]imea cea de p\str\vi

Care mi[un\ `n vad.

Vara soarele-ndulce[te

Iarna frigul o]ele[te”.

Ast\zi:

„}ara noastr\ cea frumoas\

{i-a schimbat acuma sor]ii,

C\ci potrivnicii din cas\

I-au croit ve[mântul mor]ii.

Nistrul azi [i Tisa plânge

{i Carpa]ii plâng duios,

Rev\rsând pârâu de sânge

C\tre Dun\re `n jos.

Oltul sun\, «versul» jalnic

Dintre mun]ii ardeleni,

Iar\ Prutul plânge doina

Prin Moldova, pân la Reni.

Toate apele n\valnic,

Se unesc apoi `n cor

{i sunând un cântec jalnic,

Plâng durerea }\rii lor”65.

Poezia este scris\ de un „sihastru din Valea Iordanului, `n au-

gust 1952”, [i tonalitatea ei `ndurerat\ reflect\ fondul puternic emo-

tiv al autorului, tradus, `n expresie, printr-o tensiunea a sinceri-

t\]ii, a autenticit\]ii, dar [i a simplit\]ii.

P\s\rilor c\l\toare, „vestitorii durerii din ]ara robit\”, poetul le cere

ve[ti de acas\:

65 Glasul p\s\relelor, `n Ibidem, p. 37.



150 TEOLOGIE {I VIA}|

„Mai tr\iesc români pe-acolo?

Se aude glasul lor?

Se mai vede la hotare

Steagul nostru tricolor?

Doina azi se mai aude?

{i t\l\ngile la stâni?

Se mai afl\ oare ast\zi

Veselie la români?”66.

Poporul a ajuns „o turm\ f\r\ p\stor”, pentru c\ dezbinarea a

luat locul `n]elegerii, solidarit\]ii:

„S-aude azi din dep\rtare

La Dun\re un geam\t greu,

O, cât suferi azi de tare,

~n ]ara ta, popor al meu!

Iat\ ]i-au r\pit «p\storul»

{i oile s-au risipit,

Punând la stân\ «ro[iorul»

Pe cel «tovar\[» ca n\imit.

~n plaiul str\mo[esc departe,

Ofteaz\ fra]ii cu amar, 

Fiind sili]i acum s\ poarte

Povara Crucii spre «calvar»!”

Salvarea st\ `n „sfânta credin]\”:

„O, suflete nemângâiate,

Din «lag\rul de suferin]\»,

Voi `nseta]i de libertate

P\zindu-v\ sfânta credin]\!”67

Obsesia unui unic sentiment – dragostea de ]ar\ – aduce dup\

sine multe nuan]e ale durerii.

Dramatismul real al istoriei, concretizat `n ritmurile grave ale

versurilor, `l descoperim `n poezia La noi acas\. Plugu[orul ro-

mânului pribeag.

66 Vestitorii durerii din ]ara robit\, `n Ibidem, p. 36.
67 Turm\ f\r\ p\stor, `n Ibidem, p. 38.
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„Durerea mor]ii st\pâne[te

~n plaiul nostru str\mo[esc,

C\ci fiara de la miaz\noapte

Sugrum\ tot ce-i românesc.

Podoaba ]\rii azi se pierde,

Feciorii casei sunt streini,

Azi codrul nu mai este verde,

Iar florile sunt m\r\cini.

Azi pâinea s-a f\cut amar\

{i apa-i neagr\ de venin, 

V\zduhul a ajuns povar\,

Iar traiul omului … un chin.

Cu lacrimi ast\zi se adap\

Feciorii dulcei Românii68

Zicând «Ie[i]i!» – la cei din groap\

Ca s\ intr\m azi, noi de vii!”69

Poezia are, se vede limpede, o desf\[urare jeluitoare, patetic\ [i,

cu tonul ei grav, atinge coardele sensibilit\]ii noastre. Sfântul Ioan

Iacob a tr\it, realit\]ile ]\rii sale [i de aceea el nu-[i murmur\ du-

rerea, o afirm\ r\spicat.

„Singura mângâiere româneasc\” o g\se[te monahul pribeag la

Schitul Sfântul Ioan, „rai duhovnicesc” [i „l\ca[ al României”, pen-

tru c\ aici, `mpreun\ cu al]i fra]i c\lug\ri, puteau s\ se roage `n

„limba noastr\ româneasc\”:

„La vale unde alb\stre[te,

Se scurge apa din Iordan,

Iar unde lunca se z\re[te

E schitul Sfântului Ioan.

O, leag\n sfânt de mângâiere

Al sufletului meu pribeag!

68 „Ce-]i doresc eu ]ie, dulce Românie?”, s-a `ntrebat Eminescu `n poezia sa [i

elevul cern\u]ean, Ilie Iacob, a `nv\]at-o, cu siguran]\!
69 La noi acas\, `n Ibidem, p. 132.
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Privind, mai uit a mea durere,

C\ tare ne erai tu drag!

Ascuns `n mijlocul pustiei,

Pe malul Sfântului Iordan,

Acest L\ca[ al României

Ne-a fost la to]i ca un liman.

~n limba noastr\ româneasc\

Puteam, aici a ne ruga

{i-o firimitur\ s\r\ceasc\

Fr\]e[te o puteam mânca”70.

Un titlu ce spune multe este cel al poeziei Popor martir, o nou\

dovad\ c\ Sfântul [tia s\ se implice `n istorie [i s\ fac\ din ea o

proiec]ie a subiectivit\]ii. Este o adev\rat\ cronic\ a istoriei poporului

român „mucenic”, mult zbuciumat `n existen]a lui, precum „grâul cel

de toamn\, `n ploi [i vânturi sem\nat”. Sunt trecute `n revist\ „veacu-

rile de mucenicie”, str\b\tute, de la na[terea acestei „odrasle me-

zine a trunchiului daco-roman”, pân\ `n zilele prezentului tr\it de poet.

A fost `n trecut, „scut de paz\ al cre[tin\t\]ii”, „sentinel\ neclin-

tit\” `n calea „p\gân\t\]ii”, piedic\ `n calea „potopului cotropitor”:

„Deci tu de mic, o, mucenice,

Ai fost z\gazul nemi[cat

Al valurilor inamice

{i tu pe to]i i-ai ap\rat”.

~n „toat\ vremea cea de suferin]\”, „s-a `ndulcit” doar cu

„laptele credin]ei”, Biserica, „Maica B\trân\”, fiindu-i sprijin. De o

va pierde, cu gravitate profetic\ `n glas, avertizeaz\:

„Vei fi ca pleava cea u[oar\

Purtat\ pururea de vânt,

Pierindu-]i urmele din ]ar\

{i numele de pe p\mânt.

70 Singura mângâiere româneasc\, `n Ibidem, pp. 137-138. ~n `nsemnarea din

josul paginii, Ioanichie monahul precizeaz\ c\ Sfântul Ioan Iacob a scris poezia,

când se afla bolnav, la spitalul german din „Muntele Eleon” [i privea, prin fe-

reastra camerei, Schitul.
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De vei p\zi «credin]a tare»,

Precum din veac s-a mo[tenit,

Vei fi sl\vit din nou sub soare,

Mai mult de cum ai fost sl\vit”71.

Retrospectivei istorice i s-a ad\ugat un spirit profetic, pentru a ni

se comunica un `n]eles moral `nalt.

~ndemnul la „credin]\ tare”, `n vremurile de restri[te, „prin str\ini”

`n propria ]ar\, `l g\sim [i `n Imnul românesc (Versul unirii), scris `n

stil energic, cu o elocven]\ binevenit\ `ntr-o poezie mobilizatoare.

„Acum, ca niciodat\,

Trezi]i-v\ români,

Având credin]\-n suflet

{i arm\ sfânt\-n mâini.

Cu dragoste curat\

Ca fra]ii petrecând,

S\ nu [tirbim onoarea

{i graiul nostru sfânt.

De vom p\zi unirea

{i «Crezul din str\mo[i»,

Vom fi [i jos, `n lume,

{i-n ceruri glorio[i”.

{i, `nc\ o dat\, `ndemnul:

„S\ punem semnul Crucii

Pe steagul românesc”72.

Cât de r\scolit\ de realitatea româneasc\ din vremea lui era

sensibilitatea Sfântului ne-o dovede[te poezia Vântul pustiirii, `n

care tema, profund serioas\, a r\zboiului dobânde[te un pronun-

]at aspect militant:

„Iar\[i lupte, iar\[i sânge,

Iar\[i zgomot de r\zboi,

Iar\[i lacrimi nesfâr[ite,

Iar\[i valuri [i nevoi!

71 Popor martir, `n Ibidem, p. 171.
72 Imnul românesc, `n Ibidem, pp. 170-171.
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Când a [ters s\rmana lume

Lacrima de pe obraz,

Au venit n\praznic iar\[i

Alte valuri de necaz.

Când spore[te r\utatea

Se scârbe[te Dumnezeu,

Pentru asta vin `n lume

{i r\zboaiele mereu”73.

~n ritmurile tot atât de grave ale versurilor se refer\ la o alt\

realitate istoric\ tragic\, `n poezia Semnele apocaliptice, `n care con-

damn\ comunismul, „criv\] n\praznic”, aduc\tor de „stric\ciune”,

„pierzanie” [i „pustiire”.

„Vânturi rele, pierz\toare,

Amenin]\ azi, mereu,

Pe noroadele smerite

Care cred `n Dumnezeu.

Bate «Criv\]ul» n\praznic

De la nordul comunist,

R\spândind `n toat\ lumea

«Dogmele» lui Anticrist.

Grabnic uneltesc pierzania

Cei cu duhul «r\zvr\tit»,

{i, – precum se vede – lumea

Nu-i departe de sfâr[it”74.

Actualitatea [i relevan]a ideii valorificate liric `n versurile citate

au `n spa]iul românesc contemporan o adânc\ reg\sire `n con-

[tiin]a poporului [i ele nu mai au nevoie de nici un comentariu.

Exemplele oferite pân\ aici ne conving, n\d\jduim, c\ poezia

Sfântului Ioan Iacob Românul tr\ie[te liric [i din sentimentul iu-

birii de ]ar\. Ca toate celelalte crea]ii ale sale, [i poezia civic\ are

un crez, un mesaj, al c\rui ecou este amplificat prin concrete]ea

73 Monahul Ioanichie Pârâial\, ucenicul s\u, consider\ c\ poezia scris\ la 15

iulie 1960 este ultima. Ibidem, p. 168. 
74 Semnele apocaliptice, `n Ibidem, p. 167.
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limbajului [i muzicalitatea versurilor. Distan]area calitativ\ de la

primele poezii pân\ la acestea din urm\, consacrate prezentului is-

toric, este evident\ [i devine un efect de evolu]ie. A scris cât a putut

mai frumos, ca s\ fie, cum [i-a dorit, „`n]eleas\ versuirea care scriu”.

Dac\ `n `ntinsul [i variatul univers tematic al poeziei Sfântului

Ioan Iacob mai `nscriem versurile sale ocazionale, `nchinate S\rb\-

torilor sfinte [i Praznicelor `mp\r\te[ti (De Sfânta Na[tere, De ziua

Anului Nou, Lumina Sfintei ~nvieri), altele adresate unor persona-

lit\]i reprezentative ale Bisericii (La patronul Mitropolitului Iacob

Stamate al Moldovei, De ziua onomastic\ a P\rintelui Sava Duhov-

nicul, al c\rui sfat i-a fost „balsam sufletesc”) sau cele panegirice

Duioas\ versuire celui plecat, Stihuri `ntru cinstita pomenire a P\-

rintelui Sava Duhovnicul, ca s\ amintim doar câteva dintre ele,

putem pune `n lumin\, `nc\ o dat\, câmpul poetic cuprinz\tor, care

i-a permis afirmarea voca]iei sale artistice, din perspective lirice

diferite. Le une[te `ns\ o permanent\ eleva]ie a spiritului, un neo-

bosit efort de a schimba omul pe planul con[tiin]ei [i al afectelor.

A[a se explic\ de ce tema moral\ devine un constant teren de ex-

plorare, oferindu-i un material de inspira]ie, surprinz\tor de variat

[i de bogat `n semnifica]ii.

O reg\sim [i `n proza sa.

* * *

Dep\[ind sfera vie]ii subiective, care alc\tuie[te substan]a unei

mari p\r]i a liricii, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul s-a deschis, `n ma-

rea lui iubire [i milostenie fa]\ de aproapele s\u, spre al]ii, spre

umanitate, nu doar `n poezie, ci [i `n proza sa, restrâns\, se pare,

ca dimensiune, care alc\tuie[te partea a doua a culegerii Hran\ Du-

hovniceasc\. Carte cu vedenii `nfrico[ate [i scrieri prea minunate

care ajut\ sufletul s\ se scape de la moarte.

Este o proz\ de observa]ie moral\, cu v\dite inten]ii didactice,

alc\tuit\ din mici nara]iuni pe motive variate, care urm\re[te `n\l-

]area condi]iei umane a individului, salvarea lui de sub puterea „a

toate cele frumoase, dulci [i preasl\vite ale lumii acesteia”75.

Despre con]inutul [i scopul ei – „citirea [i cugetarea Dumne-

zeie[tilor Scripturi” – ne previne autorul `nsu[i.

75 Alte `nv\]\turi despre via]a c\lug\reasc\ de la Sfin]ii P\rin]i, `n Hran\

duhovniceasc\, ed. cit., p. 186.
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Citându-l pe Sfântul Ioan Gur\ de Aur, cel rostitor de `nalte ade-

v\ruri, `n motto-ul prefe]ei: „Dintru a nu cunoa[te Scripturile pricin\

este a tuturor relelor”, el scrie:

„De multe ori am scris cuvinte pentru folosul meu sufletesc [i am

crezut c\ aceste cuvinte pot folosi [i la alte persoane, care nu prea

au vreme s\ deschid\ c\r]ile [i poate nici nu au la `ndemân\ c\r]ile

potrivite. {tiu c\ `n ziua de azi mai toat\ lumea este gr\bit\ [i c\r-

]ile cele groase ale Sfin]ilor P\rin]i stau uitate [i rar cine le mai ci-

te[te. A[a este duhul veacului, a[a sunt ocupa]iile oamenilor, a[a este

r\zboiul cel nev\zut, `ncât lucrul cel duhovnicesc [i mai ales citi-

rea C\r]ilor Sfinte nu prea au loc `n via]a cre[tinilor de azi […]. Pen-

tru `ndulcirea sufletului greu nu se g\se[te vreme `n veacul nos-

tru. {i aceasta ne p\gube[te mai mult decât toate. C\ci, neavând

r\gaz a privi mai des la cele cere[ti, uit\m rostul vie]ii, sl\bim

duhovnice[te [i ajungem de multe ori la desn\d\jduire, când [tim

ce fel de f\g\duin]\ am f\cut `naintea lui Dumnezeu [i când ve-

dem c\ se cheltuie[te via]a `n chip zadarnic […]. Dac\ `n vremea

cea veche era neaparat\ nevoie de citirea Scripturilor (când erau [i

pov\]uitori destui cu via]a sfânt\ [i lumea era mai credincioas\),

dar oare ast\zi, când s-au `nmul]it vicle[ugurile `n lume [i s-au `m-

pu]inat p\storii cei buni, acum când nu mai g\se[ti pild\ de via]\

curat\ [i nici pov\]uitori suflete[ti, cu atât mai mult trebuie s\ ne

sârguim la citirea Sfintelor C\r]i pentru a nu gre[i drumul mântuirii

[…]. Eu, nevrednicul, am c\utat s\ mai aleg din c\r]i cuvintele

care folosesc mai mult `n via]a c\lug\reasc\ [i pe care nu le pot

afla cu u[urin]\ to]i, mai ales cei care sunt ve[nic ocupa]i `n as-

cult\ri [i `n treburi”76.

Scopul odat\ fiind fixat, Sfântul selecteaz\, pe baza unor expe-

rien]e personale, din C\r]ile Sfinte, „`nv\]\turi”, „cuvinte foarte folo-

sitoare”, vedenii ale cre[tinilor „din vechime”, `ntâmpl\ri „minu-

nate” din via]a sfin]ilor [i „tropare de umilin]\”, rug\ciuni. Pentru

cele mai multe, se sluje[te de o materie epic\; `njgheab\ o nara-

]iune, cu personaje [i multe pove]e. Tema este una singur\, esen]ial\:

raporturile dintre virtute [i abaterea de la ea `n via]a individului.

Sfântul voia o umanitate cu un sistem de valori morale, dar pentru

a-[i atinge ]inta nu recurge la texte `nc\rcate de interoga]ii metafizice

[i nici la parabole enigmatice. Ca [i `n predicile sale, el nu ia calea

76 Ibidem.
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cazuisticii abstracte, ci recurge la pilde, la istorioare moralizatoare,

potrivite cu natura propov\duirilor, introducând atmosfera de via]\

cotidian\ [i de adev\r tr\it, de m\rturie direct\, subordonând totul

ideii schimb\rii atitudinii omului fa]\ de sine [i de al]ii.

Cele mai multe dintre texte se refer\ la via]a monahilor, `n care

Sfântul avea o exemplar\ experien]\ de via]\ personal\, [i le alege

dintre Sfin]ii P\rin]i, pe care `i [i nume[te: Ioan Gur\ de Aur, Sfân-

tul Vasile cel Mare, Sfântul Antonie, Sfântul Teodosie. ~n aseme-

nea proze, `n care specula]ia moral\ se sprijin\ pe fapte epice, se

vorbe[te despre „darul c\lug\riei”77, despre `ndatoririle monahiilor,

care nu trebuie s\ râvneasc\ „bun\tatea trec\toare” [i s\ nu se „`n-

deletniceasc\ cu cele lume[ti”78. Unii, dintre ei, aspru mustra]i, sunt

„nestatornici”, al]ii doresc „cliros”, adic\ „st\pânire peste fra]i”, unii

sunt lacomi, „slujitori ai pântecelui”, al]ii `[i „umplu inima de mâ-

nie”; or, „rânduiala” [i „cuviin]a” cer ca monahul s\ fie „stâlpul r\b-

d\rii”, „adâncul smereniei”, „izvorul lacrimilor”, „visteria cur\]eniei”,

„def\im\torul a toate cele frumoase, dulci [i prea sl\vite ale lumii

acesteia”79. Ca [i `n poezia sa, [i `n aceste scurte proze, care dez-

volt\ o observa]ie moral\, `n leg\tur\ cu problemele vie]ii Sfântul

Ioan Iacob propune solu]ii, „arme de lupt\” `mpotriva r\ului:

postul – „o puternic\ arm\ a sufletului” [i „ne`ncetata rug\ciune”,

`n lini[te [i t\cere.

Alte texte explicative care conduc epic o dezbatere etic\ sunt

privitoare la „ie[irea sufletului din trup”, la moarte. „A muri, ne

`nva]\ Sfântul Nifon, Episcopul Constantianii (Kiprului) este, scrie

el, lucrul firesc [i de ob[te pentru to]i, de aceea nu ne este nou\ a

ne speria de moarte, ci de ceasul judec\]ii”80.

Moartea poate fi `ns\ „lin\” sau „amar\” dup\ faptele vie]ii:

„Omul tr\ie[te `n faptele lui”.

Un „cuvânt foarte folositor” este construit `n jurul descoperirii,

f\cut\ de `ngerul Domnului, Sfântului Macarie, despre taina mor]ii,

cu desenul „sc\rii pe care se suie sufletele cre[tine[ti la cer”81.

77 Descoperirea Sfântului Antonie despre darul c\lug\riei, `n Ibidem, p. 188.
78 Cuvântul 6. Nu se cade ca `ntâlnirile cu femeile s\ se fac\ f\r\ de paz\, `n

Ibidem, p. 221.
79 Alte `nv\]\turi despre via]a c\lug\reasc\ de la Sfin]ii P\rin]i, `n Ibidem, p. 186.
80 Ibidem, p. 109.
81 Descoperirea pentru ie[irea sufletului, `n Ibidem, pp. 180-181.
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Nu pu]ine nara]iuni `nf\]i[eaz\ diferite `ntâmpl\ri din via]a Sfin-

]ilor, ale Sfântului Simion cel Nou, Sfintei Cristina din Efes, Muceni-

]elor Efrasia [i Tomaida [.a. Sunt, apoi, „vedenii ale cre[tinilor din

vechime”, precum cea din anul 1580, de la Muntele Athos, sau una,

mai nou\, a unuia dintre ucenicii Cuviosului Paisie Velicicovski, de

la M\n\stirea Neam]. Merit\ re]inut\ ~nsemnarea Ieroschimona-

hului Ioan Iacob, de la sfâr[itul „vedeniei”, `n care ni se spune: „Cu-

viosul Paisie avea o [coal\ `ntreag\ de c\lug\ri-c\rturari care scriau

c\r]i zi [i noapte. Datorit\ lor, noi avem `n române[te mai toate c\r-

]ile Sfin]ilor P\rin]i, tâlcuite din grece[te. O parte dintre ele a fost

ars\ de turci `n timpul revolu]iei de la 1821, dar tot au mai r\mas

câteva. Dar oare pârjolul comunist va mai fi cru]at vreo c\rticic\

sfânt\ scris\ de mâna Cuviosului Paisie [i de ucenicii lui?”82, se `n-

treab\ ieroschimonahul Ioan Iacob, care cuno[tea bine lucrurile, ca

bibliotecar ce-a fost, `n timpul ascult\rii de la M\n\stirea Neam].

Trimiterea la „pârjolul comunist”, evocat [i `n lirica sa, ne dovede[te,

`nc\ o dat\, cu cât\ gravitate [i afectivitate, [i-a tr\it Sfântul epoca sa.

Statornica-i preocupare pentru situa]ia din ]ara neuitat\ o reg\sim

[i `n proza, mai `ntins\, consacrat\ Cuviosului Nicodim Aghioritul,

„o mare bucurie pentru Sfânta Ortodoxie”. Sfântul Ioan Iacob m\rtu-

rise[te o mare admira]ie pentru acest cuvios monah, trecut `n rân-

dul sfin]ilor `n ianuarie 1955, pentru c\ „a tr\it ca un Sfânt, s-a os-

tenit ca un adev\rat Mucenic [i a l\sat `n urm\ cele mai folositoare

c\r]i pentru cre[tin\tate […]”. „C\lug\rul cel flenduros, care umbla

`nc\l]at cu opinci [i care dorea s\ meag\ `n ]ar\ la noi [i s\ tr\-

iasc\ `n ob[tea Cuviosului Paisie de la Neam], ast\zi este cinstit de

toat\ lumea, `mpreun\ cu Sfin]ii mari dasc\li ai Bisericii noastre

de R\s\rit”83.

Se dau multe am\nunte despre via]a lui bogat\ `n nevoin]e [i

fapte bune [i, mai ales, despre opera lui scris\. A fost un monah-

c\rturar, care „a alc\tuit – precizeaz\ Sfântul Ioan Iacob – cartea

Sfintelor Canoane, care se nume[te Pidalion. Tot el a mai scris [i

cartea Nev\zutul R\zboi, Cartea pentru m\rturisire, Paza celor

Cinci Sim]uri, Sinaxarul Sfin]ilor pe tot anul, tâlcuirea Psaltirii,

tâlcuirea Antifoanelor, tâlcuirea Sfintei Evanghelii, Filocalia [i alte

82 Descoperirea care a f\cut-o `ngerul Domnului Sfântului Macarie despre tai-

nele cele ne[tiute [i negr\ite [i despre pomenirea mor]ilor, `n Ibidem, pp. 197-204. 
83 Vedenia unuia dintre ucenicii Cuviosului Paisie Velicicovschi (de la M\n\s-

tirea Neam]u), `n Ibidem, pp. 269-273.
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c\r]i prea alese, de care se folose[te toat\ lumea cre[tin\”84. ~n fi-

nalul nara]iunii, Sfântul, care urm\rea de acolo, de departe, proce-

sul `n curs al istoriei poporului s\u, g\se[te nimerit s\-[i comu-

nice, `ntr-o nou\ ipostaz\ a patriotului, durerea:

„O, Sfinte Prea cuvioase P\rinte Nicodim, care mult doreai odi-
nioar\ ca s\ mergi la noi `n ]ar\ [i s\ petreci `n ob[tea cuviosului
Paisie de la Neam]u, adu-]i aminte ast\zi de scumpa noastr\ ]ar\,
cerceteaz-o cu duhul dintru `n\l]ime [i vezi ce fel de ob[te au f\cut
ast\zi românii, dup\ moda Sovietelor. Fiii duhovnice[ti ai cuvio-
sului Paisie nu mai au loc azi `n România, `ntreaga ]ar\ s-a pref\-
cut `ntr-o ob[te care lupt\ cu Dumnezeu [i alearg\ c\tre r\u. Tu,
care e[ti ne`ntrecut la sf\tuire [i preadulce la vorbire, vorbe[te [i
acum tainic, la inima p\storilor duhovnice[ti de dup\ «perdeaua
ro[ie», ca s\ nu mai fac\ tov\r\[ie cu st\pânirea `ntunericului, s\
nu mai `njuge Biserica la carul sovietic, s\ nu mai fac\ slujnic\ pe
«Mireasa lui Hristos», care este Biserica”85.

Dragostea pentru ]ara `n suferin]\ [i grija pentru soarta Bisericii,
amenin]at\ de „`ntunericul” ro[u, revin [i `n Stihurile de umilin]\ pe
care Sfântul Ioan Iacob i le `nchin\ Cuviosului Nicodim, pream\-
rindu-i „`nv\]\tura cinstit\” [i „sfin]enia vie]ii”:

„Nicodime prea fericite,

Care doreai odinioar\

Ca s\ tr\ie[ti la noi `n ]ar\,
Acuma caut\ din ceruri
{i vezi pe fiii României
Cum poart\ jugul tiraniei.

Cu sfântul Stare] de la Neam]u
S\ dai acuma ajutor
Prea nec\jitului popor,
Iar tab\ra `n[el\ciunii
Din vatra noastr\ str\mo[easc\
Degrab\ s\ se risipeasc\.
~n ]ara noastr\ primitoare
Acuma nu mai este «soare»
Cu razele de libertate,

84 O mare bucurie pentru Sfânta Ortodoxie. Cuviosul Nicodim Aghioritul, `n

Ibidem, p. 257.
85 Ibidem, p. 265.
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C\ci vântul de la Miaz\noapte

Aduce negur\ de moarte”86.

Pilduitor sim] civic, pe tipare prozodice adecvate, pentru a da o

defini]ie liric\ patriotismului!

Mai multe „vedenii” [i profe]ii ale unor cuvio[i monahi, câteva

canoane din Pedalion [i tropare de umilin]\, ce se zic `n grece[te „me-

galinare”, care „se obi[nuiesc a se cânta dup\ Paraclisul Maicii Dom-

nului [i la Sfânta Liturghie”, pe glasul 2, [i „alte tropare de ale Sfin-

]ilor” – care „se cânt\ pe glasul 5 – `ncheie partea a doua a volu-

mului Hran\ duhovniceac\, alc\tuind, laolalt\, con]inutul variat al

prozei Sfântului, destinat s\ duc\ la `mbun\t\]irea st\rii morale a

umanit\]ii. Umanul, ne-a spus-o Sfântul Ioan Iacob multe feluri [i

prin exemplul vie]ii [i prin opera sa oral\ [i scris\, se `mpline[te

`n sfin]enie, nu `n materialitate.

~nsu[irile de comunicare, ca oralitatea, familiaritatea expunerii

`nv\]\turilor, demersul logic al nara]iunilor, fluen]a stilului se adaug\

importantelor probleme puse `n dezbatere, pentru a le face `n]elese

[i `nsu[ite.

Este, `n ansamblul ei, f\r\ a avea prea mare originalitate (multe

„cuvinte” [i „`nv\]\turi” fiind traduceri din grece[te sau adapt\ri

dup\ texte slavone, cum ni se [i precizeaz\!), o proz\ grav\, expre-

sia eticii personale a Sfântului, care [i-a `n]eles datoria `n chipul unei

mari responsabilit\]i.

* * *

Cunoa[terea vie]ii Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, pe care am

`nf\]i[at-o ca pe o cronologie a unui destin excep]ional, [i a operei

sale, n\scut\ dintr-o profund\ necesitate [i `nc\rcat\ de un mesaj

`nalt, a c\rui esen]\ a ilustrat-o prin propriu-i exemplu, ne `ng\-

duie, `n aceast\ privire sintetic\, integratoare, pe care o ad\ug\m,

acum, la cap\tul `ntreprinderii noastre, s\ adun\m câteva caracte-

riz\ri finale destinate s\ omagieze un model al sfin]eniei, centrat

pe Hristos, pân\ la indentificare cu El.

Sfântul Ioan Iacob a fost o personalitate aparte, care a ma-

nifestat, de-a lungul vieii sale, de care leg\m ideea de sublim, o mare

iubire pentru Dumnezeu [i o `ncredere total\ `n om. Voca]ia sa a

fost s\ tr\iasc\ `n consonan]\ cu legea moral\, care `nal]\ calitatea

86 Stihuri de umilin]\, `n Ibidem, p. 267.
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vie]ii, gândind doar `n spiritul religiei cre[tine, gândire ce plaseaz\

`n centrul lucrurilor pe Dumnezeu, cauza prim\ [i final\ a existen]ei.

{i-a tr\it credin]a, o „tr\ire prin iubire”, urmând asceza Sfântu-

lui Ioan Botez\torul [i râvnind via]a Mariei Egipteanca, iar pentru

grandoarea vie]ii [i fervoarea de a fi `n comuniune cu Sfântul Duh,

Dumnezeu i-a sfin]it [i trupul [i sufletul.

A reunit simplitatea, smerenia, autoritatea, prestigiul, `nf\]i[area

obi[nuit\ [i `nrâurirea deosebit\. A fost un harismatic, care a re-

fuzat s\ se izoleze `n prorocire obscur\ [i s\ se refugieze doar `n con-

templa]ie. Figur\ emblematic\ a misionarului, pild\ a misionaris-

mului cre[tin, a avut un har func]ional pu]in obi[nuit, care i-a `n-

v\]at pe oameni dreapta credin]\ [i i-a `ntors c\tre numele Domnului.

A `ndeplinit `n lume o misiune de sfin]ire, sfin]irea prin lucrarea

Duhului Sfânt. A fost un mijlocitor, un mediator, a c\rui prezen]\ a

dus la un sim]\mânt al iert\rii [i la o `mbun\t\]ire a st\rii morale.

Opera scris\, care m\rturise[te o cert\ vocaie creatoare, `n ipos-

tazele de poet [i prozator, a fost menit\ s\ valorifice [i s\ exprime

propria-i ardere interioar\, totdeauna puternic individualizat\, [i s\-i

sprijine pe al]ii, s\ ne sprijine pe noi to]i, s\ g\sim `n via]a noastr\

de fiecare zi un scop superior.

Prin stilul s\u de via]\ [i de apostolat, a `ntruchipat chipul [i

sensul adânc al unei existen]e umane [i a `mbog\]it spiritualitatea

cre[tin\ cu o nou\ dimensiune. El continu\ s\ ne `nve]e c\ lumina

[i via]a, care izvor\sc din Cel ~nviat, sunt singurele care dau sens

explor\rii moderne a lumii prezentului [i omului `nsu[i. Prin el ne

câ[tig\m, zi de zi, o idee mai `nalt\ despre propria noastr\ via]\ [i

propria dimensiune spiritual\.

Acestea sunt adev\rurile pe care suntem `ndritui]i s\ le rostim

despre via]a semnificativ\ a Sfântului Ioan Iacob Românul [i de-

spre sensul profund uman [i moral al faptei lui, lec]ii `nalte de iubire,

jertf\ [i mântuire.

~n `ntâlnirea actual\ a religiilor, când se `nal]\ o imens\ ru-

g\ciune pentru unitatea, `n Hristos, este de un mare folos patri-

moniul de `n]elepciune [i de credin]\ pe care `l pune la `ndemân\,

prin existen]a sa, acest nou sfânt al Bisericii Ortodoxe Române.

El ne `ndeamn\ ast\zi, `n plin veac al tehnologiei, s\ opt\m,

lucid [i deschis, cu mintea [i inima, pentru spiritualitate, singura des-

tina]ie creatoare a omului din totdeauna.
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An ideal representation of the relationship between man and 
God: Saint Righteous John Jacob from Neam] — the Hozevite. 

A History of a life in Christ and for Christ
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A rich documentary material has been gathered about the life

of the Saint Righteous John of Neam]. It reveals us nowadays the

gentle face of a young man with great love for parents, school

and church. He was a young man who not only heard God's call

to holiness, but he answered to it, choosing to achieve the spiritual

fullness by living the monastic life. Thus, the Righteous John from

Neam] – the Hozevite is not only a great personality of the Romanian

Church of the twentieth century. Most of all, he is a saint, an exam-

ple of service and total dedication to God and to the neighbors, a

standard of synthesis between simplicity, authority, humility and

prestige. 

Being the witness of a difficult historical context for his country,

his poetry reflects the struggle between traditionalism and moder-

nism. The Saint Righteous John from Neam] – the Hozevite expresses

through his lyrics the love of country, the longing for spirituality of

Moldavian monasteries that was a pedagogue to fulfill the desire

for God in the wilderness of Hozeva.

In celebration of 50 years after its passage to the Lord (5th of

August, 1960 to the 5th of August, 2010), Saint Righteous John from

Neam] – the Hozevite continues to teach us, through his lyrics and

through his example and effort to achieve the fullness of spiritual

life, that the light and the life of Christ are the only ones that give

sense to modern exploration of this world and of the man himself. 


