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ÎNV|}|TURI

MÂNTUITOARE ÎN SCRIERILE SFÂNTULUI IOAN 

IACOB DE LA NEAM} — HOZEVITUL

Pr. prof. Vasile P\v\leanu

Dumnezeul cel Atotputernic [i Sfânt este pream\rit de cetele
îngere[ti prin cântarea „Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot...” (Isaia
6, 3), iar psalmistul zice: „Dumnezeule întru sfin]enie este calea
Ta...” (Psalm 76, 13).

Fiind iubire des\vâr[it\, Dumnezeu revars\ darurile Sale [i asu-
pra omului, f\cându-l p\rta[ negr\itelor Sale binefaceri. A[adar,
Dumnezeul cel Sfânt dore[te [i chiar porunce[te ca omul s\ devin\
sfânt: „sfin]i]i-v\ [i ve]i fi sfin]i c\ci Eu Domnul Dumnezeul vostru
sunt Sfânt” (Levitic 11, 44; I Petru 2, 16). În acest sens, Biserica
doxologe[te liturgic zicând: „Sfânt e[ti Dumnezeul nostru [i întru
sfin]i Te odihne[ti...” (Slujba utreniei).

Descoperind aceast\ iubire a lui Dumnezeu, oamenii se str\du-
iesc s\ lucreze cu fric\ [i cu cutremur la mântuirea lor (Filipeni 2,
12), s\ devin\ „p\rta[i dumnezeie[tii firi”(II Petru 1, 4), [i s\ ajung\
dup\ cuvântul Sfântului Pavel „la statura b\rbatului des\vâr[it”
(Efeseni 4, 13) sau loca[uri ale Duhului Sfânt” (I Corinteni 6, 20).

Astfel, c\m\rile cere[ti cele g\tite de la întemeierea lumii bine-
cuvânta]ilor P\rintelui ceresc (Matei 25, 34), sunt pline de sfin]ii S\i
ridica]i dintre toate neamurile p\mântului, care sunt un adev\rat
„nor de m\rturii” (Evrei 12,1) [i adev\rate stele lucitoare pe fir-
mamentul Bisericii pentru ca cei din lume v\zându-le, s\ pream\-
reasc\ pe Tat\l din ceruri (Matei 5, 16).

O asemenea stea luminoas\ ridicat\ din neamul nostru româ-
nesc [i din trunchiul Bisericii str\bune este Sfântul Ioan Iacob Ro-
mânul sau Hozevitul a c\rui via]\ mai presus de materie uime[te [i
firea îngerilor [i firea oamenilor, c\ci în trup fiind, a vie]uit ca unul
f\r\ de trup [i pe p\mânt tr\ind, a pregustat deja din slava împ\r\]iei
lui Dumnezeu.
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Sfin]enia vie]ii sale transpare atât din modul duhovnicesc în
care a tr\it, cât [i din prosl\virea trupului s\u prin nestric\ciune [i
neputrezire, dar în egal\ m\sur\ [i din scrierile sale în special din
poezii, care scot în eviden]\ cu mult\ putere, credin]a sa ortodox\
statornic\ [i tare manifestat\ prin poc\in]\ permanent\, prin dorul
de cerul sfânt, printr-o preocupare [i nelini[te ontologic\ a sufletu-
lui s\u pentru mântuire precum [i prin durerea ce-l fr\mânt\ pentru
necredin]a lumii de azi [i pentru ispitele n\scute din „moda lumii”.
Frumuse]ea literar\, înc\rc\tura duhovniceasc\, sensibilitatea sufle-
teasc\, sonoritatea frazei, a rimei [i a ritmului, tematica versificat\
fac din poezia Sfântului Ioan o cântare [i o rug\ciune, o teologie în cu-
vânt [i în tr\ire, o pream\rire imnic\ a lui Dumnezeu [i o mustrare
ziditoare pentru sine [i pentru lume.

Toate aceste cuvinte a[ezate în vers dulce, într-o simplitate [i
candoare celest\ arat\ sim]\mintele sfinte [i nobile ce-l anim\, cum
însu[i m\rturise[te:

Dac\ vrei s\ [tii vreodat\
Ce sim]ea inima mea,
Cetitorule iubite,
De la versuri vei afla!

(Scântei din inim\)

Poeziile Sfântului Ioan îl a[az\ pe autor între marii poe]i cre[-
tini, c\ci nu sunt cu nimic mai prejos decât versurile lui Eminescu,
Co[buc, Voiculescu, Ioan Alexandru, Traian Dorz, Radu Gyr, sau al]ii;
dimpotriv\, poezia sa are un mesaj aparte, doarece este poezia
unui sfânt, nu a unui geniu, pe lâng\ inspira]ia artistic\ proprie
poetului, se adaug\ inspira]ia divin\. Aceste poezii religioase sunt
inspirate atât din Sfânta Scriptur\, ea îns\[i inspirat\ de Dumnezeu
(II Timotei 3,16), din prezen]a Sfântului Ioan la Mormântul Dom-
nului [i la celelalte locuri sfinte, stropite fiind cu lacrimile poc\in]ei
[i dogorite în focul dragostei de Dumnezeu. Fiind format în copi-
l\rie [i în tinere]e în ]ar\, se simte [i inspira]ia poeziei culte dar mai
ales populare române[ti, fapt ce reiese din tehnica versific\rii, strofe
de câte patru versuri cu rim\ îmbr\]i[at\, ritm iambic [i trohaic, cu
m\sura de [apte-nou\ silabe.
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Sfântul stihuitor se simte dator s\ cultive [i s\ înmul]easc\ acest
talant, darul poeziei, ca [i al]ii s\ se foloseasc\ de versul s\u care
trebuie s\ constituie o c\r\mid\ spre zidirea sufleteasc\ a altora:

{i la zidirea bun\t\]ii
Pe care ei o vor împlini,
M\car pu]in\ c\r\mid\
Din „versul” meu vor folosi!

(Stihuri c\tre cetitori)

Ca dintr-o nou\ psaltire româneasc\ în versuri, se desprind cân-
tate [i propov\duite adev\rurile fundamentale de credin]\, ceea ce
denot\ ortodoxia credin]ei [i a vie]ii sale, care, este de fapt primul
criteriu în actul canoniz\rii sfin]ilor, precum [i normele morale sfinte
[i mântuitoare desprinse din poruncile lui Dumnezeu. Sfântul Ioan
a întrupat în via]a sa sintagma filocalic\ a Sfântului Marcu Ascetul
c\ „Dumnezeu este ascuns în poruncile Sale [i cine vrea s\-L g\-
seasc\, s\-I împlineasc\ poruncile” (Filocalia I).

{i fiindc\ dogma Preasfintei Treimi st\ în centrul înv\]\turii [i
m\rturisirii de credin]\ ca [i al Crezului ortodox, [i Sfântul Ioan
Iacob aduce slav\ Sfintei [i Celei de Via]\ F\c\toarei Treimi:

F\r\ darul Sfintei Troi]e, 
Eu sunt vierme stric\tor,
C\ci, tr\ind f\r\ lumin\,
F\r\ de n\dejde mor! 

(F\r\ El)

Dar neavând îndemânare,
S-aduc talantului meu spor,
Îl dau acuma spre lucrare
La cei cu suflet râvnitor.

N\d\jduiesc c\ dac\ al]ii
Vor strânge rod duhovnicesc,
Voi fi [i eu p\rta[ cu dân[ii
Prin darul cel dumnezeiesc.

Ce sunt eu f\r\ de Domnul?
Sunt un praf de oase reci. 
Hrana viermilor din groap\
{i a muncilor de veci.

Îns\[i biata mea ureche,
F\r\ Duhul Lui Cel Sfânt,
Este zdrean]\ ag\]at\, 
Care tremur\ în vânt.

Ochii mei f\r\ privirea 
Spre P\rintele Ceresc,
Sunt ca ochelarii negri
A celor care orbesc!

Iar la mâini [i la picioare,
Dac\ Domnul nu d\ spor, 
Lucrul lui – atunci – [i mersul,
Este ve[nic pierz\tor!
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Abordarea teologic\ este cu totul profund\, întrucât nume[te
fiecare persoan\ a Sfintei Treimi, ar\tând lucrarea fiec\reia înspre
om, dar [i împreun\ lucrarea Lor spre cel zidit dup\ chip [i chemat
s\ dobândeasc\ asem\narea. Mai mult, citatul de mai sus poate fi
privit [i printr-o abordare antropologic\ cre[tin\, deoarece, omul f\r\
Dumnezeu nu înseamn\ nimic, iar sim]urile omului neluminate de
lucrarea Preasfintei Treimi, înseamn\ „orbire, clopot f\r\ limb\,
zdrean]\ ce tremur\ în vânt, mers pierz\tor, desn\dejde”, în]ele-
gându-se rela]ia interpersonal\ dintre om [i Dumnezeu care are ca
rezultat ireversibil demnitatea [i m\re]ia persoanei umane. Vie]uind
pe malul Iordanului, acolo unde s-a botezat Mântuitorul Hristos [i
unde „închinarea Treimii s-a ar\tat...” (Troparul Bobotezei), egumenul
Ioan este martorul „Liturghiei cosmice”, dup\ expresia Sfântului
Maxim M\rturisitorul analizat\ în opera lui Hans Urs von Balthasar
(Die Kosmische Liturghie), deoarece, pe lâng\ firea îngerilor [i a oa-
menilor, toat\ firea cea v\zut\ pream\re[te „Treimea cea de o fiin]\
[i nedesp\r]it\” (Slujba Sfintei Liturghii):

(Flori de la Iordan)

O alt\ tem\ dogmatic\ referitoare la soteriologie prezentat\ în-
tr-o form\ imnografic\ este cea legat\ de Persoana [i lucrarea r\s-
cump\r\toare a Domnului Iisus Hristos. Una din poeziile Sfântului
Ioan ce reliefeaz\ magistral aceast\ problem\ poart\ titlul Glasul
P\storului celui bun. Ca într-un adev\rat tratat dogmatic, surprinde
aproape toate adev\rurile legate de actul mântuirii noastre prin „cel
ce a ridicat p\catul lumii” (Ioan 1, 29). Astfel, premiza Întrup\rii
este c\derea omului în p\catul str\mo[esc [i sub robia diavolului:

Aceste cuvinte t\lm\cesc într-o form\ mai am\nun]it\ întreba-
rea lui Dumnezeu din rai dup\ c\derea protop\rin]ilor: „Adame,

S-aud în lunca cea b\trân\
Cum sun\ vântul în pustie
{i firea toat\ cum îngân\:
„Treime sfânt\, slav\ ]ie”!...

În murmur tainic apa cânt\
Iar trestiile tremurând
Sl\vesc Treimea cea Prea Sfânt\
Ce se ar\tase oarecând.

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
Si al milei Dumnezeu
Pentru ce te-ai f\cut 
Rob potrivnicului Meu?
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unde e[ti?” (Facere 3, 9), c\ci se în]elege c\ p\catul îndep\rteaz\ pe
om de Dumnezeu, iar P\rintele ceresc în iubirea Lui Se întristeaz\
de pierderea fiului S\u.

Mai departe, aceea[i poezie arat\ adev\rul c\ mântuirea a fost
hot\rât\ din veci de Dumnezeu, mai înainte de a fi lumea (I Petru 1,
20), c\ este „taina cea din veac ascuns\ în Dumnezeu” (Efeseni 3, 9)
[i zice:

„Pentru tine, Eu din veac,
Mântuire am lucrat, 
Pogorându-M\ de sus, 
Cerurile am plecat”.

Întruparea este marea Tain\ a dreptei credin]e (I Timotei 3, 16),
adic\ chenoza, smerirea sau de[ertarea Fiului lui Dumnezeu, dup\
afirma]ia Sfântului Maxim M\rturisitorul „celor necredincio[i li s-a
p\rut a nu mai fi Dumnezeu”. Prin chenoz\, Fiul lui Dumnezeu S-a
de[ertat pe Sine chip de rob luând (Filipeni 2, 5-8) [i „El bogat fiind,
a s\r\cit pentru noi, ca pe noi s\ ne îmbog\]easc\ din s\r\cia Lui”
(II Corinteni 8, 9) [i iat\ cum traduce pe în]elesul tuturor Sfântul
Ioan în aceea[i poezie:

Necinstire am r\bdat,
Ca din nou s\ te sl\vesc,
Întru tot s\rac am fost,
Ca s\ te îmbog\]esc”.

Prin p\cat, omul a c\zut sub blestemul legii, sub blestemul p\-
catului, de aceea Hristos Domnul a luat asupra sa toate p\catele
noastre [i cu f\r\delegile noastre S-a împov\rat, (Isaia 53, 4) [i El
Însu[i, „S-a f\cut pentru noi blestem” (Galateni 3, 13), pentru a pi-
roni p\catul pe cruce spre R\scump\rarea neamului omenesc.
Aceast\ lucrare minunat\ [i plin\ de o bog\]ie de în]elesuri este

„C\ci luând Eu chip de rob,
Din Fecioar\ m-am n\scut
Pogorându-M\ din cer, 
Ca s\ te ridic la el,

{i smerit, [i prea s\rac,
Pe p\mânt am petrecut.
Chipul slavei am l\sat,
Pentru tine cel mi[el.
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astfel versificat\ cu mult\ sensibilitate de Sfântul de la Neam] [i de
la Hozeva:

Tot în aceea[i poezie, ce însumeaz\ 38 de strofe, Mântuitorul Hris-
tos, P\stor Bun [i P\rinte Iubitor, cheam\ pe omul p\c\tos pentru
a-i oferi roadele operei r\scump\r\toare. Inspirat din poemul Sfân-
tului Tihon din Zadonsk, episcopul Voronejului, Sfântul Ioan Iacob
prezint\ chemarea pe care Hristos Domnul o adreseaz\ omului, pen-
tru c\ „El este totul întru toate” (I Corinteni 15, 28), El ofer\ omului
tot ce [i-ar putea dori, c\ci El este Binele Suprem [i Izvorul a toat\
des\vâr[irea:

Frumuse]ea tu dorind
Desf\tare ca s-o ai,
Eu podoaba lumii sunt
{i dulcea]a cea din rai”.

Mai departe, Dumnezeu i se adreseaz\ omului, ar\tându-i toate
lucr\rile Sale pentru ca acesta s\ în]eleag\ c\ nimic din cele p\mân-
te[ti nu pot fi comparate cu darurile lui Dumnezeu:

„Tu, gre[ind de la-nceput,
Împotriva Tat\lui,
}i-am luat asupra Mea,
Sarcina p\catului.

Fiere beau [i cu o]et,
{i pe lemn M\ r\stignesc
Ca din lemnul cel amar,
Rod prea dulce s\-]i g\tesc.

Birnic mor]ii tu erai
Pe vecie osândit –
Dar luând Eu vina ta,
Birul mor]ii am pl\tit.

R\stignit între tâlhari,
Socotitu-m-am blestem,
Ca pe tine iar mo[tean
La via]\ s\ te chem...”.

„Dac\ vrei tot binele, 
Eu sunt binelui izvor,
{i aicea pe p\mânt,
{i în veacul viitor.

Fericirea ve[nic\,
Dac\ vrei s-o dobânde[ti,
Eu sunt singur D\t\tor
Fericirii suflete[ti.

„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 neîncetat?
Eu sunt Domn Puterilor
{i al Slavei Împ\rat.


