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Not\ asupra edi]iei

Not\ asupra edi]iei
Scump\ este `naintea Domnului moartea cuvio[ilor Lui.
(Psalm 115, 6)

~n ziua de 5 august 1960, `n pe[tera sa de lâng\ Schitul „Sfânta
Ana”, `n pustiul Hozevei, Sfântul Cuvios Ioan Iacob Românul `[i
a[eza sufletul `n mâinile Bunului Dumnezeu pe Care ~l iubise
atât de mult [i c\tre Care `[i `n\l]ase rug\ciunile „pentru cei de
un neam ai s\i” vreme de 24 de ani.
Poate nu `ntâmpl\tor, la botez primise numele Ilie, iar la tunderea `n monahism numele Ioan, fiindc\ Sfântului Prooroc Ioan
Botez\torul [i Sfântului Prooroc Ilie li s-a f\cut urm\tor `n urcu[ul s\u duhovnicesc `nceput `n M\n\stirea Neam] [i des\vâr[it
`n Valea Hozevei din }ara Sfânt\.
Dorului de Dumnezeu [i dorului de locurile pl\m\dirii sale le-a
dat glas `n numeroasele poezii [i sfaturi duhovnice[ti, ,,rucodelia”
sa, pe care cu dragoste p\rinteasc\ [i smerenie fiasc\ le-a d\ruit
celor `ntâlni]i `n drumul s\u: fra]i de rug\ciune, p\rin]i duhovnice[ti [i pelerini rug\tori la Locurile Sfinte. Referindu-se la acest
lucru, duhovnicescul p\rinte dezv\luia cu sinceritate la plecarea
sa din egumenia Schitului românesc de la Iordan: ,,Din ce mi-a
dat Bunul Dumnezeu [i din cele ce am adunat din c\r]ile Sfin]ilor P\rin]i, eu m\ str\duiesc s\ alc\tuiesc c\rticele mici sau
foi pe care s\ le am la `ndemân\ pentru folosul meu [i al celor care
poate sunt lipsi]i de c\r]i, iar dac\ le au, poate nu le ajunge vremea s\ le citesc\ `n `ntregime. De aceea eu le scriu mai pe scurt
pentru u[urin]\. Aceste foi [i caiete sunt ca ni[te sâmbura[i duhovnice[ti pentru cei cu sufletul nevoia[ ca mine” .
Talantul s\u a `nceput a-l `nmul]i `n biblioteca M\n\stirii
Neam], continuând apoi `n M\n\stirea ,,Sfântul Sava” din }ara
Sfânt\ (unde [i-a `nsu[it temeinic limba greac\ [i a tradus din
scrierile [i vie]ile Sfin]ilor P\rin]i), apoi pa[ii [i dorirea l-au purtat spre pe[tera Calamona, unde, din 1939 pân\ `n 1940, traduce
Acatistul Sfântului Acoper\mânt al Maicii Domnului, cuvinte
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de folos duhovnicesc din Patericul grecesc, din Proloage [i Vie]ile
sfin]ilor. Peste ani, `n 1953, luându-se ,,rugina de pe peni]a (sa)
p\r\sit\” (,,rugina” se depusese `n timpul prizonieratului din timpul ocupa]iei engleze [i `n anii de egumenie de la Iordan), [i-a
rotunjit cuvântul `n albia Horatului [i i-a dat suple]e pe stâncile col]uroase ale Hozevei, `n pe[tera din apropierea M\n\stirii
,,Sf. Gheorghe Hozevitul” [i a Schitului ,,Sfânta Ana”. Aici, [apte
ani de zile, noaptea s-a rugat [i a privegheat, iar ziua a scris versuri [i a tradus, punând `n scrierile sale lacrimile rug\ciunii fierbin]i. ,,Mi-ar fi cu neputin]\ s\ alc\tuiesc stihuri pân\ nu simt
adânc `n inima mea ceea ce scriu. 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 bucuriei sau al durerii, al mustr\rii pentru p\cate sau al recuno[tin]ei fa]\ de milostivul Dumnezeu. Ceea ce nu simt, eu nu pot
cânta `n versuri, adic\ nu pot `mpleti cuvinte `n stihuri care s\
mi[te inima altora. Când scriu ceva mai mi[c\tor simt o durere
`n inim\, ca [i cum stihurile ar fi ni[te f\râmituri despicate din
`ns\[i inima mea zdrobit\, de aceea [i cuvintele curg `nso]ite de
lacrimi uneori”, le spunea Sfântul Ioan fra]ilor `ntru Domnul `n
iunie 1954. Departe de lume fiind, era aproape de oameni [i ne[tiut de ace[tia era [tiut de Dumnezeu.
Cât a tr\it nu a vrut s\ i se publice nimic din cele scrise, `ns\
dup\ trecerea sa minunat\ la Domnul, ucenicul s\u care i-a fost
aproape timp de 21 de ani, P\rintele Ioanichie Pârâial\ a adunat
scrierile sale r\mase `n manuscris `n pe[tera unde a vie]uit, scrieri care fuseser\ d\ruite fra]ilor români pelerini la Locurile sfinte,
p\rin]ilor [i fra]ilor din m\n\stirile [i schiturile apropiate de
locurile nevoin]ei sale [i le-a publicat, la Ierusalim, cu binecuvântarea Patriarhului Benedict I al Ierusalimului, `n dou\ volume,
primul cu titlul Hran\ duhovniceasc\, carte cu cele mai umilicioase cuget\ri care suie pe om cu sufletul la cer, `n 1968, [i al
doilea Hran\ duhovniceasc\, carte cu vedenii `nfrico[\toare [i scrieri
prea minunate, care ajut\ sufletului s\ scape de moarte, `n 1970.
Publicarea acestor dou\ volume `nsemna pentru p\rintele
Ioanichie o datorie de suflet pe care, de altfel, o transmite [i ucenicului s\u Visarion (Iacob Bârsan) spunându-i: „Pentru aceasta
`]i dau canon s\ scrii tot ce ai aflat de la mine [i de la al]i români pe care i-ai prins `n via]\, tot ce [tii despre via]a [i nevoin]ele Sfântului Ioan.”
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Ostenelile P\rintelui Ioanichie, de a face cunoscute scrierile
Sfântului Cuvios Ioan Iacob Hozevitul, au fost continuate de
ucenicul s\u Visarion (Iacob Bârsan), care este vie]uitor, `n prezent, `n ob[tea M\n\stirii Putna. Cu binecuvântarea P\rintelui
Stare] Melchisedec Velnic, p\rintele a avut bun\voin]a de a ne
`ncredin]a spre publicare fotografii [i scrieri, unele — `nc\ — `n
manuscris, ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob. Toate aceste materiale, `n manuscris sau publicate deja apar acum `n acest volum

„Sâmbura[i duhovnice[ti pentru cei cu sufletul nevoia[ ca mine...”
Sfântul Ioan Iacob de la Neam] — Hozevitul. Opere complete. Din
punctul de vedere al structurii con]inutului, lucrarea debuteaz\
cu o frumoas\ m\rturisire a Sfântului f\cut\ credincio[ilor, fiilor
duhovnice[ti [i p\rin]ilor, la plecarea sa de la Schitul românesc
de la Iordan — o edificatoare oglind\ a sufletului s\u de pelerin
purtând cu sine iubirea de Dumnezeu [i de semeni —, urmat\ de
Via]a Sfântului, consemnat\ de P\rintele Iacob Bârsan, ~nsemn\ri de pelerin la Locurile Sfinte (ale p\rintelui Ioanichie Pârâial\ [i ale Sfântului Ioan Iacob), Din minunile Sfântului Ioan
Iacob de la Neam] (m\rturisite de P\rintele Iacob Bârsan) [i
apoi patru capitole mari: Poezii, Cuget\ri, Scrisori [i Traduceri
din scrierile Sfin]ilor P\rin]i.
De-a lungul vremii, din dorin]a de a scoate la lumin\, spre folosul duhovnicesc al credincio[ilor din ]ar\, dar [i din alte p\r]i
ale lumii, scrierile ,,Sfântului român din }ara Sfânt\”, s-au publicat mai multe lucr\ri, con]inând opera Sfântului, pe care le
amintim `n rândurile ce urmeaz\.
~n 1996, la Timi[oara (Editura Gordian), sub `ngrijirea p\rintelui Ioan {ova de la Chilia Româneasc\ ,,Sf. Gheorghe-Colciu”
din Muntele Athos, s-au publicat, `n dou\ volume, scrierile Sfântului Ioan Iacob, sub titlul Sfântul Ioan Iacob Românul. Sihastru contemporan din }ara Sfânt\ (1913-1960), având subtitlul Din

Ierihon c\tre Sion. Trecerea de pe p\mânt la Cer — `nv\]\turi exprimate prin poezii foarte umilicioase [i proz\ plin\ de lumin\
cu con]inut dogmatic [i moral, iar `n 1999, la Ierusalim, lucrarea cu acela[i titlu. ~n acest volum apare o informa]ie neconfirmat\ [i de altfel pu]in probabil\ cum c\ scrierile con]inute `n
aceast\ lucrare se afl\ `n manuscris la Muntele Athos, ne[tiindu-se `ns\ cum au ajuns acestea aici, fiindc\ p\rintele Ioanichie,
ucenicul sfântului, a p\strat timp de 32 de ani candela rug\ciunii
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aprins\ la pe[tera nevoin]elor Sfântului [i la Paraclisul ,,Sfântului {tefan” din M\n\stirea ,,Sfântul Gheorghe Hozevitul”
unde odihnesc sfintele moa[te ale Cuviosului Ioan, ocupându-se
personal de tot ceea ce a `nsemnat opera scris\ a p\rintelui s\u
duhovnicesc. ~n 1992, la Editura Trinitas a Mitropoliei Moldovei
[i Bucovinei s-a publicat volumul Dor de pustie, dor de cer (con]inând poezii ale Sfântului Ioan Iacob), reeditat ulterior, cu acela[i nume, la Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, `n 2007. ~n 2000, la Ia[i (Casa Editorial\ Demiurg) s-a
publicat volumul Hran\ duhovniceasc\, Flori de la Iordan, stihuri cre[tine, iar `n 2006, la Bucure[ti (Editura Lumin\ din
Lumin\), apare o lucrare cu titlul Hran\ duhovniceasc\, având
acela[i con]inut ca [i volumul publicat la Ierusalim `n 1999. Sunt
mai multe lucr\ri dedicate Sfântului Ioan Iacob de la Neam],
dar aici am amintit pe cele ce cuprind scrierile sale, nu [i m\rturiile sau studiile despre via]a [i opera sa, `ncercând s\ a[ez\m prezentul volum `n contextul lucr\rilor asem\n\toare. Titlul poate p\rea preten]ios, dar `n lucrare se afl\ toate scrierile
Sfântului cunoscute de cei mai apropia]i ucenici ai s\i [i a c\ror
paternitate este de net\g\duit. Bine`n]eles c\, având `n vedere
circula]ia scrierilor sale, exist\ posibilitatea ca texte ale Sfântului Ioan s\ se mai afle `nc\, necunoscute, r\spândite pe la credincio[ii care l-au cunoscut, personal, sau la urma[i ai acestora,
dar soarta acestora r\mâne la voia lui Dumnezeu [i a Sfântului
S\u. Tot astfel, poate cineva nu va g\si `ntre paginile acestei
c\r]i unele scrieri pe care le [tia apar]inând Sfântului Ioan;
acestea nu se reg\sesc `ntrucât, dup\ [tiin]a noastr\, originea
lor nu e sigur\. Dar, mai `ntâi de toate, trebuie [tiut c\ aceast\
carte s-a pl\m\dit din evlavie c\tre Sfântul Ioan Iacob, din
admira]ie pentru via]a sa sfânt\ [i `nv\]\tura profund\ ce se
desprinde din versurile sale, `n care credincio[ii vor afla r\spunsuri la probleme actuale, la griji care `i fr\mânt\ [i la `ntreb\ri poate nerostite `nc\.
Mul]umim ~naltpreasfin]itului P\rinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei, pentru binecuvântare [i sprijin [i P\rintelui Iacob Bârsan pentru dreptul de a publica opera Sfântului
Ioan Iacob de la Neam], precum [i pentru consilierea permanent\
`n redarea fidel\ a scrierilor acestuia.

Editura

Cuvânt de m\rturisire al unui frate român
c\tre cei de un neam fra]i ai lui
Iubi]ii mei fra]i [i surori `ntru Domnul!
Pentru dragostea lui Hristos care ne apropie duhovnice[te
pe cei risipi]i [i ne mângâie pe cei oropsi]i (care suntem de o
credin]\ [i un cin), v\ rog eu, mult p\c\tosul [i nevrednicul vostru frate, s\ m\ `ng\dui]i a v\ face o mic\ m\rturisire.
{ti]i c\ fiecare om se `ndeletnice[te `n via]\ cu ceea ce a
`nv\]at de mic: plugarul cu aratul, morarul cu m\cinatul, doctorul cu vindecatul [i fiecare lucreaz\ acolo unde se pricepe [i
unde este obi[nuit. Eu unul n-am avut parte s\ deprind vreo
meserie ca lumea prin care s\ m\ `nlesnesc `n via]\. Am fost de
mic stângaci la lucruri practice [i v\zând ai mei c\ nu pot scoate
nimic din mine m-au dat pe mâna `nv\]\torilor care s-au str\duit nu mai pu]in de 12 ani de zile pân\ m-au `nv\]at des\vâr[it a citi [i a scrie. Dup\ ce le-am scos peri albi `n cap [i când
credeau [i ei c\ au f\cut om din mine, atunci m-au sc\pat f\r\
de veste la m\n\stire. Acolo m-au `ncercat p\rin]ii la felurite
ascult\ri, dar eu nefiind deprins, pe toate le f\ceam anapoda.
Dac\ au priceput p\rin]ii c\ eu nu sunt bun la nimic altceva
decât la citit [i la scris, atunci mi-au dat de lucru cu c\r]ile [i cu
hârtiile (pe la Seminarul m\n\stirii, pe la cancelarie [i pe la
bibliotec\). Acolo am muceg\it eu mai toat\ vremea de la vârsta
de 18 ani.
Chiar [i aici, `n Palestina, la Sfântul Sava, m-au l\sat `n
cele din urm\ la cititul `n biseric\ [i la chilie (unde m\ ocupam
`n tain\ [i cu scrisul). Au `n]eles [i acolo c\ nu pot face nimic din
mine, nici buc\tar, nici econom [i nici `ngrijitor, de aceea m-au
l\sat la ceea ce m\ pricep. A fost o vreme când au `ncercat cei
mari s\-mi smulg\ condeiul [i c\r]ile din mân\ [i nu [tiu cum

din gre[al\ ori de nevoie mi-au dat s\ ]in `n mâna mea cea stângace ,,cârja” cea de egumen. Dar eu ca cel ne`ncercat am apucat-o
[i pe asta anapoda [i, lunecând, m-am povârnit la vale pe Marea
Moart\! Dup\ ce m-au bântuit mereu valurile ei cele amare [i
s\rate, aproape 6 ani de zile, am sc\pat abia viu pe aceast\
stânc\ de granit, ca pe un ostrov, la liman.
Aici frecându-m\ mereu de stânca asta gron]uroas\ s-a mai
luat rugina de pe peni]a mea p\r\sit\ [i am `nceput s\-mi v\d
de ocupa]ia mea veche, adic\ scrisul pe care `l am ca rucodelie
(lucrul mâinilor), `n via]a mea singuratic\.
Dar rucodelia mea nu se `ntreab\ azi pe pia]\, c\ci lumea de
azi este s\tul\ pân\ `n gât de c\r]i [i de caiete. ~n vremea veche,
pe la sih\strii, scrisul [i copierea c\r]ilor era cea mai de seam\
ocupa]ie a c\lug\rilor, c\ci lumea c\uta c\r]ile ca pe aur [i argint!
Pe atunci nu era izvodit tiparul care s\ concureze pe scriitori, nici radioul [i televizorul ca s\ distreze pe cititori. Acum
lumea, s\raca, este foarte gr\bit\, n-are vreme s\-[i strice ochii cu
buchiile muceg\ite ale c\lug\rilor! Azi po]i zice c\ se `ntreab\
c\r]ile mai mult de cei cu dughenele (pr\v\lii) ca s\ `nveleasc\
cu ele brânza [i m\slinile, decât de cititori.
~mi aduc aminte c\ acum vreo 25 de ani `n urm\, mi-a povestit
un cuvios p\rinte de la M\n\stirea Neam]u (anume Iov Burlacul,
farmacistul m\n\stirii) c\ a aflat aproape de Sfânta Mitropolie
de la Ia[i, un negustor evreu care avea un beci plin cu c\r]i biserice[ti (pidalioane, ceasloave vechi, psaltiri etc.) pe care le luase
mai pe degeaba de la ni[te proesto[i de mod\ nou\ [i acum se
servea de ele `n pr\v\lie la `mpachetat. ~ntregi n-avea voie s\
vând\ la nimeni. Tot a[a am aflat de la unii c\ [i la Ierusalim
po]i g\si pe la negustorii p\gâni multe c\r]i biserice[ti de mare
valoare pe care ei le au `n loc de ziare vechi. A[a e duhul lumii
de azi [i n-ai ce-i face.
Dac\ se g\se[te acum vreun c\lug\r care mai scutur\ vechiturile lui de c\r]i [i mai picur\ din ele vreun strop de cuvinte
duhovnice[ti pe hârtie, asta poate le vine de râs la unii. {i eu le
dau dreptate, c\ci la zgomotul radioului, al televizorului, cuvântul Evangheliei sau al Sfin]ilor P\rin]i nu se mai poate auzi. Iar

la lumina electric\, la str\lucirea luxului modern nu se mai
poate pricepe `ntunericul [i calicia din suflet. {i asta o zic pentru cei din lumea modern\, `ns\ o buc\]ic\ din lume suntem [i
noi s\racii!
Poate vor zice unii c\ [i la radio aud Evanghelia, Liturghia
[i predici! Cum nu, cum nu! Le auzi foarte frumos, dup\ ce rag
ca boii fel de fel de m\sc\riciuri lume[ti [i te `ntunec\ cu cele
p\gâne[ti, apoi `ncep s\ `ngâne [i cele sfinte, dup\ cum diavolul
ispitindu-L `n tot chipul pe Mântuitorul `n pustie `i pomene[te
[i de cuvintele din Scriptur\. Dar oare din evlavie o face asta?
Acum s\ l\s\m moda `n pace [i s\ ne `ntoarcem la vorba
noastr\. Eu cred c\ o `ndeletnicire pe care o aveau [i p\rin]ii
din vechime, nu vat\m\ deloc pe lumea gr\bit\ de azi, mai ales
dac\ materialele (adic\ frunzele) pentru rucodelie sunt luate din
Sfânta Scriptur\ [i nu au nimic str\in din pravoslavnica credin]\ ortodox\.
Or fi poate mul]i care sunt ghiftui]i [i n-au nevoie de vreo
gustare s\rac\ pe care le-o `ntind eu smeritul! Pentru asta nu
este nici o sup\rare. Cu sila nu pot face pe nimeni s\ primeasc\
lucrul meu. Eu `mpart din rodul ostenelilor mele la oricine se
`ntâmpl\ f\r\ s\ am vreo preten]ie de plat\, c\ci acum plata
mi-ar aduce mai mult pagub\ decât folos.
Un b\trân din Egipt `mpletea co[ni]e [i le arunca pe ap\
c\ci nu avea cui le vinde. {i eu `mpletesc ce pot, [i neavând chip
de vânzare le arunc la trec\tori (adic\ la fra]ii [i surorile de
acela[i neam) pe degeaba. Cine are nevoie prime[te rucodelia
mea [i caut\ s\ foloseasc\ [i altora. Al]ii primesc hârtiile ca s\
le a[tearn\ frumos pe mas\ sau pe fundul cuf\rului [i, `n
sfâr[it, sunt unii mai habotnici (mai gr\bi]i `n via]\) care `n
graba lor cea mare le calc\ `n picioare pe bietele mele `mpletituri, sau le sfâ[ie frumos [i se duc `n drumul lor.
Pot eu s\ le zic ceva la unii ca ace[tia? Nicidecum. C\ eu le-am
`ntins de bun\ voie, nu mi-au cerut ei. Dup\ cum nu este de folos ca s\ cer plat\ de la cei care se folosesc din rucodelia mea, tot
a[a nu pot nici s\ m\ ap\r, dac\ cineva o defaim\ sau o distruge.
~n Sfânta Evanghelie, Domnul ne arat\ prin Pilda Sem\n\torului,

c\ s\mân]a se arunc\ `n toate p\r]ile: lâng\ cale, [i `n spini, [i
`n locuri pietroase ca [i p\mântul cel bun. C\ din toate semin]ele pe care le arunc tot va r\s\ri ceva la urm\ (de[i s\mân]a
este cam slab\).
Din ceea ce mi-a dat bunul Dumnezeu [i din cele ce am adunat din c\r]ile Sfin]ilor P\rin]i, eu m\ str\duiesc s\ alc\tuiesc
c\rticele mici sau foi pe care s\ le am la `ndemân\ pentru folosul meu [i al celor care poate sunt lipsi]i de c\r]i, iar dac\ le au,
poate nu le ajunge vremea s\ le citeasc\ `n `ntregime. De aceea
eu le scriu mai pe scurt pentru u[urin]\. Aceste foi [i caiete sunt
ca ni[te sâmbura[i duhovnice[ti pentru cei cu sufletul nevoia[
ca mine.
Acei s\tui de poame c\rnoase desigur c\ nu se uit\ la sâmburi. Dar `i rog, pentru dragostea lui Dumnezeu, s\ nu calce `n
picioare [i s\ piard\ aceste semincioare care sunt adunate cu
sudori [i cu lacrimi. C\ci vor veni zile când se vor strânge de vr\jma[i c\r]ile cele bune (adic\ poamele cele duhovnice[ti) [i atunci
nevoia[ii vor c\uta sâmbura[ii vechi [i nu-i vor putea afla.
Va veni vremea când va fi foamete mare de cuvântul lui Dumnezeu [i Biserica se va refugia `n pustie prin cr\p\turile p\mântului. De aceea v\ rog s\ p\stra]i ca ochii din cap sfintele c\r]i,
iar `nsemn\rile scoase din ele s\ nu le def\ima]i, dac\ ele n-au
ceva str\in de sfânta credin]\.
Cele scrise de nevrednicia mea sunt: o parte tâlcuite din grece[te (care nu s-au scris `nc\ pe române[te), iar altele sunt alc\tuite pe scurt din Sfânta Scriptur\, ori din c\r]ile Sfin]ilor
P\rin]i (ca o esen]\ dintr-o floare) [i sunt a[ezate `n ritmul versului ca s\ fie mai u[or de citit. Toate au `n ele cheagul dreptei
credin]e [i sunt pres\rate cu m\rturii de la Sfin]ii P\rin]i, ca [i
cu ni[te mirodenii ca s\ nu se strice.
V\ rog pe to]i, din inim\, s\ `n]elege]i [i asta: c\ eu toate le
scriu pentru mustrarea neputin]elor mele [i pentru trezirea
sim]urilor mele cele amor]ite. Totodat\ ele sunt [i o m\rturisire
`naintea Ziditorului, a nenum\ratelor mele f\r\delegi, când nu
mai am cui le m\rturisi. Deci s\ nu vi se nasc\ p\rerea c\ eu le

scriu pentru mustrarea altora. Eu toate le scriu pentru mustrarea mea, c\ doar va lua vreun folos tic\losul meu suflet!
Dac\ mustrarea con[tin]ei mele se potrive[te [i la al]ii, asta
nu `nseamn\ c\ eu le-am scris `mpotriva lor. Dac\ `nainte vreme,
am amintit [i nume str\ine `n foile mele, apoi asta am f\cut-o
numai `n chestia Iordanului [i nu din r\utate, ci din adânc\ durere pentru un loca[ sfânt care se pustie[te.
Mi-ar fi cu neputin]\ s\ alc\tuiesc stihuri, pân\ nu simt
adânc în inima mea ceea ce scriu. Cuvintele stihurilor izbucnesc
din inim\ ca ni[te scântei dintr-o cremene, dar asta se întâmpl\
numai atunci când cremenea inimii este lovit\ de amnarul durerii sau al bucuriei, al mustr\rii pentru p\cate sau al recuno[tin]ei fa]\ de milostivul Dumnezeu. Ceea ce nu simt, eu nu pot
cânta în versuri, adic\ nu pot împleti cuvinte în stihuri, care s\
mi[te inima altora.
Când scriu ceva mai mi[c\tor, simt o durere la inim\, ca [i
cum stihurile ar fi ni[te f\râmituri desprinse din îns\[i inima
mea zdrobit\, de aceea [i cuvintele curg înso]ite de lacrimi uneori. Pentru asta adev\ratele stihuri mi[c\ pe cititori aproape tot
a[a cum a fost mi[cat\ [i inima celui care a scris.
De aici pute]i în]elege mai bine c\ stihurile mele zugr\vesc
durerea ori bucuria inimii mele, iar nu dureri ori bucurii str\ine.
Eu pân\ nu simt, nu pot scrie.
Pân\ nu m\ mustr\ cugetul, nu pot s\ scriu stihuri de mustrare.
{i eu am primit prinosul dragostei lor cu mul]umire. Azi
oare, de ce s\ v\ jigneasc\ dac\ eu v\ `ntind cu drag rodul cel
s\rac al ostenelilor mele? Aud c\ unii se `nfurie [i vreau s\
`mpung\ când eu le `ntind cu dragoste ceea ce am. Din nou v\
zic: ierta]i pe s\racul vostru frate c\ n-are ceva mai bun, ceva
mai de pre] s\ v\ puie `nainte, ca chez\[ie, pentru dragostea ce
v-o datore[te.
Acest frate al vostru a fost odinioar\ gata s\ se jertfeasc\
pentru folosul vostru ob[tesc, dar voi nu l-a]i priceput, iar jertfa
lui voi a]i def\imat-o, de aceea nu v-a putut ajuta. El `ns\ v\ r\mâne adânc recunosc\tor (ca [i Simeon Cirineanul) c\ i-a]i [ters
sudorile de sânge pe drumul cel greu al nec\jitei lui egumenii!

Gândindu-m\ c\ mul]i din fr\]iile voastre, `nh\ma]i fiind
prin ascult\ri `n loca[uri str\ine, unde nu pute]i auzi o slujb\,
ori o citire româneasc\, m-am gândit, zic c\ poate un buche]el, ori
o cununi]\ `mpletit\ cu floricelele graiului românesc s\ v\ aduc\ o
mic\ mângâiere.
Dac\ ve]i `ntâlni [i spinii mustr\rilor, s\ nu v\ tulbura]i, c\
ei nu sunt pentru voi, ci pentru mine; ei sunt cule[i din inima
mea cea stearp\!
Iubi]ii mei fra]i, `n starea `n care m\ g\sesc eu ast\zi, nu v\
mai pot sluji la nimic, fiind prea neputincios. Dac\ a[ fi silit s\
intru iar\[i `n osteneli [i scârbe ca `nainte, `n acest\ vreme, `n
groap\ m\ pogor. Din asta am c\p\tat [i boala care nu se mai
desparte de mine. Ceea ce mi-a r\mas de f\cut `n via]a asta,
este s\-mi plâng p\catele [i pe cât `mi ajut\ Dumnezeu, s\ mai
adun m\nunchiuri duhovnice[ti ca s\ fie ca merinde sufleteasc\
pentru mine [i cei nevoia[i ca mine. Poate folosindu-m\ eu, voi
putea s\ folosesc [i altora, care nu au r\gaz acum s\ r\sufle.
Altceva nu sunt `n stare s\ fac. Dac\ a[ [ti c\ m\car câ]iva
au dragoste s\ jertfeasc\ o or\ pe s\pt\mân\ pentru citire, eu
a[ prinde mai mult curaj s\ dezgrop multe comori duhovnice[ti
din limba greac\. Iar dac\ mai este cineva din cei mari ori din
fr\]iile voastre, care ar mai crede `nc\ c\ ar putea s\ mai puie
vreo sarcin\ (ca `nainte) pe spatele mele cele sl\b\noage, eu `l
rog pe unul ca acela s\ se p\r\seasc\ de acel gând, c\ci ce n\dejde va fi la cel din groap\?
Mântui]i-v\ cum pute]i [i prin cine pute]i, c\ slav\ Domnului, `nc\ mai ave]i prin cine!
Pentru mine, gropni]a de aici se arat\ mai primitoare decât
nisipul sfântului Iordan. Sfântului Ioan Botez\torul `i place mai
degrab\ singur, descul] [i fl\mând acolo, pe malul Iordanului,
decât s\ aib\ ucenic nepricopsit ca mine.
Al vostru nevrednic frate [i smerit rug\tor c\tre Domnul,

Ieroschimonahul Ioan Iacob
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Via]a Sfântului Preacuviosului P\rintelui nostru
Ioan Iacob Românul
Sfântul Ioan Iacob este cel mai nou sfânt român [i al `ntregii
lumi cre[tine.
Acest vas ales al lui Dumnezeu a fost odr\slit `n p\mântul
binecuvântat al Moldovei. S-a n\scut `n satul Cr\iniceni, fostul
Jude] Dorohoi, `n ziua de 23 iulie 1913 dintr-o familie de ]\rani
foarte credincio[i [i evlavio[i, Maxim [i Ecaterina.
~n prezent, satul Cr\iniceni se `nvecineaz\ cu satul Horodi[tea [i apar]ine de comuna P\ltini[, Jude]ul Boto[ani. Tat\l
s\u, Maxim, era fiul lui Zamfir Iacob [i al so]iei acestuia Maria.
Mama sa, Ecaterina, era fiica cea mai mare a lui Vasile Surdu [i
a so]iei sale Irina. Bunicii dup\ tat\, Zamfir [i Maria, au avut
patru copii: Alecu, Maxim — tat\l Sf. Ioan, Anghelina [i Agripina.
Bunicii dup\ mam\, Vasile [i Irina Surdu, erau tot din satul
Cr\iniceni [i au avut [i ei tot patru copii: Adam, Gheorghe, Ecaterina — mama Sf. Ioan [i Parascheva. Mama Sfântului Ioan,
dup\ ce l-a n\scut pe acesta, s-a `mboln\vit foarte grav, `ncât
nici nu putea s\ al\pteze [i s\-[i `ngrijeasc\ pruncul abia
n\scut. Atunci, bunica lui dup\ tat\, Maria Iacob, r\mas\
v\duv\ din tinere]e, de[i voia s\ se duc\ `n m\n\stire, a
renun]at la aceast\ dorin]\ sfânt\ pe care o avea din tinere]e [i
a luat `n grija ei pe pruncul abia n\scut pe care zilnic `l aducea
ca s\-l al\pteze unor mame tinere care n\scuser\ [i ele de
curând. A[a a vegheat b\-trâna bunic\ ziua [i noaptea [i a `ngrijit [i pe copil [i pe mama sa, care dup\ [ase luni de la na[terea
pruncului, dup\ grele suferin]e [i cu mult\ durere `n suflet,
v\zându-[i copila[ul neajutorat, [i-a dat sufletul `n mâinile
Domnului, l\sând copilul `n grija bunicii lui, Maria.
Copilul a fost dus [i botezat de bunica lui, Maria, `n biserica
de lemn a satului Cr\iniceni ce se afl\ pe malul stâng al Prutului.
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~ntrucât copilul a fost n\scut cu trei zile mai târziu dup\ s\rb\toarea Sf. Ilie Tezviteanul, la botez a primit numele Ilie. Numele
de Ilie a fost dat de Dumnezeu, deoarece acest prunc avea s\ se
nevoiasc\ [i s\ tr\iasc\ lâng\ pe[tera unde a stat [i s-a rugat
pentru lume marele prooroc, Sfântul Ilie Tezviteanul, dup\ cum
ne spune Sfânta Scriptur\, când a fugit de mânia lui Ahab.
Când micu]ul Ilie a `mplinit 2 ani [i câteva luni, tat\l s\u
Maxim, a fost luat la r\zboi c\ci `ncepuse Primul R\zboi Mondial. ~n zadar a fost a[teptat Maxim de mama lui [i de micu]ul
orfan s\ vin\ acas\, pentru c\ el murise pe front, `n anul 1916.
Bunica Maria se jertfea mult pentru a cre[te copilul pentru care
de aici `nainte i-a fost [i mam\ [i tat\, atâta timp cât a mai tr\it
al\turi de el. Povestesc b\trânii satului c\ bunica `i spunea `n
loc de Ilie, Iliu]\ [i a[a `i ziceau toate rudele. Bunica `[i iubea
copilul ca pe un odor de mare pre] deoarece acesta era singura
ei mângâiere pe p\mânt [i vedea `n acest copil orfan [i neajutorat o mare binecuvântare [i izb\vire a multor neamuri. Bunica
i-a prins pentru prima dat\, `n mâna ei sfânt\, cele trei degete
de la mâna dreapt\, pe care i le-a dus la frunte [i l-a `nv\]at s\-[i
fac\ cu mult\ evlavie semnul Sfintei Cruci. ~l ducea mereu la
Sfânta Biseric\, `l `nv\]a s\ se `nchine [i s\ s\rute sfintele icoane,
s\ spun\ rug\ciuni, s\ aprind\ lumân\ri [i s\ duc\ flori la mormintele p\rin]ilor s\i. Vara, `n zilele de lucru când bunica mergea la câmp la pr\[it, `l punea pe micu]ul Iliu]\ `ntr-o traist\ pe
care o lua `n spate, din care i se vedea numai capul, apoi `ntr-o
mân\ `[i lua sapa [i `n cealalt\ un ulcior cu ap\ [i dup\ ce ajungea
pe ogor, `l punea pe Iliu]\ la umbra unui copac unde `l l\sa pân\
spre sear\ când iar `l punea `n traist\ [i, ostenit\ de munca
zilei [i de povara b\trâne]elor, se `ntorcea cu micu]ul ei odor
din nou acas\.
~n anul 1920, Iliu]\ a fost dus de bunica sa la [coala primar\
din Cr\iniceni. Copilul era foarte cuminte, `nv\]a bine [i `n fiecare an lua premiul `ntâi. St\tea mai mult singuratic, retras [i
era a[a cuminte `ncât `nv\]\torii [i profesorii se mirau de comportamentul lui. De mic a iubit singur\tatea [i lini[tea, citirea c\r]ilor sfinte [i Biserica. ~n s\rb\tori, bunica `l punea s\ citeasc\
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~n vara anului 1923 când copilul Iliu]\ `mplinise 10 ani, bunica lui, Maria, a plecat [i ea la Domnul, iar Iliu]\ a r\mas iar
singur pe lume [i de aici `ncolo nimeni nu mai avea s\-i mai zic\
[i s\-l mai strige Iliu]\. Acum, lâng\ sicriul bunicii, a `nceput s\-i
plâng\ [i pe p\rin]ii lui pe care nu i-a cunoscut. Cu inima lui
fraged\ [i str\puns\ de durerea mor]ii care i-a curmat zilele sfintei lui bunici, r\mas singur pe lume, mergea mereu la cimitir
unde aprindea lumân\ri [i `i plângea mereu pe cei dragi.
Ilie a fost luat `n grija mo[ului Alecu, fratele cel mai mare al
tat\lui s\u, care avea [ase copii. ~n vara anului 1925, tân\rul
Ilie a terminat clasele primare premiant [i, la `ndemnul `nv\]\torilor, unchiul s\u, Alecu, l-a dat pe Ilie la Liceul Mihail Kog\lniceanu din Lipscani, unde a `nv\]at 3 ani. ~n vara anului 1928
intr\ la studii la Liceul Dimitrie Cantemir din Cozmeni — Cern\u]i pe care `l termin\ `n vara anului 1932 ca premiant, fiind
cel mai bun elev din [coal\.
~n timpul studiilor a fost scutit de plata taxelor fiindc\ era
orfan, iar haine primea de la cei care doreau s\ `l ajute [i ca s\
poat\ `nv\]a `mprumuta c\r]i de la colegii s\i, `nv\]ând [i citind
mai mult noaptea c\ci ziua le trebuia acestora.
Spunea unchiul s\u dup\ mam\, Adam Surdu din P\ltini[,
c\ `n primul an de liceu a venit la directorul liceului un boier din
Cozmeni [i l-a rugat s\-i dea un elev bun la `nv\]\tur\ [i care
este s\rac, ca s\-l ajute [i s\-l preg\teasc\ s\ `nve]e carte pe
copilul s\u, iar boierul, la rândul s\u, s\-l ajute pe acest elev la
liceu. {i atunci directorul liceului l-a recomandat boierului pe
Ilie Iacob care era cel mai bun elev din liceu.
Tân\rul Ilie se ocupa de copilul boierului [i `l preg\tea la
carte, iar boierul `l ajuta pe Ilie [i `n felul acesta erau to]i mul]umi]i, [i boierul, [i Ilie [i unchiul s\u Alecu din Cr\iniceni.
Când lua vacan]\, venea la unchiul s\u [i muncea la câmp al\turi
de el [i copiii lui, iar la distrac]ii, la nun]i `n familie sau alte
bucurii trec\toare p\mânte[ti, niciodat\ nu lua parte.
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Ilie Iacob `mpreun\ cu ni[te rude venite
`n vizit\ când era elev la Liceul Mihail
Kog\lniceanu din Lipscani
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Ilie Iacob, elev la Liceul Dimitrie
Cantemir, Cern\u]i

~n casa unchiului s\u, mo[ Alecu, de[i era v\r drept cu cei
[ase copii ai s\i, `ntotdeauna se sim]ea umilit, stingher [i adeseori se scula fl\mând de la mas\ [i plângând. De[i era o fire firav\ având un suflet blând [i sensibil la tot ce se petrecea `n
jurul s\u [i de multe ori suferea mai mult pentru al]ii decât pentru sine, tân\rul Ilie avea o mare putere de st\pânire de sine [i
o t\rie b\rb\teasc\ care `l ajuta mereu s\ priveasc\ [i s\ p\trund\ cu ochii min]ii sale dincolo de orizonturile p\mânte[ti,
`nt\rit fiind de dragostea fierbinte [i arz\toare pentru Domnul
Iisus Hristos, Mântuitorul nostru.
Povestesc colegii s\i c\ avea o mare aplecare spre carte,
iubind literatura clasic\ [i universal\, matematica, fizica, chimia,
[tiin]ele naturale [i mai ales iubea limbile str\ine. Nu `i pl\cea
s\ piard\ timpul cu colegii s\i f\când glume nepotrivite sau alte
distrac]ii, ori jocuri de tot felul. De cele mai multe ori era v\zut cu
o carte `n mân\ citind sau `n lini[tea serilor [i a nop]ilor târzii,
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se retr\gea admirând zidirea mâinilor lui Dumnezeu `n care vedea
o armonie perfect\ [i legile neschimbate prin care `n]elepciunea
lui Dumnezeu cea necuprins\ de mintea omului le conduce [i
dirijeaz\ pe toate cele v\zute [i nev\zute de ochiul p\c\tos al
omului.
Inima blând\ [i smerit\ a tân\rului Ilie ardea mereu dup\
dorul sfânt de a-[i `nchina via]a Domnului Hristos. ~n vara anului 1932, Ilie Iacob termin\ liceul din Cozmeni [i d\ examenul
de bacalaureat la Cern\u]i.
Dup\ terminarea examenului de
bacalaureat, tân\rul Ilie Iacob trece
pe la Mitropolia din Cern\u]i unde
`l avea ca duhovnic pe p\rintele arhimandrit Eugen Laiu, pentru a se
m\rturisi [i a cere cuvânt de `nv\]\tur\ [i folos duhovnicesc, deoarece
profesorii [i rudele apropiate `l sf\tuiau s\ urmeze Facultatea de Teologie [i s\ se fac\ preot. Dup\ ce [i-a
m\rturisit dorin]a lui de a intra `n
m\n\stire, cu binecuvântarea bunului s\u duhovnic, tân\rul Ilie le
Tân\rul Ilie Iacob, la terminarea
r\spunde tuturor:
liceului din Cern\u]i — fotografie
de pe diploma de bacalaureat
- Nu, eu vreau s\ m\ fac c\lug\r!
(1928). Hainele erau `mprumutate
Din vara anului 1932 pân\ `n vara
de la un coleg
anului 1933, tân\rul Ilie a muncit
pe mo[ia boierului din Cozmeni `n
timp ce to]i colegii s\i plecaser\ la facult\]i [i [coli `nalte. ~n
luna iunie, `n una din zile, pe când tân\rul Ilie muncea la câmp
[i se ruga bunului Dumnezeu s\-i descopere ce cale s\ urmeze,
a auzit o voce de sus care i-a zis: „M\n\stirea!”. {i din clipa aceea
n-a mai avut odihn\ [i lini[te `n suflet, c\ci o voce tainic\ `l
`ndemna mereu s\ lase toate celelalte griji [i s\ plece cât mai
repede la m\n\stire.
Luându-[i r\mas bun de la boierul din Cozmeni, pleac\ la
Cern\u]i, la duhovnicul s\u, arhimandritul Eugen Laiu care `l
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binecuvinteaz\ [i `i d\ o recomandare scris\ de mân\ c\tre stare]ul M\n\stirii Neam], Nicodim Munteanu, viitorul Patriarh
al României. ~n drum spre m\n\stire, a trecut [i prin satul s\u
natal, a mers la mormintele p\rin]ilor s\i unde a aprins lumân\ri cerându-[i iertare de la ei [i binecuvântare pentru plecarea
la m\n\stire. Apoi a trecut [i pe la unchiul [i m\tu[a lui, Alecu
[i Ilinca Iacob s\-[i ia r\mas bun [i s\ le cear\ iertare. Când Ilie
a ajuns `n Cr\iniceni era zi de duminic\, dup\ amiaz\, iar `n
sat era nunt\ mare c\ r\suna tot satul de muzic\, `n timp ce el
`nainta, strecurându-se printre cei care veneau [i plecau de la
nunt\.
~n acest timp, privind la lumea adunat\ care petrecea veselindu-se [i `n[elându-se cu dulcea]a otr\vitoare a p\catului, [i-a
pus urm\toarea `ntrebare:
Dac\ aceast\ lume adunat\ aici se `n[al\ crezând c\ este
frumos [i se cred ferici]i, oare cât de frumos va fi [i cât de ferici]i vor fi acei care se vor bucura [i vor fi chema]i la nunta
Mirelui Ceresc?
Aceast\ `ntrebare l-a `ndemnat pe tân\rul Ilie s\ se logodeasc\ cât mai repede cu Mirele Hristos. Dup\ ce [i-a luat câteva c\r]i sfinte, o icoan\ cu Maica Domnului [i o Sfânt\ Cruce,
s-a `nchinat Domnului [i a pornit la drum, pe jos, spre M\n\stirea Neam], cale de aproximativ 150 km. Când a ajuns la
Suceava, a intrat `n catedral\, unde cu mult\ evlavie, a `ngenuncheat lâng\ racla cu moa[tele Sfântului Ioan cel Nou, cerând ajutorul [i ocro-tirea `n acest drum lung [i anevoios care
este f\r\ de `ntoarcere. Apoi, c\l\uzit de Duhul Sfânt [i cu ajutorul [i rug\ciunile Sfântului Ioan cel Nou, a plecat mai departe
spre marea Lavr\ de odinioar\ a Sfântului Paisie Velicicovschi,
M\n\stirea Neam].
~n ziua de 15 august 1933, când se serbeaz\ Praznicul Adormirii Maicii Domnului, tân\rul Ilie Iacob a ajuns la M\n\stirea
Neam] [i s-a prezentat la stare], Episcopul Nicodim Munteanu,
care l-a primit cu mult\ dragoste [i i-a primit [i cererea de
`nchinoviere.
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Despre venirea fratelui Ilie Iacob `n M\n\stirea Neam], Arhimandritul Claudiu Derebreanu, care pe atunci era venit de
curând `n m\n\stire, m\rturise[te:
„Eram `n fa]a m\n\stirii, la poarta principal\, când a venit
un tân\r blond, usc\]iv, blând, cu fa]a senin\ [i cu ochii alba[tri,
senini, care erau ca dou\ adev\rate lumini ale sufletului s\u,
fiind `mbr\cat simplu [i cu p\l\rie pe cap, iar `n mâini avea
pu]in bagaj. Când a ajuns `n fa]a por]ii de la intrarea `n m\n\stire, acel tân\r usc\]iv [i smerit [i-a descoperit capul [i cu
mult\ evlavie s-a `nchinat la Icoana ~n\l]\rii Domnului ce se afla
deasupra clopotni]ei, apoi cu aceea[i evlavie [i smerenie a intrat
`n sfânta biseric\ unde s-a rugat mult la Icoana f\c\toare de
minuni a Maicii Domnului, dup\ care s-a prezentat la stare]ul
m\n\stirii de atunci, Episcopul Nicodim Munteanu, care a r\mas profund impresionat de smerenia, evlavia [i dorin]a sfânt\
a acestui tân\r dornic de a intra `n ob[tea [i via]a monahal\
mult dorit\ de dânsul”.
Dup\ un scurt dialog cu tân\rul Ilie, stare]ul l-a recomandat la
un duhovnic foarte iscusit apoi, dup\ ce l-a binecuvântat, i-a
rânduit ascultare la infirmerie [i biblioteca m\n\stirii. Aceste
ascult\ri, fratele Ilie le `mplinea cu mult\ dragoste, fiind foarte
t\cut, smerit [i ascult\tor. ~i `ngrijea cu dragoste [i mult\ mil\
pe to]i p\rin]ii cei b\trâni [i bolnavi, fiind [i ajutor pentru farmacistul m\n\stirii, blândul [i smeritul monah Iovu Burlacu.
Ca ajutor de bibliotecar, a lucrat cu mult\ grij\ [i dragoste
la cur\]enie, la aranjat c\r]ile `n bibliotec\, unde a citit cât i-a
fost cu putin]\ din `nv\]\turile [i vie]ile Sfin]ilor P\rin]i. Aceste
ascult\ri au fost pentru fratele Ilie o adev\rat\ [coal\ a evlaviei
[i form\rii sale duhovnice[ti pentru tot restul vie]ii sale.
Spunea Arhimandritul Claudiu Derebreanu c\ fratele Ilie
iubea slujbele de noapte, privegherile, citirea c\r]ilor sfinte, cânt\rile de la stran\, rug\ciunile [i pravila de chilie, iubea deopotriv\ pe to]i [i se `mprietenise cu cei mai smeri]i [i râvnitori
p\rin]i din m\n\stire, pe care `i vizita pentru a le cere sfaturi
duhovnice[ti, cuvinte de folos [i zidire sufleteasc\.
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Poezii

Paza sufletului

Singur lucrul meu din lume
Este mântuirea mea
Dac\ eu nu v\d de dânsa
Cine altul va vedea?

Dac\ nu mor f\r\ veste
Boala m\ va anun]a;
Dar cu greutatea boalei
Voi putea a m\-ndrepta?

Trup [i suflet dimpreun\
De la Domnul mi s-a dat
Deci eu singur voi da seam\
Pentru cele ce-am lucrat.

Mintea mea de mai lucreaz\
Dar cutremurul de munci,
~i mai d\ r\gaz s\ cerce
Via]a mea de pân-atunci?

Lucrul mântuirii mele
Este pentru ve[nicie
{i nu este dat a-l face
Decât numai singur mie.

Poate inima atuncea
S\ se moaie de c\in]\
Dar la cuget m\ `ncurc\
Câte am pe con[tiin]\.

Hot\rârea este dat\;
«Trebuie[te ca s\ mor!»
Nu [tiu când, poate chiar mâine
Sau `n ceasul viitor.

~mprejurul meu atuncea
Fra]ii mei vor sta plângând.
Al]ii vor s\ iscodeasc\
Despre banii de comând!

Dup\ asta nu [tiu locul:
Poate unde dorm acum,
Poate unde stau afar\
Sau `n cas\, ori pe drum.

De voi fi cumva cu stare
Ei vor folosi momentul
S\ m\-ntrebe mai cu seam\
Dac\-i gata «Testamentul»!

Nu cunosc apoi nici chipul
~ntru care voi muri:
Poc\it ori `nc\ slug\
La p\cat m\ voi g\si?

Poate ei cu grija asta
Vor uita s\ dea de [tire
La p\rintele Duhovnic
Pentru Sfânta spovedire!
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Va veni [i el la urm\
S\ m\-ntrebe de p\cate
Dar se leag\ poate limba
{i nici mintea nu mai poate.
C\ci mai mult pe alt\ lume
Cugetarea mea va fi
{i c\in]a mea atuncea
Nu [tiu cum se va primi!
Ar\t\ri `ngrozitoare
Ochii mei atunci v\zând
Nici nu [tiu când iau `n gur\
Sfintele ce mi-or fi dând!
Ca s\-mi fie moartea bun\
Eu s\ preg\tesc acum
A virtu]ilor merinde
S\ le am atunci pe drum!
S\-mi adun acum din vreme
Cele ce voi socoti
C\ la ziua de pe urm\
Nu le pot agonisi.
Spovedirea cea curat\
{i cu duhul umilit
Cum [i paza despre toate
Carii dau de poticnit.
Dac\ Sfânta spovedire
Nu-i `ntreag\ [i curat\
Vremea desp\r]irii noastre
Ne va fi `nfrico[at\!
C\ci atunci amar ne vine
Când vedem a noastr\ stare

{i de v\mile cumplite
Nu avem nici o sc\pare!
Fric\ mare ne cuprinde
C\ nu [tim, `n ve[nicie.
Munc\ ve[nic\ ne-a[teapt\?
Ori nespus\ veselie?
Deci s\ am mereu `n minte
C\ la urm\ am s\ mor
{i de trup se va desparte
Sufletul nemuritor!
Dac\ clipa cea de-acuma
Ar fi clipa cea din urm\
Am n\dejde de sc\pare
Dac\ via]a mi se curm\?
M\ gândesc c\ dup\ moarte
Trupul meu va fi slu]it
Nemi[cat, f\r\ sim]ire
Cu miros nesuferit!
La biseric\ ducându-l
Preo]ii cu rug\ciune
Pogorâ-se-va `n groap\
S\ devie putrejune!
Pomenirea lui cu sunet
Va s\ piar\ de pe lume
{i cu vremea p\mântenii
Vor uita de al meu nume.
Iat\ cum se trece slava
Trupului de pe p\mânt
De a c\ruia pl\cere
Toat\ via]a m\ fr\mânt.
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Deci mereu s\ iau aminte
La tot pasul meu din via]\
C\ci atârn\ mântuirea
Chiar de clipa cea de fa]\!
O, prea milostive Doamne
S\ nu la[i pân\-n sfâr[it
S\ amân eu poc\in]a
Cel prea mult tic\lo[it!
Pomenirea despre moarte
(Glasul trâmbi]ii de-apoi)
Ne`ncetat s\ m\ trezeasc\
Ca alarma la r\zboi!
Eu `n lume las o dâr\
Pe o carte t\inuit\.
Care-mi face dup\ moarte
Toat\ via]a mea v\dit\.
Fric\-mi este c\ la urm\
Scrise nu se vor afla
Faptele care `n via]\
A le face se c\dea!
Iar\ relele de care
Se c\dea a m\ feri
Poate toat\, vai de mine,
Cartea ceia vor mânji!
Azi când cuget vremea mor]ii
~nainte mi s-arat\
Cum atunci se va deschide
Pentru mine judecat\!
Un arap, rânjind la stânga
~mi cite[te o carte groas\
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~ntru care este toat\
Fapta mea cea tic\loas\!
Iar la dreapta, stând de fa]\
~ngerul cu chip scârbit
Dintr-o mic\ carte spune
Binele ce-am s\vâr[it!
Dac\ este hot\râre
Ca s\ merg la fericire
~ngerii cu bucurie
Vor veni spre `nso]ire.
Iar de nu se afl\ scrise
Fapte vrednice de mil\
Demonii la `ntuneric
M\ vor st\pâni cu sil\!
Vai de tic\losul suflet
Care-n iad se osânde[te
Chin mai mare este gândul
C\ «`n veci NU SE SFÂR{E{TE»!
Când va fi aproape vremea
Judec\]ii viitoare
Vor fi semne mari `n lun\
{i `n stele [i `n soare.
Judecata va s\ vin\
Ca un fur f\r\ de veste
{i fiind noi `n p\cate
Poc\in]\ nu mai este!
Râu de foc va arde totul
Oamenii [i `mp\ra]ii
Dobitoace, pe[ti [i p\s\ri
Cu tot felul de stihii!
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Glasul `ngere[tii trâmbi]i
Va suna din patru «tor]i»
{i pe trupul meu acesta
~I va ridica din mor]i!

Sufletul atunci cu trupul
Nemurire va lua
Dar nu [tiu: pentru perzare,
Sau spre fericirea mea.

Va chema din nou pe suflet
Din porunca lui Hristos
Ca s\ se `mpreuneze
Iar cu trupul cel de lut.

Dumnezeu cu Sfânta Cruce
Va veni atunci pe nori
~ntru toat\ Slava Sfânt\
Ca un drept judec\tor...
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Glasul (P\storului cel bun)

Omule, f\ptura mea
Pentru ce m-ai p\r\sit
{i pe alte c\i mergând,
Drumul vie]ii l-ai gre[it?
Iubitor de oameni sunt
«{i al milei Dumnezeu»,
Pentru ce te-ai f\cut
Rob «potrivnicului Meu»?
Pentru tine, Eu-din veac
Mântuire am lucrat,
Pogorându-m\ de sus,
Cerurile am plecat.
C\ci, luând Eu chip de rob,
Din Fecioar\ m-am n\scut
{i smerit, [i prea s\rac,
Pe p\mânt am petrecut.
Suferit-am prigoniri,
Vorbe rele [i oc\ri,
Trupul Meu spre rane am dat
{i obrazul la scuip\ri.
Pogorându-M\ din cer,
Ca s\ te ridic la el,
Chipul slavei am l\sat,
Pentru tine cel «mi[el»!
Necinstire am r\bdat,
Ca din nou s\ te sl\vesc:

~ntru tot s\rac am fost,
Ca s\ te `mbog\]esc.
Rane grele am primit,
Sângerându-M\ de tot,
Ca s\-]i vindec rana ta
{i din «sângiuri» s\ te scot.
Strop de sânge n-am cru]at
{i de chip Eu m-am lipsit,
Ca s\-]i cur\] sufletul,
~ntru patimi ponosit.
Tu gre[ind de la-nceput,
~mpotriva Tat\lui,
}i-am luat asupra Mea
Sarcina p\catului.
Birnic mor]ii tu erai
- Pe vecie osândit -,
Dar luând Eu vina ta
«Birul mor]ii» am pl\tit.
Fiere beau [i cu o]et
{i pe lemn m\ r\stignesc,
Ca din «lemnul cel amar»,
Rod prea dulce s\-]i g\tesc.
R\stignit `ntre tâlhari,
Socotitu-m-am «blestem»,
Ca, pe tine iar mo[tean
La via]\ s\ te chem.
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Pentru aceast\ dragoste,
Urâciune `mi pl\te[ti
{i «pogor\mântul» Meu
Pururea dispre]uie[ti!
C\ci, `n loc s\ vii acum,
Cu iubire s\-mi sluje[ti
Tu iube[ti p\catele
{i de patimi te robe[ti.
Care lips\, spune-Mi dar,
~ntru Mine ai aflat,
De `ntârzii r\t\cind
- De la Mine dep\rtat -?
Dac\ vrei tot binele,
Eu sunt «binelui izvor»,
{i aicea pe p\mânt,
{i `n veacul viitor.
Fericirea ve[nic\,
Dac\ vrei s-o dobânde[ti,
Eu sunt singur «D\t\tor
Fericirii suflete[ti».
Frumuse]ea tu dorind
Desf\tare ca s-o ai,
Eu «podoaba» lumii sunt
{i «dulcea]a cea din rai».
De râvne[ti la neam sl\vit,
Eu sunt «Unul cel n\scut»
Din Fecioar\ negr\it
{i din Cel f\r\-nceput.
Cau]i slav\ [i puteri
Ca s\ ai ne`ncetat,

Eu sunt «domn Puterilor»
{i «al Slavei ~mp\rat».
La averi f\r\ sfâr[it.
Dac\ (poate) ai râvnit,
Eu sunt «Ve[nic Vistier
Bun\t\]ilor din cer».
~n]elept voind s\ fii,
F\-te Mie urm\tor,
Eu sunt «Raza Tat\lui»
{i «al t\u lumin\tor».
Cu prieten credincios,
Dac\ vrei mereu s\ fii,
Eu sunt «Mire sufletesc
~n «c\mara» Mea s\ vii.
Iar dreptate c\utând,
De la oameni n-ai s\ sco]i,
Eu sunt «Drept judec\tor»
Nemitarnic pentru to]i.
~ntru scârbe [i nevoi,
Când m\ chemi `n ajutor,
Pretutindenea degrab,
Eu `]i sunt ajut\tor.
La durere nu sl\bi,
Am\rându-te prea r\u,
Eu sunt «Doctor trupului
{i al sufletului t\u».
De-ntristare [i necaz
Dac\ e[ti `mpresurat,
Alinarea ta sunt Eu,
Suflete nemângâiat.
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Obosit de greut\]i
Pe al vie]ii tale drum
Eu `n veci odihn\ sunt,
Totdeauna [i acum.
Pacea sufletului t\u
Dac\ r\u s-a tulburat,
C\tre Mine, vino iar,
Eu sunt P\cii `mp\rat.
Frica mor]ii dac\ ai
Crede nu te tulbura,
Eu sunt «via]a tuturor»
{i acum [i pururea.
Negura p\catelor
Cuprinzându-]i via]a ta,
Eu sunt «Soare neapus»,
Vino la lumina mea!
Adev\rat neprih\nit
Pe p\mânt nu c\uta,

Eu sunt «Sfântul Adev\r»
Pentru mântuirea ta.
R\t\cindu-te mereu
~ntr-al vie]ii greu noian,
Eu sunt «calea f\r\ gre[»
Care duce la liman.
Iar acuma dac\ n-ai
Pov\]uitor la cer,
Eu «P\storul t\u cel Bun»
Nu te voi l\sa stingher.
Dac\ nu cutezi s\ vii,
(De p\cate ru[inat)
Eu, s\ [tii c\ sunt la to]i,
«Primitor prea `ndurat».
C\ci am zis s\ vie to]i
- C\tre Mine - cei ce au
Osteneal\ [i poveri,
- Ca odihn\ s\ le dau!

Observa]ie: Aceast\ „chemare la poc\in]\” am alc\tuit-o dup\ modelul celeia
ce s-a scris `n limba rus\ de Sfântul Tihon Zadonschi, Episcopul Voronejului,
din a c\rui Sfinte Moa[te se afl\ o parte la Hebron, `n M\n\stirea Ruseasc\.

Ioan Schimonahul
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Rug\ciuni [i cuget\ri umilicioase
(ca a fiului risipitor)

Podoaba cea sufleteasc\
Eu nebune[te am pierdut,
{i-mbr\c\mintea lipsindu-mi,
Nu pot s\ intru la cin\:
O, lumineaz\-m\ Doamne,
Izvorule de lumin\!
La Crucea Ta prea cinstit\
Eu cel netrebnic am sc\pat;
~nviforându-m\ groaznic.
M-am cufundat `n p\cate
Ajut\-m\ ca lui Petru
{i din adâncuri m\ scoate!
St\pâna mea Preacurat\
Noianul Sfintei `ndur\ri,
Tu sârguind m\ `ntoarce
Din ]ara cea f\r\ man\
C\ci cheltuindu-mi averea
Ajuns-am slug\ viclean\.
St\pâne mult ~ndurate,
S\ nu m\ la[i `n drum z\când,
C\ci la tâlhari eu sunt prad\
{i n-are cine m\ scoate!
Decât iubirea-]i de oameni
Ce covâr[e[te pe toate!
Botez\torule Sfinte
- Cel mai mare Prooroc

Fiind [i merg\tor `nainte Ai `ndr\zneal\ la Domnul:
Deci pentru noi mijloce[te
Cu rug\ciunea fierbinte!
C\mara Ta cea de nunt\
~mpodobindu-se acum
O! Sufletescule Mire
F\clia mea mi se stinge!
Când u[a se va `nchide
Atuncea zadarnic voi plânge.
Pre mine mult tic\losul
Cum m\ mai ]ine p\mântul
{i soarele cum revars\
Lumina [i peste mine!
O, Doamne nu mai sunt vrednic
A m\ uita c\tre Tine.
De n-a[ avea sprijin darul,
De mult `n iad a[ fi pierit
C\ci trupul meu prea curvarul
La cele dr\ce[ti m\ târ\[te:
O, Doamne s\ nu m\ r\puie
Vr\jma[ul ce m\ ur\[te!
Cum moartea `mi st\ `nainte!
Iar eu petrec nep\s\tor
C\ci n-am aducere aminte
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De-nfrico[ata venire;
~n]elep]e[te-m\, Doamne,
S\ am a Ta pomenire!
Pe al]ii streini eu `i judec
De mine `ns\ nu gândesc
Pentru aceasta alunec
Pe c\ile povârnite
O, suflete ia aminte
C\ singur te duci `n ispite!
Când m\ scârbe[te vreun frate
~n mine r\ul `l p\strez
Pre cei ce-mi fac `ns\ bine
~i trec mereu cu vederea
~ntunecatul de mine
Cum m\ vâneaz\ p\rerea!
O, cât de lung\ `mi pare
A rug\ciunii rânduieli!
Iar când lucrez ale lumii,
Nici trud\ nu am nici boal\
Cum m\ orbe[te ]\râna
{i lumea cum m\ `n[eal\.
~n inima mea cea s\rac\
Tâlharii noaptea s-au ascuns
{i pl\nuiesc s-o prefac\
~n pe[ter\ de ru[ine
Dar tu gr\bind `nnoie[te
Pre darul T\u `ntru mine!
De[ert\ciunile lumii
~[i au cuibar `n mintea mea
{i nici un grai din Scriptur\
Nu-l pot ]ine minte bine
Sl\b\nogit\ f\ptur\
O tic\losul de mine!
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~n toat\ ziua [i ceasul
F\g\duiesc a m\-ndrepta
{i nu m\ las de n\ravuri
Ca râm\torii din balt\:
Dar oare ce voi r\spunde
Mergând `n lumea cealalt\?
Cu gura mea cea spurcat\
Am uneltit nelegiuiri
Deci cum rosti-voi acuma
Dumnezeiescul T\u nume!
~nvrednice[te-m\ Doamne
S\ mor despre cele din lume!
Privirea mea p\tima[\
Spre cele curve[ti am `ntins-o
Deci stând acum la jertfelnic
Cum s\ te v\d, ~mp\rate!
O, scap\-m\ de orbire
{i la lumin\ m\ scoate!
~n via]a mea de[art\
Eu m-am purtat cu vicle[ug
{i m\ cutremur când intru
La preacuratele Taine;
O, prime[te-m\, Doamne,
Cu cele de nunt\ haine.
Mândria cea diavoleasc\
M\ st\pâne[te necurmat
Iar Tu Te smere[ti pentru mine
{i te pogori pân-la moarte!
Acum cunoscându-mi c\derea,
Iat\, smeritu-m-am foarte!
Pe calea f\r\delegii
Piciorul meu s-au poticnit
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Dar tu de pe Cruce mi-arat\
C\rarea ce duce la Tine!
Mironosi]elor Sfinte
Lua]i-m\ voi [i pe mine.
Fiind eu rob trând\viei
Cu somnul mor]ii dormitez
F\g\duin]ele Sfinte
Ne`mplinindu-mi la vreme

Treze[te-m\, o, P\rinte
C\ nimeni nu vrea s\ m\ cheme.
Pre calea cea strâmt\ a Crucii
Ai urm\tori pe Sfin]ii to]i
Cari gr\besc s\ te-ajung\
Cu lacrimi, sudori [i cu sânge!
Pre mine grija lumeasc\
Cu tiranie m\ strânge!
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Prive[te câte cimitire,
~n scurt\ vreme le-ai umplut
{i câte milioane, ast\zi,
C\min [i ]ar\ [i-au pierdut.
Vezi nesfâr[itele [ireaguri
De invalizi [i de s\rmani,
De cei s\c\tui]i `n lag\r
De v\duve [i de orfani,
Prive[te valul cel de lacrimi,
C\ ast\zi a sporit mai mult
Auzi cârtire de noroade,
Cu gemete [i cu tumult!
{i spune-mi unde-i fericirea,
Pe care o vânezi mereu,
La ce-ai ajuns f\r\ credin]\
~n pronia lui Dumnezeu!
Ai cercetat adâncul firii
{i sufletul ]i l-ai uitat,
Ai scos din «unde» pe lumin\
Iar duhul ]i-i `ntunecat.
S\lb\ticia din natur\,
~n multe p\r]i ai `mblânzit
Iar patimile cele rele
Mai tare le-ai s\lb\ticit.
Tu faci ora[e plutitoare,
~mp\r]ind al m\rii val,
{i fort\re]e zbur\toare
Cu aripile de metal!
~n schimb, noianul cel de tain\
Al sferelor duhovnice[ti
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Nestr\b\tut mereu r\mâne
- Spre culmile cele cere[ti:
La str\lucirea orbitoare
A n\scocirilor lume[ti,
Domne[te `ntuneric bezn\,
~n sufletele omene[ti!
Ma[in\riile lucreaz\ [i scriu
Cu fumul `n v\zduh
Mizeria nesuferit\
A unei vie]i «f\r\ de duh».
Pufnind, motoarele ofteaz\
Cu lucr\torul cel s\rman
Cu mâini [i fa]\ obosit\.
Murdare ve[nic de catran.
N\d\jduiai c\ chimice[te
Prin felurite socoteli
Vei `ntocmi o fericire
Cu alt sistem de rânduieli.
Dar na]iunile mai tare,
Prin «n\scocire» se distrug,
Iar tu le preg\te[ti la mod\ Prea mizerabilul co[ciug.
Prin egoismul animalic,
Voind progresul s\-l zide[ti,
Cu lacrimi - iat\ - [i cu chinuri
Pe biata lume o hr\ne[ti.
Acuma `nsetezi de pace
{i v\d c\ te sile[ti mereu
S\ f\ure[ti prin «conferen]e»
O «pace f\r\ Dumnezeu»!
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Dar pacea este de la Domnul,
«Al p\cii El este izvor»,
De nu vei alerga la Dânsul,
Alergi zadarnic - f\r\ - spor.
~mpac\-te `ntâi cu Domnul,
Croindu-]i via]\ «dup\ duh»,
De nu vei `mplini acestea,
~mpr\[tii munca `n v\zduh.
Câ[tig\-]i dragostea curat\,
Str\in\ de f\]\rnicii,
De nu vei dobândi aceasta,
Nimic nu faci cu bog\]ii.
Iube[te via]a cump\tat\
{i las\ portul dezm\]at,
Iar dac\ nu pricepi aceasta,
Degeaba te-ai civilizat.
~ntoarce-]i iar privirea min]ii
Spre veacurile din trecut

Cu duhul rodnic al credin]ei
{i vei afla tot ce-ai pierdut.
Precum nu po]i s\ prinzi
cu mâna
Din ap\, luna nicidecum,
A[a nici pe «himera» vie]ii
Din calea veacului de-acum.
Civiliza]ia modern\
Un «duh strein» ]i-a f\urit
{i de lumina mântuirii
Cu dezgustare te-ai ferit!
Precum alearg\ sateli]ii
~n jurul globului mereu
A[a dup\ «himere» ast\zi,
Alergi uitând de Dumnezeu!
Alergi, cu mii de me[te[uguri,
Cu o vitez\ de nespus,
Dar, goana este spre pierzare
C\ci nu-i pe «calea lui Iisus»!

Cuget\ri

Cuget\ri
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Poc\in]a – u[a mântuirii
Uita]i-v\ la chipul zugr\vit al\turi — „Chipul poc\in]ii —
U[a mântuirii”
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Dup\ cum vede]i u[a nu este singur\, ci este prins\ de
u[cior (tocuri).
Dac\ am pune numai u[ciorii, nu putem zice c\ am asigura
casa. {i iar\[i, dac\ punem numai u[a singur\ rezemat\ de zid
(f\r\ s\ aib\ u[ciori), nu facem treaba de isprav\. Pentru asigurarea casei este nevoie de u[\ `mpreun\ cu u[ciori.
Deci dup\ cum u[a la cas\ este prins\ de u[ciori, tot a[a [i
m\rturisirea este legat\ de c\in]a inimii [i amândou\ `mpreun\
alc\tuiesc Taina Poc\in]ii (care asigureaz\ mântuirea noastr\).
Acum s\ le lu\m pe fiecare deosebit [i s\ vedem cum sunt
alc\tuite.
P\r]ile din care se na[te c\in]a inimii sunt patru la num\r,
dup\ cum [i u[ciorii de la cas\ sunt f\cu]i din 4 lemne.
1. Pragul c\in]ii este cercarea cugetului (adic\ cercetarea con[tiin]ei). F\r\ pragul acesta nimeni nu se poc\e[te.
2. Din cercarea cugetului se na[te `ntristarea pentru p\cate, care alc\tue[te lemnul din dreapta u[ciorilor.
3. Dup\ aceea ne hot\râm s\ nu mai lucr\m cele rele. Aceast\
hot\râre este latura din stânga a u[ciorilor (dup\ cum se vede
`n poza al\turata).
4. ~n sfâr[it, se pune [i partea de sus a u[ciorilor, care este
`mp\carea cu to]i pe care i-am sup\rat ori i-am nedrept\]it,
iertând [i pe cei care ne-au gre[it nou\. F\r\ `mp\care, c\in]a
noastr\ nu este deplin\.
Dup\ ce facem aceste patru lucruri (adic\ cercarea, `ntristarea, hot\rârea [i `mp\carea) ca pe ni[te u[ciori ai poc\in]ii,
pe urm\ a[ez\m [i u[a, adic\ facem m\rturisirea p\catelor.
M\rturisirea trebuie s\vâr[it\ f\r\ pricinuire [i cu deplin\
umilin]\, acestea sunt ca [i stinghiile cari sunt de-a curmezi[ul
u[ii ca s\ `nt\reasc\ scândurile, `mplinind m\rturisirea, noi
cerem apoi canonul cuvenit, care este ca un z\vor pentru u[a
poc\in]ii. Abia dup\ ce f\g\duim c\ vom `mplini sfatul duhovnicului, primim dezlegare de p\cate prin molifta preotului, care
este cheia de la taina poc\in]ii.
Trebuie [tiut c\ prin canon nu se `n]elege numai metanii [i `nchin\ciuni, ci orice `ndeletnicire pe care o rândue[te duhovnicul
(fie post, milostenie, t\cere, iert\ciune, cetirea c\r]ilor, etc.).
Cu asta se `mpline[te poc\in]a des\vâr[it, care este ca un al
doilea Botez.
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Portretul poc\in]ei (care este u[a mântuirii)
Pentru c\ sunt multe persoane care caut\ poc\in]a cu toat\
inima, `ns\ nu [tiu s-o `mplineasc\ a[a cum se cuvine, pentru
acesta fac aici o poz\ (adic\ un portret al poc\in]ii), ca s\ fie mai
u[or de `n]eles pentru to]i. Pe cei care cunosc bine lucrul, `i rog
s\ m\ ierte, c\ci nu caut s\ m\ fac dasc\l pentru ei, ci m\ gândesc la folosul celor simpli [i ne`ncerca]i la locul poc\in]ii.
Am observat c\ unii arat\ mult\ c\in]\ pentru gre[alele lor
[i se consum\ `n inima lor, `ns\ nu poart\ de grija pentru m\rturisire. Se ostenesc la rug\ciune, la post [i alte fapte bune, dar
ceea ce este mai de nevoie nu `mplinesc de fel.
Mai sunt apoi al]ii, care alearg\ des la m\rturisire [i dezvelesc cu de-am\nuntul tainele inimii, dar nu au deplin\ c\in]\
pentru gre[alele lor [i nici nu prea ascult\ sfatul duhovnicului.
M\rturisirea lor este mai mult din obicei, iar nu din c\in]\.
Povestesc multe dar f\r\ durere de inim\, [i uneori aduc pricinuiri `ntru p\catele lor, punând vina pe al]ii.
~n cuvintele ce urmeaz\ caut s\ dovedesc c\ nici c\in]a f\r\
m\rturisire curat\ nu este de ajuns pentru mântuire [i nici m\rturisirea f\r\ c\in]\ adev\rat\, nu `mpline[te taina poc\in]ii.
C\ci dup\ cum cel care nu are Botez nu se poate mântui, tot
asemenea [i cel care are Botezul necomplet (fals) nu este fiu
adev\rat al Bisericii.
Cu alte cuvinte vreau s\ spun c\ pentru a se `mplini Taina
Poc\in]ii este nevoie [i de c\in]\ [i de m\rturisire.
Aceste dou\ se `nt\resc una pe alta [i alc\tuiesc un fel de
u[\ pentru mântuire.
Pentru aceasta am [i f\cut aici o poz\ cu u[a mântuirii, care
`nchipuie[te Taina cea sfânt\ a Poc\in]ii.
~n manuscrisul Sfântului Ioan Iacob urmeaz\ o Cruce pe
care scrie:
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Precum `ncet se trece
F\clia de la sfe[nic
A[a se trece via]a
{i vine somnul ve[nic.

N\dejdea s\ ne fie
La Cel f\r\ de ani
Iar nu la mintea noastr\
La slav\ sau la bani.

S\ cuget\m adesea
La tainele ie[irii
S\ sc\p\m de fric\
~n ceasul desp\r]irii.

Nevrednicia noastr\
S’o punem mai prejos
Decât vinov\]ia
Celui mai p\c\tos

S\ pomenim cu lacr\mi
Pe cei ce-au r\posat
C\ci pentru noi se roag\
{i ei ne`ncetat.

S\ nu l\s\m ‘n minte
Vreun cuget du[m\nos
Ci s\ urm\m iert\rii
{i p\cii lui Hristos.

Crucea vie]ii
Necazuri
Strâmtor\ri
Boale [i prigoane

Acestea r\bdându-le cu mul]umire - cu darul lui Dumnezeu
vom dobândi negre[it mântuirea.
SFÂNT, SFÂNT, SFÂNT
F\r\ Mine nu pute]i face nimic! (Ioan cap. 15)
{i aceast\ biruin]\ care a biruit lumea este credin]a voastr\
(Ioan cap. 5)
La cartea Apocalipsului zice Domnul c\tre noi p\c\to[ii:
Sârguie[te deci [i te poc\ie[te! Iat\ Eu stau la u[\ [i bat: De va
auzi cineva glasul Meu [i va deschide u[a, voi intra la el [i voi
prânzi cu dânsul [i el cu Mine.
(Apocalips, cap. 3, stih 19-20)

326

Sfântul Ioan Iacob de la Neam] — Hozevitul

Câteva cuvinte despre felul cum trebuie `n]eles
canonul de m\rturisire
(adic\ certarea duhovniceasc\)
~n cartea Sfântului Apostol Pavel c\tre Evrei, cap. 1, scrie:
„De suferi]i certare, atunci Dumnezeu se poart\ cu voi ca [i cu
ni[te fii, c\ci care este vreun fiu pe care tat\l s\u s\ nu-l certe?
Iar de r\mâne]i f\r\ certare, care este ob[teasc\ pentru to]i,
atunci nu sunte]i fii, ci copii nelegiui]i (adic\ bastarzi), (vers. 7-8).
Fiecare certare ni se pare la început întristare, iar nu bucurie,
dar mai târziu aduce prin ea roadele d\t\toare de pace ale
drept\]ii” (vers. 11).

Despre `nsemn\tatea canonului
Dup\ cum este cunoscut de to]i, Taina cea Sfânt\ a Poc\in]ei este alc\tuit\ din dou\ p\r]i principale [i anume:
1. C\in]a inimii [i
2. M\rturisirea p\catelor.
La un loc cu m\rturisirea este socotit [i canonul, care completeaz\ lucrul m\rturisirii. Poc\in]a nu este deplin\, dac\ nu
este urmat\ de împlinirea canonului rânduit de preot. Deci, putem spune c\ regula canonului este completarea m\rturisirii [i
z\vorul Poc\in]ei.
Mul]i dintre cre[tinii de azi nu pot în]elege ce rost are
canonul de la M\rturisire. Unii î[i dau cu p\rerea c\ prin împlinirea canonului omul î[i r\scump\r\ iertarea p\catelor. Cu alte
cuvinte, ei socotesc canonul ca o desp\gubire sau ca un fel de plat\
pentru p\cate. Al]ii socotesc canonul ca o pedeaps\ sau tax\ de
isp\[ire pentru vinov\]ia p\catelor. Sunt apoi [i al]ii, mai nepricepu]i, care cred c\ prin Canon se r\zbun\ preotul asupra
celor vinova]i, iar al]ii (din mult\ nesim]ire) nu dau nici o aten]ie
la rânduiala canonului, zicând c\ este ceva numai de form\ sau
numai o scornitur\ a preotului.
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Toate p\rerile acestea sunt gre[ite [i aduc mare pagub\
pentru mântuire. Dup\ înv\]\tura Sfin]ilor P\rin]i [i dup\ predaniile Bisericii, Canonul de M\rturisire nu înseamn\ nici r\splat\ sau desp\gubire pentru p\cate, nici pedeaps\ pentru vina
gre[elilor, nici arm\ de r\zbunare sau n\scocire (cum cred unii).
Canonul face parte din Taina cea sfânt\ a Poc\in]ei [i este
ca o diet\ pe care o recomand\ doctorul la cel bolnav. Cel care a
fost v\t\mat de r\utatea p\catului este asemenea cu un om
r\nit, care are nevoie de îngrijirea doctorului. Dup\ ce lecuie[te
pe cel r\nit, doctorul îi rânduie[te [i o anumit\ diet\ pentru ca
s\ fie p\zit de infec]ie sau de inflama]ie (adic\ de obrinteal\).
Chiar dac\ se închide rana [i chiar dac\ se t\m\duie[te bolnavul, tot mai este nevoie de paz\ [i de înt\rire. Tot asemenea [i
duhovnicul, dup\ ce îi cite[te molifta de iert\ciune (sau înainte
de molift\), îi rânduie[te o diet\ la cel m\rturisit, care se zice
Canon. De aici putem cunoa[te c\ nu se d\ iert\ciune în schimbul canonului, c\ci împlinirea canonului urmeaz\ dup\ molifta
de iert\ciune pe care o cite[te preotul. Darul iert\rii la taina
M\rturisirii nu se d\ pentru canon, ci din mila cea nem\surat\
a lui Dumnezeu. S\ nu cread\ cineva c\ prin canon î[i acoper\
vina p\catelor sau c\ el d\ pre]ul de r\scump\rare pentru
p\cate.
Vina p\catelor noastre a pl\tit-o Mântuitorul nostru Iisus
Hristos pentru to]i oamenii [i pentru totdeauna, aducându-Se
pe Sine jertf\, prin Sfintele Lui Patimi. ~ns\ nu primesc iertare
decât numai cei binecredincio[i, care fac poc\in]\ curat\. Toate
jertfele noastre [i toate canoanele nu au nici un pre], f\r\ Jertfa
cea mare a Domnului.
Un singur p\cat a s\vâr[it str\mo[ul Adam [i dup\ el (vreme
de cinci mii cinci sute de ani) to]i Drep]ii, to]i Patriarhii [i to]i
Proorocii din Legea Veche n-au putut s\ r\scumpere p\catul mo[tenit de la Adam. Dac\ pentru o singur\ gre[eal\ n-au putut s\
pl\teasc\ to]i ale[ii cei din veac ai lui Dumnezeu, atunci cum s\
ne bizuim noi p\c\to[ii c\ vom pl\ti numai prin canon toat\ vina
gre[elilor noastre (care sunt mult mai grele ca ale lui Adam).
Numai jertfa cea negr\it\ a Mântuitorului acoper\ mul]imea
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p\catelor noastre, dac\ avem credin]\ [i m\rturisire curat\.
C\ci prin rana Lui, noi to]i ne-am vindecat (cum gr\ie[te Sfânta
Biseric\). ~n privin]a aceasta mul]i se în[al\, punându-[i n\dejdea în canonul care îl împlinesc voinice[te, iar la m\rturisire nu
au deplin\ umilin]\ [i de multe ori osândesc pe cei mai slabi,
care nu pot împlini canonul (ca ei) cu metanii pân\ la p\mânt.
Dar s\ [tie to]i c\ nu numai metaniile [i închin\ciunile sunt
socotite drept canon. Ar însemna c\ numai cei voinici la trup se
mântuiesc. Dar s\ [tim c\ to]i oamenii au canon. Atât cei voinci
cât [i cei slabi, atât monahii, cât [i preo]ii [i patriarhii au canonul lor. Canonul este de mai multe feluri [i se rânduie[te dup\
puterea [i înlesnirea fiec\ruia.
La unii rânduie[te duhovnicul s\ fac\ metanii mari sau
închin\ciuni. La al]ii le rânduie[te post mai îndelungat, unora
le porunce[te s\ nu m\nânce carne [i s\ nu bea vin, iar pe al]ii
îi opre[te de a se împ\rt\[i cu Sfintele Taine, pentru o vreme
oarecare sau pentru toat\ via]a. La unii le rânduie[te s\ fac\
mai multe rug\ciuni sau milostenii, pe unii îi îndeamn\ s\ citeasc\ mai mult din c\r]i sfinte (Psaltirea sau Vie]ile Sfin]ilor),
pe mireni îi opre[te de a merge la teatru sau la petreceri, pe unii
îi îndeamn\ s\-i sf\tuiasc\ pe cei ne[tiutori, iar la al]ii le poruncesc s\ p\zeasc\ mai mult t\cerea.
Toate aceste rânduieli pe care le d\ duhovnicul la m\rturisire poart\ numele de canon (adic\ diet\ duhovniceasc\). Iat\
ce scrie Cuviosul Nicodim Aghioritul, în Sf\tuirea c\tre duhovnic: „Nu uita, duhovnice, de a sf\tui pe cei p\c\to[i ca s\ nu-[i
puie n\dejdea în canon, nici s\ nu cread\ c\ numai prin canon
sau prin îndreptarea lor vor dobândi iertarea p\catelor de la
Dumnezeu!”. Nicidecum, c\ci aceasta este o p\rere gre[it\ a
ereticilor. P\catul fiind o r\utate nem\rginit\ (care aduce ocar\
lui Dumnezeu, Celui nem\rginit) nu este cu putin]\ s\ dezlege
numai prin faptele sau îndrept\rile omului, c\ci, dup\ graiul
Sfântului Prooroc: „To]i ne-am n\scut cu întin\ciune, ca o cârp\
lep\dat\ este toat\ dreptatea noastr\” (Isaia).
S\ avem toat\ încredin]area c\ lu\m iertarea p\catelor prin
mila cea nem\surat\ a lui Dumnezeu, prin r\scump\rarea
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s\vâr[it\ de c\tre Fiul lui Dumnezeu, prin moartea Sa [i prin
sângele S\u cel v\rsat pe Cruce ([i apoi prin sârguin]a noastr\).
Cum zice [i Sfântul Apostol Pavel: „Nu prin lucrurile pe care
întru dreptate le-am f\cut noi, ci dup\ a Lui mil\ ne-a mântuit
pe noi” (Tit 3, 25). Iar în cartea `ntâi a Sfântului Apostol [i Evanghelist Ioan zice: „Sângele lui Hristos ne cur\]e[te pe noi de tot
p\catul”. Aceasta se adevere[te [i prin cuvintele pe care însu[i
Dumnezeu le roste[te c\tre Sfântul Prooroc Isaia, zicând: „Eu
sunt care [terg f\r\delegile tale, pentru Mine!” (adic\ prin
milostivirea Mea).
Deci, nu este canonul sau faptele noastre, care [terg p\catele, ci darul lui Dumnezeu împreun\ cu sârguin]a noastr\.
Canonul este dieta pentru paz\ [i semnul prin care ne aducem
aminte totdeauna de p\catele ce am f\cut. Despre aceasta ne
l\mure[te [i Sfântul Ioan Gur\ de Aur zicând: „Nu pentru ca
s\-]i munce[ti gândul t\u, ci ca s\ î]i înve]i sufletul t\u s\ nu
zburde la patimi [i s\ nu caz\ iar\[i întru acelea[i, [i pe lâng\
aceasta, pentru ca s\ cuno[ti (cu adev\rat) prin aducerea
aminte, darul cel mare pe care l-a primit Dumnezeu, iertându-]i
atâtea p\cate, precum [i Pavel î[i aduce aminte totdeauna c\ a
gonit Biserica” (Cuvântarea 38 la cartea I c\tre Corinteni).

Ce `nseamn\ dep\rtarea de Sfintele Taine pentru cel
care se poc\ie[te
Mul]i dintre noi ne împu]in\m la suflet [i ne descuraj\m
atunci când duhovnicul ne opre[te pentru o vreme de la Sfânta
~mp\rt\[ire. Am avut prilejul s\ cunosc unele persoane, care
fiind oprite de la Sfintele Taine de c\tre un preot, au alergat la
altul mai milostiv, s\ le fac\ pogor\mânt. Aceast\ cerere nu ar
fi spre v\t\mare, dac\ persoana care s-a m\rturisit, s-ar cunoa[te c\ este nevinovat\ [i nu are ceva vrednic de oprire.
Dar în cazul când cineva este vinovat de p\cate grele [i
caut\ s\ precupe]easc\ (adic\ s\ negoa]e) m\rturisirea, atunci
î[i adun\ prin asta osând\ peste osând\. C\ci nesocotind sfatul
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unui preot, care î]i dore[te mântuirea [i alergând la altul (care
este mai nep\s\tor) aceasta înseamn\ c\ faci precupe]ie cu
Taina cea mare a Poc\in]ei.
Mai sunt unii, care nici pe cel care îl sf\tuie[te nu-l ascult\
[i nici pe altul nu întreab\, ci î[i dezleag\ singuri canonul [i se
împ\rt\[esc f\r\ s\ aib\ blagoslovenia cuvenit\. Pe unii ca ace[tia n-are cine s\-i plâng\ [i îi ajunge f\r\ z\bav\ mânia lui Dumnezeu, c\ci ei cu bun\ [tiin]\ se fac def\im\tori de cele sfinte.
Iat\ ce spune Cuviosul Nicodim Aghioritul (care a scris Pidalionul): „~n scurt î]i zicem, c\ una din dou\ se cuvine s\ alegi, o,
frate:
1. Ori aici înva]\ s\ prime[ti vremelnic canonul pentru p\catele tale
2. Sau acolo ve[nic.
Dac\ îl vei primi aici, atunci vei sc\pa de canonul cel de
acolo, iar de nu-l vei lua aici, atunci negre[it c\ îl vei lua dincolo
ve[nic. Precum arat\ despre aceasta [i Fericitul Gavriil al Filadelfiei, zicând: „Celor care nu s-au supus canoanelor (adic\
judec\]ii duhovnicului), le este de trebuin]\ s\ se trimit\ la judec\]ile cele de dincolo [i vor da acolo r\spuns pentru r\ut\]ile
care au f\cut, ca cei ce au c\lcat Legile Bisericii”.
Dup\ toate acestea î]i gr\im ]ie frate, c\ se cuvine s\ p\ze[ti cu dinadinsul dep\rtarea de împ\rt\[ire, câ]i ani va rândui duhovnicul t\u. Pentru c\ dep\rtarea aceasta (la cei c\zu]i
în p\cate grele) este o împlinire de canon a tuturor canoanelor.
{i aceast\ dep\rtare de împ\rt\[ire este nevoie (la cei vinova]i
de p\cate), [i trebuie socotit\, aceast\ dep\rtare, ca o temelie a
Poc\in]ei celei adev\rate.
Pentru c\ vei îndr\zni s\ te împ\rt\[e[ti întru ace[ti ani, te
faci prin aceasta ca un al doilea Iud\. {i de vei sili pe duhovnic
s\ te ierte, atunci te ar\]i prin aceasta c\ nu ai poc\in]\, ci te afli
c\ e[ti un silnic, adic\ e[ti un tiran, care sile[ti Legile cele dumnezeie[ti [i Canoanele Sfintelor Soboare [i ale Sfin]ilor P\rin]i.
Atunci dumnezeiasca împ\rt\[ire nu-]i este ]ie spre iertare, ci
spre osând\ [i munc\ mai mult\. {i pentru ca s\ în]elegi aceasta
mai bine, prime[te aceast\ pild\: Precum un om care are rane
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la trup, merge de se arat\ la doctor [i prime[te de la dânsul
porunc\ s\ pun\ cutare plasture la r\ni [i pe lâng\ aceasta s\
nu bea vin, s\ nu m\nânce anumite bucate, c\ci astfel nu i se
vindec\ ranele: întru acest chip [i tu, frate, ai avut rane gândite
(adic\ duhovnice[ti) la sufletul t\u (adic\ p\catele).
Ar\tându-te la duhovnic, acesta ]i-a rânduit s\ pui plasture
la r\ni, care este canonul postirii, al mânc\rii celei uscate, al
metaniilor, al milostivirii [i al rug\ciunii. Deci, dac\ nu vei asculta sfatul lui, ci vei lua cele oprite (adic\ Sfintele Taine), atunci
r\nile tale nu se vindec\ [i p\catele nu se cur\]esc, ci dimpotriv\
mai cumplite [i mai mari se fac.
Dar nu numai atât, ci [i moarte sufleteasc\ [i trupeasc\ î]i
pricinuie[te ]ie aceast\ neascultare, precum zice dumnezeiescul
Pavel: „Pentru aceasta mul]i dintre voi sunt neputincio[i [i bolnavi [i mul]i r\poseaz\” (adic\ mor suflete[te). {i aceasta zice
Sfântul Apostol, pentru c\ unii fiind nevrednici, se împ\rt\[esc
[i din cauza aceasta ajung bolnavi [i neputincio[i [i mul]i dintre
ei mor.
Noi [tim c\ to]i oamenii se îmboln\vesc trupe[te [i nimeni
nu este scutit de neputin]\ [i de moarte. ~ns\ boala [i neputin]a
precum [i moartea celor care se fac vinova]i de Trupul [i Sângele Domnului, nu sunt obi[nuite, ca la to]i oamenii. De obicei,
la ace[tia bolile [i neputin]ele sunt mai mult suflete[ti, dar se
r\sfrâng [i asupra trupului. La ei vine boala pe nea[teptate [i
f\r\ s\ aib\ vreo pricin\ fireasc\. ~i ajunge de multe ori damblaua (adic\ paralizarea) sau boala grea de creier. Mai to]i au
mereu fiori de fric\, neastâmp\r [i sunt cu ideea c\ îi urm\re[te
cineva [i îi persecut\, întocmai cum spune la Sfânta Scriptur\
despre Cain. Acela s-a f\cut vinovat de sângele fratelui s\u, iar
cel care îndr\zne[te la Sfintele Taine, f\r\ s\ aib\ blagoslovenie, se face vinovat Trupului [i Sângelui celui scump al Domnului. Iat\ pentru ce Sfin]ii P\rin]i îi aseam\n\ pe ace[tia cu vânz\torul Iuda Iscarioteanul.
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Despre folosul canonului
Cel care p\ze[te canonul s\u este fiu adev\rat al Bisericii.
A[a scrie Sfântul Nicodim Aghioritul, [i anume, iat\ ce spune
despre aceasta: „De vei p\zi canonul duhovnicului t\u, ar\]i
prin aceasta c\ în adev\r te poc\ie[ti [i e[ti adev\rat fiu «al lui
Dumnezeu» (dup\ dar), [i al Sfintei Biserici, care a rânduit
aceast\ certare a canonului. Iar dac\, dimpotriv\, vei lep\da
canonul duhovnicului t\u, aceasta este semn c\ poc\in]a ta nu
este adev\rat\, ci mincinoas\. Este semn c\ nu e[ti adev\rat fiu
al lui Dumnezeu [i al Bisericii”.
Aceasta se adevere[te [i din cuvântul Sfântului Apostol Pavel,
care zice:
„De suferi]i certare, Dumnezeu se poart\ cu voi ca [i cu
ni[te fii, c\ci oare este vreun fiu pe care tat\l s\u s\ nu-l certe?
Iar de r\mâne]i f\r\ certare (care este ob[teasc\ pentru to]i)
atunci nu sunte]i fii, ci copii n\scu]i f\r\ de lege (bastarzi).
Fiecare certare nu ni se pare la început bucurie, ci întristare,
dar mai târziu aduce prin ea roadele d\t\toare de pace ale drept\]ii!” (Evrei 12, 7-8 [i 11).
Sfântul Ioan Gur\ de Aur, tâlcuind aceste cuvinte apostole[ti, spune c\ omul p\c\tos este asemenea unui cal n\r\va[.
Când îl vede st\pânul pe cal c\ nu merge bine pe drum [i caut\
s\-l dea în pr\pastie, atunci îi pune z\bale în gur\, îl smuce[te
cu putere [i de multe ori îl love[te cu biciul. Dar aceasta nu o
face spre r\zbunare sau spre pedeaps\, ci ca s\-l înve]e a p\zi
drumul.
La fel s\ se în]eleag\ [i canonul pe care îl rânduie[te duhovnicul celui care alunec\ în diferite p\cate. C\ci [tiut este c\
dac\ leag\ duhovnicul, Dumnezeu nu mai leag\ a doua oar\, [i
când ne judec\ duhovnicul, atunci sc\p\m de judecata cea viitoare a lui Dumnezeu.
Deci, s\ nu par\ ca o asprime sau ca o tiranie canonizarea
duhovnicului, ci, dimpotriv\, ca o mare blânde]e [i ca o iscusit\
vindecare.

