RĂSCUMPĂRAȚI VREMEA
IUBIRII NEÎMPĂRTĂȘITE…!

F

rământările sociale din ultima vreme și mai ales din ultimii
ani ne-au pus în dificultate din toate punctele de vedere.
Deruta se resimte la toate nivelurile. Chiar ultima redută,
Biserica, este lovită diabolic, din toate părțile. Ea, singura nădejde a omului contemporan, promite că nici „porțile iadului nu
o vor birui!” (Matei 16, 18). Astfel, ea își continuă misiunea,
„propovăduieşte cuvântul, stăruie cu timp şi fără timp, mustră, ceartă, îndeamnă, întru toată îndelunga-răbdare şi întru toată’nvăţătura” (2 Timotei 4, 2). În acest duh se înscrie și demersul nostru:
Logos!
Rostite la vremea Liturghiei duminicii – ziua cea de-a opta,
a Domnului și-a Învierii –, cuvintele (tran)scrise în paginile
acestei cărți se doresc a fi mărturia slujirii lui Dumnezeu, a
Bisericii și a Neamului, într-o totală dăruire față de cei cărora,
deloc întâmplător, le-au fost adresate. Acesta este motivul pentru care am preferat ca naturalețea și firescul rostirii să însuflețească discursul. În Liturghie, mai mult decât oriunde și oricând,
suntem una, înfrățiți în Același Duh și prin Același Trup și Sânge.
Așadar, pretutindeni unde am săvârșit slujirea, ascultătorii nu
erau simpli necunoscuți, ci iubiți credincioși și, întotdeauna,
oameni dragi și apropiați autorului. Mărturii punctuale despre
aceasta pot fi regăsite uneori la începutul, dar mai cu seamă la
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finalul cuvântării. În mod intenționat nu le-am cenzurat, cartea
fiind destinată fiilor duhovnicești și, deopotrivă, tuturor fiilor
Bisericii, cler și popor.
Adaug câteva gânduri sensibil încercate de copleșitoarea și
inefabila emoție a noastră, a tuturor, generată de Preasfințitul
Vasile Flueraș, Părintele nostru. În ultimele predici rostite în
această perioadă, transpare îngrijorarea față de situația delicată a stării lui de sănătate și, apoi, gândul duios și lacrima la trecerea în veșnicie a acestui minunat Părinte, el însuși o duminică,
o duminică de om...! Neîncetat lucrând, îndelung ostenindu-se
în toate zilele vieții sale, pacea și bucuria lui ne-au odihnit.
Nădăjduim că, și de-acum înainte, Părintele nostru va face
aceasta, din odihna zilei a opta, ziua cea neînserată în care a
intrat.
Personal, eu îi datorez multe și însăși viața mea, de mai multe ori pusă în pericol. Dar, mai mult decât atât, îi datorez viața
clădită prin implicarea lui duhovnicească, care a fost determinantă întru propășirea mea ca om, monah și cleric.
Fiindcă nu m-am simțit niciodată în măsură să scriu o carte
și încă mai am asemenea ezitări, tot Sfinția Sa m-a îndemnat la
aceasta cu stăruință și încredere de părinte, probabil așa cum
el, la rându-i, fusese îndemnat de mama sa, Rozalia Flueraș1.
„Mărturisesc că nu m-am gândit să public o carte de teologie, cu
atât mai puțin un volum de predici, cu toate că mi-aș fi dorit mult să
o pot face. Întrebat fiind dacă am supărat-o cu ceva, buna mea mamă,
Rozalia Flueraș, spunea că nu am supărat-o decât cu faptul că nu am
scris o carte și nu mi-am cumpărat o mașină.” (Vasile Someșanul,
Cuvântul autorului, în vol. Experiența vieții cu Hristos. Cuvinte de învățătură. Ediție alcătuită și îngrijită de diacon Daniel Mocanu, cu un cuvânt
înainte de Arhim. Dumitru Cobzaru, Cluj-Napoca, Editura Renașterea,
2013, p. 11)
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Am dat ascultare cuvântului său, fără a pregeta să îmi exprim
recunoștința pentru faptul că personalitatea lui mi-a influențat
destinul: deși firile noastre sunt diferite, mă regăsesc în atitudinea sa, în comportamentul și felul său de a se adresa oamenilor, de a gândi și de a simți.
Noi îl iubim pe Preasfințitul Vasile, pentru că el ne-a iubit întâi. Lui îi dedic această carte, pe care o doresc a fi răscumpărare,
întru veșnicie, a vremii iubirii neîmpărtășite.
Mulțumesc tuturor celor implicați în publicarea acestui volum, ostenitori și binefăcători, dar mai ales celor care m-au inspirat, la vreme, știindu-se faptul că o predică se pregătește și
din cărți, dar mai ales este inspirată de auditoriu. Vă sunt recunoscător!
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir
26 octombrie 2021, Cluj-Napoca
D.C.

