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Vineri" 13 noiembrie 2Ot5

Savangii, oamenii de gtiingi, gAnditorii, lucritorii
gi togi muncitorii nu fac altceva decAt sI descopere din
Thinele lui Dumn ezelr, Taine infinite ale existengei care
agteaptS. si fie descoperite de creatura Lui, care este omul.
in zori gi in amurg, iir miezul nopgii gi zilei, pAni la istovire
m5. preocupi ;i mi frimAnti toate. Toate fiind ispitiri ce vin
de jos de la cel stri.in, sau daruri ce vin d. ,rrr. De aceea,
esti dator, frate, si cercetezi si nu gresegti. Este nevoie de
discernS.rnanr. Fratele meu cel bunhi. lumineazi. ciroare
vin de sus, de la Cel Drept, de la Cel Bun, de la preamaritul
nostru StipAn. Aleluia, aleluia, aleluia - murmuri mereu
fragii mei buni care ii alungi pe cei ne-buni gi striini, adicr
ii alunglpe cei care nu sunt buni si ne amigesc mereu si nu
ascultim de Cel Bun!

@ag. t2 - t3)
***

Cineva mi-a povestit despre o viziti pe care a fhcut-o
in Islanda, aproape de cercul polar. Viaga oamenilor de aici
mi se pare foarte srranie, striini. de restul lumii. Locuitorii
de confesiune lutherani., in afard"de Biblie nu au nimic din
frumusetea cultului viegii crestine. Mi s-a spus ci bisericile
par ca nigte temple. clima este cu torul diferiti de cea pe care
noi o gtim pe continentul European, iar asta infue ngeazi
puternic firea gi caracterul oamenilor din insula Islanda.
Imi face impresia ci oamenii de aici sunr mai tristi, 9i aga
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mi se pare ci sunr roare popoarele din nordul Europei. Una

dirrtr. cauze ar fi cd,acesre popoare sunt departe de locurile

sfinte, de lumea in care s-au format primele vetre omenesti

dupi legendarul Potop al lui Noe. @as'4 - 5)

***

Textele care s-au pistrat din cirgile vechiului Gsta-

ment nu rebuie desconsiderate, pentru cl in aceste clrti
se glsesc crAmpeie din contactele pe care le-a avut omul cu

D,i-.r"r.u. CAt de stranii sunr aceste intAlniri ale omului cu

Cel care a crear Cerul gi P[mAntul! Dar frri aceste intilniri,
fhri aceste descoperiri de care a avut Parte omul, aceasti

creaturi miraculoasi nu ar fi cunoscut cine este el, omul.

Flri aga numita revelagie - descoperire supranatural1,,viaqa

nu af avea niciun sens. Frumusegea extraordinat1,a omului

esre o creatie deosebiti a Celui ciruia ii zicem Dumnezeu,

pe care nu-L Putem cuprinde in gAndirea Pe care o avem'

Toatl fbptura noastri ne indeamni sI-L adorim' sl-L

admirlm, si-L iubim gi sl-L ascultim. Scopul viegii noastre

este si-L ascultlm! De aceea am fost creagi. Cu acest scop

cuvintul lui Dumnezeu s-a fhcut trup gi a coborat intre

noi, pentru a ne ridica alituri de Cel ce ne-a descoperit ci
este Dumnezeulnostru, Tatil nostru. @ag' 5 - 7)

***

Negriiti taini, negriiti iubire de Tati fagi de noi'

fagi de om. Crearea omului cu truP de pimAnt 9i cu viagl'

n {(Va'fi DIN CAIETELT ARHiEPIsCOPU LU! fi,* 13

face o legituri tainici intre trupul de plmAnt gi sufletul

nemuritor, trupul 9i viaga fiind trecitoare, pe cAnd sufetul
este nemuritor pentru ci a fost primit de la Dumnezeu

se intoarce la Dumnezeu. Omul qi-a primit sufetul de

Dumnezeu, iar acesta este nemuritor. Iar la desplrgirea de

trup se intoarce la originea lui, se intoarce la Dumnezeu,

care este izvorul vietii.,

{pag.7 - 8)

CuvAntul lui Dumnezeu s-a fhcut trup, adici s-a

intrupat gi s-a ficut om pentru ci a iubit foarte mult aceasti

creaturi misterioasi a Tatilui , care, din nefericire se ritlcise
si nu-gi gisea locul, ci ritlcea ca o stea care s-a abltut de

la traiecto ria care i s-a dat de la creaEie. Omul devenind
ca o oaie riticitS. a venit Pistorul cel Bun gi a pus oaia pe

calea cea buni. De la creaEie, aceasti oaie a fost buni dar cel

viclean a ficut-o ne-buni.
@as" I - 9)

i' Bo..rregti parca;;nu-gi gasegte astampir nici
linigte, Bucuregtiul este ca un cazan in care fierb toate

bunltigile qi riutiqile din gari. Dar, privind atent vid mult,
foarte -*1, *n, .or", ir, "..rt ,^t nciudat. Altare multe,

familii bune, birbagi frumosi, femei gi tineri cuminti, copii
curagi, biuAni cucernici, mame sfinte gi mulpi oameni buni.

@as.9 -'!0)
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Eu o consider ca pe o minune bogata recoltl care

pleaci in fiecare zi spre cer. Multi oameni sfingi, care de
multe ori nu sunt luagi in seam5. in acest loc binecuvAntat gi

iubit de Dumnezeu. Vid printre spicele de grAu si neghina,
care creeazi multl" neliniste seminitorilor, dar StipAnul
lanului ii linigtegte pe harnicii sem5.n5.tori zicind: agreptagi

gi vegheagi cI la dmpul secerisului lanurile vrS.jmagului vor
rimAne pustii pentru ci se va oglindi lumina. Darul si harul
vor lucra. StipAnul ;i-a dat viata pentru mulgi!

Qaq.lA - tl)
. *>F*

Uluit, vid, observ gi mi. minunez cL rotul este in
miscare. in toati lucrarea existi. o ordine si o rAnduiale. $i
mi. bucur, gi mi simt indemnat si mulqumesc gi si-L laud pe
Cel ce le face pe toate! @ag. t2)

***

56mbdtd, 14 noiembrie 2Ol5
+
In noaptea trecutl si azim-amdesfbtat citind cuvintele

Sfintului si harismaticului pi.rinte gi marrir Ioan Gur5. de
Aur, Omilii la Matei, traducere pr. Dumitru Fecioru, Buc.
1994. Am citit-o in 20 sept 1995 si am subliniat-o, iar
acum am redeschis-o;i am rimas deosebit de impresionat
si incAntat de cuprinsul ei, gisind noi intelesuri gi frumusegi
duhovnicegti. Mi gAndesc si recomand aceastl carte fragilor
mei pe care o si-i rog si o citeascS,. @ag.13 - 14)

***

Mar{i, 17 noiembrie 2O15

Am recitit Pastorala pentru invierea Domnului din
2014,despre SfAntulApostol Toma - martorul Padmilor gi

am refectat la momentele pe care le-auLit apostolul Toma

dupi punerea in mormAnt a MAntuitorului. RetrigAndu-
se disperat, in dimineaEa invierii, Toma, din pustie a auzit
cerul gi pimAntul gi toati creatura strigAnd: A inviat! A
inviat! A inviat!

in no"ptea aceasta, citind aceasti Pastorali m-a in5.-

bugit plAnsul ca pe un copil gi am fost cuprins de o mare

emotie. Acest lucru m-a fbcut si-mi dau seama cl degi

am nouizeci gi patru de ani, sufetul meu n-a imbitrAnit.
Pentru ci citind despre Patimile gi invierea Domnului, omul
intineregte, gi o dati cu omul intinereste toati creatura, aga

cum se va intAmpla la a Doua Venire a lui Iisus Hristos.

@ag.2o - 22)

***

La a Doua Venire toate mormintele se vor deschide

gi toEi morlii vor invia. Fiii lui Adam vor intineri, vor invia
iar bitrAnegea va inceta. Toati creatura, 9i mai inainte de

toate, omul, se vor transfigura si va intineri. Din p5.mAnt,

din morminte, toati omenirea se va ridica sub forma unor
fipturi noi, ca niste fiinge, toati lumea va fi intineritl. Pentru
ci vor invia togi cei care au fost crea[i de Dumnezeu dupa
chipul si asemlnarea Ficitorului cerului ;i plmAntului.
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Neamul omenesc se va ridica. Va reinvia spre bucuria
tuturor ingerilor, spre bucuria tuturor creaturilor vizute si

nevizute si a9a se vor inilga togi fiii fhcugi din pimAnt de

Dumnezeu, toti cei inzestragi de Dumnezeu cu un sufet
nemuritor. Togi acegtia, tofi fiii lui Adam se vor ridica avAnd

in fruntea lor pe Flristos, Fiul Omului. $i cu El deodati, vor
veni in fagaTatllui. $i vor intra ln impirigia nemuritoare a
lui DumnezeLr, care va stipAni in veci.

@a9.22 - 24)

***

Lucrare a lui D umne zert car ela inc eput a fo st imp ir giti
intre material gi nematerial, care a dat posibilitatea ca;i cel

trecltor sa fie netrec5.tor, la a Doua Venire, toata creatura
lui Dumnezev.va fi desivArgiti. Nimic nu va pieri, nimic
nu se va mai strica, si toate vor fi eterne, aga cum a dorit
de la inceput si fie creagia Lui. Viermele, cel ce incearci
prin rilzvritire si faci de rugine, sl compromiti lucrarea

gi creatura Creatorului, va displrea, trecAnd din fiingi, aga

cum a fost acest vierme, aceasti umbri, la starea de dinainte
de a fi chemat la existenti gi fhcut inger de mare sfat de Cel
Vegnic, de Creatorul tuturor.

@a9.24 - 25)

***

Prin intruparea CuvAntului lui Dumnezeu, umbra,
adici satana, a devenit o nefericiti qi neputincioasi. umbri,

care numai prin viclenie aduce striciciune in creatura
cea minunatl. a lui Dumnezeu, care esre omul. Fiul lui
Dumnezeu cel Preamirit, Iisus Hristos a salvat prin
intruparea Lui omenirea si din robia umbrei gi a adus-o la
lumina gi la viaga vesnic5.. Aleluia!

$as.25 - 26)

Prin invierea lui Iisus a fost reabilirati dreptatea lui
Dumnezeu. Aleluia!

@ag" 26)

in ..t ingerii sirbS.toresc neincetat cu cAntiri de slavi

;i negriiti. bucurie intruparea, nasterea, viata, lucrarea,
jertfagi invierea lui Iisus Hristos. Iar oamenii, pe pimAnr, pe
sfintele altare ale bisericilor gi in modestele case ale crefrinilor
preamlresc lucrarea Thtilui, a Fiului si a SfAntului Duh.

Aleluia!

@as.26)

***

Joi,l9 naiembrie 2Al5

Mi indure reaz|,c|"existipopoare care au rrlit ;i tri.iesc
departe de lumina lui Iisus Hristos.

@as.33)
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***

Vineri, 20 noiembrie 2O15

Togi oamenii sunt fragii mei, pe care i-am iubit foarte

mult gi nu mi voi despirgi de ei niciodati! Nici in moarte,

nici in viaga de dincolo, in viaga pe care Cel Milostiv se va

milostivi si mi-o dea.

@ag.37)

M-am mirturisit la duhovnic gi am primit dezlegare

de la ucenicul meu. Este un mare miracol gi un lucru
minunat ca cel bitrAn si primeasci dezlegare de la cel

mai tAnir, iar de acest lucru se bucuri in mod deosebit gi

Dumnezeu Tatil, gi Dumnezeu Fiul gi Dumnezeu Duhul
SfAnt! Aleluia! Aleluia! Aleluia!

@as.38)

***

Din cavza neputingelor mele l-am chemat Pe
arhidiaconul Daniel si-mi citeascl canonul gi rugiciunile
pentru impirtlgire. AscultAnd glasul tAnirului arhidiacon

m-am infiorat pentru ci mi se pirea glasul unui inger. Fiecare

cuvAnt imi pitrundea in inimi, in sufet, mi cutremura, mi
rusina, mi umilea, mI smerea, aga cum se intAmpli cAnd un
bitrAn episcop asculti citindu-se in locul lui cuvintele de

umilingi, de pociingi, citite de un tAnir luminat, un tAnir

cu sufet sfAnt 9i curat. Am ingeles cI rugiciunile acestea

ale lui Daniel erau o ofrandi sfAnta primiti de la Tatal prin
Hristos, mai cu dragoste decAt toate rugiciunile mele -
netrebnicul gi nevrednicul.

Doamne Dumnezeule, cu puterea gi bunitatea Ta, imi
inEeleg momentele prin care am trecut cind arhidiaconul

citea cuvintele pline de dar gi de har dumnezeiesc ale marilor

sfingi. Cu ce ag putea si-l rasplitesc pe arhidiaconul Daniel

pentru nepreguitul dar pe care mi-l ftceacitind pentru mine

aceste rugiciuni de umilingi, de pociingi, de preamirire
aduse Tatilui gi Fiului gi Sfintului Duh, PreabinecuvAntatei

Maici a Domnului, ingerilor gi sfingilor? Nu am indriznit
si-i propun arhidiaconului si primeascl un dar, pentru
marele dar pe care mi l-a dat.

Am ri.mas fbri glas cAnd, dupi ce a terminat de citit
toate cuvintele, toate dumnezeiegtile rugiciuni, gi a iegit de

la mine cu ochii umezigi de lacrimi gi cu sufetul incircat de

har, realizAnd pentru ce lucru minunat a fost chemat si-l
faci pentru bltrAnul arhiereu Justinian.

Sunt momente in viaga mea, sunt momente ce se

intAmph in viaga Bisericii lui Hristos, in viaga noastrl,
momente in care bltrAnii ri.mAn uimigi ca pruncii, iar

copiii si tinerii sunt sfingi ca ingerii. De toate acestea se

mirl ingerii, se pleaci cerurile gi ii iartl pe cei bitrAni 9i

neputinciogi. Amin!
@as.38 - 42)
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