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CAIETUL
in aceste caiete sunt sfinte mirturisiri pe
care le-am fbcut in faga lui Dumnezeu. Eu le nulnesc 9i Reflecgii
,,Toate cuvintele scrise

fericite, pe care Dumnezeu m-a luminat

m-a a)utatsi le rostesc gi
si le vestesc pentru generagiile urmitoare. Generagii bine cuvintate
de Dumnezeu ca si cunoasci cuvintele Piringilor, care cu sfingenie
9i dragoste au slujit pe Dumnezeu, Altarul si Biserica Lui, acum,
ata cum SfinEii Plringi au slujit, au tr5.it ;i au vestit CuvAntul lui
gi

Dumnezeu lumii de la inceput.

Facem pogorimAnt, uneori, gi pentru aceste pagini, cAnd
gisim persoane vrednice de incredere pentru a face cunoscute
mirturisirile noastre, gAndurile noastre, durerile ;i bucuriile triite
de noi in umilita noastri viata. Ca haina pe care o purtim si nu o
pltlm, pentru ci haina preogeasci, 9i mai presus, haina arhiereasci,
este haina lui Hristos.
Cuvint gi Gind ;i Fapti sunt adunate in aceste pagini, prelioase
pentru mine. Pentru ci au fost scrise cu lacrimi, cu multe;i sfinte
gi umilite sudori.
Refecgii consider ci sunt toate cuvintele modeste pe care am
indriznit si le scriu in caietele mele!"
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si nu uitlm ci visele sunt vise. Ele pot fi simple himere,

Dumnezeu se ingrijeste de toti oamenii, cu stirea sau
fbri qtirea omului. Dumnezeu face minuni intotdeauna,
cAnd est. nevoie, se implici in viaga noastr5..

interesante jocuri ale spiritului, ispite ale satanei, manifestiri
ale trupului bolnav. Dar pot fi gi pregioase Revelagii prin
care ni se comunici, prin care Dumnezev a comunicat cu
oamenii multe gi mari taine. Pentru toate acestea, visele
nu trebuie desconsiderate, ci privite cu mare atengie gi

*

Planurile lui Dumnezeu nu sunt ca planurile noasrre,
ale umiliEilor gi nevrednicilor.

Cu frici si cu umilinEi, mi gindesc daci mi-am
indeplinit sarcinile, datoriile, pe care le-am avut in viagl
fagi de Dumnezeu 9i fagi de fraqii mei.

Cu mirare si cu bucurie am consratat clAtotpurernicul
trimite lngerii lui cei buni si ne indemne si ne facem chiar
si neinsemnatele noastre datorii omenegti, datorii firegti,
pimAntegti, trupegti, care au insi legiturl cu cele ceresti.

discernimAnt ftri si ne tulbure! Si hslm timpului timp,
pentru ci in timp, fiecare vis se limure;te de unde gi de la
cine vine. Pentru ci Dumnezeule supravegheazipe toate!
Aliluia! Aliluia! Aliluia! Visele au un mesaj si sunt un mesaj
bun sau rlu, real sau fals gi trebuie si nu uitim ci au o cauzl"
materiali sau spiritu a,Ie.indreznesc si spun ci visele sunt un
dar, pentru ci se spune ci un om care nu are vise provoacl
ingrijorare, iar lipsa viselor trebuie siJ ingrijoreze pe om!
*

lie Doarnne!
StlpAne, Iubitorule

Slaa,i.

de

oameni, Pentru toate

binefacerile pe care le-ai revirsat peste noi cei umiligi, peste
'I-ara noastri, peste Eparhia Maramuregului gi Sitmarului,
peste binecredinciosul popor romAn gi peste toati lumea

umilingi, cu dragoste ;i credingi mi rog:
Doamne iarti-ne pe togi, pe togi fili lui Adam, care mult
te rinim Doamne! $i cu puterea de arhiereu a Bisericii
lui Hristos, mi rog gi cer de la Maica Domnului, tuturor
cetelor ingeregti gi tuturor sfingilor, acum, si se roage
pentru tot neamul omenesc, care Te-am intristat, Doamne
cu picatele noastre! impreuni cu togi slujitorii gi cu tot
neamul omenesc, cu umilingi mI rog: Doamne iarti-ne
negtiinla noastri, gregelile gi picatele Pe care le facem, din
gi creagia Th. Cu

BltrAnii nogtri visuri vor visa, a zis profetul loil.
De aceea, vid indepliniti viziunea, binecuvAntatului si
inspiratului profet. I-/neori incerc sI consemnez unele din
aceste misterioase manifestiri ale spiritului. Dar trebuie
si privim visele cu mare discernimAnt, pentru cI nu toare
visele vin de la Dumnezeu, zice Sfbnrul Apostol Pavel. Dar
nici nu trebuie si desconsideri.m visele. in primul rAnd,

n {(0a"6;:

DrN cATETELE

ARHrEptscopulut

/S*tffi'e'".

)_-/

i3

neputintele noastre ! Doamne, treci-le cu vederea, Doamne,
iart5.-ne! Vezi Doamne slibiciunile mele, biuAnegile mele,
rAvna mea de a te sluji, umilindu-ml pentru togi fragii mei,
pociindu-mi pentru multele gregeli 9i pi.cate pe care le-am
ftcut gi le fac si eu neputinciosul gi togi fraEii mei. $i ne iarti!
Amin, amin, amin! Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Faptul ci vin mulgi oameni la Ministirea Rohia imi
dI o deosebiti bucurie sufleteasci, pentru cI este un semn
ci la Rohia arde focul, ard candelele, ard lumAnirile, dar
mai presus de toate, arde focul dragostei de Dumnezeu, de
Iisus Hristos - Domnul gi Dumnezeul nostru - gi de Maica
Domnului 9i de toti sfingii ingeri! Slavl !ie, Doamne,
pentru toate!
*

Miluiegte-mi, Dumnezeule, miluiegte-mi! FraEii
mei, fradi mei, un nou an a inceput. Binecuvinteazl-L,
Doamne, binecuvAnteazl,-I! in aceasti. zi (2 ianuarie) este
pomenit Sfbntul Serafim de Sarov, mare cuvios, care pe toti
care-l vizita:u ii intAmpina cu salutul: bucuria mea! Serafim
a fost numele pe care l-am dat unui vieguitor de la Sfbnta

MinS.stire Rohia, pe care l-am tuns in monahism in 20
iulie 1955. impr.una cu algi cinci fragi, i-am imbricat in
haina ingereasci, in timpul in care tara noastrl.eracondusi
regimul comunist, materialist.
de regimul
de
materialist. Iar noi, la
la MinS.stirea
Rohia preamiream pe Dumnezeu, inconjuragi de poporul
binecredincios. Eram un grup de tineri credinciosi, luminosi, frumogi la sufet gi la trup, iar acum, mi cutremur de

indrilzneala pe care o aveam in anii gi in zilele de atunci.
Pentru ci infruntam un regim striin de Dumnezeu. Dar
sufetele noastre erau senine gi luminoase. I-Jn mare numir
de oameni de atunci s-au pripidit in temnigele de laJilava,
Gherla, Aiud, Sighetu Marmagiei gi alte temnige din gari.
Pirintele Augustin Virviruc de la Aiud, staregul Ministirii
Aiud, stl de straji ca un sfbnt, adunAnd acum oasele,
moagtele gi cenuga in care s-au prefbcut inimile tuturor
martirilor, care pentru Iisus Hristos gi-au dat sufletul
in mAna lui Dumnezelr. Thupul meu se topegte gi acum
aducAndu-mi aminte de urgia anilor prin care am trecut.
Pi.rintele Serafim de la Rohia a trecut la Domnul gi l-am
inmormAntat in 15 februarie2013. Anul acesta a imbricat
haina sfAnti de monah un alt tAnir, foarte vrednic, reluAnd numele de Serafim. Binecuvinteaz1.-1, Doamne!
BinecuvAn teazi-L, Doamne, StipAne ! Atotcunoscitorule !

Tu cunogti gindurile mele umilite. Cei nouizeci gi trei
de ani pe care i-am tri.it au fost diruiEi de Tine gi !i i-am
diruit !ie, Doamne! in cAntecele clopotelor m-am niscut,
in cAntecele clopotelor am triit, in cintecele clopotelor voi
pleca gi fragii mei vor aqezaumilitul meu truP de arhiereu gi
slugi a Domnului gi Dumnezeului meu Atotbun gi Iertitor,
care a fost ribditor cu mine. Tata, cAnd a adormit, m-a
binecuvAntat pe cregtet ca un patriarh. Mama mi-a scS.ldat
in lacrimi urmele toati viaga. Dar cu mAinile mele umilite
am binecuvAntat sute de biserici gi de altare ridicate de
prea binecuvAntagi credinciogi. Au fost mii de credinciogi
pe care i-am dezlegat de picate cAnd s-au mirturisit lui
Hristos infagamea. Cel mai sfbnt gi pregios lucru este ci am
darul preogiei. Cu credingi imi amintesc de togi, gi ml rog
fierbinte, Doamne binecuvAnteazi-ipe togi! Am indriznit
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si.le spun credinciogilor, public, faptul ci doresc si-i a;tept
pe togi la Poarta Raiului. Am indriznit sI le promit asta
avAnd incredere in mila lui Dumnezev.Am indriznit si le
spun credincio;ilor ci ii voi agtepta pe togi la Poarta Raiului,
in faga Tatilui gi la picioarele Fiului gi sub adumbrirea
Duhului Sfbnt. Degi nu sunt vrednic 9i mi simt foarte
picitos. Ci duhul mi-a fost rAvnitor, dar trupul meu a fost
foarte neputincios. Am dorit mereu Sfingenia dar am gregit
mereu, L-am supirat gi L-am rinit mereu pe Dumnezev.
Maica Domnului m-a miluit gi m-a iertat mereu, degi am
fost nevrednic gi ingrat fagi de Bunul Dumnezeu. I-am iubit
ingerii ;i am avut incredere in ajutorul lor gi in bunitatea
credinciogilor pe care i-am slujit. Dar nu sunt multumit,
nu sunt mulgumit, nu! Nu sunt mulgumit cum am slujit
pe Dumnezeu si pe fragii mei. insi am sPeranga cl ce nu
am ficut eu, a implinit Dumnezeu, pentru rugiciunile
gi faptele bune ale fragilor mei, care m-au preguit si m-au
iubit. Am incredere ci mi vor ajuta gi cuvintele gi cirgile pe
care le-am scris, pentru ci paginile scrise ;i tipirite rimAn
si. vorbeasci de mine fragilor mei, oamenilor, cAgi vor fi, sau
cAgi vor citi paginile pe care le-am scris.
in no"pt." ce a trecut am ascultat cuvintul Patriarhului
Daniel in faga cregtinilor;i m-a inilgat, m-a mAngiiat, m-a
luminat. Dar m-a gi mi;cat sufeteste cAnd mi-am reamintit
ce a fhcut Dumnezeu pentru neamul omenesc, ce a ficut
Vrrsile cel Mare in 49 de ani. Iar eu, in 93 de ani n-am
firtrrt clecAt foarte pugin. Am dorit sfingenia dar fapta a
lirst ;r;l puqini. Vai mie, vai mie, vai mie! Dumnezeu nu
v,r rrit;r insir cir am iubit mult, ci ii iubesc mult pe fragii mei
;l tu*ttr r't'cir1i:r Lui, toati lucrarea lui Dumnezeu care este
trlrrurr,rt,l, .r1.r hurrl ;i rga de frumoasi. $i sunt incredingat
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ci ;i Domnul

DumnezeLt o contempli gi o iubegte foarte
mult. Dragostea este mai mare decAt toate, a zis SfAntul
Apostol Pavel, luminat fiind de Sfbntul qi Dumnezeiescul

Duh!

Timpul triit

este intotdeauna foarte scurt. Amurgul
se lasi cu tainele lui care migci sufletul omului intotdeauna.
migcl pe unii care obignuiesc s5. priveasci in adAncul

ii

timpului, care este vlzut foarte scurt cAnd este privit din
prezent spre inceputuri.

Epiftnia - Ardtarea Domnului
Ard.tarea ceaMare a lui Dumnezea in lumea creatd.

Tatil prin glas, Care a vorbit din Cer, zicind, cLue
Fiul cel zlmislit din trupul curat al femeii. Al unei Femei
curate, nestricate, plinl de Har, citre care Arhanghelul
Gavriil, trimis de Tatil a zis: bucurl-te Maria, ceaplinl de
Har!

Fiul Iisus, Cel niscut din Fecioara Maria, care era
Hristosul, CuvAntul, Dumnezeu intrupat gi imbricat in
trup omenesc. A imbricat fire omeneasci, dar Iisus este fire
dumnezeiasci, numindu-se Fiul Omului. Acesta era in apa
Iordanului, primind de la Ioan prin botez haina lui Adam
cel Nou. Iisus este ca un Adam Nou din care si se poat;
naste fiii lui Dumnezeu pe pimAnt. Iar fiii lui Dumnezeu
si fie tofi cei care vor crede, il vor asculta gi il vor iubi,
triind dupi invlgltura Evangheliei lui Hristos Pe care a
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adus-o de la Tatil din Cer. Lucrarea se va face prin Duhul
Sfbnt, care de la TatIl purcede. Dumnezeiescul Har' energie
dumnezeiasci, ce se revarsi de la Dumnezeu prin SfAnta
Thini a SfAntului Botez, fbcut in numele gi cu puterea
Sfintei Tieimi: Tatil Fiul gi Duhul SfAnq aga cum a
poruncit Iisus Hristos. Iisus Hristos a promis ci peste toqi
cei care se vor borcza cu acest Botez, sivArqit ln numele 9i
cu puterea Sfintei Theimi - El va rimAne Pentru totdeauna,

-

-

pAni la sfArgitul veacurilor.
Duhul SfAnt in chip de porumbel in vizduh, a plutit gi a rimas, lucrind impreuni cu Tatal gi cu Fiul spre
desivArgirea gi implinirea impirigiei lui Dumnezeu Pe
pimAnt. Aceastl impirigie dumnezeiasci pe plmAnt se va
numi cu frumosul gi eternul nume de Biserici, intemeiatl
pe Piatra cea din Capul Unghiului, care este Hristos, cum
zice Scriptura.
Astizi sirbitorim toati crea1ia,in frunte cu toati flptura, fbcutl dupl chipul gi aseminarea lui Dumnezeu' care
este unul cu suflet viu, cu suflet nemuritor. Omul, cu suflet
viu, adici nemuritor a fost flcut dupi chipul lui Dumnezeu
va deveni desivArgit dupi aseminarea cu Iisus Hristos, Cel
intrupat, Cel ce prin viaga Sa, prin jertfa, moartea 9i invierea
Sa r-" inilgat la ceruri gi sti de-a dre"pta Thtilui. in felul
acesta, Iisus Hristos a ridicat gi firea omeneasci deasupra
tuturor creaturilor, devenind dumnezeu, dupi Har, stipin
rl cerului gi pimAntului. Omul, Noul Adam, prin Iisus
llristos s-a inilgat spre Dumnezeu Thtil, aga dupi cum
Mllttttritorul a declarat dupi invieret ,,datu-mi-s'a toatb'
rt;.tpiltrircrr Pcste cer gi peste plmAnt". Prin aceasti supremi
tkrvJ,'l.rrIl l-l ric{icat pe om prin Iisus Hristos;i Duhul
\liltrt ,rthrt $rr,lu'l in sinul Sfintei Puteri. Iar Fiul Omului,

w
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Iisus Hristos l-a ajutat pe om spunAnd fiilor lui Adam cel
Nou ,,unde voi fi Eu, vegi fi gi voi". De aceea, satan ridici un
fizboi permanent impotriva acestei creaturi sublime a lui
Dumnezeu, care este Omul. MAnia gi invidia diavolului este
negriit de mare pentru ci Hristos Omul i-a ripit locul pe
care satanvoia s1-l cucereasci atunci cAndvroia si-l biruiasci
pe Dumnezeu strigAnd ,,imi voi pune scaunul mai presus de
Cel Prea inalt". MAnia, pizmagi invidia diavolului este feri
limite si acest lucru trebuie si-l cunoagtem gi si ducem lupta
alituri de Domnul gi Dumnezeulnostru Iisus Hristos, pAni
la biruinEa finali. Aga cum au fbcut Puterile Ceregti, care,
in frunte cu Arhanghelul Mihail s-au ridicat cAnd satana
s - a rlzv riltit impo triva lui D um nezev. Iar atunci, Vo ievo dul
Cetelor Ceregti a strigat cu glas de foc: si stim bine, si stim
cu frici! Adici, cu supunere gi cu desivArgitl ascultare faqi
de Cel Prea inalt. Aga cum Fiul s-a flcut ascultitor fagl de
TatLlpAni la moarte, gi inci moartea pe Cruce.
CunoscAnd omul toate acestea, ne dim seama ce
pogorimAnt a frcut Iisus Hristos care L-a ascultat pe Tatil,
Care vroia 9i vrea si-l salveze pe om din robia diavolului.
Pentru ci a fost trimis Fiul si se faci om, si se coboare
in sAnul creaturii gi si primeasci toate umilingele, toate
suferingele, toate batjocoririle, lisAndu-se injunghiat ca un
miel nevinovat. Aga l-a recunoscut Ioan Botezitorul care a
strigat cAnd l-a vilzatpe Iisus: ,,iati, Mielul lui Dumnezelr".
$i insugi Domnul, de la Iordan s-a retras in pustie - cind nu
era cunoscut nici de satana (care este limitat in cunogtinge)
gi nu gtia nici ci Iisus Nazarineanul este Fiul lui Dumnezeu
cu adevirat. De aceea, satan a incercat sl-l ispiteasci pe
Iisus in pustie. Iar la a treia ispitire, Iisus = Hristos nu l-a
lisat, ci cu glas de stipAn a strigat: inapoia mea satani! Dar
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