
Convorbirile din timpul Postului Mare al anului mântuirii 
2019, au fost adunate și prelucrate, alcătuind această carte 
pe care acum o punem, cu emoție și nădejde, înaintea 
inimii frăției tale, iubite cititorule. Aceste întâlniri cu frații și 
surorile din țară și din diaspora sunt un binecuvântat prilej 
de împreună-sfătuire în Hristos, de bucurie duhovnicească, 
de reciprocă dăruire a timpului, gândurilor și simțămintelor 
noastre. Nu este puțin lucru, într-o lume care nu mai 
are timp de nimic, mai ales de cele esențiale: de citit, 
de rugăciune, de dialoguri duhovnicești, de prieteni, de 
aproapele, de... Hristos. 

Toate aceste șapte întâlniri ale Postului Mare au fost 
dedicate pocăinței, în fiecare dintre ele fiind abordate 
frământari, provocări și adevăruri existențiale diferite, toate 
ținând însă de același registru și provenind din aceeași 
întrebare fundamentală: cum putem cultiva, păstra, 
reanima  pocăința într-o lume a învârtoșării? Așadar, în 
această carte, iubite cititorule, nu vei găsi o expunere 
didactică despre pocăință. Slavă Domnului, sunt atâtea 
cărți de teologie bine editate și bine alcătuite pentru cei 
care manifestă un astfel de interes. În cartea de față, pe 
care o ții în mână, vei găsi crâmpeie de gânduri provenite 
din experiență pastorală, din provocările care ne amenință 
viața duhovnicească, din simțământul datoriei de a preveni, 
întări și împreună-sfătui mica turmă cuvântătoare cum să 
păstreze, în pofida împotrivirilor, Calea, Adevărul și Viața.

† Părintele Episcop Macarie 
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Predoslovie

Iubite cititorule, am gândit că de folos este 
să înmănunchez ca într-o făclie a Învierii aceste 
cuvinte de mângâiere și de îmbărbătare ale Pos-
tului Mare și ale prăznuirii Paștilor în vremea 
pandemiei. Sunt cugetări ale inimii mele adre-
sate inimii tale. Sunt doruri și neliniști împărtă-
șite. Sunt încurajări ale duhului osârduitor că-
tre cele cerești pentru firea noastră cea slabă, 
temătoare, trasă în jos de cele pământești. 

„Doamne, nu-i da omului cât poate duce”, spu-
ne o veche vorbă românească, pe care numai un 
popor atât de răscolit de necazuri o putea avea. 
Iar când suntem încercați și când perspectivele 
ni se întunecă, cred, iubită soră și iubite frate, că 
aceea mai apăsătoare ne este singurătatea. Oare 
Domnul Însuși, în Ghetsimani, nu s-a mâhnit și 
pentru că purta singur, părăsit, povara întregii 
lumi? Și pentru că ucenicii Săi, încă necăliți de 
focul Duhului, nu îi puteau fi realmente aproa-
pe? „Nu am om, Doamne!”  (Ioan 5, 7),  exclama 
necăjit și slăbănogul de la Vitezda, care de zeci 
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de ani zăcea bolnav, la doar câțiva pași de vinde-
care, pentru că nu găsise o inimă milostivă care 
să-i dea brațul și să-l ridice din durere. Niciun 
om timp de 38 de ani! 

De aceea, mesajul concentrat al acestor măr-
turii, pe care îl creionez și în aceste câteva cuvin-
te de întâmpinare, este cuvântul Domnului spus 
ucenicilor Săi la Cina cea de Taină: „Nu vă voi 
lăsa orfani!” (Ioan, 14, 18). Nu pot să-ți ofer con-
solări de conjunctură. Nu pot și nu cred că este 
sănătos să îți ofer asigurări naive cu care să-ți as-
tupi glasul conștiinței sau neliniștile inimii tale. 
Cele pe care le-am găsit de ajutor întru Domnul, 
pe acelea le-am împărtășit cu tine, ca să ne țină 
de foame și de sete duhovnicească când vor veni 
acele zile ale strâmtorărilor, care au și început.

Și cu adevărat îți mărturisesc că am fost 
martor, în mijlocul vostru, la minunatul mod în 
care lucrează Domnul cu cei care-L cheamă în-
tru ajutor. Nu îți ascund că mulți frați și multe 
surori și chiar unii părinți s-au îmbolnăvit de 
acest virus nou. Am avut și unele decese, nu 
multe – slavă Domnului! –, iar numeroși dintre 
aceștia au și ceea ce se numește „comorbidi-
tăți”, adică diferite alte boli și afecțiuni care le 
slăbesc deja rezistența față de boală și îi plasea-
ză într-o categorie de risc în fața noii infecții. 
Însă, Domnul lucrează! Sfinții tămăduitori sunt 
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printre noi și ne ascultă rugăciunile! Am primit 
numeroase mărturii de la membrii comunității 
noastre românești din Scandinavia și de la alți 
frați și surori din alte locuri despre cum au reu-
șit să se izbăvească de această boală, chiar dacă 
au trecut prin momente mai grele sau aveau 
afecțiuni care îi puneau în pericol. De la un fra-
te am primit mărturia unei minunate vedenii în 
care Sfântul Cuvios Mucenic Sven de la Arboga, 
tămăduitor de boli și izbăvitor de epidemii, i s-a 
arătat și, cu un clește, i-a scos virușii din gât. 
Alți frați bolnavi din comunitate, care au luat 
agheasma adusă de la procesiunea de la Arboga, 
s-au vindecat în chip minunat. Mult a ajutat și 
rugăciunea unora pentru alții, cum a fost în ca-
zul unor medici români care îngrijeau bolnavii 
de cornavirus și care au ajuns ei înșiși la terapie 
intensivă. Dar ne-am rugat pentru ei și, cu aju-
torul Domnului, s-au restabilit. 

De la un tânăr frate care a făcut experien-
ța bolii și s-a vindecat de Covid-19 am primit o 
icoană cu o reprezentare deosebită a Mântuito-
rului, Cel Care poartă în spate, ca pe o cruce, un 
om bolnav. Da, iubite frate și iubită soră, Acesta 
este Dumnezeul nostru, Care ne poartă suferin-
țele, trupești și sufletești, ca pe o cruce a slujirii. 
Acesta este Dumnezeul nostru, Care ne poartă 
durerile și neliniștile inimii așa cum în urmă cu 
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două mii de ani și-a purtat crucea pe Golgota. 
Prin multe ispite va să trecem. Este limpede că 
suntem trecuți prin focul lămuritor al încercă-
rilor. Credința ne este pusă la încercare. Iubirea 
ne este testată. Însă eu cred și mărturisesc că 
Domnul nostru a fost, este și va fi cu noi prin 
toate aceste încercări, precum a fost cu Proro-
cul Daniel și cu cei trei tineri Anania, Azaria și 
Misael în cuptorul Babilonului (Daniel 3, 23 ș.u).

  „Crezut-am, pentru aceea am grăit”  (Psal-
mul 115, 1), că Hristos nu-și abandonează priete-
nii Săi! Crezut-am, pentru aceea am grăit, cu noi 
este Dumnezeu! Crezut-am, pentru aceea am 
grăit că Maica Domnului este cu noi și nimeni 
împotriva noastră! Crezut-am, pentru aceea am 
grăit că Sfinții ne sunt alături! Mă rog pentru 
tine, iubite frate și iubită soră, să te întărească 
și să te lumineze Domnul și, când îți este mai 
greu, să-L simți cum duce umăr la umăr cu tine 
crucea încercărilor tale. 

Roagă-te și tu pentru mine, prietenul, frate-
le, părintele și împreună-rugătorul tău episcop 
al lui Hristos, 

+Macarie 

Stockholm,
Duminica Mironosițelor, 3 mai 2020
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Cine nu înțelege Sfânta 
Taină a Euharistiei nu a 
înțeles ce este Biserica, ce 
înseamnă a fi creștin*

Noi, creștinii, nu suntem oamenii 
fricii, ci ai bunei îndrăzneli ce vine 
de la Hristos

Parcă mai mult ca oricând, dat fiind con-
textul, Postul Mare ne stă înainte ca un timp al 
pocăinței, al înfrânării, al conștientizării acute 
a condiției noastre umane care are nevoie de 
mântuire și de unire cu Dumnezeu. Pentru cine 
își păstrează o conștiință creștină trează, spec-
tacolul dramatic oferit în aceste zile de lumea 
întreagă este un prilej de vindecare de iluzii și 
de izbăvire de idolii cei mincinoși. O molimă 
este suficientă pentru a bloca țări întregi, pen-
tru a lovi economia și pentru a induce o panică 
* Cuvânt pastoral la lăsatul secului pentru Postul Mare,  
1 martie 2020
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globală. O molimă care nu se poate compara cu 
molimele care au bântuit lumea în secolele an-
terioare sau, dacă ne gândim la gripă, cu epide-
mia de gripă spaniolă care a secerat milioane de 
vieți după Primul Război Mondial. Iată cât pot 
știința și puterea omenească. Iată cât de ușor se 
poate prăbuși falnicul și trufașul Babilon al lu-
mii moderne. Nu este aceasta o dovadă concretă  
că „toate sunt deșertăciune”, precum spunea 
Ecleziastul (1, 2)? Nu ne arată oare că salvarea 
nu o putem aștepta de la oameni, de la cei puter-
nici, ci de la Preamilostivul Dumnezeu?

Să revenim, așadar, iubite frate și iubită 
soră, în  brațele cele părintești  care ne așteap-
tă deschise, cu dor, pentru mântuirea noastră. 
Să ne vindecăm, iubite frate și iubită soră, de 
așteptări nerealiste, de planuri omenești și de 
iluzia nemărturisită că ne putem înveșnici aici 
traiul, bunăstarea, fericirea. Și să ne izbăvim 
și de frica ce vine de la diavol și de la lucrătorii 
săi. Noi, creștinii, nu suntem oamenii fricii, ci ai 
bunei îndrăzneli ce vine de la Hristos: „În lume 
necazuri veți avea, dar îndrăzniți, Eu am biruit 
lumea!” (Ioan 16, 33). Mântuitorul spunea aceas-
ta ucenicilor Săi, puțini la număr și total lipsiți 
de orice putere lumească. Acești pescari săr-
mani au cucerit, cu adevărat, lumea antică, prin  
Duhul Sfânt și prin propria lor jertfă. 
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Aceasta înseamnă să fii creștin: să te bazezi 
numai și numai pe Dumnezeu, să fii gata să în-
frunți întreaga vrăjmășie a lumii pentru Hris-
tos. Pentru că așa ne-a prevenit El Însuși. Fri-
ca este un afect ce ne aduce aminte că suntem 
oameni, că suntem ființe fragile și vulnerabile. 
Dar să nu uităm că această vulnerabilitate este, 
totodată, tăria noastră: „când sunt slab, atunci 
sunt tare”  (2 Corinteni 12, 10), spunea Sfântul 
Apostol Pavel. De ce? Pentru că atunci când îmi 
conștientizez vulnerabilitatea, Hristos poate lu-
cra prin mine. Slăbiciunea mea este compensa-
tă de harul cel dumnezeiesc.

Să primim Sfânta Cuminecătură 
în modul în care au făcut-o 
creștinii de-a lungul timpului

Dacă ne lăsăm copleșiți de frică și necredin-
ță, atunci ne pierdem discernământul și rupem 
legătura noastră cu Hristos, riscând să ne îm-
părtășim cu nevrednicie. Putem cădea, fără să 
ne dăm seama, în ispita de a dori să modificăm 
după bunul plac rânduiala liturgică statornicită 
în Biserică. Să primim, așadar, Sfânta Cumine-
cătură în modul în care au făcut-o creștinii de-a 
lungul timpului și să credem cuvântul Domnului, 
Care spune: „Dacă nu veți mânca Trupul Fiului  
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Omului și nu veți bea Sângele Lui, nu veți avea 
viață în voi” (Ioan 6, 53).  

În Biserica noastră Ortodoxă, unirea cu Hris-
tos o facem în cadrul Sfintei Liturghii. Aici ne 
apropiem cu grijă de Sfântul Potir, în care avem 
Însuși Trupul și Sângele Mântuitorului. Aces-
tea, Sfintele Taine, sunt realități, nu simboluri. 
Creștinul, așa cum mărturisim în rugăciunile de 
pregătire pentru Sfânta Împărtășanie, mănâncă 
în mod real Trupul lui Hristos și bea Sângele 
Lui, sub chipul vinului și pâinii. Cine nu înțelege 
această Sfântă Taină a Euharistiei nu a înțeles ce 
este Biserica, ce înseamnă a fi creștin. Trupul 
și Sângele Mântuitorului sunt realități suprafi-
rești, de aceea este o profanare să ne gândim 
sau să ne apropiem de ele ca și cum ar fi realități 
biologice obișnuite, perisabile, supuse acelorași 
legi ale firii ca noi.

De aceea, de mii de ani, de Sfânta Împărtășanie 
ne apropiem cu această conștiință liturgică a Fo-
cului Dumnezeiesc ce ni se dă spre sfințire, adău-
girea vieții, precum și spre vindecare sufletească 
și trupească. De mii de ani continuăm să ne îm-
părtășim noi, creștinii, pentru a ne uni cu Hristos 
și unii cu alții, devenind mădulare ale Bisericii. 

Am făcut aceasta și când ciuma secera mi-
lioane de vieți omenești și când gripa spaniolă 
ucidea mai mulți oameni decât a făcut-o războ-
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iul mondial. Am făcut-o căci știm și mărturisim 
că în Sfântul Potir se află mântuirea noastră, 
medicamentul nemuririi, cum l-au numit Sfinții 
Părinți. Și o să o facem în continuare, urmând 
aceeași rânduială liturgică ce ne deschide porți-
le Împărăției Cerului, făcându-ne una cu Hristos.

Să ne pregătim sufletește de Răstignirea, În-
groparea și Învierea lui Hristos și să nu ne te-
mem de cei care ne pot ucide trupurile, dar nu ne 
pot ucide sufletul (Matei 10, 28). „Pentru că ce-i 
va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, 
iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul 
în schimb pentru sufletul său?” (Matei 16, 26).
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Să fim alături de 
Mântuitorul pe Golgota 
părăsirii și pătimirii*

 Nimic nu rănește mai mult pe cel 
care iubește decât nepăsarea

Iubite frate, iubită soră, să întâmpinăm 
Postul cel Mare al anului mântuirii 2020 cu 
recunoștință, cu dragoste și cuget smerit. Cu 
recunoștință, căci, iată, Domnul încă ne dă 
timp de pocăință și prilej de a ne veni în fire. 
Recunoștință pentru că izgonirii lui Adam și 
a Evei din Rai a urmat îmbrățișarea noastră 
de către Hristos Cel răstignit pe cruce. Este 
ceva la care se cuvine să cugetăm mai adânc: 
iată, Domnul Însuși a venit după noi în această 
lume căzută și aflată sub stăpânirea celui rău, 
după ce, din cauza neascultării, ne-am lipsit 
de dulceața Raiului. Și cum L-am întâmpinat 
noi? Răstignindu-L.
* Cuvânt la începutul Postului Mare în Mănăstirea 
românească Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob 
de la Neamț din Ikast, Regatul Danemarcei, 2 martie 2020.
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Iată, însă, că, în pofida tuturor rateurilor 
noastre, a tuturor risipirilor în cele pieritoa-
re, a tuturor trădărilor noastre, El ne așteaptă, 
ne cheamă, ne strigă chiar, ca să ne scoale din 
somnul morții păcatului. Să nu ne lase nepăsă-
tori, iubiți credincioși, această dragoste mare 
a Dumnezeului nostru. Nimic nu rănește mai 
mult pe cel care iubește decât nepăsarea, in-
diferența. Cum spune Domnul: „O, de ai fi rece 
sau fierbinte! Astfel, fiindcă ești căldicel – nici 
fierbinte, nici rece –, am să te vărs din gura Mea”  
(Apocalipsa 3, 15-16).

Să ținem post  
de deșertăciunile de zi cu zi 

Așadar, cine este recunoscător iubește. Dacă 
ne înfrânăm, dacă ne angajăm pe acest drum al 
Postului, o facem pentru că iubim. O facem din 
dragoste. Nu din obicei, nu pentru că vrem să 
avem merite speciale, nu pentru că are efecte 
benefice asupra sănătății, ci pentru că vrem să 
fim alături de Mântuitorul pe Golgota părăsirii 
și pătimirii pentru mântuire. Nimeni să nu stea 
împotriva acestei libertăți pe care o avem în 
Hristos, de a-L iubi și de a-L urma.

Pentru a duce până la capăt dragostea și liber-
tatea noastră în Hristos, avem nevoie de cuget  
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smerit. Timpul Postului este cu atât mai mult 
prilej de a ne readuce aminte că „tot ce este în 
lume, adică pofta trupului și pofta ochilor și tru-
fia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume” (1 
Ioan 2,16). Trufia lumii ne răcește inimile dacă o 
lăsăm să ne locuiască și să ne domine. Să înde-
părtăm de la noi toate aceste legături ale răutății 
și deșertăciunii și să căutăm să smerim modul 
nostru de viață și în cele mari, și în cele mărunte. 

Să ținem post de deșertăciunile de zi cu zi și 
de multele distrageri care au rolul de a ne face 
confuzi și deconectați de la harul dumnezeiesc. 
Cu credință, nădejde și dragoste, să pășim cu 
încredere și cu hotărâre alături de Hristos pe 
calea Golgotei. Pentru că, iată, „acum mântuirea 
este mai aproape de noi decât atunci când am 
crezut. Noaptea e pe sfârșite, ziua este aproape. 
Să lepădăm dar lucrurile întunericului și să ne 
îmbrăcăm cu armele luminii” (Romani 13, 11-12).
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Ne temem că lumea va 
intra în carantină, însă 
ar trebui să ne temem și 
mai mult să nu intrăm în 
carantină spirituală*

Am lăcrimat de bucurie când  
l-am văzut pe micuțul Iustin  
plin de putere și entuziasm

Este o mare binecuvântare și bucurie pen-
tru noi toți să îl avem în mijlocul nostru pe Sfân-
tul Sfințit Mucenic Haralambie, a cărui icoană 
relicvar am adus-o spre închinare. După cum 
cunoașteți, Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie 
ocrotește comunitatea noastră euharistică din 
orașul suedez Kalmar, iar această icoană relic-
var am așteptat-o să sosească din țară cu ocazia 
prăznuirii hramului parohiei, însă a venit tocmai 
în aceste vremuri de încercare și de cernere,  
* Cuvânt la Sfânta Liturghie în Duminica Ortodoxiei, 8 
martie 2020, în biserica parohiei românești Nașterea Maicii 
Domnului din Copenhaga.
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când avem nevoie de rugăciunea și ocrotirea 
Sfântului Haralambie – cel ce este prin excelen-
ță ocrotitorul tuturor atunci când molimele sau 
epidemiile se abat asupra noastră. Sfântul Mu-
cenic Haralambie este supranumit „apărătorul 
celor care se află în boală și neputință și al celor 
înfometați”. A ocrotit oamenii atunci când ciu-
ma a făcut ravagii în lume, de aceea el este mai 
tare decât ciuma, decât orice epidemie. 

Iar acum, când coronavirusul s-a abătut asu-
pra noastră, trecând oamenii prin atâtea încer-
cări, iată, îi cerem mijlocirea Sfântului Cuvios 
Mucenic Sven. Am purtat icoana sa relicvar în 
parohiile noastre din nordul Danemarcei, acum 
am ajuns în Copenhaga și o voi duce mai depar-
te, de-a lungul și de-a latul episcopiei noastre. 
M-am bucurat nespus când Sfântul Mucenic 
Haralambie, împreună cu alți sfinți, au mijlocit în 
mod deosebit pentru un copil grav bolnav care, 
duminica trecută, se afla în neputință, fiind in-
ternat într-unul dintre spitalele din nordul Da-
nemarcei. Mama sa a rămas împreună cu copila-
șul în spital, iar tatăl a venit la Sfânta Liturghie. 

L-am pomenit toată săptămâna. Și mare bu-
curie am simțit vineri seara, la Taina Sfântului 
Maslu, când l-am văzut pe cel mic pe picioarele 
sale, întremat și însănătoșit, alături de bunii și 
credincioșii săi părinți. Am lăcrimat de bucurie 
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când l-am văzut pe micuțul Iustin plin de pute-
re și entuziasm, mulțumind Preamilostivului 
Dumnezeu că l-a scos din neputință. Sfântul 
Haralambie ne ocrotește și ne ajută, de aceea 
e o mare binecuvântare să ne închinăm, acum, 
la finalul Liturghiei, fragmentului din moaștele 
sale încorporat în icoana relicvar. De acum îna-
inte icoana se va păstra la Centrul Episcopal din 
Stockholm și îi vom cere în continuare ajutorul 
și ocrotirea și tămăduirea de toate bolile sufle-
tești și trupești.

Trebuie să păstrăm  
„igiena” duhovnicească!

Preaiubiții mei, ne temem de coronavirus, 
însă ar trebui să ne temem și mai mult de „vi-
rușii” păcatelor și fărădelegilor. Ne temem că 
lumea va intra în carantină, însă ar trebui sa ne 
temem și mai mult să nu intrăm în „carantină” 
spirituală. Desigur, respectăm cu strictețe nor-
mele și regulile ce se impun pentru igiena sa-
nitară, însă trebuie să păstrăm și rânduielile în 
biserică pentru „igiena” duhovnicească.

 Așa este, închiderea bisericilor e o idee ne-
rușinată și vicleană. În vremuri de încercare, 
trebuie să strângem rândurile, să ne întărim și 
mai mult în credință, să fim alături unii de alții, 
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purtându-ne poverile întru legătura dragostei. 
Să punem început bun. Epidemia și alte încer-
cări sunt prilejuri de pocăință, de întărire în 
credință, de strângere a rândurilor, prilejuri în 
care să ne umplem și mai mult de Hristos și să 
ne împărtășim deplin cu El din potirul Vieții. Fi-
indcă, așa cum ne încredințează Sfinții Părinți, 
Euharistia este medicamentul nemuririi.

Noi, păstorii, vă suntem  
alături încurajându-vă!

Orice s-ar întâmpla cu noi, suntem împreu-
nă în Hristos și în Biserică, iar noi, păstorii, vă 
suntem alături încurajându-vă. Vă slujim și vă 
încurajăm și nu vă abandonăm! După modelul 
Bunului Păstor, Care își pune viața pentru oile 
sale cuvântătoare, și noi, păstorii, care vă slujim 
și vă iubim atât de mult, vă suntem alături și ne 
punem sufletul, ne punem viața pentru dum-
neavoastră în aceste locuri îndepărtate. Nu tre-
buie să ne descurajăm! 

Să mergem cu credință înainte, fiindcă dia-
volul, dezbinătorul, dorește să ne îndepărteze 
de Dumnezeu și să ne lipsească de El, să ne des-
partă de comuniunea sfinților și a Bisericii. Să 
nu fie asta! Să stăm bine, să stăm cu frică și cu 
cutremur și să înmulțim rugăciunea. De aceea 
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vă recomand să citiți în fiecare zi, pe lângă Psal-
mii lui David din Psaltire, și Acatistul către Pre-
adulcele Iisus pentru vindecare de boală. Acest 
acatist l-am trecut în noua carte de rugăciuni a 
Episcopiei Europei de Nord. 

Vă mărturisesc cu sinceritate că i-am îndem-
nat și pe părinții copilașului bolnav să citească, 
din aceeași carte de rugăciuni a Episcopiei noas-
tre, Canonul de rugăciune pentru vindecarea 
copilului bolnav și l-au citit cu multă credință, 
cu multă osârdie și, iată, copilașul s-a făcut bine. 
Așadar, preaiubiții mei, credința pe toate le tre-
ce și le învinge! Însă, pe lângă credință, trebuie 
să avem și dragoste și nădejde. Celui ce crede 
toate îi sunt cu putință, celui ce iubește toate i se 
limpezesc, fiindcă, iată, trăim în aceste vremuri 
ale cernerii și dezbinării, în care dragostea din-
tre noi începe să se răcească. Să nu se întâmple 
acest lucru! Să ne iubim unii pe alții, ca într-un 
gând să Îl mărturisim pe Hristos, Bucuria, Pacea 
și Mântuirea sufletelor noastre, Cel ce este Doc-
torul trupurilor și al sufletelor noastre.
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Am dat multe examene în 
viață, însă trebuie să dăm 
și acest examen!*

Avem nevoie de celălalt în viața 
noastră pentru a ne putea vindeca

Pericopa evanghelică (Marcu 2, 1-12) citită 
astăzi, la Dumnezeiasca Liturghie din Dumini-
ca a II-a a Postului Mare, ne prezintă minunea 
vindecării slăbănogului din Capernaum. Vedem 
aici la lucru iubirea de aproapele manifestată de 
către prietenii slăbănogului, care nu au pregetat 
să îl poarte pe prietenul lor până la casa unde se 
afla Hristos, înconjurat de mari mulțimi. Tot fap-
tă a dragostei este și strecurarea bolnavului prin 
acoperiș, din cauza marii înghesuieli. Deznodă-
mântul îl știm. Ceea ce vreau însă să pun la inima 
frățiilor voastre, pornind de la această pericopă, 
este nevoia noastră de celălalt și nevoia de Hristos!
* Cuvânt la Sfânta Liturghie în Duminica a II-a din Postul 
Mare, 15 martie 2020, în biserica parohiei românești Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm și în Paraclisul 
Centrului Episcopal din Stockholm.
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De n-ar fi fost prietenii slăbănogului, acesta 
nu s-ar fi putut apropia de Hristos. De nu s-ar fi 
putut apropia de Hristos, el nu s-ar fi tămăduit. 
Nu ar fi putut Hristos să-l tămăduiască pe para-
litic de la distanță? Oare nu ar fi putut să-l vin-
dece când acesta era afară, fără a mai fi nevoie 
să fie coborât prin tavan? Da, putea. Însă Dom-
nul lasă toate acestea să se întâmple cu un rost 
și cu un folos. Pentru a ne învăța pe noi că, dacă 
vrem cu adevărat să ne tămăduim – trupește și 
sufletește –, atunci trebuie să ne apropiem de 
Hristos Cel real, să primim de la El iertarea pă-
catelor și binecuvântare. Avem nevoie de celă-
lalt în viața noastră pentru a ne putea vindeca. 
Avem nevoie să fim aproape de Hristos pentru 
a ne tămădui. 

 
Hristosul nostru nu este unul 
virtual, ci unul real!

Așadar, iubite frate, iubită soră, relația noas-
tră cu Dumnezeu nu este o relație de la distan-
ță. Hristosul nostru nu este unul virtual, ci unul 
real! Nu este unul simbolic, ci unul viu! Nu este 
o amintire, ci este o prezență reală! Iar lucrarea 
vindecării noastre are loc doar dacă Îl întâlnim 
pe Hristos Cel real. Și unde Îl întâlnim pe Aces-
ta? În Sfânta Biserică, la Liturghie. 
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Hristos Cel euharistic ni se dăruiește de fie-
care dată când săvârșim Sfânta Liturghie. Iar co-
munitatea credincioșilor se aseamănă de multe 
ori, sau ar trebui să se asemene, cu cei patru 
prieteni ai slăbănogului, căci de multe ori cei 
din jurul nostru ne pot ridica atunci când sun-
tem paralizați sufletește și ne pot duce prin ru-
găciunile lor înaintea lui Hristos, pentru a primi 
mângâiere, ajutor și vindecare. 

De aceea, preaiubiții mei, mare, mare gre-
șeală este să i se interzică omului apropierea 
de Hristos Cel real, de Hristos euharistic! Mare 
greșeală este să transformăm unele reguli de 
precauție sanitară, cum ar fi păstrarea unei oa-
recare distanțe între persoane, într-o filosofie a 
distanțării sociale care parcă e menită distruge-
rii legăturilor sociale, comunitare. Iată că trăim 
în zilele noastre o provocare la adresa vieții li-
turgice a Bisericii. 

Să fim liniștiți, deoarece la cârma 
corabiei Bisericii este Tatăl nostru

Respectăm măsurile luate de statele scandi-
nave în combaterea epidemiei coronavirusului 
și ne conformăm regulilor de igienă și sănătate 
publică transmise de autorități, însă nu încetăm 
săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii. Liturghia 
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este slujită și va fi slujită în forme adecvate si-
tuației, în duhul eshatologic al creștinilor din 
vechime. Atunci când va înceta Liturghia, va 
înceta și istoria acestei lumi și va veni sfârșitul. 
Liturghia ține România! Liturghia ține Scandi-
navia! Liturghia ține întreaga lume! 

Așadar, să fim plini de curaj și de compasi-
une asemenea prietenilor slăbănogului din Ca-
pernaum, după cum am auzit în Evanghelia care 
s-a citit astăzi la Dumnezeiasca Liturghie, și să 
îi ridicăm pe targa rugăciunii pe toți cei aflați în 
suferință și în nevoi, aducându-i înaintea Mân-
tuitorului Hristos, Doctorul sufletelor și a tru-
purilor noastre.

Am dat multe examene în viață, însă trebuie 
să dăm și acest examen, arătând cum stăm acum 
înaintea Mântuitorului Hristos. Este crucial să 
trecem acest examen, lepădând toate iluziile, 
toate ocupațiile inutile, deșarte, care nu sunt 
esențiale vieții noastre în Hristos. Să îi asistăm 
religios și social pe cei care sunt neputincioși 
și însingurați și să îi încurajăm arătându-le că 
suntem împreună, laolaltă, în comuniune, și nu 
în izolare sufletească, pe corabia mântuirii care 
este Biserica.

Iubite frate, iubită soră, pe vreme de furtu-
nă, un vapor era amenințat să se cufunde. Toți 
călătorii priveau cu groază în fața morții, numai 
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un copilaș era liniștit, spunând: Nu mi-e frică, 
deoarece la cârma vaporului este tata! Era copi-
lașul căpitanului vasului. Așadar, și noi suntem 
laolaltă în corabia Bisericii, traversând marea 
învolburată a acestei lumi și trebuie să fim li-
niștiți, deoarece la cârma corabiei Bisericii este 
Tatăl nostru, este Preamilostivul Dumnezeu. Să 
stăm bine, să stăm cu frică și cutremur, cerând 
ajutorul și mila Celui de la care se pogoară toată 
darea cea bună și tot darul desăvârșit.
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Biserica rămâne vie! Vie 
prin noi, mădularele sale!* 

Aducem pe Sfântul Antimis Jertfa 
cea nesângeroasă la altarul 
euharistic, jertfindu-ne apoi noi 
înșine la altarul fratelui

În actualele condiții de panică, derută și fri-
că, Biserica este și trebuie să rămână liman spi-
ritual și social pentru fiecare dintre membrii săi. 
Iubiților frați și fii duhovnicești, nu uitați că noi 
pentru aceasta ne aflăm aici: să slujim membri-
lor comunităților noastre euharistice. Suntem 
aici ca să Îl slăvim pe Dumnezeu, să aducem, pe 
Sfântul Antimis, Jertfa cea nesângeroasă la al-
tarul euharistic, jertfindu-ne apoi noi înșine la 
altarul fratelui. 

De la această slujire nu trebuie să ne dea 
înapoi nimeni și nimic. Sub nicio formă nu pu-
tem să închidem ușa Bisericii sau poarta inimii 
noastre semenului suferind. Mai ales acum, 
* Cuvânt pastoral adresat slujitorilor altarului din Episcopia 
Europei de Nord, luni, 16 martie 2020.
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mica noastră turmă are nevoie de mângâiere, 
de sfătuire, de întărire prin rugăciune și slujire, 
însă noi vom traversa mai ușor această încerca-
re, având conștiința că participăm, împreună, la 
aceeași viață întru Hristos, ritmată liturgic, hră-
nită de Sfintele Taine, luminată de Duhul Sfânt. 

Acum, mai mult ca niciodată, avem nevoie 
de Biserică, atât noi, slujitorii altarului, cât și 
credincioșii. Ne bucurăm nespus de faptul că, la 
nivelul comunităților noastre, s-au găsit volun-
tari ca să se implice în acțiunile de solidaritate 
și sprijin pe care Biserica le poate organiza în 
colaborare cu autoritățile locale pentru persoa-
nele care s-ar putea afla în izolare, în carantină 
sau pentru cele care sunt vulnerabile.

Existența unor condiții obiective, care con-
stau în restricțiile și regulile diverse impuse de 
autorități privind adunările publice și distanța-
rea socială, înseamnă pentru noi adaptarea slu-
jirii la noile condiții. Dacă va exista interdicția 
totală a adunărilor publice, ceea ce, deocamda-
tă, în statele din Episcopia noastră nu există, 
atunci Sfânta Liturghie se va ține acolo unde 
poate fi slujită de către preot, în condițiile date. 

Dacă nu poate fi săvârșită în lăcașul de în-
chinare, este recomandabil ca preotul aflat în 
această situație, după sfătuirea prealabilă cu 
ierarhul, să meargă în cea mai apropiată paro-



Cuvinte de mângâiere în vremea pandemiei

29

hie sau într-un loc neutru unde se poate săvârși 
Dumnezeiasca Liturghie. Dacă nici această op-
țiune nu există, preotul va sluji Dumnezeias-
ca Liturghie la propriul domiciliu, cu familia 
mică, așa cum s-a întâmplat duminica trecută 
în Odense și în Insulele Feroe. În aceste condiții 
temporare, toți cei din comunitate care nu vor 
fi trupește prezenți la Sfânta Jertfă se vor îm-
părtăși de roadele ei cosmice. Sub nicio formă 
nu va înceta săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii 
duminica, însă și în cursul săptămânii, acolo 
unde este posibilă slujirea Liturghiei Darurilor!

Porțile iadului de o vor lovi, 
Biserica nu se va prăbuși!  
Aveți încredere! Aveți nădejde!

În ceea ce privește membrii comunităților 
parohiale care vor dori să se spovedească, aceș-
tia vor fi primiți în rânduială, eventual cu pro-
gramare, în așa fel încât să nu existe aglomerări. 
În cazul, puțin probabil, în care se va ajunge la 
restricția totală a libertății de circulație, preoții 
se vor îngriji pentru a fi disponibili, prin medii-
le digitale, credincioșilor care vor dori sfătuire, 
îndrumare. De îndată ce condițiile legale o vor 
permite, vor relua întâlnirea față către față, pen-
tru a-i spovedi și îndruma.
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Biserica este Trupul lui Hristos, deci este un 
organism viu care de-a lungul timpului a supra-
viețuit persecuțiilor și vremurilor de clandesti-
nitate, epidemiilor, războaielor, cataclismelor, 
sfârșitului imperiilor și al civilizațiilor. Porțile 
iadului de o vor lovi, Biserica nu se va prăbuși! 
Aveți încredere! Aveți nădejde! Toate se pot pră-
buși, state, societăți, însă Biserica rămâne vie! 
Vie prin noi, mădularele sale! Așadar, în acest 
liman netulburat, să rămânem statornici în cre-
dință până ce va trece și această încercare.

Așa cum v-am îndemnat recent în cuvântul 
pastoral, ne punem toată nădejdea în purtarea 
de grijă și ocrotirea Preamilostivului Dumne-
zeu, Domnul vieții și al morții, Căruia ne rugăm 
pentru sănătatea și mântuirea noastră și a se-
menilor noștri, chemând ca mijlocitori atât pe 
Maica Domnului, cât și pe sfinții ocrotitori și tă-
măduitori pe care îi cunoaștem. Aflându-ne în 
perioada Postului Mare, rugăciunea noastră va 
fi însoțită de post, iar sfințiile voastre, ca părinți 
duhovnicești, le veți rândui credincioșilor din 
parohie canon de post și rugăciune, după pute-
rea fiecăruia.
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Biserica este parte a 
soluției, nu parte a 
problemei pandemiei!*

Vom scăpa de acest virus  
dacă vom arăta pocăință  
și îndreptarea vieții 

Iubite frate, iubită soră, dăm slavă lui Dum-
nezeu pentru că ne-am bucurat de darul cel 
desăvârșit al Dumnezeieștii Liturghii în aceste 
vremuri atât de tulburate. Ne aflăm aici pen-
tru că noi credem și mărturisim că Biserica, 
în calitatea sa de Trup al lui Hristos, este via-
ță, este mântuire, este dragoste, este credință, 
este nădejde. 

Așadar, Biserica a fost, este și va fi viață și scă-
pare din multele primejdii care pândesc omul. 
Biserica nu a fost, nu este și nu va fi niciodată 
prilej sau „vector” de îmbolnăvire și de moarte. 
* Cuvânt la Sfânta Liturghie în Duminica a III-a din Postul 
Mare, 22 martie 2020, în biserica parohiei românești Sfinții 
Trei Ierarhi din Uppsala, Regatul Suediei.
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Dimpotrivă, așa cum o arată cu prisosință istoria 
creștinismului, în timpul epidemiilor, în Biseri-
că, creștinii au fost cei care au arătat statornicie 
și curaj în loc de frică și panică, dragoste și milă 
în loc de abandonare a celor bolnavi și separare, 
spirit de sacrificiu în loc de egoism și legea lui 
„fiecare pentru el”. Așadar, Biserica este parte 
a soluției la această criză a pandemiei, iar nu 
parte a problemei! Atât prin virtuțile dragostei 
și compasiunii specifice creștinismului, cât și 
prin cheia de interpretare a acestei boli, cheie 
pe care Biserica o oferă.

Hristos a spus ucenicilor Săi: „Pe această 
piatră voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu 
o vor birui” (Matei 16, 18). Este un cuvânt tare 
mângâietor, tare încurajator. Da, porțile iadu-
lui se izbesc și se vor izbi de Biserică. Da, greu 
este când porțile iadului ne izbesc, când vedem 
căscându-se în fața noastră gura iadului și toată 
lucrarea cea diavolească. Greu este când simțim 
undele răutății și vorbele viclene pătrunzând în 
rândurile noastre, pentru a vâna și robi inimi. 
Greu este când vedem cum se cern oamenii! Să 
stăm, așadar, cu frică și cutremur, cerând ajuto-
rul Biruitorului iadului. Este o certitudine, Bise-
rica nu va fi biruită!
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Adevărata noastră casă  
este în ceruri

Iubite frate, iubită soră, care este raporta-
rea corectă a creștinului în fața acestei crize? 
Că este îngăduită de Dumnezeu spre îndrepta-
rea noastră. Spre pocăință. Și credem și măr-
turisim că vom scăpa de acest virus și de toate 
relele care sunt aduse prin el dacă vom arăta 
pocăință și îndreptarea vieții. Iată, am primit ca-
non de la Dumnezeu! Așa cum uneori primim în 
viața duhovnicească, și nu ne putem împărtăși 
atât timp cât socotește duhovnicul nostru, așa și 
acum, în multe părți ale lumii, chiar și în unele 
țări ortodoxe, slujbele sunt oprite, Sfânta Jert-
fă nu mai este adusă... Greu canon! Să-l primim 
ca pe o cruce mântuitoare, cu deplină încredere 
în Dumnezeu și vom vedea mila Lui care le în-
dreaptă pe toate.

Noi suntem aici, pe acest pământ, într-un 
pelerinaj continuu. Adevărata noastră casă este 
sus, în ceruri, în Ierusalimul ceresc. Aceasta 
este destinația noastră, către această țintă tre-
buie îndreptate toate faptele credinței noastre. 
Este bine să ne aducem aminte de aceasta acum, 
în ceas de încercare și de tulburare. Totul este 
trecător pe acest pământ, în această viață. 
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Chiar și pandemiile, chiar și perioadele de 
tulburare, frica, bolile, măsurile de excepție, 
toate acestea vor trece. Vom rămâne cu noi înși-
ne și cu alegerile pe care le-am făcut în ceas de 
încercare. Vom rămâne cu faptele și cu gânduri-
le pe care le-am cultivat în inimile noastre. Am 
cultivat fapte ale credinței sau ale necredinței? 
Am ales să ne lăsăm purtați de valul fricii și tul-
burării sau am ales să ne agățăm de Hristos? 

Să rămânem, așadar, statornici în cele cu ade-
vărat statornice și nepieritoare. Biserica, ne-a 
spus Însuși Mântuitorul, nu va pieri nici de va 
fi lovită de porțile iadului. Să rămânem, așadar, 
iubiților, în biserică. Să rămânem întru Hristos. 
Să rămânem în dragostea Lui, așa cum și El ne-a 
cerut la Cina cea de Taină. De vom rămâne fi-
deli dragostei celei dumnezeiești, și Dumnezeu 
ne va fi credincios în făgăduințele Sale, aducând 
ajutor la vreme potrivită pentru cei iubiți ai Săi. 
Să avem nădejde! Să avem încredere! Sus inimi-
le către Domnul!

Să înfruntăm creștinește aceste 
vremuri și aceste încercări

Ca un cuvânt de îmbărbătare, vreau să vă re-
dau mărturia unui părinte duhovnicesc consi-
derat de mulți sfânt în viață. Este vorba despre 
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Patriarhul Ilie al Georgiei, țară unde în acest mo-
ment se iese în procesiuni cu icoane, ca semn 
de pocăință spre scăparea de epidemie. Patri-
arhul Ilie a avut o viziune cu un bărbat de cu-
loarea focului, călare pe cal, care a zburat peste 
capul său și a dispărut. Apoi un copil s-a apropi-
at de el, a scuipat pe pământ, a amestecat saliva 
cu degetul și a trasat semnul crucii pe frunte. 
Acesta, potrivit Patriarhului, a fost un semn, 
căci, cu ajutorul Preamilostivului Dumnezeu 
întru puterea Sfintei Cruci, oamenii vor putea 
învinge această boală. Tot Patriarhul Ilie a mai 
spus: „Fără Dumnezeu, acest lucru (pandemia) 
nu s-ar fi întâmplat. Și cu ajutorul rugăciunii 
și binecuvântării lui Dumnezeu putem depăși 
această boală”. 

Acestea, preaiubiții mei, sunt armele noastre 
și în ele ne punem nădejdea: ajutorul lui Dum-
nezeu și Sfânta Cruce. Măsura în care vom limi-
ta răul acestei crize prin care trecem depinde 
de măsura în care vom apela la aceste arme ale 
nevăzutului război. Să înfruntăm, așadar, crești-
nește aceste vremuri și aceste încercări. Să dăm 
dovadă de căință! Să dăm dovadă de nădejde și de 
compasiune față de cei bolnavi! Să dăm dovadă 
de solidaritate și să ne aducem aminte că Hristos 
are ultimul cuvânt! El este Doctorul sufletelor 
și trupurilor noastre! El este Biruitorul iadului! 
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Vă îndemn acum să rostim împreună, în 
această Duminică a Sfintei Cruci, rugăciunea în 
versuri închinată Sfintei Cruci, pe care am învă-
țat-o, așa cum știți, de la buna mea Paraschiva, 
care mi-a luminat copilăria, umplându-o de mi-
reasma sfințeniei:

„Sfântă Cruce, armă tare,
Feri-mă de supărare;
Sfântă Cruce, armă dulce,
Fii cu mine încotro m-oi duce;
Sfântă Cruce a lui Hristos,
Să-mi fii mie de folos.
Cruce-n casă, cruce-n masă,
Cruce în toți patru cornuri de casă.
Dumnezeu îi cu noi la masă,
Maica Sfântă-i la fereastră,
Îngerii împrejur de casă,
Maica Sfântă îi cu poala întinsă
Și pe noi toți ne cuprinsă.
Cruce în patul nost,
Dumnezeu îi la capul nost,
Dumnezeu ne-o apărat
De vrăjmașul necurat,
De șarpele înveninat,
De iadul întunecat. 
Cruce Sfântă, trezește-mă,
Maică Sfântă, acoperi-mă,
Înger bun, păzește-mă,
Doamne, mântuiește-mă. Amin!”
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Suntem întăriți și 
mângâiați de Vestea cea 
Bună în aceste zile când 
veștile rele ne copleșesc*

Este cumplită pandemia, însă la 
fel de cumplită este infodemia!

Astăzi, Arhanghelul Gavriil a adus Preacura-
tei Fecioare Maria vestea cea bună a Întrupării 
Fiului lui Dumnezeu. Suntem întăriți și mân-
gâiați de Vestea cea Bună în aceste zile când 
veștile rele ne copleșesc, întunecând mințile și 
zdrobind sufletele atâtor oameni. Este cumplită 
pandemia, însă la fel de cumplită este infodemia! 
Această infodemie care produce frică, panică, 
anxietate, depresie. Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos, Cel Care S-a întrupat de dragul nostru 
și spre folosul nostru, este Singurul care ne poa-
* Cuvânt după Liturghia unită cu Vecernia de la Praznicul 
Bunei Vestiri, miercuri, 25 martie 2020, în Paraclisul 
Centrului Episcopal din Stockholm. 



† MACARIE, Episcopul românilor din Europa de Nord

38

te scoate din tirania fricii, din tirania panicii, din 
tirania anxietății și depresiei, din tirania morții, 
din tirania stăpânitorului acestei lumi.

Noi, în aceste ținuturi îndepărtate, dăm slavă 
Preamilostivului Dumnezeu că am putut prăz-
nui Buna Vestire, în condiții dramatice, desigur, 
însă, în Suedia, de pildă, ne-am putut aduna îm-
preună cu puținii enoriași în biserici, la Dum-
nezeiasca Jertfă, compătimindu-i, din adânc de 
suflet, și îmbrățișându-i în rugăciune pe frații și 
surorile din țară și din alte locuri care, pentru 
o vreme, nu se pot aduna în biserici la Sfânta 
Liturghie. Ne doare atitudinea ostilă față de Bi-
serică, care a devenit în aceste vremuri de cer-
nere un convenabil țap ispășitor, și credem cu 
tărie că Împărtășania din același potir nu trans-
mite infecție! Aceasta este credința noastră, iar 
credința noastră este viața noastră!

Nu trebuie să răspundem 
răului cu rău

Nu trebuie să răspundem răului cu rău, ci 
trebuie să ne rugăm pentru cei care ne urăsc și 
ne calomniază, pentru cei care sunt în întune-
ric, ca Dumnezeu să-i lumineze și să îi aducă la 
lumina cunoștinței adevărului Său. Așadar, cum 
am mai spus, noi credem că Biserica este Trupul 
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Mântuitorului nostru Iisus Hristos, deci este un 
organism viu, care a supraviețuit în trecut per-
secuțiilor și vremurilor de clandestinitate, răz-
boaielor, calamităților, epidemiilor și sfârșitului 
imperiilor și civilizațiilor.

 Porțile iadului de vor lovi Biserica, nu o vor 
putea prăbuși! Se pot prăbuși societăți, state, 
însă Biserica rămâne vie. Vie prin noi, mădula-
rele sale! Noi să rămânem în Biserică și în Hris-
tos. El este cu noi, este curajul nostru, trebuie 
să fim și noi împreună cu El în binecuvântare 
sau în prigoană, la grajd sau la templu, în liber-
tate sau în exil.

Ne doare inima de cei care  
au murit în izolare,  
departe de cei dragi

L-am pomenit la Sfânta Liturghie, pe care am 
săvârșit-o astăzi la Paraclisul Centrului Episco-
pal din Stockholm, și pe fratele Ioan, care a fost 
infectat de coronavirus și a trecut la cele veș-
nice în aceste zile. Dăm slavă Preamilostivului 
Dumnezeu că s-a împărtășit cu Sfintele Taine la 
spital, acolo unde a fost internat împreună cu 
soția sa. El a trecut la cele veșnice la venerabila 
vârstă de 87 de ani, iar soția sa a supraviețuit și 
s-a întors acasă. 
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În aceste vremuri de încercare, ne încura-
jăm gândindu-ne la creștinii din vechime care 
au făcut față epidemiilor. Cei mai mulți dintre 
ei și-au asumat acest martiraj al îngrijirii celor 
contaminați. Creștinii din vechime au rămas, pe 
vremea epidemiilor, alături de cei aflați în sufe-
rință, i-au hrănit pe cei abandonați, i-au îngrijit 
pe cei bolnavi și i-au înmormântat pe cei răpo-
sați. Și noi acum ne pregătim să îl înmormântăm 
pe fratele Ioan, care a fost un bun enoriaș în co-
munitatea noastră euharistică, un om de mare 
ispravă, care ne încuraja permanent și ne ajuta 
la necaz și strâmtorare. Și noi i-am fost alături 
în suferință până în ultima clipă. Esențial este 
faptul că a primit Trupul și Sângele Mântuito-
rului nostru Iisus Hristos înainte de plecarea sa 
din această viață. 

O încurajăm acum pe doamna Elena, bucu-
rându-ne că a supraviețuit, bucurându-ne că 
este acum întremată, este acasă, și îi încurajăm 
pe toți cei care sunt în suferință sufletească și 
trupească pretutindeni și mai cu seamă pe cei 
care suferă din cauza acestei epidemii. Ne doare 
inima de cei care au murit în izolare, departe de 
cei dragi, însă ne rugăm ca Dumnezeu să aducă 
mângâiere tuturor și să-i miluiască pe toți cei 
care sunt în neputință sufletească și trupeas-
că. Supraviețuirea biologică pentru noi, creș-
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tinii, nu poate fi o valoare în sine. Scopul vieții 
noastre este mântuirea sufletului, iar viața cea 
adevărată pe care merită să o trăim este viața cu 
sens, viața cu demnitate, viața dăruirii de sine, 
viața în Hristos!
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Acum este vremea 
pocăinței și ceasul 
mântuirii!*

Starea de criză în care  
se află întreaga lume  
nu poate înceta decât  
cu nevoință duhovnicească

În această a IV-a Duminică a Postului Mare 
avem mângâierea de a fi aici în pelerinaj la Ar-
boga. Am săvârșit Liturghia cu procesiune în 
jurul bisericuței unde este cinstit Sfântul Cuvi-
os Mucenic Sven, vindecătorul de boli și izbăvi-
torul de epidemii, iar acum suntem împreună, 
dreptmăritori români și suedezi, în comuniune 
de rugăciune, în aceste locuri unde a pătimit 
acest mucenic și unde, în vechime, creștinii 
cereau ajutor în vremuri de încercare, inclusiv 
când bântuiau epidemiile. 
* Cuvânt în Duminica a IV-a a Postului Mare, 29 martie 2020, 
după Liturghia și procesiunea de la Arboga, Suedia, pe 
urmele Sfântului Cuvios Mucenic Sven, vindecătorul de boli 
și izbăvitorul de epidemii.
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Iată, noi, creștinii acestui veac, am reînviat 
această tradiție locală și sunt convins că Sfântul 
Cuvios Mucenic Sven ne ascultă, ne binecuvân-
tează și vine în ajutorul nostru alături de ceilalți 
sfinți izbăvitori de molime, în frunte cu Sfântul 
Sfințit Mucenic Haralambie, a cărui icoană re-
licvar am adus-o cu noi în acest pelerinaj de la 
Paraclisul nostru Episcopal din Stockholm, pur-
tându-o pe brațe în această procesiune.

Fiindcă la Liturghia pe care am săvârșit-o 
astăzi s-a citit pericopa evanghelică despre vin-
decarea fiului lunatic, am găsit foarte actual răs-
punsul pe care-l dă Mântuitorul apostolilor Săi, 
nedumeriți de faptul că nu reușiseră să îl vin-
dece pe acest copil demonizat: „Acest neam de 
demoni cu nimic nu poate ieși decât numai cu 
rugăciune și cu post!” (Marcu 9, 29). 

Altfel spus, această epidemie, dar și starea 
de criză în care se află întreaga lume, nu pot în-
ceta decât cu rugăciune din adânc de inimă și cu 
post, cu nevoință duhovnicească. Cu adevărat, 
noi, creștinii, știm că nu ne confruntăm doar cu 
boala biologică. Ne confruntăm, pe lângă aceas-
tă boală, și cu o stare de profundă alienare și cu 
o zdruncinătură care lovește în temeliile acestei 
lumi așa cum o cunoaștem noi. Criza este atât de 
profundă, atât de puternică, încât tot mai mulți 
consideră că este imposibilă revenirea la același 
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mod de viață ca înainte de epidemie. Dar nimeni 
nu știe foarte clar cum va arăta viitorul. 

Așadar, omenirea se află cuprinsă de acest 
duh de anxietate care o face să se zbuciume, 
să se frământe, să se tulbure, dar și de un duh 
mut, căci se află fără răspuns în fața acestei cri-
ze. Dacă vom căuta în profunzime, vom vedea că 
adversarul nostru nu este un virus, adversarul 
nostru este același de la început: tatăl minciu-
nii și ucigașul de oameni, diavolul. Cu acesta ne 
confruntăm în prezent. Trăim, ca omenire, încă 
o bătălie pe acest front al războiului nevăzut ce 
va fi biruit de Hristos. 

Să învățăm credința de la acest 
tată greu încercat din Evanghelie, 
care s-a înfățișat cu toată 
sinceritatea inimii înaintea 
Mântuitorului Hristos

Nu este ușor de dus acest moment, nu este 
ușoară încercarea prin care trecem. Ca tatăl fi-
ului lunatic care căuta ajutor la apostoli, poate 
ne uităm și noi la urmașii lor, la slujitorii alta-
rului și poate ne descurajăm văzând că, într-o 
astfel de criză, bisericile, în multe părți ale lu-
mii, sunt închise. Cum să lupți cu un asemenea 
duh dacă biserica e închisă, dacă liturghia e 
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fără de popor sau dacă încetează cu totul? Cu 
adevărat, iubite frate și iubită soră, e greu acest 
moment în viața Bisericii. Să nu ne amăgim, să 
nu ne mințim! E un moment greu ca o Golgotă! 
Dar să avem și nădejde! 

Iată, să învățăm credința de la acest tată 
greu încercat din Evanghelie care, din dragoste 
față de fiul său, a strâns la piept toată durerea 
sa, toată frământarea sa, a dat la o parte toa-
tă îndoiala și s-a înfățișat cu toată sinceritatea 
inimii înaintea Mântuitorului Hristos, mărturi-
sind: „Cred, Doamne! Ajută necredinței mele!” 
(Marcu 9, 24). 

Să zicem, așadar, iubite frate și iubită soră, 
împreună: Cred, Doamne! Ajută necredinței 
mele! Cred, Doamne, că Tu vei avea ultimul cu-
vânt! Cred că Tu vezi și cauți la durerea noas-
tră și că ai planul Tău pentru cei ce Te iubesc 
pe Tine! Ajută necredinței mele! Iubite frate, iu-
bită soră, Domnul așteaptă mai mult ca oricând 
rugăciunea Ta, pocăința Ta. O așteaptă ca să Te 
ajute, ca să Te mângâie, ca să Te ridice și să Te 
acopere cu acoperământul aripilor Sale până ce 
va trece toată tulburarea. Acum este vremea po-
căinței! Acum este momentul rugăciunii! Acum 
este ceasul mântuirii! 
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Sfântul Cuvios Mucenic 
Sven de la Arboga, 
vindecătorul de boli și 
izbăvitorul de epidemii*

Mulți bolnavi s-au tămăduit

Iată, și în aceste zile pomenindu-i cu multă 
osârdie pe cei contaminați cu coronavirus, mai 
mulți dintre frații noștri și surorile noastre au 
dobândit vindecare. L-am însoțit cu rugăciunea 
și cu toată dragostea noastră pe fratele Ioan, care 
s-a îmbolnăvit și care a fost împărtășit la spital, 
însă a trecut la cele veșnice, în același salon fi-
ind și soția sa Elena, care s-a tămăduit în chip 
minunat și s-a externat și a putut chiar participa 
la înmormântarea soțului ei, pe care am săvâr-
șit-o, după rânduială, zilele trecute. Însă și alți 
mulți bolnavi s-au tămăduit, am primit mai mul-
te mesaje de la cei infectați, de la cei care sunt în 
* Cuvânt după Slujba Acatistului Sfântului Cuvios Mucenic 
Sven de la Arboga, luni, 30 martie 2020, în Paraclisul 
Centrului Episcopal din Stockholm.
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boală și în neputință. Îi pomenim pe toți cu mul-
tă osârdie, am primit, prin mijloacele de socia-
lizare, numele multor frați și surori în Hristos. 

Vă încredințez că vă pomenesc pe toți aici, 
la Dumnezeiescul Jertfelnic, și o rog pe Maica 
Domnului să vă acopere, îi rog pe Sfinții tămă-
duitori să mijlocească înaintea Marelui Doctor 
și să vă tămăduiască de toată boala și neputin-
ța. Iată, avem aici, pe lângă celelalte moaște ale 
Sfinților, și icoana relicvar a Sfântului Sfințit 
Mucenic Haralambie al Magneziei, vindecătorul 
de boli și izbăvitorul de molime, cel supranumit 
mai tare decât ciuma, deoarece, în vremurile 
când ciuma făcea ravagii, Sfântul Sfințit Mu-
cenic Haralambie i-a salvat în chip minunat pe 
cei care i-au cerut ajutorul. Totodată, am des-
coperit și un alt sfânt cuvios mucenic izbăvitor 
de epidemii, nu departe, ci mai aproape de noi, 
chiar aici în Suedia. 

Am aflat cu mare bucurie de la frații orto-
docși suedezi că, la sfârșitul primului mileniu, 
în zorii creștinismului scandinav, un tânăr călu-
găr suedez misionar și-a vărsat sângele pentru 
Hristos la Arboga, nu departe de Stockholm. De 
aceea, zilele trecute, nefiind restricții în Suedia, 
în Duminica a IV-a a Postului Mare, împreună 
cu un grup mic de credincioși, am organizat un 
pelerinaj, purtând pe brațele noastre și icoana 
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relicvar a Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie. 
Astfel, am alergat la Arboga și acolo i-am bine-
cuvântat pe creștinii ortodocși suedezi, care au 
ridicat o mică bisericuță de lemn în apropierea 
locului în care a fost martirizat Cuviosul Muce-
nic Sven, fiind ucis cu pietre de vikingii păgâni, 
precum odinioară cel dintâi martir al Bisericii, 
Sfântul Arhidiacon Ștefan. 

O, ce ușor uită lumea  
de unde i-au venit binefacerile!

Multă alinare am simțit cu toții! I-am pome-
nit cu multă osârdie în locurile unde, în zorii 
creștinismului scandinav, creștinii alergau cu 
multă evlavie pentru a primi tămăduire, deoa-
rece acest cuvios mucenic suedez are și această 
harismă a vindecării sau a izbăvirii de epidemii, 
de boli molipsitoare. Să știți că, după ce m-am ru-
gat acolo și am săvârșit Dumnezeiasca Liturghie 
în mica bisericuță de lemn înălțată de frații or-
todocși suedezi, am simțit și o alinare; și cei care 
m-au însoțit, și mai cu seamă bolnavii și cei în-
singurați pe care i-am pomenit cu multă osârdie. 

M-am întristat, fiindcă pe locul martirajului 
Sfântului Cuvios Mucenic Sven nu mai sunt de-
cât pietrele bisericuței de odinioară. Iată, nici 
data pomenirii lui în calendar (24 septembrie) 
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nu o mai cunosc contemporanii suedezi. Însă 
nimic întâmplător, totul proniator! Chiar la Ar-
boga, unde L-a mărturisit în vechime Sfântul 
Sven pe Hristos, acum, în contemporaneitate, 
câțiva tineri suedezi s-au convertit la Ortodoxie. 
Ei, căutând la izvoare, l-au redescoperit pe Sfân-
tul Sven, întristându-se de faptul că localnicii, 
băștinașii de acolo, l-au uitat.

O, ce ușor uită lumea de unde i-au venit bi-
nefacerile! O, ce ușor uită lumea de unde pri-
mește lumina și viața! Însă, iată, împreună cu 
frații ortodocși suedezi, l-am redescoperit pe 
Sfântul Cuvios Mucenic Sven și i-am alcătuit și 
acatistul. Însă, n-aș vrea să mă despart de frăți-
ile voastre până nu vă spun câteva cuvinte des-
pre acest sfânt, căruia eu îi simt ajutorul, fiind-
că se roagă Domnului împreună cu toți Sfinții 
Ocrotitori, cu Sfinții neamului nostru, cu Sfinții 
români, dar și cu Sfinții scandinavi, care L-au 
mărturisit pe Hristos în aceste locuri, unii din-
tre ei vărsându-și sângele pentru El. 

Sfântul Cuvios Mucenic Sven îi ajută pe ti-
nerii ortodocși suedezi de la Arboga. Vă măr-
turisesc că, mai întâi, acești tineri ortodocși 
m-au căutat aici, la Stockholm, chiar când am 
ajuns în Suedia, în urmă cu 12 ani, ca episcop 
slujitor. Unii erau convertiți și botezați în cre-
dința ortodoxă, iar ceilalți încă erau în căuta-
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rea adevărului. Cu aceștia și cu alți tineri or-
todocși pe care i-am adunat din toate țările 
scandinave, am organizat un pelerinaj în Ro-
mânia, la mănăstirile noastre din țară. Câțiva 
dintre ei nu erau hotărâți, însă, în urma peleri-
najului, s-au hotărât și au devenit ortodocși. Ei, 
între cei care m-au întâmpinat zilele trecute 
în pelerinajul de la Arboga s-a aflat și un tânăr 
suedez care la Botez a primit numele Serafim 
și mi-a spus: „Preasfințite, soția mea nu este 
aici, însă vă îmbrățișează și vă cere binecuvân-
tarea. Iată, soția mea a fost una dintre tinerele 
care nu erau încă ortodoxe, care v-au însoțit în 
pelerinaj în România și după acel pelerinaj a  
devenit ortodoxă!”.

Inimile tuturor celor care 
îl ascultau începeau să se 
încălzească și să se înmoaie

Așadar, Sfântul Cuvios Mucenic Sven a trăit 
la sfârșitul primului mileniu, atunci când vikin-
gii în aceste locuri erau împotmoliți în smârcu-
rile păgânismului. El s-a născut la Arboga, însă 
pentru o vreme a fost plecat în alte locuri creș-
tine din Europa și a revenit în așezarea sa na-
tală din Regatul Suediei, însă atunci când a re-
venit nimeni nu l-a recunoscut. Apoi localnicii 
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și-au dat seama că era Sven, fiul unor oameni 
ai locului. El fusese plecat și iată că revenise nu 
doar creștin, ci și monah, nu doar că s-a bote-
zat îmbrăcându-se în Hristos, ci a depus și vo-
turile monahale. 

Acest tânăr monah, după cum ne spun sur-
sele aghiografice, era pașnic, senin, blând și 
smerit și propovăduia Evanghelia, învățând că 
cel mai de preț lucru pe care-l au oamenii este 
sufletul și că o asemenea comoară trebuie dăru-
ită Singurului Dumnezeu Adevărat, Cel în Tre-
ime închinat. La început, războinicii care con-
duceau așezarea vikingă și adoratorii zeităților 
locale nu i-au acordat atenție acestui creștin. El 
părea inofensiv și mai degrabă băștinașii râdeau 
de el, considerându-l smintit și neținând seamă 
la cuvintele sale gingașe.

Treptat însă, prezența sa începu să se facă 
simțită. Mai ales cei sărmani, cei împilați, cei ră-
piți de războinicii vikingi în raidurile lor erau 
atrași de acest călugăr care le vorbea, cu lacrimi 
în ochi, de un Rege Care Și-a eliberat popo-
rul murind țintuit pe Cruce și înviind pentru a 
scoate din întuneric și din umbra morții pe ai 
Săi. O asemenea dragoste, o asemenea dragoste 
întâlnită la acest călugăr vikingilor le era necu-
noscută și parcă nu le venea să creadă că poate 
exista o asemenea dragoste la un om. 
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Nu doar că au auzit propovăduirea plină de 
dragoste, ci au văzut și au simțit dragostea în 
ochii și în faptele minunate ale acestui tânăr că-
lugăr misionar. Inimile celor care îl ascultau pe 
Cuviosul Sven începeau să se încălzească și să 
se înmoaie la credința și predica înflăcărată a 
acestui misionar. Micul lui paraclis, ridicat din 
trunchiuri de copac, începea să devină neîncă-
pător pentru poporul care venea să asculte cu-
vântul lui Dumnezeu. 

 Fața îi strălucea ca unui înger, 
însă orbirea inimilor păgânești  
era prea mare

Slujind ieri, în Duminica a IV-a a Postului 
Mare, Liturghia și predicând în această mică 
bisericuță ridicată recent din trunchiuri de co-
pac de către ortodocșii suedezi contemporani, 
m-am gândit la bisericuța de lemn pe care a ri-
dicat-o în vechime Cuviosul Mucenic Sven, când 
L-a propovăduit pentru prima oară pe Hristos 
în ținuturile Arbogăi. Iată, treptat, nu doar cei 
umiliți și neînsemnați veneau să îl asculte pe 
Cuviosul Mucenic Sven și să primească alinare 
sufletească, ci au început chiar și unii războinici 
și chiar căpetenii vikinge să ia seama la propo-
văduirea Sfântului Sven. 
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Adoratorii zeităților vikinge, dacă la început 
îl considerau pe Cuviosul Sven inofensiv și chiar 
un smintit, acum au început să se teamă de în-
flăcăratul propovăduitor, deoarece mulțimi îl 
înconjurau și unii dintre suedezi chiar au primit 
ca să devină catehumeni și apoi să primească și 
Taina Sfântului Botez. Slujitorii idolești nu au 
mai stat pe gânduri, ci au început să plănuiască 
uciderea cuviosului misionar. Au făcut precum 
ucigașii primului martir al Bisericii, Sfântul 
Mare Mucenic și Arhidiacon Ștefan. Au întărâtat 
norodul, acuzându-l pe Cuviosul Sven că a trădat 
credința părinților săi, că hulește și blasfemiază. 

Astfel, o ceată de vikingi înfuriați, scrâșnind 
din dinți, au năvălit în paraclis și l-au smuls pe 
Cuviosul Sven și l-au târât în crângul în care 
aduceau jertfe sângeroase zeilor la Arboga. L-au 
pus chiar pe piatra de sacrificiu a altarului pă-
gânesc. Călugărul Sven a mai apucat să se ridice 
în genunchi și să întindă mâinile către cer, spu-
nând: „Părinte, nu le socoti lor păcatul acesta!”. 
Fața îi strălucea ca unui înger, însă orbirea ini-
milor păgânești era prea mare. Sven a fost ucis 
cu pietre tocmai pe altarul păgânesc în care se 
aduceau jertfe către zei. Așa a ajuns tânărul din 
Arboga ardere de tot bine primită de Dumne-
zeu, jertfă a iubirii de aproapele, prieten și ur-
mător al lui Hristos, pentru Care și-a pus viața. 
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Sângele scurs pe piatra de altar, 
strecurându-se în pământ, a dat 
naștere unui izvor, umplând  
de bucurie pe creștini

Sângele scurs pe piatra de altar, strecu-
rându-se în pământ, a dat naștere unui izvor, 
umplând de bucurie pe creștini, de uimire pe 
ceilalți locuitori și de spaimă pe ucigași. Zeii pa-
timilor ucigașe, mânia și cruzimea vikingilor, 
iată, făcuseră loc bunei cuviințe și milei creș-
tine. Trupul proslăvit al noului mucenic a fost 
luat de puținii creștini din Arboga și așezat în 
mormânt ca o comoară ascunsă. 

Peste ani și ani, în timp ce păgânătatea se 
stingea, creștinii locului au ridicat o mică bise-
ricuță pe locul altarului păgânesc unde a fost 
martirizat Sfântul Sven, folosind chiar pietrele 
pe care se vărsase odinioară sângele nevinovat 
al Mucenicului. Acolo au fost strămutate și sfin-
tele sale moaște, iar Izvorul tămăduitor a fost 
foarte important pentru Arboga, el fiind funcți-
onal până în anii 1960, devenind chiar principala 
sursă de apă a comunității. 

Astfel, prin mijlocirile Sfântului Mucenic 
Sven, acesta a fost timp de secole izvor de tă-
măduiri și de mângâieri pentru poporul creș-
tin, mai ales în vremea epidemiilor, de aceea, 
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în aceste vremuri de cernere, de încercare, 
am alergat și noi cu multă credință în acest loc 
sacru, cerând mijlocirea Sfântului Cuvios Mu-
cenic Sven, și am simțit mijlocirea sa, însă ne-
am întristat de faptul că Izvorul tămăduitor al 
Mucenicului a încetat să mai izvorască din anii 
1960. Izvorul nevăzut al tămăduirilor izvorăște 
neîncetat și de aceea acum, la final, vă chem ca 
să rostim împreună o rugăciune către Sfântul 
Cuvios Mucenic Sven*, ca, împreună cu ceilalți 
Sfinți tămăduitori și izbăvitori de epidemii, să 
mijlocească în aceste vremuri și pentru noi, cei 
care suntem în neputința sufletului și a trupului 
pretutindeni.

* Acatistul cu rugăciunea către Sfântul Cuvios Mucenic Sven 
de la Arboga se găsesc la finalul acestui volum.
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Maica Domnului își  
apără neîncetat  
poporul în vreme  
de necaz și primejdie!*

Când nu mai există  
speranță în soluții omenești, 
atunci apare salvarea

Imnul Acatist al Maicii Domnului, pe care 
l-am rostit în cadrul slujbei Deniei din această 
seară, a fost alcătuit drept mulțumire pentru 
faptul că cetatea Constantinopolului a fost izbă-
vită, printr-o minune dumnezeiască, din mare 
primejdie. În anul 626, pe vremea împăratului 
Heraclie, două armate vrăjmașe, avară și per-
sană, au atacat Constantinopolul. Cum armata 
imperială era plecată pe alt front, Constanti-
nopolul era cu totul expus. Atunci, ierarhii îm-
preună cu preoții, diaconii, viețuitorii din cinul 
* Cuvânt la Denia Acatistului Bunei Vestiri, vineri, 3 aprilie 
2020, în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
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monahal și mulțimea credincioșilor au înălțat 
rugăciuni fierbinți către Preasfânta Născătoare 
de Dumnezeu și au purtat în procesiune icoana 
ei făcătoare de minuni. 

Când, omenește vorbind, nu mai era nicio 
speranță de salvare, atunci a izbucnit un uragan 
care a distrus flota armatelor vrăjmașe. Aceas-
ta ne arată că atunci intervine ajutorul ceresc, 
când nu mai există speranță în soluții omenești, 
atunci apare salvarea; când totul pare pierdut, 
atunci apare biruința, când poporul lui Dumne-
zeu pare biruit.

Ce i-a salvat pe creștinii Constantinopolu-
lui? Nu forța militară și planurile omenești, 
nu!, ci Maica Domnului. Nu i-au salvat armele 
și proviziile, ci rugăciunile fierbinți și proce-
siunile. Cum știm, din Psalmul 32, 16-18: „Nu se 
mântuiește împăratul cu oștire multă și uri-
așul nu se va mântui cu mulțimea tăriei lui. 
Mincinos este calul spre scăpare și cu mul-
țimea puterii lui nu te va izbăvi. Iată ochii 
Domnului spre cei ce se tem de Dânsul, spre 
cei ce nădăjduiesc în mila Lui ca să izbăveas-
că din moarte sufletele lor și să-i hrănească  
pe ei în foamete”.
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Să nu ne descurajăm,  
întreaga armată a cerului  
este împreună cu noi

Preaiubiții mei, în slujba Acatistului Maicii 
Domnului, Preasfânta Născătoare de Dumne-
zeu este supranumită „arhistrategă nebiruită”, 
fiindcă ea se află în fruntea nesfârșitelor cete 
îngerești. Așadar, să nu ne descurajăm, întrea-
ga armată a cerului este împreună cu noi, înge-
rii luptă umăr la umăr împreună cu noi pentru 
mântuire, iar, așa cum ne-am rugat în slujba 
Acatistului, Maica Domnului este „rană de mult 
plâns demonilor”. 

În străduința noastră de a cuceri Împărăția 
Cerurilor, iată, vedem că înseși Cerurile sunt îm-
preună cu noi. Să nu ne descurajăm, deoarece 
Maica Domnului vede prin ce trece poporul său; 
Maica Domnului vede și știe toate câte se petrec 
cu bisericile Fiului Său. Un sfânt a ajuns în Rai 
și a dorit să o întâlnească pe Maica Domnului, 
însă a primit răspuns că Maica Domnului este pe 
pământ printre copiii ei. Așadar, aici la durere și 
la necaz este Maica Celui ce S-a răstignit pentru 
noi, iar Maica Domnului își apără neîncetat po-
porul în vreme de necaz, în vreme de primejdie! 

Să nu ne descurajăm, ci să strigăm cu toată 
credința către Preasfânta Născătoare de Dum-
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nezeu așa cum am strigat și în cadrul slujbei din 
această seară, la acatist: „Apărătoare Doamnă, 
pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din 
nevoi, aducem ție noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai 
stăpânire nebiruită, izbăvește-ne pe noi dintru 
toate primejdiile, ca să strigăm ție: Bucură-te, 
Mireasă, pururea Fecioară! Toată nădejdea noas-
tră spre tine o punem Maica lui Dumnezeu, pă-
zește-ne sub Sfânt Acoperământul tău!”. Amin!
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Golgota suferinței  
nu o putem traversa 
decât împreună cu 
Mântuitorul, Cel Care a 
făcut experiența Golgotei*

Numai împreună cu Mântuitorul 
putem să înțelegem rostul 
încercărilor

Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în drum 
spre Ierusalim, i-a înștiințat pe ucenicii Săi, 
spunându-le că va fi predat arhiereilor și cărtu-
rarilor și-L vor osândi la moarte, și-L vor da în 
mâna păgânilor, și-L vor batjocori, și-L vor scui-
pa, și-L vor biciui, și-L vor omorî, dar după trei 
zile va învia. Cu toate că le-a spus ucenicilor, le-a 
vestit despre sfintele Sale Pătimiri, despre Jert-
fa Sa făcătoare de viață, însă i-a întărit încredin-
țându-i că va și învia din morți.
* Cuvânt la Sfânta Liturghie în Duminica a V-a din Postul 
Mare, 5 aprilie 2020, în Paraclisul Centrului Episcopal din 
Stockholm.
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 Ei nu au înțeles profunzimea Crucii, n-au 
înțeles că Mântuitorul Iisus Hristos va fi dat pe 
mâna vrăjmașilor, care Îl vor batjocori, Îl vor 
flagela, Îl vor răstigni, și că Însuși Mântuitorul 
se va smeri până la iad, Se va coborî în adân-
curile cele de jos, ca să îi ridice, să îi elibereze 
pe drepții înlănțuiți în întunericul cel mai di-
nafară de către diavol. N-au înțeles deoarece, 
iată, fiii lui Zevedeu, Iacov și Ioan apostolii, i-au 
cerut Mântuitorului un favor, zicându-I: „În-
vățătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de 
la Tine! Iar El a zis: Ce voiți să vă fac? Iar ei au 
zis: Dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta Ta 
și altul de-a stânga Ta întru slava Ta. Iar Iisus 
le-a răspuns: Nu știți ce cereți, puteți să beți pa-
harul pe care Îl beau Eu sau să vă botezați cu 
botezul cu care M-am botezat Eu? Iar ei au zis: 
putem! Și Iisus le-a zis: paharul pe care Îl beau, 
îl veți bea și cu botezul cu care mă botez vă veți 
boteza, dar a ședea de-a dreapta mea sau de-a 
stânga mea nu este al Meu a da, ci celor pentru 
care s-a pregătit” (Marcu 10, 35-40).

Iată, vedem că încercările Golgotei nu se 
bazează pe forțele noastre omenești. Nu Îl pu-
tem urma pe Mântuitorul nostru Iisus Hris-
tos pe Golgota și în Răstignire dacă suntem 
copleșiți de gânduri omenești și de ambiții 
lumești.  Noi, sigur, putem să bem paharul pe 
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care Domnul Îl bea și să ne botezăm cu botezul 
cu care Domnul se botează și la aceasta sun-
tem chemați în toată vremea, la mărturisire și 
martiraj și trebuie să bem paharul acesta pe 
care Domnul l-a băut și să ne botezăm cu bo-
tezul cu care Domnul S-a botezat, însă aceasta 
nu o putem face decât împreună cu Mântuito-
rul nostru Iisus Hristos.

 Nu o putem face decât atunci când traver-
săm Golgota suferinței, iar Golgota suferinței 
nu o putem traversa decât împreună cu Mân-
tuitorul Iisus Hristos, cu Cel Care a făcut expe-
riența Golgotei suferinței și a Răstignirii. Deci, 
numai împreună cu Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos putem să înțelegem rostul încercărilor 
și să traversăm aceste încercări spre folos și 
spre mântuire.

În multe locuri bisericile sunt 
goale, Deniile vor răsuna în 
curând a pustiu

Iată, în multe locuri bisericile sunt goale, 
Deniile vor răsuna în curând a pustiu, însă toa-
te aceste încercări sunt îngăduite de Mântuito-
rul Iisus Hristos. Este un canon aspru pe care 
l-am primit de la Domnul în acest Post Mare și 
îl putem asuma, însă încercările acestea grele 
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nu le putem traversa și nu le putem birui de-
cât împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos, Cel 
Răstignit și Înviat, Biruitorul iadului și al mor-
ții. Deci, să rămânem împreună cu Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos, ca și El să rămână împre-
ună cu noi!

Ca să putem bea paharul de care zice Dom-
nul în Evanghelie și să ne botezăm cu botezul 
Său, adică să ne asumăm Golgota suferinței, 
ca să și înviem împreună cu Mântuitorul Iisus 
Hristos, trebuie să dobândim cugetul Mân-
tuitorului nostru Iisus Hristos. Cum putem 
să dobândim cugetul Mântuitorului nostru  
Iisus Hristos? 

Iată, Domnul Însuși ne spune în pericopa 
evanghelică după Sfântul Marcu, care s-a citit 
acum la Dumnezeiasca Liturghie: „Știți că cei 
ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor dom-
nesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpâ-
nesc, dar între voi nu trebuie să fie așa, ci care 
va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitor 
al vostru, și care va vrea să fie întâi între voi 
să fie tuturor slugă, că și Fiul Omului n-a ve-
nit ca să I se slujească, ci ca El să slujească și 
să-Și dea sufletul răscumpărare pentru mulți” 
(Marcu 10, 42-45).
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Să ne conducem după Duhul Sfânt 
și nu după duhul lumii

Numai în duh de smerenie și de jertfelnicie 
și de slujire putem să dobândim cugetul Mân-
tuitorului nostru Iisus Hristos. Nu putem să 
dobândim cugetul Domnului nostru dacă noi 
ne conducem după duhul lumii, și nu după Du-
hul Sfânt. Ca să putem fi ai lui Hristos, trebuie 
să ne conducem după Duhul Sfânt, și nu după 
duhul lumii. Adică, să căutăm mai întâi de toate 
să slujim, decât să fim slujiți; să căutăm să as-
cultăm, decât să dăm ordine; să căutăm să dăm, 
decât să luăm. Aceasta însemnă duhul slujirii 
în Hristos, în Biserica cea una sfântă, soborni-
cească și apostolică.

Eram într-o călătorie misionară și treceam 
prin filtrul de control de la aeroportul din Co-
penhaga, laolaltă cu mai mulți slujitori ai Alta-
rului, iar gardianul și-a dat seama că eu aș fi li-
derul grupului. A aflat, în cele din urmă, că sunt 
chiar episcopul ortodox român din Scandinavia 
și mi-a zis pe un ton solemn: „You are the boss”, 
adică: „Tu ești șeful!”, și am răspuns: „No, I am 
the servant”, „Sunt slujitorul!”. Fiindcă asta ne 
spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelie, Cel 
ce vrea să fie cel dintâi să fie slujitorul tuturor, 
fiindcă El Însuși nu a venit ca să I se slujească, ci 
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ca să slujească și să Își dea sufletul Său răscum-
părare pentru mulți.

Iute este gerul, însă dulce este 
Raiul! Rece este gheața, însă 
fierbinte este dragostea de 
Dumnezeu!

Așadar, să ne slujim unii pe alții și să ne în-
curajăm unii pe alții mai cu seamă în aceste vre-
muri de cernere, în aceste vremuri de încerca-
re pe care trebuie să le înfruntăm creștinește, 
așa cum le-au înfruntat sfinții înaintași și mai 
cu seamă martirii Bisericii. La aceasta ne chea-
mă Domnul, să bem paharul suferinței și să ne 
botezăm cu botezul sângelui. Este o mucenicie 
vărsarea sângelui, dacă e nevoie Îl mărturisim 
pe Hristos cu prețul vieții, însă este și o muceni-
cie albă, prin curățirea de păcate și de patimi, în 
ceea ce Părinții Bisericii ne spun: dă sângele ca 
să primești Duhul Sfânt, adică să primești Du-
hul Sfânt, nu duhul lumii. 

Sfinții 40 de Mucenici (pe care i-am sărbă-
torit la începutul postului), atunci când se chi-
nuiau în iezerul înghețat din Sevastia Armeniei, 
se încurajau unii pe alții. Cei mai slabi spuneau: 
„Iute este gerul!”. Însă cei mai curajoși îi îmbăr-
bătau pe ceilalți spunându-le: „Dulce este Raiul!”.  
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Apoi, alții poticnindu-se spuneau: „Rece este 
gheața!”. Însă cei mai tari în credință îi încura-
jau pe ceilalți spunându-le: „Fierbinte este dra-
gostea de Dumnezeu!”.

Așadar, preaiubiții mei, purtându-ne poveri-
le unii altora în aceste vremuri grele, trebuie să 
ne încurajăm asemenea martirilor din vechime, 
fiindcă, iată, și noi trăim acum propriul nostru 
martiraj, însă să-l dedicăm Domnului și să ne în-
curajăm unii pe alții atunci când ne este greu. 
Când unii mai slabi spun: „Iute este gerul!”, noi 
trebuie să îi încurajăm spunându-le: „Dulce 
este Raiul!”. Rece este gheața și aici în ținuturi-
le scandinave, însă fierbinte este dragostea lui 
Dumnezeu, iar dragostea lui Dumnezeu topește 
ghețarii lăuntrici pretutindeni! Așadar, să ne în-
credințăm Domnului și să întrupăm Evanghelia 
în viața și faptele noastre.
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Suntem toți acum niște 
Lazări în mormântul 
carantinei*

Însuși Hristos, dacă ar veni acum 
printre noi, ar avea interdicția să 
îl viziteze pe prietenul Său

Preaiubiții mei, ne pregătim să intrăm în Ie-
rusalimul pătimirilor Mântuitorului, însă acum 
ne oprim în Betania, acolo unde Domnul nostru 
Iisus Hristos a săvârșit cea mai mare minune de 
dinainte de Răstignirea Sa: învierea prietenului 
Său Lazăr, fratele Mariei și al Martei, cel care 
murise de patru zile și al cărui trup era deja în 
mormânt, în stare de putrefacție.

Iubite frate, iubită soră, și noi suntem acum 
asemenea lui Lazăr, închiși în mormântul caranti-
nei, captivi fricii, spaimei față de moartea biologi-
că. Suntem închiși în propriile noastre case, trans-
formate în morminte ale izolării față de celălalt,  
* Cuvânt după Sfânta Liturghie și Slujba de pomenire a celor 
adormiți în Sâmbăta Dreptului Lazăr, 11 aprilie 2020, în 
Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
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și suntem captivi unei epidemii de spaimă și dis-
perare, ventilată prin viruși reali și virtuali.

Cineva se gândește că poate lua locul lui 
Dumnezeu folosindu-se de fricile și spaimele 
omenești, iar mulți dintre noii farisei caută să 
Îl oprească, să Îl împiedice pe Mântuitorul Iisus 
Hristos să ajungă la noi, Lazării închiși în mor-
minte. În multe locuri, celor vii nu li se permite 
să îi viziteze pe cei dragi ai lor, adormiți, la mor-
minte, în cimitire.  Hristos Însuși, dacă ar veni 
acum printre noi, ar avea interdicția să îl vizi-
teze pe prietenul Său, iar Mironosițele surori, 
Marta și Maria, nu ar avea voie să îl plângă pe 
fratele lor Lazăr la mormânt!

Orice boală pentru creștin nu 
este pricină de panică, fiindcă 
adevăratul creștin nu se teme de 
moartea biologică

Iată, în aceste zile de pomenire, creștinii nu 
au voie la mormintele răposaților lor, nu au voie 
la biserică, nu au voie la Denii, nu au voie la sluj-
ba Învierii unde să primească Sfânta Lumină! 
Oamenii au mare nevoie de Hristos! Oamenii 
au mare nevoie de biserică! Oamenii au nevo-
ie de oameni! Să ne gândim la slăbănogul de la 
Vitezda, care era abandonat, iar atunci când a 
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fost cercetat de Mântuitorul, bolnavul i-a spus 
Domnului: Doamne, nu am om! Nu am om care 
să aibă grijă de mine și să mă arunce în apa tă-
măduitoare! Însă Domnul S-a milostivit de el, l-a 
mângâiat și l-a făcut sănătos.

Și noi suntem întăriți, mângâiați și tămăduiți 
de Mântuitorul nostru în aceste vremuri de în-
cercare. Suntem alături de el, iar dacă noi sun-
tem alături de El, și El ne este alături, așa cum a 
fost odinioară alături de slăbănogul de la Vitez-
da, de bolnavii izolați, abandonați și însingurați 
pe care I-a tămăduit și de prietenul Său Lazăr din 
Betania, chiar și atunci când moartea mușcase 
din el de patru zile. Hristos nu poate fi îngrădit 
de nicio putere de pe pământ și de sub pământ.

Este foarte încurajator cuvântul Mântuito-
rului spus ucenicilor la aflarea veștii îmbolnă-
virii prietenului Său Lazăr din Betania: „Această 
boală nu este spre moarte, ci spre slava lui Dum-
nezeu!” (Ioan 11, 4). Așadar, și această nouă boală 
molipsitoare nu este spre moarte, ci spre slava 
lui Dumnezeu! Fiindcă, orice boală pentru creș-
tin nu este pricină de frică, nu este pricină de 
spaimă, nu este pricină de panică, fiindcă ade-
văratul creștin nu se teme de moartea biologi-
că, ci se gândește cum se va înfățișa înaintea lui 
Dumnezeu la judecată și ce răspuns va da înain-
tea nemitarnicului Judecător.
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Niciun lacăt nu poate fi pus de 
nimeni pe cuvântul Mântuitorului: 
„Lazăre, vino afară!”

Mai este ceva de care aș dori să vă încredin-
țez din toată inima mea de părinte și frate. Iată, 
s-a pus lacăt pe cimitire și biserici, iar aproape 
întreaga lume este pusă acum sub lacăt, însă ni-
ciun lacăt nu poate fi pus de nimeni pe cuvân-
tul Mântuitorului: „Lazăre, vino afară!” (Ioan  
11, 43). Acest cuvânt este pentru fiecare dintre 
noi. De ce? Fiindcă suntem toți acum niște Lazări 
în mormântul carantinei, iar cuvântul Domnului:  
„Lazăre, vino afară!”, este viu și lucrător. Nu este 
o afirmație istorică de acum două mii de ani, ci 
este o chemare și o încredințare. Mântuitorul 
nostru ne cheamă să ieșim din legăturile morții 
și din putreziciunea mormintelor. Mântuitorul 
nostru ne încredințează că este mai tare decât 
moartea, și prin cuvântul Său suntem sloboziți 
din stricăciune și din robia morții.

Așadar, să nu ne temem, să nu ne descurajăm, 
cu toții suntem ai Lui Hristos, noi Îl avem pe Hris-
tos, Care este Singurul Biruitor al morții, Care este 
Singurul Stăpân al vieții, Lui trebuie să ne încre-
dințăm, Lui trebuie să I ne închinăm, cu El trebu-
ie să ne unim deplin în Dumnezeiasca Liturghie. 
Lui să Îi fie slava acum și în vecii vecilor. Amin.
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Simțim că ne îndreptăm 
ca obște spre Golgota*

Golgota nu este simbolică, nu este 
o celebrare, ci este o realitate

Întâmpinarea cu bucurie a Mântuitorului în 
Ierusalim stârnește mânia fariseilor. După ei, 
dacă ar fi putut, ar fi interzis oamenilor să-L în-
tâmpine pe Hristos. Ar fi interzis oamenilor să-I 
ridice osanale, să poarte stâlpări și să-și aștear-
nă hainele la picioarele Sale. Dar nu puteau face 
aceasta și atunci au venit ei înșiși, nu pentru a-L 
întâmpina pe Hristos, ci pentru a supraveghea, 
pentru a controla ce se întâmplă cu poporul, ce 
face Hristos, ce fac ucenicii Săi. Veneau cu gând 
rău, pentru a-L prinde în cuvânt și pentru ca nu 
cumva poporul să Îl urmeze. 

Nici noi nu l-am putut aclama pe Mântuito-
rul nostru Iisus Hristos așa cum Îl aclamam odi-
nioară la această prăznuire, de aceea, simțim că 
ne îndreptăm ca obște spre Golgota, iar Golgota 
* Cuvânt la Sfânta Liturghie din Duminica Floriilor, 12 aprilie 
2020, în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
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nu este simbolică, Golgota nu este o celebrare, ci 
Golgota este o realitate. Contemporanii Domnu-
lui, care-L aclamau, L-au abandonat, iar Domnul 
a rămas doar cu puțini dintre cei dragi și sinceri 
pe Golgota suferinței. Nu L-a abandonat Preacu-
rata Sa Maică, ci a rămas lângă El până în ultima 
Sa clipă. Nu L-a abandonat ucenicul Său iubit, 
Ioan Evanghelistul, nu L-au abandonat femeile 
mironosițe. Iată, s-au găsit câțiva dintre cei care 
Îl iubeau sincer și profund care nu L-au abando-
nat. Nici noi ca obște să nu-L abandonăm, să fim 
împreună cu Domnul până la sfârșit, ca să păti-
mim împreună cu El, să murim împreună cu El 
și să înviem împreună cu El.

Să ne luăm Crucea, că vom avea 
pe Însuși Mântuitorul ca ajutor, 
umăr la umăr, alături de noi

Iubite frate, iubită soră, trăim astfel de zile 
încât ucenicilor Domnului și tuturor celor ce se 
bucură de El și vor să se apropie de El le este 
interzis să-L întâmpine cu stâlpări. Noii Pilați 
din zilele noastre au chiar mai multă îndrăz-
neală decât cei din vechime: ei chiar au reușit 
să interzică poporului să-L întâmpine pe Hris-
tos! Însă ei nu pot înțelege că nu-I pot interzice 
Mântuitorului Hristos să fie împreună cu fiii, 
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frații și prietenii Săi! Nu-L pot opri pe Hristos să 
fie alături de ucenicii Săi și de poporul Său! 

Nimic din toate cele care se întâmplă acum 
nu ar fi fost posibile dacă nu ar fi fost îngăduite 
de sus. O spune Hristos în fața lui Pilat. O spu-
nem și noi acum: toate aceste interdicții care ră-
nesc profund Biserica și tulbură credincioșii nu 
ar fi fost posibile dacă Fiul lui Dumnezeu nu ar 
fi îngăduit acestea. Așa cum nu ar fi fost posibile 
nici arestarea Sa, în grădina Ghetsimani, dacă El 
nu ar fi îngăduit, prin cuvântul Său, prigonito-
rilor Săi să se apropie și să pună mâna pe El. Să 
nu ne descurajăm! Hristos este alături de noi! 
Să ne luăm crucea cu toată credința că vom avea 
pe Însuși Mântuitorul ca ajutor, umăr la umăr, 
alături de noi, pentru a o purta împreună în ur-
cușul către Înviere! 

În această criză a pandemiei, cerem și noi 
ajutorul sfinților ocrotitori și tămăduitori. Îl 
simțim aproape pe Sfântul Sfințit Mucenic 
Haralambie, izbăvitorul de epidemii, deoarece 
aici, la Centrul Episcopal, avem această comoa-
ră de mare preț, icoana sa relicvar, dar îi simțim 
aproape și pe ceilalți Sfinți tămăduitori, Nectarie 
de la Eghina, Luca al Crimeei, Nichifor Leprosul. 
Însă Dumnezeu ne-a făcut un mare dar când, în 
mod deosebit, l-am descoperit pe Sfântul Cu-
vios Mucenic Sven de la Arboga, de asemenea  



† MACARIE, Episcopul românilor din Europa de Nord

74

tămăduitor de boli și izbăvitor de epidemii, la 
fel ca ceilalți sfinți pe care i-am pomenit. Chiar 
pe locul unde au curs picăturile de sânge a izvo-
rât izvor de apă tămăduitoare, iar Sfântul Cuvi-
os Mucenic Sven din vechime a devenit izbăvi-
tor de epidemii. I-am simțit și noi ajutorul și am 
primit multe mărturii, multe semne minunate 
în aceste zile, deoarece mai mulți frați și mai 
multe surori din comunitatea noastră au primit 
tămăduire prin rugăciunile stăruitoare ale Sfân-
tului Cuvios Mucenic Sven.
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Să fim roditori în 
pământul suferinței 
noastre!*

Nimeni din cer și de sub cer, de 
pe pământ și de sub pământ, nu-I 
poate interzice Mântuitorului 
Hristos să fie împreună  
cu poporul Său 

Iubite frate, iubită soră, Mântuitorul Hristos 
a intrat în cetatea Ierusalimului fiind întâmpi-
nat cu osanale de mulțimi. Această întâmpinare 
cu bucurie a Mântuitorului a stârnit mânia căr-
turarilor și fariseilor. Aceștia, dacă ar fi putut, ar 
fi interzis oamenilor să-L întâmpine cu stâlpări 
pe Hristos și să-I ridice osanale. Dar nu puteau 
face aceasta, nu puteau supraveghea și controla 
dorința poporului de a-L slăvi pe Hristos.

  Iată, preaiubiții mei, că trăim astfel de zile 
încât în multe locuri, acum de Florii, celor ce se 
* Cuvânt la Denia din Sfânta și Marea Luni, 13 aprilie 2020, în 
Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
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bucură de Mântuitorul și au dorit să se apropie 
de El ca să-L întâmpine cu stâlpări le-a fost inter-
zis. Este foarte dureros că ceea ce nu s-a reușit 
atunci s-a reușit acum, ca poporul să nu aibă voie 
să-L întâmpine pe Hristos. Nimeni din cer și de 
sub cer, de pe pământ și de sub pământ, nu-I poa-
te interzice Mântuitorului Hristos să fie împreu-
nă cu poporul Său! Nu-L poate opri pe Hristos să 
fie alături de fiii Săi, de prietenii și ucenicii Săi! 

Continuând călătoria noastră alături de 
Hristos, în aceste sfinte zile ale Pătimirii Sale, 
ne aducem aminte acum, la Denia din Sfânta și 
Marea Zi de Luni, de Dreptul Iosif cel Preafru-
mos, cel vândut de frații săi pe arginți ca sclav în 
Egipt. Fericitul Iosif L-a vestit pe Hristos Însuși, 
Cel vândut de Iuda pentru 30 de arginți. În ico-
nografie, el poartă întotdeauna Chipul Domnu-
lui Hristos, prefigurându-L prin curăția și fru-
musețea sa lăuntrică. Îmi este tare drag Dreptul 
Iosif, de aceea l-am așezat ocrotitor al micii co-
munități euharistice din Skagen în nordul Dane-
marcei, iar icoana sa am pictat-o pretutindeni, 
atât aici în Paraclisul Centrului nostru Episco-
pal din Stockholm, cât și la Mănăstirea Ikast din 
Danemarca și la Troița-Paraclis de la casa mea 
părintească de la poalele Munților Țibleș.

Sfânta Scriptură ne spune despre Dreptul 
Iosif că, după ce a fost prigonit, trădat și vândut 
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de înșiși frații săi ca sclav în Egipt, „Domnul era 
cu el” și sporea în toate câte făcea. Așa a ajuns, 
sclav fiind, să fie mai-mare peste casa lui Puti-
far, așa a ajuns să fie ajutorul temnicerului când 
a fost aruncat în închisoare prin uneltirea feme-
ii lui Putifar; așa a ajuns mai-mare peste întreg 
Egiptul. Pentru că  „Domnul era cu Iosif și a re-
vărsat milă asupra lui” (Facerea 39, 21).

Încercările trebuie să vină și sunt 
îngăduite de Domnul

Iubite frate, iubită soră, învățăm de aici ceva 
foarte important: încercările trebuie să vină 
și ele și sunt îngăduite de Domnul. Iată, cine-
va care ar gândi lumește ar spune:  cum a fost 
Dumnezeu cu Iosif dacă el a fost vândut de pro-
priii săi frați și aruncat în temniță nevinovat de 
o femeie rea? De ce nu a făcut Dumnezeu ceva 
să oprească această răutate asupra unui drept și 
unui nevinovat?  Dar la Dumnezeu nu este așa, 
căci gândurile lui Dumnezeu nu sunt ca gându-
rile noastre.

Iată, Domnul nu a oprit toate aceste rele care 
s-au abătut asupra lui Iosif, însă Domnul a fost 
cu Iosif în sclavia lui! Domnul a fost cu Iosif în 
temniță! Așa lucrează Dumnezeul nostru! El nu 
elimină suferința din viața noastră, ci El vine și 
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o umple cu prezența Lui. El vine și revarsă mila 
Sa bogată asupra noastră tocmai atunci când 
suntem persecutați, vânduți, atrași în curse de 
uneltitorii acestei lumi, care, așa cum spune 
psalmistul, „stau la pândă ca să-l doboare pe cel 
sărac”. El vine și ne acoperă cu darul Său cel ce-
resc tocmai atunci când credem că nu mai avem 
scăpare din mâinile celor care ne vrăjmășesc. 
Dreptul Iosif rostește acest cuvânt după ce a 
ajuns mai-mare peste întreaga țară a Egiptu-
lui:  „Dumnezeu m-a făcut roditor în pământul 
suferinței mele” (Facerea 41, 52).

Să nu ne descurajăm când vedem 
cât de mult avansează răul

Să fim, preaiubiții mei, roditori în pământul 
suferinței noastre. Să nu ne descurajăm când 
vedem cât de mult avansează răul, câtă pute-
re au cei care vrăjmășesc omul și voiesc piei-
rea lui. Să ne temem nu atât de cei care pot să 
ne ucidă trupul, cât să ne temem de nerodirea 
smochinului, adică de lipsa roadelor pocăin-
ței.  Încercările, preaiubiții mei, trebuie să vină 
și noi trebuie să trecem prin ele. Dar nu este 
indiferentă starea în care ne aflăm când le vom 
traversa! De le vom trece cu credință, atunci 
Domnul ne va însoți și ne va ține în brațele Sale 
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în mijlocul furtunii! Iată făgăduința Mântuitoru-
lui: „Toate câte veți cere, rugându-vă cu credin-
ță, veți primi!” (Matei 21, 22).

Iubite frate, iubită soră, am trăit până acum 
în acei ani ai prosperității, cei șapte ani visați de 
faraon. Urmează anii grei, vestiți de către Drep-
tul Iosif. Urmează anii de încercări și de lipsuri, 
anii cei urâți care vor face uitați, ca și în Egiptul 
de odinioară, anii cei bogați. Să nu ne temem! Să 
înțelegem că Domnul va fi cu ucenicii Săi! Dom-
nul ne ascultă ruga! Domnul ne vede credința! 
Domnul ne primește pocăința! Iar de vom fi ro-
ditori în pământul suferinței noastre, vom afla 
mângâiere întru marea Sa milostivire!
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Câtă nevoie avem 
de lumina cerească 
atunci când se așterne 
întunericul peste lume!*

Pilda celor zece fecioare este 
despre starea creștinului în 
această lume și în această istorie

Iată, facem încă un popas pe drumul spre Gol-
gota. În acest popas, ni se aduce înainte minunata 
pildă a celor zece fecioare, cinci înțelepte, cinci 
neînțelepte. În Evanghelia după Matei pilda celor 
zece fecioare este integrată în cuvântarea Mântu-
itorului despre dărâmarea Ierusalimului, A doua 
Sa venire și Judecata cea de obște. Aceasta pen-
tru că pilda celor zece fecioare este despre starea 
creștinului în această lume, în această istorie.

Cum trebuie să fie creștinul în această lume? 
Treaz și conștient. Plinitor al poruncilor, sensibil  
la semnele vremurilor, roditor în pocăință. Viața 
* Cuvânt la Denia din Sfânta și Marea Marți, 14 aprilie 2020, 
în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
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creștinului trebuie să se asemenea unei prive-
gheri de noapte. Pentru că, iubite frate și iubită 
soră, viața acestui veac, viața în această istorie 
este o noapte în care singura lumină ce o avem 
este Hristos. 

De aceea ne rugăm în rugăciunile noastre 
zilnice astfel: „Și ne dăruiește nouă ca să trecem 
toată noaptea acestei vieți cu inimă veghetoare 
și curată, așteptând luminata și sfânta zi a Unu-
ia-Născut Fiului Tău, a Domnului, Dumnezeu-
lui și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când 
va veni cu slavă pe pământ să-i judece pe toți și 
să plătească fiecăruia după faptele lui. Ca să nu 
fim aflați zăcând și dormitând, ci, priveghind și 
totdeauna lucrând poruncile Lui, să fim gata a 
intra în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, 
unde este glasul neîncetat al lăudătorilor și ne-
spusa dulceață a celor ce pururea văd frumuse-
țea cea negrăită a slavei Tale”.

A fi în priveghere înseamnă a 
păstra viu Duhul în noi

Apropiindu-se de Ierusalim după învierea lui 
Lazăr, Mântuitorul Hristos spune ucenicilor Săi: 
 „Încă puțină vreme Lumina este cu voi. Umblați 
cât aveți lumină, ca să nu vă prindă întunericul. 
Căci cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge”  
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(Ioan 12, 35). De aceea, iubite frate și iubită soră, 
e timpul să înțelegem că aceste cuvinte ale Mân-
tuitorului nu au doar un sens simbolic, ci și pro-
fetic. Peste puțin timp, ucenicii vor rămâne fără 
Hristos, căci Acesta va fi arestat, răstignit, ucis. 
Lumina lor, Cel Care le încălzise inimile și le ostoi-
se dorurile, va fi pusă sub obrocul fariseilor, căr-
turarilor și soldaților. Dar noi știm și mărturisim 
că întunericul nu a putut cuprinde Lumina, care 
a izvorât din însuși mormântul Mântuitorului.

Iată că și noi gustăm acest amar pahar al pă-
timirilor! Hristos a îngăduit în aceste vremuri 
grele să fie pus sub pază, în bisericile păzite unde 
credincioșii nu pot să intre. Oare cine dintre noi 
s-ar fi gândit, în urmă cu o lună, că nu vom putea 
fi în biserică, laolaltă, de Înviere. Oare care sluji-
tor al altarului se gândea că va rosti chemarea la 
Paști: „Veniți de luați Lumină!”, singur, fără po-
por? Să învățăm de aici că întotdeauna trebuie 
să ne aflăm în priveghere. Căci a fi în priveghere 
înseamnă a păstra viu Duhul în noi, înseamnă a 
păstra darul cel ceresc. Iată câtă nevoie avem de 
Duh atunci când vin astfel de vremuri ale încer-
cării! Iată, câtă nevoie avem de lumina cerească, 
atunci când se așterne întunericul peste lume! 
Să priveghem, așadar, iubite frate și iubită soră, 
să fim vii înaintea lui Dumnezeu! 
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Toată suflarea creștinilor 
respiră, plânge și iubește 
în ritmul femeii celei  
care a turnat mir pe 
trupul Mântuitorului* 

Femeia cea păcătoasă  
primește mângâierea  
harului peste rănile sufletești

Mare este taina acestei zile, iubite frate și iu-
bită soră, căci în această zi Iuda vânzătorul își 
lasă inima stăpânită de diavol, în timp ce femeia 
cea păcătoasă primește mângâierea harului pes-
te rănile sufletești. Două exemple, două moduri 
de a fi ni se arată înainte: unul este al vicleniei, 
trufiei și trădării, celălalt al străpungerii inimii, 
al smereniei și al iubirii. Prin cântările și slujba 
deniei acestei zile, ne identificăm cu femeia cea 
păcătoasă și ne spăimântăm cu cutremur de că-
derea ucenicului vânzător. 
* Cuvânt la Denia din Sfânta și Marea Miercuri, 15 aprilie 
2020, în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
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Unde sunt seculariștii, unde sunt feminis-
tele care acuză Biserica de forme retrograde, 
de patriarhalism și marginalizarea femeii? Iată 
cum toată suflarea creștinilor, prin aceste Denii, 
respiră, plânge și iubește în ritmul femeii celei 
care a turnat mir pe trupul Mântuitorului. Iată 
cine este modelul uman de apropiere de Hristos 
al acestei săptămâni: o femeie, și încă una păcă-
toasă. Așa cum, în Ziua Învierii, avem în sfintele 
mironosițe modele de curaj și de iubire. 

Iuda este omul pretextelor și al falselor cau-
ze nobile. El, chipurile, avea grijă de cei săraci, 
de aceea a certat femeia, determinându-i și pe 
ceilalți să i se alăture. Grija de săraci era însă 
doar un pretext pentru câștig urât. Aparenta 
cauză nobilă, aparentul discurs justițiarist as-
cundea o inimă vicleană și trădătoare. Oh, să ne 
ferim, preaiubiții mei, de aluatul lui Iuda! Căci 
avem și noi, printre noi, mulți astfel de „frați 
mincinoși” care ne „iscodesc libertatea noastră” 
în Iisus Hristos (Galateni 2, 4). 

Avem și noi iude care ne ceartă 
pentru că urmăm femeii celei 
păcătoase, mironosițelor și 
apostolilor Domnului

Avem și în zilele noastre iude care ne isco-
desc și ne ceartă pentru că, în loc să dăm banii 
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săracilor, împodobim sfintele biserici, deși Bi-
serica dă bani săracilor. Avem și în zilele noas-
tre iude care ne ceartă pentru cum îl cinstim 
pe Hristos. Ne ceartă pentru Liturghia noastră, 
ne ceartă pentru Sfânta Împărtășanie, ne ceartă 
și ne acuză că ținem poporul în ignoranță și în 
primitivism. Avem, da, iubite frate și iubită soră, 
iude care ne ceartă că suntem prea habotnici, 
prea bigoți, prea încuiați la minte, prea funda-
mentaliști și toate acestea de ce? Avem iude 
care ne ceartă pentru că ne închinăm și săru-
tăm sfintele moaște și sfintele icoane. 

Toți aceștia ne ceartă și ne acuză pentru li-
bertatea noastră în Hristos. Pentru că urmăm 
femeii celei păcătoase, pentru că urmăm mi-
ronosițelor, pentru că urmăm apostolilor Dom-
nului. Pentru că facem ce au făcut și ei, ținem 
ce au ținut și ei, slujim cum au slujit și ei. De ce? 
Pentru că așa ne apropiem de Domnul. Pentru 
că așa ne unim cu Domnul. Pentru că aceasta 
este libertatea și demnitatea noastră. 

Nimeni să nu iscodească libertatea noastră! 
Femeia păcătoasă a venit la Mântuitorul cu de-
plină sinceritate a inimii și în deplină libertate. 
Ea a fost privită cu dispreț de Iuda, care a reușit 
să influențeze și pe ceilalți ucenici. Să nu te inti-
midezi, așadar, iubite frate și iubită soră, atunci 
când te simți disprețuit, atunci când ești arătat 
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cu degetul, atunci când ești pus la zid că dai ce ai 
mai prețios Domnului. Ai să auzi, dacă ești tânăr, 
că nu merită să-ți petreci tinerețea în rugăciuni, 
metanii și postire. Ai să auzi, dacă ești femeie, 
că nu merită să te îmbraci decent și să „asculți 
de popii ăia”. Ai să auzi, dacă ești bărbat adult, 
că trebuie să faci bani și să te ocupi de „lucruri 
serioase”, nu de sfintele învățături și de cele ale 
Bisericii. Ai să auzi, dacă ești bătrân, că, după ce 
că ești o povară pentru societate, mai ești și o 
frână în calea „binelui”, mai ales dacă participi 
la slujbele din biserică. 

Iar când ai să auzi acestea, iubită soră, iubite 
frate, să știi că femeia cea păcătoasă le-a auzit 
înaintea ta de la Iuda. Și să-ți aduci aminte de 
cuvântul Mântuitorului: „Oriunde se va propo-
vădui Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va 
spune și ce-a făcut ea, spre pomenirea ei” (Matei 
26, 13). Căci acest cuvânt este o întărire și pentru 
tine, pentru că oricine va suferi certare, asupri-
re sau supărare pentru numele lui Hristos, fi-va 
pomenit în Împărăția Sa! 
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Hristos te așteaptă  
cu brațele răstignite 
pentru a te îmbrățișa!*

Urmau să descopere că în 
rândurile lor se află un trădător  
și că cel mai de cinste dintre  
ei va cădea atât de ușor 

Iubite frate, iubită soră, suntem în Joia Mare, 
în acea zi, în acea seară, despre care Hristos 
spune: „Cu dor am dorit să mănânc cu voi acest 
Paști, mai înainte de patima Mea” (Luca 22, 15). 
Suntem în acea sfântă zi a Cinei celei de Taină în 
care Hristos a instituit Sfânta și Dumnezeiasca 
Liturghie, spunând ucenicilor Săi: „Aceasta să 
faceți spre pomenirea mea” (Luca 22, 19). Având 
în minte acea seară în care ucenicii ascultau 
cu fior cuvântarea Mântuitorului, și noi, adu-
nându-ne acum la Dumnezeiasca Liturghie, ne-
am împărtășit din cuvântul Evangheliei și din  
* Cuvânt la Sfânta Liturghie unită cu Vecernia din Sfânta și 
Marea Joi, 16 aprilie 2020, în Paraclisul Centrului Episcopal 
din Stockholm.
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Potirul Vieții cu Sfântul Trup și Scumpul Sânge 
al Mântuitorului. 

Da, fratele meu și sora mea, adunarea noas-
tră în jurul altarului euharistic nu este obicei, nu 
este rânduială omenească. Este poruncă dum-
nezeiască, eveniment ontologic și legământ în-
cheiat între noi și Dumnezeu. Liturghia nu este 
din lumea aceasta, ci este jertfa cea nesângeroa-
să care reînnoiește cosmosul și care ne leagă pe 
noi, cei de aici, cu Împărăția cerurilor, cu lumea 
de dincolo. 

În acea seara sfântă, în care Domnul a insti-
tuit Sfânta Liturghie, Și-a adunat în jurul Său 
ucenicii pentru a-i pregăti pentru dramaticele 
evenimente ale arestării și răstignirii Sale. Timp 
de trei ani, ucenicii Săi au fost martori ai vinde-
cărilor bolilor și neputințelor în popor, au fost 
martori ai alungării demonilor, au fost martori 
ai minunii potolirii furtunii stârnite pe mare, 
au fost martori ai minunii înmulțirii pâinilor și 
peștilor. Trei ani ucenicii L-au văzut pe Învăță-
torul lor cum i-a înfruntat pe iscoditorii farisei 
trecând nevătămat prin mijlocul mulțimii care 
voise să-L arunce de pe stâncă. 

Pentru ei era limpede că Iisus poruncea na-
turii și că înaintea Lui se pleca orice ființă crea-
tă. Așadar, se simțeau ocrotiți, în siguranță ală-
turi de El. În plus, simțeau, cum a zis Apostolul 
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Petru, că El avea cuvintele vieții celei veșnice 
(Ioan 6, 68). Niciun alt învățător, nici măcar Ioan 
Botezătorul, nu avea atâta putere în cuvintele 
sale, atâta pătrundere, atâta har și adevăr.

Însă, iată că se apropia momentul în care Cel 
în jurul Căruia se strânseseră urma să fie ares-
tat, torturat și ucis, iar numele Lui batjocorit. Se 
apropia momentul în care tulburarea, confuzia, 
durerea, frica le invada sufletele. Urmau să des-
copere că în rândurile lor se află un trădător și 
că cel mai de cinste dintre ei va cădea atât de 
ușor în greaua încercare. De aceea, cuvântarea 
Domnului la Cina cea de Taină este menită nu 
atât să-i facă pe ucenici de neclintit, ci să-i facă 
pe ucenici să se întoarcă, să își revină, în pofida 
risipirii lor de moment. Și să aibă o înțelegere 
deplină după ce Îl vor vedea pe Hristos înviat. 

Aceasta este șansa ta de a găsi  
în Hristos un Frate și un Prieten

Suntem în Joia Mare, la Cina cea de Taină, 
când cel mai tânăr și iubit dintre ucenici, Ioan 
Evanghelistul, s-a rezemat la pieptul lui Iisus, de 
aceea, iubite frate, iubită soră care te afli acum 
la vremea tinereții, vreau să-ți încredințez câte-
va gânduri ale inimii venite de la un păstor, de 
la un episcop care este încă tânăr. Te-ai născut 
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și ai crescut într-o perioadă de bunăstare și de 
siguranță cum rareori a existat în istoria umani-
tății. Ai acces neîngrădit nu doar la cele necesa-
re vieții, ci și la tehnologie, la filme, cărți, muzi-
că, artă și la orice ți-ar pofti inima, folositor sau, 
uneori, prea puțin folositor.

 Acum îți este mai greu! În criza coronavi-
rusului te afli izolat, claustrat, poate, și te simți 
închis între pereți ca într-o celulă, fără a putea 
să te bucuri ca înainte de soare, de primăvară, 
de prietenii tăi, de aerul tare al muntelui sau 
de briza binefăcătoare a mării! Toate acestea 
au devenit inaccesibile, iar în față ți se așterne 
un viitor caracterizat de incertitudine. Da, așa 
este, însă...

Nu te teme, iubită tânără și iubite tinere! 
Aceasta este șansa ta de a deveni om, amintin-
du-ți că ai fost creat după chipul lui Dumne-
zeu. Aceasta este șansa ta de a găsi în Hristos 
un Frate și un Prieten nedezmințit, milostiv, 
bun, blând, smerit, drept, iertător și puternic. 
Aceasta este șansa ta de a descoperi esența vie-
ții, de a descoperi demnitatea, verticalitatea, 
cinstea, omenia. 

Dacă te simți în aceste zile închis ca într-o 
închisoare și lipsit de soare, ia și citește o carte 
despre suferințele celor din temnițele din pe-
rioada comunismului. Ai să găsești acolo multe 
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pilde de tinerețe jertfelnică, ai să găsești acolo 
pe cei care și-au păstrat tinerețea curată, sfân-
tă, dârză, mărturisitoare, și nu doar că au supra-
viețuit iadului închisorilor, ci chiar l-au și biruit. 
Dacă te simți în aceste zile copleșit de perspec-
tivele înfricoșătoare ale viitorului, deschide, iu-
bită tânără, iubite tinere, Sfânta Scriptură și vei 
găsi acolo cum a oscilat, mereu, istoria omenirii 
între calea vieții și calea morții, între calea bine-
cuvântării și calea blestemului. 

Și-a venit în fire și a înțeles  
că are un Tată și că are o casă

Iar de vei reuși să mergi cu lectura până la 
Evanghelii, vei găsi acolo parabola Fiului Risipi-
tor. În această parabolă tu însuți te vei regăsi, fi-
indcă povestește despre tine. Această parabolă 
se referă la un fiu care voind să trăiască așa cum 
voia el, în patimi și desfătări, și-a luat partea sa 
de moștenire de la Părintele său cel prea mult 
înțelegător și iubitor și a plecat de acasă depar-
te, în ținuturi străine. Acolo și-a cheltuit toată 
averea sa, ajungând într-o stare de cumplită lip-
să și decădere.

 Însă, odată ce a ajuns în această stare, încât 
jinduia până și la roșcovele mâncate de porcii 
pe care-i păzea, acest tânăr și-a venit în sine. 
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În această grea încercare în care s-a aflat, în 
această înstrăinare, ajungând la fundul prăpas-
tiei căderii sale, acest fiu, în cele din urmă, s-a 
dezmeticit. Și-a venit în fire și a înțeles că are 
un Tată și că are o casă. Și-a luat inima în dinți 
și s-a întors acasă, unde Părintele Său îl aștep-
ta cu dor nespus. Fiul și-a îmbrățișat Tatăl, iar 
Tatăl și-a redobândit Fiul. Acest Părinte, iubite 
frate, iubită soră, este Dumnezeul cel Viu, pe Ca-
re-l găsești în Biserica Sa, unde ești acasă. Vino, 
Hristos te așteaptă cu brațele răstignite pentru 
a te îmbrățișa!
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Adu-ți aminte de aceste 
cuvinte ale Celui care a 
luat chip de rob ca să-ți 
spele ție picioarele!*

Ucenicii vor suferi cea  
mai mare dramă a vieții lor

Iubite frate și iubită soră, iată, am ajuns în 
seara Cinei de Taină. Peste doar câteva ore, uce-
nicii vor suferi cea mai mare dramă a vieții lor. 
Cel Care le ridicase inimile, Cel Care le vindeca-
se rănile sufletești, Cel Care era Lumina, Bucu-
ria, Viața lor, pentru care lăsaseră totul, Cel Care 
potolise marea și îl înviase pe Lazăr, tocmai El, 
Făgăduința și Nădejdea lor cea mai scumpă, va fi 
arestat, batjocorit, târât ca un infractor de rând 
de la Ana la Caiafa, de la Sinedriu la Pilat, de la 
Pilat la Irod, de la Irod înapoi la Pilat, ca să fie 
supus flagelării, batjocurii și răstignirii. 
* Cuvânt la Denia celor 12 Evanghelii din Sfânta și Marea Joi, 16 
aprilie 2020, în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
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În acea seară, în care Hristos S-a adus jert-
fă euharistică, El rostește  cel mai adânc și mai 
răscolitor cuvânt de despărțire care a existat și 
care va exista  în istoria omenirii. Să-l recitim, 
iubiții mei, căci acest cuvânt ni se adresează și 
nouă, celor care, asemenea ucenicilor Săi, ne-
am strâns în jurul Său, căci știm și mărturisim 
că El este Lumina vieții noastre. 

Chiar dacă ți-e greu, chiar dacă te 
simți zdrobit, nu ești singur!

„Să nu se tulbure inima voastră” (Ioan 14, 1), 
ne spune Mântuitorul. Ne spune pentru că mul-
te avem a vedea și a trăi. Ne spune aceasta pen-
tru că vom bea și noi din același pahar al ama-
rului din care a băut El, căci „nu este sluga mai 
mare decât stăpânul său” (Ioan 15, 20) și, dacă pe 
El L-au prigonit, înseamnă că și pe noi ne vor 
prigoni. Să nu se tulbure inima noastră, așadar, 
atunci când vedem că vrăjmașii Bisericii sunt 
triumfători, când vedem că creștinismul este fă-
cut de ocară și ostracizat, când vedem că suntem 
scoși afară din cetate, ca niște răufăcători, deși 
Biserica a făcut doar bine fiilor săi. Să nu se tul-
bure inima noastră și să nu se înfricoșeze când 
vedem bisericile închise, căci acestea trebuie 
să vină, însă „cu noi este Dumnezeu” (Isaia 8, 9).
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„Nu vă voi lăsa orfani; voi veni la voi” (Ioan 
14, 18). De vom avea credință în El, nu ne va lăsa 
orfani de dragostea și de harul Său. Iubite frate 
și iubită soră, când îți va fi mai greu, când te vei 
simți singur și părăsit, de toți uitat și de nimeni 
mângâiat, adu-ți aminte de aceste cuvinte ale 
Celui care a luat chip de rob ca să-ți spele ție pi-
cioarele. Ca să te slujească pe tine. Ca să te mân-
tuiască și să te facă părtaș firii Sale dumneze-
iești pe tine. Chiar dacă ți-e greu, chiar dacă te 
simți zdrobit, nu ești singur, frate drag, nu ești 
singură, surioară scumpă. Nu uita, Iisus a făgă-
duit, iar făgăduința Lui e nemincinoasă: Va veni 
la tine! „Așteaptă-l pe Domnul,  îmbărbătea-
ză-te și să se întărească inima ta și așteaptă-l pe 
Domnul” (Psalmul 26, 20).

Instinctiv îți tragi picioarele  
din fața Celui care și-a pus 
ștergarul ca să ți le spele

„Voi sunteți prietenii Mei” (Ioan 15, 14). Nu te 
străpunge la inimă, iubite frate, iubită soră, acest 
cuvânt al Mirelui Ceresc? Mai poate râvni după 
altceva sufletul nostru după ce aude acest cuvânt 
de înfiere și de dragoste de la Hristos? Voi sunteți 
prietenii Mei, voi sunteți cei pentru care M-am 
răstignit și am înviat, voi sunteți propovăduirea 
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și slujirea Mea. Când pocăința ne străpunge ini-
mile, ne simțim umili și cei mai de pe urmă din-
tre oameni („Vierme sunt și nu om”, spune și psal-
mistul), însă atunci vine Iisus și ne îmbrățișează, 
spunându-ne: Tu ești prietenul meu! Tu, care te 
simți cel mai bicisnic dintre oameni, vrednic de 
tot disprețul, care instinctiv îți tragi picioarele 
din fața Celui care și-a pus ștergarul ca să ți le 
spele, fiind înnobilat cu această mare demnitate 
și cinste de a fi prietenul lui Hristos.

Da, iubite frate, iubită soră, acum și noi sun-
tem triști. Lumea se bucură, iar noi plângem. 
Dar nu uita, iubite prieten al lui Hristos, că, 
după Răstignire, vine Învierea, și după Înviere, 
vine Judecata. Atunci stăpânitorul lumii aceste-
ia va fi aruncat afară. Atunci orice nedreptate va 
fi vădită și toate vor fi puse la locul lor. Încă pu-
țină răbdare, iubite frate, iubită soră.
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Oare poate cineva să pună 
lacrimile sub lacăt?*

Cine nu respectă actul de 
demnitate al îngropării,  
al plângerii și al doliului,  
acela nu respectă nici viața 

Astăzi plângem, împreună cu mironosițele 
și cu ucenicii înfricoșați și copleșiți, îngroparea 
Domnului. Astăzi plângem că Viața a fost pusă 
în mormânt. Într-adevăr, astăzi, viața a fost pusă 
în mormântul carantinei. Astăzi plângem că 
însăși plângerea noastră a fost pusă sub inter-
dicție. Oare poate cineva să pună lacrimile sub 
lacăt? Nu! Însă poate să te lipsească de mângâ-
ierea de a fi alături de Cel pus în mormânt. Ura 
celor care L-au răstignit pe Domnul a fost atât 
de mare, încât nici atâta mângâiere nu le-a fost 
lăsată mironosițelor și ucenicilor, de a prohodi 
cum se cuvine pe Învățătorul lor iubit. Pentru 
* Cuvânt la Denia Prohodului Domnului din Sfânta și 
Marea Vineri, 17 aprilie 2020, în biserica parohiei românești 
Adormirea Maicii Domnului din Stockholm.
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că, dragii mei, noi aveam nevoie de acest pro-
hod, iar nu Domnul. Cine nu respectă moartea 
omului, cine nu respectă actul de demnitate al 
îngropării, al plângerii și al doliului, acela nu 
respectă nici viața. 

Dar ce mai plângem noi astăzi, iubite frate 
și iubită soră? Plângând omorârea și îngroparea 
Vieții, noi plângem groaznicul eșec al umani-
tății lipsite de Dumnezeu și împotrivitoare lui 
Hristos. Omenirea lipsită de Dumnezeu intră 
sub stăpânirea celui rău și devine fratricidă și 
deicidă. Unde este fratele tău, Abel? Ce-ați fă-
cut cu Hristos? Ce-ați făcut cu toți nevinovații 
acestei lumi? Cu toți pruncii nenăscuți lipsiți 
de apărare, cu toți cei prigoniți pentru credin-
ța și pentru dreptatea lor, cu toți cei înfometați 
și asupriți pentru meschinele interese ale celor 
slăviți ai pământului… 

Mai plângem pentru că nu putem 
atinge și înțelege adâncul durerii 
lui Hristos întins pe Cruce

Câtă nedreptate mai poate suferi cerul să 
vadă pe pământ? Plânge cerul, iubite frate și iu-
bită soră, când vede ce poate face omul omului 
când Îl alungă pe Hristos din lumea Sa. Și iată că 
vor să ne facă să trăim într-o lume în care Hristos  
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să fie pus sub carantină. În care comuniunea 
euharistică să nu mai fie posibilă. Oare ce fel de 
forțe ale răului se pot slobozi în lume când pu-
nem sub obroc binele?!

Mai plângem pentru că nu putem atinge și 
înțelege adâncul durerii lui Hristos întins pe 
Cruce. Pentru că, pentru Hristos, cei care L-au 
batjocorit, chinuit și răstignit, nu erau doar sim-
pli vrăjmași. El este Dumnezeu Făcătorul. Crea-
ția Lui Îl răstignea! Greu ne este când suntem 
prigoniți de cei de alt neam sau de altă credință 
sau de cei care sunt vrăjmașii noștri! Cum ar fi 
să fim prigoniți și răstigniți de propriii noștri 
copii? De cei iubiți ai noștri? De cei pentru care 
am căutat să dăm tot ce am avut mai bun și mai 
valoros pentru a le deschide o cale în viață, pen-
tru a le oferi un cer senin?

Iată, preaiubiții mei, de ce plângem astăzi! 
Iată de ce plângem în aceste zile ale asupririi și 
ale izolării. Plângerea noastră are hotar. Plân-
gem, căci vedem toate aceste nenorociri. Plân-
gem cu conștiința că avem în Hristos un Birui-
tor. Ține gândul acesta aproape de inimă, iubite 
frate și iubită soră, căci biruința Domnului este 
și biruința ta!
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Străjerii tocmiți de Pilat 
la îndemnul fariseilor 
păzesc mormântul*

Nu poți să nu te gândești,  
văzând cum străjerii zilelor 
noastre păzesc bisericile

Iubite frate, iubită soră, ne aflăm în Marea 
Sâmbătă, numită de unii Sâmbăta Marii Tăceri. 
Într-adevăr, acolo, în Ierusalim, la mormântul 
Mântuitorului, s-a așternut tăcerea. Nu se mai 
aude biciul șfichiuind spatele Mântuitorului. 
Sudălmile, blasfemiile, palmele și scuipările 
au încetat. Piroanele sunt scoase din cruce, 
trupul chinuit, torturat al Mântuitorului este 
așezat cu frică și cu dragoste în mormânt. 
Străjerii tocmiți de Pilat la îndemnul fariseilor  
păzesc mormântul. 

Nu poți să nu te gândești, văzând cum stră-
jerii zilelor noastre păzesc bisericile ca să nu 
* Cuvânt la Sfânta Liturghie unită cu Vecernia din Sfânta 
și Marea Sâmbătă, 18 aprilie 2020, în Paraclisul Centrului 
Episcopal din Stockholm.
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intre credincioșii... Marea Tăcere era modul 
prin care creația făcea priveghi la mormântul 
Mântuitorului. Însă, Preamilostive Doamne, 
câte dureri și câte frământări erau în sufletele 
ucenicilor și mironosițelor! Cât dor și câtă jale! 
În sufletele lor nu era tăcere, ci mulțime de gân-
duri, de temeri, de regrete.

Hristos a mers  
până la iad după noi

Iubite frate, iubită soră, mai era un loc unde 
nu se tăcea. Acolo, în adâncuri, în iad, chiar în 
împărăția celui rău, celui viclean, acolo nu era 
tăcere. Dimpotrivă! Acolo era, pentru întâia 
oară, lumină! Acolo, cei din întuneric și din um-
bra morții dădeau slavă lui Dumnezeu! Pentru 
că astăzi Hristos S-a pogorât la iad, în cele mai 
de jos ale pământului pentru a scoate pe proto-
părinții noștri și pe toți drepții din gheara uci-
gașului de oameni, diavolul! 

Așadar, Hristos nu doar că a luat chip de rob, 
firea omenească, nu doar că a fost printre noi, 
luând asupra Sa suferințele și neputințele noas-
tre, ci  Hristos a mers până la iad după noi!  A 
mers până la capăt! A mers în împărăția iadu-
lui pentru a elibera omul de sub stăpânirea ce-
lui rău! Aceasta să o punem în inimile noastre, 
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frate și soră: Hristos vine după noi chiar și în 
iad de ne-am afla! Una singură trebuie să păzim: 
nevinovăția sufletului, prin pocăință. Și va veni 
Hristos să ne scoată din temnițele întunericului 
și din orice asuprire și nedreptate.

Vă îmbrățișez cu brațele duhului 
pe toți și vă strâng la piept  
ca o cloșcă ce-și adună  
puișorii săi sub aripi

Vă îmbrățișez cu brațele duhului pe toți și vă 
strâng la piept ca o cloșcă ce-și adună puișorii 
săi sub aripi. Tare îmi doresc să fiu alături de 
tine, iubite frate și iubită soră, acum, să-ți alin 
tristețile, să-ți șterg lacrimile, să te îmbărbătez 
și să mă rog împreună cu tine la picioarele Cru-
cii lui Hristos, așa cum o făceau ucenicul Său iu-
bit, Maica Sa și mironosițele cele netemătoare 
și iubitoare. Vă îmbrățișez și vă binecuvântez pe 
voi, cei ajunși la anii bătrâneților, ca să vă încre-
dințez că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu 
al celor vii și că, prin biruința Sa, de la moarte 
veți trece la viața cea adevărată. Vă îmbrățișez și 
vă binecuvântez pe voi, mamelor și taților, ca să 
vă încredințez că mica noastră familie – biserică 
a lui Dumnezeu este ținută cu legătura păcii, a 
dragostei și a îngăduinței. 
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Vă îmbrățișez și vă binecuvântez pe voi, ti-
nerilor, ca să vă aduc aminte să viețuiți în așa fel 
încât nimeni să nu-și bată joc de tinerețea voas-
tră și ca să nu vă risipiți averea cerească pe roș-
covele acestei lumi. Vă îmbrățișez și vă binecu-
vântez pe voi, copilașilor, și vă rog să vă păstrați 
nevinovăția inimii, ca unii care sunteți iubiți de 
către Hristos pentru că doar cine-și recapătă 
nevinovăția inimii poate intra în împărăția ce-
rurilor. Scumpii mei pentru care Hristos Și-a 
vărsat sângele, nu uitați că „Dumnezeu dragos-
te este” (1 Ioan 4, 16). Să rămânem, așadar, iubi-
te frate, iubită soră, în dragostea Sa. „Ca să văd 
frumusețea Domnului și să cercetez locașul Lui. 
Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua ne-
cazurilor mele; m-a acoperit în locul cel ascuns 
al cortului Lui” (Psalmul 26, 8-9).
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Hristos nu-Și 
abandonează prietenii!*

Eu, slujitorul altarului,  
sunt neîntreg fără tine

Hristos a înviat!
De această dată, cuvântul meu pastoral 

de Înviere din acest an al mântuirii 2020 va fi 
altfel. Căci altfel este și prăznuirea Sfintelor 
Paști. Este o prăznuire tristă și pustie, pen-
tru că tu, iubite frate, iubită soră, nu ești aici. 
Cum poate fi praznicul praznicelor, sărbă-
toarea sărbătorilor, bucuria bucuriilor, prilej 
de tristețe? Da, este prilej de tristețe atunci 
când cel chemat să primească Sfânta Lumină, 
atunci când lipsește cel pentru care spunem: 
Cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Adi-
că atunci când tu, iubite frate, iubită soră, nu 
ești aici, de față. 
* Cuvânt pastoral la Praznicul Învierii Domnului, rostit la 
Slujba Învierii, duminică, 19 aprilie 2020, în biserica parohiei 
românești Sfânta Treime și Sfântul Proroc Ioan Botezătorul 
din Stockholm.
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Tristețea ne-a cuprins inimile pentru că 
toate acestea sunt pentru tine. Acest mare 
praznic, acest mare ospăț, cum îi spune Sfân-
tul Ioan Gură de Aur, este întins pentru noi 
toți, pentru mine și pentru tine, iubite fra-
te și iubită soră. Da, Hristos a înviat pentru 
mine și pentru tine, iar Sfânta Lumină a venit 
pentru mine și pentru tine. Pentru că tu și cu 
mine suntem, împreună, mădularele Biseri-
cii. Eu, slujitorul altarului, sunt neîntreg fără 
tine, iar tu, fără mine, fără slujitorul altarului,  
ești nedesăvârșit.

Noi știm că cel care desparte,  
care separă, este, în ultimă 
instanță, diavolul

Este o vreme a despărțirii, a separării și a 
izolării sociale, dar și liturgice. O izolare impu-
să pe temeiuri omenești, slabe, contestabile, ca 
orice temei izvorât din înțelepciunea acestui 
veac. Acest aspect este dureros, căci noi știm 
că cel care desparte, care separă, este, în ultimă 
instanță, diavolul, „stăpânitorul acestei lumi” 
(Ioan 14, 30). Cel care ne izolează unul de altul și 
ne lipsește de comuniune. Cel care ne separă de 
Hristos și de Sfintele Taine. Cel care ne închide 
în mormântul carantinei. 
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Ne ferim, la sfatul „împăraților pământului” 
(Apocalipsa 18, 9), unul de altul, în numele izbă-
virii de un virus, însă cine ne ferește de „frica 
și de așteptarea celor ce au să vină peste lume” 
(Luca 21, 26)? De alienarea, disperarea, singură-
tatea, sentimentul de abandon și de părăsire pe 
care prea mulți dintre noi, iubite frate și iubită 
soră, le simțim în aceste zile?

Viața a mers mai departe,  
iar lumea nu a stat pe loc

Aș vrea, preaiubiții mei, să vă încredințez 
că Biserica a trecut prin plăgi, epidemii mult 
mai grave și molipsitoare decât ceea ce trăim 
astăzi. Epidemii de boli cumplite au decimat 
Imperiul Roman. O mare epidemie de ciumă a 
devastat Imperiul Bizantin pe vremea Sfântului 
Împărat Iustinian cel Mare, ctitorul Catedralei 
Sfânta Sofia din Constantinopol, până și acesta 
a zăcut bolnav, însă s-a vindecat. Epidemie de 
ciumă a fost și la noi în țară și în alte locuri în  
trecutul îndepărtat. 

Chiar și în timpul vieții Sfântului Calinic de 
la Cernica a fost o epidemie de ciumă, după cum 
aflăm din Patericul Românesc. Bunicii și străbu-
nicii noștri au trecut prin epidemii de holeră, 
de tifos și prin gripa spaniolă. Înaintașii noștri 
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au traversat aceste grele încercări, înfruntân-
du-le creștinește, prin rugăciune, prin procesi-
uni, prin cinstirea icoanelor Maicii Domnului și 
a sfintelor moaște ale sfinților ocrotitori. Astfel 
au fost izbăviți, s-au ridicat, viața a mers mai de-
parte, lumea nu a stat pe loc.

Cu greu vi s-a acordat  
o mângâiere, o consolare,  
de Sfintele Paști

Însă noi trăim acum, iubite frate și iubită soră, 
și este cazul să o conștientizăm grabnic, într-o 
lume care l-a scos pe Dumnezeu din centrul ei 
și pentru care Liturghia este o oarecare adunare 
publică cu grad ridicat al riscului de infectare. 
Pentru această lume, noi suntem o amenințare, 
un risc, un pericol. Iată cât de greu v-a fost vouă, 
iubiților, cei din țara-mamă, România, în toată 
această perioadă. Cu greu vi s-a acordat o mân-
gâiere, o consolare, de Sfintele Paști, însă nu fără 
a plăti un preț scump, nu fără a fi arătați cu dege-
tul și puși la stâlpul infamiei. Și pentru ce? Pen-
tru a fi lăsați să luați lumină unul de la altul, por-
nind de la altarul Bisericii, respectând regulile. 

O ocazie de a uni România cu un lanț al lu-
minilor Învierii, trecute de la unul la altul, a fost 
transformată într-un prilej de intimidare a celor 
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credincioși. O ocazie de a contrapune contagie-
rii patologice, „contagierea” cu Lumina Învierii, 
adică un eveniment care ar fi adus seninătate, 
pace, încredere pentru toți, nu doar pentru cei 
credincioși, a fost prezentat ca un eveniment ce 
va produce „înmormântări”. Vai, ce înșelare! Vai, 
ce greșeală!

Maica Domnului nu-și uită fiii 
lacrimilor sale! Sfinții ocrotitori 
nu-și vor astupa urechile!

Da, iubiții mei, este pandemie. Însă „leacul” 
născocit acum provoacă o infodemie dezlăn-
țuită asupra lumii: confuzie, tulburare, groază, 
revoltă, frustrare, neliniște. Și tot cei care l-au 
născocit ne „liniștesc” spunându-ne că e doar 
începutul, că lumea nu va reveni la cele dinain-
te, că vom trăi într-o „nouă normalitate”. Care să 
fie aceasta? O lume stăpânită de și prin frică? O 
lume a interdicțiilor? Ce loc vom avea noi, cre-
dincioșii, și adunările noastre în casa Domnului 
într-o astfel de lume?

Iată întrebările care mă frământă pe mine, 
cel care am în grijă sufletele voastre, cel care dau 
socoteală înaintea Dreptului Judecător pentru 
tine, iubite frate, și pentru tine, iubită soră. Nu 
vom găsi răspunsuri dacă ne vom lăsa inimile și 
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cugetele invadate de tulburarea și urâtul acestor 
zile. Soluții concrete și rețete de supraviețuire e 
greu – și chiar riscant – să dai. Însă vreau să te în-
credințez din toată inima de aceasta: Dumnezeu 
nu ne va părăsi! Hristos nu-și abandonează pri-
etenii! Maica Domnului nu-și uită fiii lacrimilor 
sale! Sfinții ocrotitori nu-și vor astupa urechile!

Răului i s-a pus cruce  
acum două mii de ani

Chiar și când ne simțim părăsiți, abandonați, 
Hristos este alături de noi, căci El, înainte de noi 
și pentru noi, a trăit părăsirea totală, pe crucea 
răstignirii, strigând: „Eli, Eli, lama sabahtani? 
Adică: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce 
M-ai părăsit?” (Matei 27, 46). Mântuitorul a tre-
cut prin această experiență a părăsirii totale de 
către Părintele Său tocmai pentru a fi alături de 
noi în clipele părăsirii noastre! 

Așadar, va fi o cale pentru noi! Vom primi 
răspuns dacă ne vom ruga! Lacrimile noastre nu 
vor fi trecute cu vederea! Aceasta este credin-
ța mea, aceasta este nădejdea mea, aceasta este 
mărturisirea mea! Mă rog Domnului ca aceasta 
să fie și credința, nădejdea și mărturisirea ta. Ori-
ce va fi, trebuie să-ți aduci aminte, frate și soră, 
că răului i s-a pus cruce acum două mii de ani. 
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Oh, da, Dumnezeu multe poate îngădui. A în-
găduit răstignirea Fiului Său. A îngăduit foame-
te cruntă și alte grele încercări. A îngăduit căde-
rea Constantinopolului. A îngăduit cumplitele 
temnițe comuniste. Credința noastră nu e naivă. 
Am văzut de ce e în stare omenirea când se află 
sub puterea celui rău. Însă toate acestea au avut 
un sfârșit. Răul nu se poate permanentiza. Nu se 
poate înveșnici decât dacă-l lăsăm să ne guver-
neze sufletele, decât dacă ne facem părtași lui. 
De aceea, lupta noastră este să ne eliberăm de 
păcat și să ne unim cu Hristos. Căci, de vom tre-
ce prin Golgota, vom fi și răstigniți; iar de vom 
fi răstigniți, vom și muri pe cruce; vom fi și în-
mormântați, însă vom fi și înviați.

Pentru că Hristos a înviat!
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Centrul vieții noastre, 
inima noastră, este 
pe altarul Sfintei și 
Dumnezeieștii Liturghii*

Și anul acesta, în biserica mai 
mult pustie a Sfântului Mormânt, 
cea mai mare minune 
a creștinătății a avut loc:  
venirea Sfintei Lumini

Hristos a înviat!
Și ne-a adus o bucurie sfântă și adevărată, 

pe care o mărturisim astăzi, iubite frate, iubi-
tă soră, așa cum ieri mărturiseam tristețea ce 
ne-a cuprins. Acesta este semnul că Dumnezeu 
într-adevăr este cu noi. Că Dumnezeu nu ne-a 
abandonat. Această lumină și bucurie ce ne-au 
cuprins sufletele, în ciuda zilelor apăsătoare, a 
vrăjmășiei și împotrivirilor, este semnul spre 
bine pe care-l așteptam de la Dumnezeul nostru. 
* Cuvânt la Vecernia Paștilor (A Doua Înviere), duminică, 19 
aprilie 2020, în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
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Ne-am bucurat nespus de mult pentru că și 
anul acesta, în biserica mai mult pustie a Sfân-
tului Mormânt, cea mai mare minune a crești-
nătății a avut loc: venirea Sfintei Lumini. Este 
un semn care ne arată că, într-adevăr, Dumne-
zeu este cu noi, Dumnezeu este cu poporul Său, 
mai ales în aceste vremuri ale încercării și ale 
izolării unul de celălalt. 

Nu suntem părăsiți! 

De aceea, te încredințez prin cuvântul cel viu 
și lucrător al Hristosului nostru că nu avem a ne 
teme! „Îndrăzniți! Eu am biruit lumea!” (Ioan 16, 
33), ne spune Biruitorul morții și al iadului, pe 
Care Îl avem alături de noi, punând umărul Său 
cel sfânt lângă umărul nostru slab, ca să purtăm 
împreună crucea încercărilor. Nu suntem sin-
guri! Nu suntem părăsiți! 

Cum am spus și în noaptea Paștilor, Hristos a 
trecut prin această experiență a părăsirii totale 
de către Dumnezeu tocmai pentru a fi alături de 
noi în clipele părăsirii noastre. Și, când suntem 
copleșiți de cele care se abat asupra lumii, să 
aducem înaintea ochilor minții noastre aceste 
cuvinte evanghelice de foc: „Iar când vor începe 
să fie acestea, prindeți curaj și ridicați capete-
le voastre, pentru că răscumpărarea voastră se 
apropie” (Luca 21, 28).
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Nimeni nu se aștepta acum ca 
Sfânta Înviere să se celebreze  
fără credincioși sau  
chiar fără Liturghie

 „Ca un fur a venit” (1 Tesaloniceni 5, 2) peste 
întreaga omenire criza coronavirusului, trans-
formând aproape întreaga lume într-un uriaș la-
găr al carantinei. Pandemie de factură biologică, 
dar și pandemonie de factură spirituală, criza a 
angrenat, ca într-un uriaș joc de domino, alini-
erea tuturor statelor, mari și mici, puternice și 
slabe, bogate și sărace, acelorași „rețete” de sal-
vare: izolarea socială a oamenilor, stoparea vie-
ții economice și sociale și, cel mai grav pentru 
noi, închiderea bisericilor sau chiar încetarea 
cu totul a Liturghiei. Nimeni nu se aștepta ca 
Sfânta Înviere a anului mântuirii 2020 să se ce-
lebreze, în atâtea țări ortodoxe, fără credincioși 
sau chiar fără Liturghie.

Suedia, iată, a fost una dintre puținele țări 
europene care a ales o altă abordare în com-
baterea pandemiei.  Aceasta ne-a permis nouă, 
românilor care locuim aici, să putem participa 
la sfintele slujbe ale Postului Mare și să avem o 
parte dintre credincioși alături de noi la Slujba 
Sfintei Învieri, fiind toți alături, cu gândul și cu 
inima, de frații noștri credincioși din celelalte 
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țări scandinave ale Episcopiei noastre a Euro-
pei de Nord și mai cu seamă de cei din România, 
greu încercați de marea tristețe de a nu putea 
participa la slujbele Bisericii tocmai acum, în 
cea mai intensă și mai importantă perioadă a 
anului liturgic.

Liturghia ține lumea, ține 
România, ține Scandinavia!

Cum spuneam și în alt cuvânt, cineva pare că 
se gândește că poate lua locul lui Dumnezeu din 
sufletele oamenilor folosindu-se de spaimele 
omenești, iar mulți dintre noii farisei caută să Îl 
oprească pe Mântuitorul Iisus Hristos să ajungă 
la noi. Este vrăjmașul mântuirii, care de la înce-
put caută să-l doboare pe om și să-l subjuge. De 
aceea, nu este întâmplător că apogeul acestei 
crize s-a manifestat tocmai în zilele în care el a 
fost biruit și iadul-imperiul său subteran a fost 
sfărâmat, acest imperiu al morții și al fricii. 

Noi știm că „taina fărădelegii” (2 Tesaloni-
ceni 2, 7) este ținută în loc tocmai de Sfânta 
și Dumnezeiasca Liturghie, după cum spun 
Părinții Bisericii. De aceea, pentru noi, creș-
tinii, dar și pentru întregul cosmos, pentru 
întreaga lume, pentru țara noastră și pentru 
Scandinavia, Liturghia este o necesitate vitală.  



Cuvinte de mângâiere în vremea pandemiei

115

Liturghia ține lumea, ține România, ține Scan-
dinavia! Iar Liturghia înseamnă adunarea 
noastră împreună, cler și popor, în jurul alta-
rului euharistic. 

Pentru noi, esențială  
este viețuirea în Hristos

Iubite frate, iubită soră, dacă ne vom smul-
ge din iureșul și agitația care a cuprins lumea 
în aceste zile și ne vom adânci în istoria Biseri-
cii, vom vedea că omenirea și creștinii au trecut 
prin epidemii mult mai grave decât ceea ce ve-
dem acum. Au fost epidemii de ciumă care au 
decimat imperii, orașe, continente. În vechime, 
creștinii au dat dovadă de curaj și jertfelnicie pe 
timp de molimă, ceea ce a atras admirația măr-
turisită a păgânilor și chiar a împăratului vrăj-
maș al Bisericii, Iulian Apostatul. 

Pe timpul Sfântului Împărat Iustinian cel 
Mare, ctitorul Catedralei Sfânta Sofia, o epide-
mie de ciumă, aproape a înjumătățit populația 
Constantinopolului. Însuși împăratul s-a îmbol-
năvit, dar s-a vindecat. Mult mai aproape de noi, 
străbunicii și bunicii noștri au trecut prin epi-
demii de holeră, de tifos, prin războaie mondia-
le, cutremure, foamete.

Așadar, „nimic nou sub soare” sub acest aspect. 
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Ceea ce este nou este atitudinea noastră 
față de boală și reacția lumii la pandemie. Omul 
(post)modern pare că își face din supraviețui-
rea biologică scopul suprem al viețuirii sale pe 
pământ. Este gata să-și sacrifice, pentru aceas-
ta, libertatea și stilul său specific de viață, adică 
ceea ce îi dă identitate și demnitate. Noi, creș-
tinii, nu putem urma această cale. Pentru noi, 
esențială este viețuirea în Hristos. 

Pentru noi, adevărata  
noastră casă este Biserica

Pentru noi, adevărata noastră casă este Bise-
rica: „Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o 
voi căuta: să locuiesc în casa Domnului în toate 
zilele vieții mele” (Psalmul 26, 7). Centrul vieții 
noastre, inima noastră, este pe altarul Sfintei și 
Dumnezeieștii Liturghii. Creștinismul nostru 
este o religie a întrupării, de aceea, ea nu poate 
fi trăită virtual, simbolic. Este o religie a comu-
niunii cu celălalt, care se trăiește față către față: 
„Te-a căutat fața mea; fața Ta, Doamne, voi cău-
ta” (Psalmul 26, 13).
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Tu poți fi, în slujirea  
de apostol al lui Hristos,  
o lumină pentru  
cei din jurul tău!*

Vă punem înaintea Domnului 
la altarul euharistic, iar 
dumneavoastră ne purtați  
în rugăciune pe altarul  
inimii voastre

Hristos a înviat!
La Dumnezeiasca Liturghie pe care am să-

vârșit-o și astăzi și pe care o să o săvârșim zilnic 
în perioada luminată, i-am pomenit în mod de-
osebit pe cei infectați cu Covid-19, câțiva dintre 
ei sunt din Episcopia noastră, însă sunt alți câți-
va din țară și din alte locuri. Totodată, am adus 
mulțumire Mântuitorului Iisus Hristos mai ales 
pentru că i-a tămăduit pe câțiva dintre frații 
noștri și surorile noastre infectați. Ne rugăm 
* Cuvânt la Sfânta Liturghie din Lunea Luminată, 20 aprilie 
2020, în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
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Domnului să-i tămăduiască pe cei bolnavi și să-i 
întărească pentru a-și purta cu demnitate cru-
cea suferinței. 

I-am pomenit la Dumnezeiasca Liturghie pe 
toți cei încredințați spre pomenire, am primit, 
prin toate mijloacele de comunicare ale episco-
piei noastre, din partea credincioșilor și a cre-
dincioaselor care nu pot participa în țară și în 
alte locuri la Dumnezeiasca Liturghie mai multe 
nume și îi încredințăm că îi pomenim pe toți, pe 
fiecare după numele său. Îi pomenim cu multă 
stăruință înaintea Preamilostivului Dumnezeu 
aici, la Sfântul Jertfelnic. Să ne pomeniți și frăți-
ile voastre în rugăciuni, fiindcă noi, iată, vă pu-
nem înaintea Domnului la altarul euharistic, iar 
dumneavoastră ne purtați în rugăciune pe alta-
rul inimii voastre.

Să aprindem neîncetat focul 
credinței pe care Mântuitorul 
Hristos L-a aruncat pe pământ

Așadar, iubite frate, iubită soră, „să ne pur-
tăm sarcinile unii altora împlinind legea lui 
Hristos” (Galateni 6, 2) și să fim „martori ai Învi-
erii” (Faptele Apostolilor 1, 22), așa cum am auzit 
în capitolul I (v. 12-17; 21-26) din Faptele Aposto-
lilor, din care s-a citit acum la Dumnezeiasca Li-
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turghie, când ucenicii Domnului au tras la sorți 
ca să aleagă pe un bărbat vrednic de apostolat în 
locul lui Iuda Iscarioteanul, trădătorul. 

Au pus înaintea Domnului doi bărbați: pe Io-
sif, numit și Barsaba sau Iustus, și pe Matia, și au 
tras la sorți, iar sorțul a căzut pe Matia, iar Apos-
tolii au spus ca acest nou ales să fie martor al 
Învierii alături de ei. Așadar, și noi să fim „mar-
tori ai Învierii”, martori ai adevărului, martori 
ai binelui, martori ai conștiinței și să aprindem 
neîncetat focul credinței pe care Mântuitorul 
Hristos L-a aruncat pe pământ (Luca 12, 49). 

Tu ești mărturia Învierii Sale!

Tu, iubite frate, Tu, iubită soră, ești mărturia 
Învierii Sale. Tu ești mărturie în fața lumii, prin 
faptele, cuvintele, viața ta. Tu poți fi, în slujirea 
de apostol al lui Hristos, o lumină pentru cei din 
jurul tău. O lumină în întunericul acestui veac. 
O mărturie dătătoare de nădejde, de credință, 
de bucurie. Nu am luat noi lumină în noaptea 
sfântă a Învierii? Și pentru ce am luat-o? Desi-
gur, nu ca să o punem sub obroc. Ci ca, împăr-
tășindu-ne din Lumina Învierii, să o ducem, la 
rândul nostru, mai departe. Să o dăm și altora!

În aceste zile ale Paștilor, se citește la Dum-
nezeiasca Liturghie din Faptele Apostolilor. Vă 
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îndemn, din toată inima, să parcurgem împre-
ună Faptele Apostolilor cu multă luare-aminte, 
pentru că, în vreme de confuzie și de nedume-
rire, întoarcerea la începuturile apostolice este 
însuflețitoare. Vom regăsi în această carte a No-
ului Testament istoria primilor creștini, încon-
jurați de ostilitatea sinedriului, a conducerii po-
litice a Imperiului Roman, deseori a mulțimilor, 
aflându-se, așadar, cum spunea Mântuitorul, ca 
„niște miei în mijlocul lupilor” (Luca 10, 3). Dar 
îi descoperim pe acești creștini, totodată, fiind 
atât de însuflețiți, atât de luminoși, de curajoși, 
plini de har și de adevăr! Înconjurați de ostilitate, 
creșteau. Confruntați cu interdicțiile, biruiau.

Să le recitim, așadar, Faptele Apostolilor, fra-
te și soră, nu ca pe niște mărturii istorice, ci ca 
pe o cale de a trăi și mărturisi în aceste vremuri. 
Dar ce anume îi făcea pe primii ucenici ai lui 
Hristos să fie atât de însuflețiți și de luminoși? 
Bucuria întâlnirii cu Hristos cel înviat și darul 
Duhului Sfânt. Harul Învierii, așadar, a transfor-
mat niște oameni slabi și temători în „fii ai tu-
netului și apostoli ai neamurilor”. Harul Învierii 
a făcut din Petru, cel care se lepădase de Hristos 
de trei ori, un mărturisitor care, cu un singur 
cuvânt, a întors la credință mii de oameni!
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Drumul către Emaus*

De multe ori și nouă  
ni se arată Domnul  
sub chipul străinului,  
al călătorului  
și al pribeagului  
și nu Îl recunoaștem

Hristos a înviat!
Iubite frate, iubită soră, doi dintre uceni-

cii Mântuitorului călătoreau de la Ierusalim 
spre Emaus, iar Domnul li s-a arătat sub chi-
pul străinului călător. Unul dintre cei doi era 
numit Cleopa, nume pe care l-a purtat și ma-
rele nostru povățuitor din Moldova, de la Si-
hăstria Neamțului, Părintele Cleopa. Așadar, 
celor doi ucenici, Luca și Cleopa, Domnul li s-a 
arătat sub chipul străinului călător. De mul-
te ori și nouă ni se arată Domnul sub chipul 
străinului, al călătorului și al pribeagului și nu  
Îl recunoaștem. 
* Cuvânt la Sfânta Liturghie din Marțea Luminată, 21 aprilie 
2020, în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
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Ar trebui să îl recunoaștem pe aproape-
le nostru călător și pribeag, fiindcă sub chipul 
acestuia este întotdeauna Mântuitorul Hristos, 
Cel răstignit și Înviat. Domnul li s-a făcut cunos-
cut deplin ucenicilor la frângerea pâinii în Ema-
us, atunci ei au realizat că era Domnul, însă în 
acea clipă El s-a făcut nevăzut, a dispărut Hris-
tos istoric și a rămas cu ei în Pâinea Vieții, Hris-
tos euharistic.

Hristos euharistic este neîncetat cu noi la cina 
din Emaus, la fiecare Dumnezeiască Liturghie. 
Ucenicii, după ce L-au recunoscut pe Domnul, 
își spuneau: „Oare nu ardea în noi inima noastră 
atunci când ne vorbea pe cale și când ne tâlcuia 
Scripturile?” (Luca 24, 32). Iată, cum li se aprind 
inimile ucenicilor Luca și Cleopa de la focul iu-
birii dumnezeiești! La fel, inima noastră arde în-
totdeauna când suntem cu Hristos la Liturghie și 
în Liturghia de după Liturghie, când ne adăpăm 
din Dumnezeiasca Scriptură care este acea scân-
teie ce aprinde focul mocnit al inimilor noastre.

Cuvintele Evangheliei  
ne provoacă să ieșim  
din comoditățile noastre

Iubite frate, iubită soră, într-un fel paradoxal, 
dar nu cu totul neașteptat, cuvintele Evangheliei  
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din aceste zile parcă ne ating mai direct, ne pro-
voacă să ieșim din comoditățile noastre și, cel 
mai important, ne hrănesc în aceste vremuri 
de foamete după cuvântul lui Dumnezeu. Ne re-
găsim mai mult în ele și ne oferă nu doar o mân-
gâiere, ci și un sprijin puternic în aceste zile ale 
nedumeririi. Așa este când trecem prin încer-
cări. Așa ar trebui să fie când suntem încercați, 
când ne doare, când ne frământăm sincer și 
până la capăt cu privire la cele ce au să fie cu 
sufletele noastre.

De aceea, iubită soră și iubite frate, noi, creș-
tinii, avem nevoie, mai mult decât orice mângâ-
iere sau consolare omenească, de mângâierea 
pe care o aduce Cuvântul lui Dumnezeu. Zice 
și psalmistul: „În ziua necazului meu pe Dum-
nezeu am căutat; chiar și noaptea mâinile mele 
stau întinse înaintea Lui și n-am slăbit; sufle-
tul n-a vrut să se mângâie” (Psalm 76, 2). Iată pe 
cei doi ucenici Luca și Cleopa. Sufletele lor nu 
s-au consolat după uciderea Mântuitorului. Nu 
au vrut să se „împace” cu acest deznodământ. 
Și atitudinea lor este firească.
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Să ne unim cu Iisus euharistic  
în Dumnezeiasca Liturghie,  
chiar și atunci când aceasta  
se săvârșește în mod smerit,  
într-un sătuc uitat, precum 
odinioară în sătucul Emaus

Da, iubiții mei, în fața unor nedreptăți evi-
dente, nu trebuie să căutăm tot felul de raționa-
mente slabe, omenești, care justifică sau mini-
malizează aceste nedreptăți. Ce avem de făcut 
este să-L căutăm din toată inima pe Dumnezeu. 
Nici simpla revoltă sau indignare morală nu ne 
ajută. Ci ne ajută să ne întoarcem cu sinceritate, 
cu nădejde, către Dumnezeu.

Iată, iubite frate, iubită soră, ce avem de fă-
cut în aceste zile: să nu căutăm slabe și false 
consolări pentru aceste vremuri de încerca-
re. Să ne păstrăm intacte dragostea și dorul de 
Hristos. Să nu fim „zăbavnici” la minte, ci să pri-
cepem, citind Scripturile, că Golgota prin care 
trecem acum trebuie să vină. Să ne unim cu Ii-
sus euharistic în Dumnezeiasca Liturghie, chiar 
și atunci când aceasta se săvârșește în mod 
smerit, într-un sătuc uitat, precum odinioară în 
sătucul Emaus.
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Cucerim lumea în  
măsura în care 
mărturisirea noastră  
este și trăirea noastră*

Să nu ne bazăm pe noi înșine și să 
nu bravăm, așa cum a făcut Petru 
înaintea răstignirii Domnului

Hristos a înviat!
Preaiubiții mei, am auzit în Faptele Aposto-

lilor citite astăzi la Liturghie cuvântarea prin 
care Sfântul Apostol Petru, după Pogorârea Du-
hului Sfânt, a întors mii de suflete la credința în 
Hristos. Cuvântul său de biruință este esențiali-
zat în această afirmație: „Pe Acest Iisus, pe Care 
voi L-ați răstignit, Dumnezeu L-a făcut Domn și 
Hristos” (Faptele Apostolilor 2, 36). Iată ce dife-
rență între Petru, cel care în fața slujnicei se le-
păda, înspăimântat și copleșit de imaginea unui 
Iisus Care se lăsa în mâinile vrăjmașilor Săi fără 
* Cuvânt la Sfânta Liturghie din Miercurea Luminată, 22 apri- 
lie 2020, în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
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a riposta, și Petru cel de după Înviere și Pogorâ-
rea Duhului Sfânt, care Îl mărturisește pe Hris-
tos Cel răstignit și înviat mulțimilor care, cu pu-
țin timp înainte, participaseră la condamnarea 
și uciderea Domnului. 

Iubite frate și iubită soră, să reținem acest 
fapt: slabă este firea omului și îndoielnică inima 
sa. Doar prin sarea Duhului Sfânt această fire se 
restaurează, se înnoiește și dobândește trăini-
cie. Să nu ne bazăm pe noi înșine și să nu bra-
văm, așa cum a făcut Petru înaintea Răstignirii 
Domnului. Da, cât timp Iisus a fost împreună cu 
ucenicii Săi și i-a ocrotit, aceștia au rămas cu El, 
chiar dacă vedeau încă de atunci câtă împotrivi-
re stârnește Învățătorul lor. Dar când au văzut că 
El se predă vrăjmașilor Săi și când părea că aceș-
tia au biruit întru totul, când părea că răul a avut 
ultimul cuvânt, atunci s-au risipit și au căzut. 

Adu-ți aminte că Însuși  
Hristos este începător  
al tuturor celor persecutați

Asemenea și noi, iubite frate, iubită soră, 
deseori în viață primim cele bune de la Domnul 
și ne simțim ocrotiți și binecuvântați. Ba, poa-
te, uneori, ne încearcă și o mândrie subtilă dacă 
ajungem să credem că mai și merităm cele bune 
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date nouă de sus. Însă vine o vreme când toa-
te acestea pot înceta. Vine vreme de încercare, 
poate de boală, sau poate de necaz, sau poate de 
persecuție. Vine vreme când nu mai ești lăudat 
pentru credința ta. 

Când toate par că se întorc împotriva ta și 
când lumea se pornește împotriva credinței 
tale. Atunci, în acel ceas, adu-ți aminte că înain-
tea ta au fost apostolii, mucenicii, mărturisitorii 
și cuvioșii care au băut și ei paharul încercărilor 
și al persecuției. Adu-ți aminte că Însuși Hristos 
este începător al tuturor celor persecutați. Și, 
mai ales, adu-ți aminte că pe Acest Iisus, pe care 
ei L-au răstignit, Dumnezeu L-a făcut Domn și 
Hristos. Adu-ți aminte de Înviere, frate drag, 
soră dragă! Toate acestea vor fi, însă la capătul 
lor este Învierea!

Prin ce a reușit Apostolul Petru să întoarcă 
cele trei mii de suflete la Hristos? Răspunsul se 
află în Evanghelia citită astăzi la Liturghie: „Veniți 
și veți vedea!” (Ioan 1, 39) Acesta este îndemnul 
prin care Mântuitorul îi cheamă pe primii Săi 
apostoli din rândul ucenicilor Sfântului Proroc 
Ioan Botezătorul. „Vino și vezi!” (Ioan 1, 46), îi spu-
ne Filip lui Natanael despre Hristos-Mesia. Aceas-
ta este credința noastră. Aceasta trebuie să fie și 
propovăduirea noastră. Noi nu ne propunem și 
nici nu cucerim lumea cu strategii complicate, 
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cu forța, cu amăgirea, cu tranzacții. Acestea sunt 
mijloace ale acestei lumi, ale lui mamona.

Ne va salva trăirea noastră 
concretă și comunitară în Hristos

Noi, creștinii, însă, cucerim lumea în măsura 
în care mărturisirea noastră este și trăirea noas-
tră. În măsura în care ascultăm și plinim porun-
cile lui Hristos. În măsura în care reușim să fim 
ceea ce vrea Hristos de la noi să fim: comunita-
te euharistică, jertfelnică, compătimitoare, pri-
mitoare, iubitoare de săraci și de oropsiți, iubi-
toare de adevăr și dreptate. De aceea și lupta și 
prezența noastră, ca Biserică, în această lume, 
trebuie să plece de la acest îndemn apostolesc: 
„Vino și vezi!”, să plece de la Hristos.

Iubite frate, iubită soră, suntem creștini, 
deci ceea ce vedem că se întâmplă cu noi și cu 
lumea noastră nu ar trebui să ne zdruncine cre-
dința, ci mai mult să o confirme. Să nu fim, așa-
dar, zăbavnici la minte și nepricepuți în Scrip-
turi. Despre toate acestea am fost avertizați de 
sfinții profeți, de sfinții apostoli, de Mântuitorul 
Însuși. Vedem cum lumea de azi se apropie tot 
mai mult de idolatrie. 

Astăzi nu mai există o idolatrie a zeilor, ci 
vedem o altfel de idolatrie – o lume dominată 
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de „mașina de fabricat zei moderni”, cum a de-
numit cineva opinia publică din zilele noastre. 
Vedem, de asemenea, cum se cultivă ura și ne-
încrederea, cum creștinismul și ritualurile sale 
devin tot mai mult pricină de poticnire pentru 
înțelepții acestui veac. De aceea, pe noi, ca Bise-
rică, nu ne vor salva cuvintele meșteșugite sau 
tranzacțiile cu puternicii acestei lumi, ci ne va 
salva trăirea noastră concretă și comunitară în 
Hristos, așa cum spunem la Liturghie: Hristos 
în mijlocul nostru! A fost, este și va fi!
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Lumea își are drumul 
ei, își are dinamica ei, 
însă noi, creștinii, avem 
drumul nostru, avem 
calea noastră*

Sus să avem inimile!

Hristos a înviat!
Și anul acesta ne-am adunat la prăznuirea 

hramului primei parohii românești din Scan-
dinavia, ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Ghe-
orghe purtătorul de biruință. I-am pomenit la 
Dumnezeiasca Liturghie pe toți cei care sunt în 
neputința sufletului și a trupului pretutindeni, 
pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Pimen 
de la Suceava, pe alți părinți și pe alți frați și su-
rori care sunt în suferință, infectați cu Covid-19, 
în episcopia noastră și în alte locuri. Însă ne bu-
* Cuvânt la Sfânta Liturghie de hram din Joia Luminată la 
prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, 23 aprilie 
2020, în biserica parohiei românești Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe din Stockholm.
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curăm, dând slavă Preamilostivului Dumnezeu, 
pentru că mulți dintre cei care au fost bolnavi 
s-au tămăduit. 

Primim pe toate mijloacele de socializare ale 
episcopiei noastre sute și sute de nume ale ce-
lor care sunt necăjiți și întristați pentru că nu 
pot participa la Dumnezeiasca Liturghie în țară 
și în alte locuri. Noi, cei care ne putem aduna – e 
adevărat mai puțini – în jurul altarului euharis-
tic aici, în Europa de Nord, acum dimineață i-am 
pomenit pe fiecare după numele său încredin-
țat spre pomenire. Așadar, voi, cu toții sunteți 
pomeniți la altarul euharistic, însă vă rugăm po-
meniți-ne și frățiile voastre în biserica de acasă, 
purtându-ne pe altarul inimilor voastre, fiindcă 
în aceste vremuri grele sus să avem inimile! 

Sfântul Gheorghe a trecut prin 
vămile chinurilor mucenicești

Îl avem ca model pe Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe care și-a ținut fruntea și inima sus 
privind țintă la Iisus. Sfântul Mare Mucenic Ghe-
orghe, cum știm, a fost ofițer în garda imperială, 
având o frumoasă și deosebită carieră militară. 
Nu și-a afirmat identitatea creștină în vreme de 
pace, însă în anul 303, când s-a declanșat cru-
da prigoană a creștinilor, pe timpul împăratului 
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Dioclețian, acesta și-a afirmat, cu toată tăria, 
identitatea sa creștină. A mers în fața împăra-
tului și i-a spus că este creștin, că Îl iubește pe 
Hristos și că Îl mărturisește pe Hristos cu prețul 
vieții sale și i-a cerut răspicat, ferm, împăratului 
să nu îi mai prigonească și să îi mai chinuiască 
pe creștini.

 Deznodământul îl cunoaștem cu toții: a fost 
supus la chinuri, cum se spune în Sinaxar, a tre-
cut prin vămile chinurilor mucenicești. A fost 
întins pe roată, a fost aruncat în groapa cu var, 
a fost încălțat cu încălțăminte cu cuie, fiind silit 
să alerge, apoi a fost bătut cu vine uscate de bou 
și, în cele din urmă, a fost condamnat la moarte 
împreună cu soția împăratului Dioclețian, Ale-
xandra împărăteasa, care s-a minunat de faptul 
că mucenicul Gheorghe a răbdat cu atâta seni-
nătate chinurile, torturile la care a fost supus și 
a primit chiar tămăduire în chip minunat, fiind 
încurajat de îngeri. 

Se formase o puternică  
psihoză anticreștină 

Așadar, așa cum nu s-a descurajat Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe, nici noi să nu ne des-
curajăm, preaiubiții mei! Fiindcă întreaga arma-
tă a Cerului, a puterilor nevăzute ne este alături, 
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ne este în ajutor! Îngerii luptă umăr la umăr cu 
noi pentru dobândirea cununii mucenicești, fi-
indcă și noi, în multe privințe, trăim în aceeași 
lume în care a trăit și Sfântul Mare Mucenic Ghe-
orghe. Pe vremea aceea era o cumplită persecu-
ție îndreptată împotriva creștinilor, se formase 
o puternică psihoză anticreștină. În acea peri-
oadă era foarte primejdios pentru un creștin ca 
să supraviețuiască, însă cei mai mulți dintre ei 
nu s-au descurajat și L-au mărturisit pe Hristos. 

Pe vremea aceea a fi creștin însemna a trăi 
în primejdie în toată ziua. În primejdia de a fi 
descoperit la locul de muncă că ești creștin, în 
primejdia de a fi descoperit în catacombă, unde 
creștinii se adunau la Dumnezeiasca Liturghie, 
în primejdia de a fi denunțat chiar de casnicii și 
de prietenii tăi. Însă cei mai mulți dintre creș-
tini nu s-au descurajat. Au fost și trădători, au 
fost unii dintre ei care s-au pierdut cu firea și au 
abjurat de la credința creștină, însă cei mai mul-
ți, asemenea Marelui Mucenic Gheorghe pe care 
îl prăznuim astăzi, L-au mărturisit pe Hristos.

Iată, Sfântul Gheorghe, prin puterea răbdării 
și credinței sale, a determinat-o chiar pe soția 
împăratului Dioclețian să creadă și să îl măr-
turisească pe Hristos chiar cu prețul vieții. I-a 
spus soțului ei, împăratului Dioclețian, că ea nu 
se leapădă de Hristos și a fost condamnată la 
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moarte împreună cu Sfântul Gheorghe. Au fost 
scoși din cetatea Nicomidiei Bitiniei, fiind pur-
tați spre locul execuției, însă împărăteasa Ale-
xandra, fiind istovită, și-a dat sufletul, și-a în-
credințat sufletul în mâinile Domnului pe cale, 
iar apoi Mucenicul Gheorghe a fost decapitat. 

Suntem urâți pentru Hristosul 
nostru, pentru că refuzăm să Îl 
transformăm într-un idol 

Preaiubiții mei, așa cum v-am spus, și noi, ca 
odinioară Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, tră-
im vremuri de restriște, suntem urâți, suntem 
stigmatizați, suntem denigrați pentru că dăm 
mărturie pentru viață, familie, patrie. Suntem 
urâți pentru Hristosul nostru, pentru că refu-
zăm să Îl transformăm într-un idol, într-un si-
mulacru care să justifice nonvalorile toleranței, 
egalității, diversității, aceste slogane goale care 
ascund atâta ură față de creația lui Dumnezeu. 
Însă nu trebuie să ne descurajăm. 

Vă spun din toată inima: nu vă temeți! Citiți 
actele martirice, citiți viețile sfinților, citiți viața 
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și vedeți că 
ajutorul harului dumnezeiesc a fost pe măsura 
încercărilor și persecuțiilor. De aceea și în aces-
te vremuri, cu cât suntem mai urâți și mai deni-
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grați și disprețuiți, cu atât mai mult prisosește 
harul ce suplinește neputințele și slăbiciunile 
noastre. Lumea își are drumul ei, își are dina-
mica ei, însă noi creștinii avem drumul nostru, 
avem calea noastră, iar aceasta este calea mân-
tuirii, fiindcă însuși Hristos este Calea, Adevărul 
și Viața. 

Avem o singură viață, un singur 
suflet, o singură mântuire 

Să nu ne descurajăm, să îi cerem ajutorul 
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și așa cum 
el însuși în rugăciunile pe care le-am rostit la 
slujba prăznuirii ni se spune că și-a dat însuși 
trupul său Mirelui Bisericii, însăși vasul de lut 
al trupului său nu l-a cruțat, fiind strujit prin 
chinuri mucenicești, așa și noi să nu ne cruțăm 
viața noastră, fiindcă și sufletul nostru și trupul 
nostru sunt ale Mântuitorului Hristos. 

Avem o singură viață, avem un singur suflet, 
avem o singură mântuire. Iar cu mântuirea nu ne 
putem juca. Îl rugăm pe Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe să ne ajute să dobândim și noi Împă-
răția Cerurilor și să fim gata să-L mărturisim pe 
Hristos chiar cu prețul vieții noastre. Primim cu-
nuna muceniciei atunci când ne vărsăm sângele 
la propriu pentru Hristos, însă aceeași cunună  
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a muceniciei o primim și când Îl mărturisim 
fără frică pe Hristos și ne vărsăm duhovniceș-
te sângele, cum ne spun Părinții deșertului, ca 
să luăm Duhul Sfânt: „Dă-ți sângele și primeș-
te Duh”. Așadar, și noi îl mărturisim pe Hristos, 
mărturisim adevărul și nu ne temem fiindcă 
avem un singur suflet și o singură mântuire. 
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Cu mare bucurie, în 
numele Domnului, 
îți zic și ție: „Fiule,  
fiică, iată, Mama ta!”*

Această prăznuire este un dar 
al Maicii Domnului pentru cei 
chinuiți de boală și neajunsuri

Hristos a înviat! 
Această sărbătoare este, prin excelență, o 

sărbătoare a tămăduirii. Toate sărbătorile sunt 
sărbători ale tămăduirii în Biserică, deoarece 
Biserica este spital duhovnicesc, unde căutăm 
cu toții alinare și vindecare de bolile sufletești 
și trupești. Însă, această prăznuire este un dar 
al Maicii Domnului pentru cei chinuiți de boa-
lă și neajunsuri. Am săvârșit, după rânduială, și 
sfințirea apei, rugându-o pe Maica Domnului să 
ne acopere cu Acoperământul ei cel luminos,  
* Cuvânt la Sfânta Liturghie în Vinerea Luminată a Izvorului 
Tămăduirii, 24 aprilie 2020, în Paraclisul Centrului Episcopal 
din Stockholm.
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fiindcă Maica Domnului este izvor de pace, este 
izvor de curăție, este izvor de tămăduire. Maica 
Domnului este acoperământ pentru cei săraci, 
este scăpare pentru cei aflați în primejdii, este 
toiag pentru cei bătrâni și este alinare pentru 
cei necăjiți. 

Pe Cruce fiind, Mântuitorul Hristos, în ago-
nia Răstignirii, i-a spus ucenicului Său iubit, 
Ioan Evanghelistul, încredințându-i-o pe Maica 
Sa Preasfântă prin aceste cuvinte: „Fiule, iată 
Mama ta!” (Ioan 19, 27). În acea clipă Maica Dom-
nului a devenit și Maica noastră, a tuturor. Așa-
dar, cu mare bucurie, în numele Domnului, îți 
zic și ție: Fiule, iată Mama ta! Fiică, iată mama ta! 

Apropie-te cu inima deschisă și 
cu toată încrederea de Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu

Apropie-te cu inima deschisă și cu toată în-
crederea de Preasfânta Născătoare de Dumne-
zeu, fiindcă ea este Maica noastră a tuturor! Ea 
este acum, în aceste timpuri grele, de încercare, 
printre noi pe pământ. Ni se spune că un sfânt, 
fiind încă în viață, a ajuns în extaz și, fiind în-
vrednicit să se împărtășească de bucuria slavei 
Împărăției Preasfintei Treimi în comuniune cu 
îngerii și cu toți sfinții, nu a văzut-o pe Maica 
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Domnului și a întrebat unde este Maica Dom-
nului, însă i s-a spus că Maica Domnului este pe 
pământ printre copiii ei, alinând suferințele și 
întărind pe cei neputincioși.

 Așadar, Maica Domnului este printre noi 
acum, iubite frate, iubite soră! Să-i cerem cu toa-
tă încrederea ajutorul, fiindcă suntem în aceas-
tă perioadă grea, când se alimentează panica, 
izolarea și distanțarea socială, însă Maica Dom-
nului ne dăruiește acum bucurie, pace, liniște, 
încredere și ne cheamă la comuniune fraternă.

Lauda noastră a creștinilor este 
Maica Domnului!

Așadar, sus să avem inimile! Maica Domnu-
lui este cu noi și nimeni nu poate fi împotriva 
noastră!

Preaiubiții mei, unele popoare excelează 
prin putere financiară, altele prin putere mi-
litară, așa cum ni se spune în Psaltire: „Unii se 
laudă cu caii lor, alții cu căruțele lor” (Psalmul 
19, 8), adică unii se laudă cu tehnologia lor, alții 
se laudă cu civilizația și forța lor, însă noi ne lău-
dăm cu Maica Domnului! Lauda noastră a creș-
tinilor este Maica Domnului, fiindcă ea este scă-
parea noastră, ea este nădejdea noastră, ea este 
tămăduirea noastră!
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Să o rugăm cu stăruință: „Preasfântă Năs-
cătoare de Dumnezeu Fecioară, în vremea vie-
ții noastre nu ne părăsi pe noi, ajutorului ome-
nesc nu ne încredința, ci singură ne apără și  
ne mântuiește!”
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Iată-i pe apostoli cum 
răscolesc Templul cu 
această minune săvârșită 
în numele Mântuitorului* 

Duhul Sfânt S-a pogorât asupra 
lor, făcând din pescari apostoli

Hristos a înviat! 
Iubite frate, iubită soră, vedem la Liturghia 

de astăzi, din citirea din cartea Faptele Aposto-
lilor (3, 11-19), că Apostolii Petru și Ioan, plini de 
har și de adevăr, au săvârșit minunea vindecării 
ologului de la poarta Templului. Tocmai ei, cei 
care cu câteva săptămâni înainte tremurau de 
frica iudeilor, închiși în casă. Tocmai ei, care 
se risipiseră care încotro după ce Păstorul lor 
a fost arestat și ucis de Sinedriu și soldații ro-
mani. Tocmai ei, nepricepuții și zăbavnicii cu 
inima în a înțelege Scripturile și profețiile, iată-i 
acum cum răscolesc Templul cu această minune  
* Cuvânt la Sfânta Liturghie în Sâmbăta Luminată, 25 aprilie 
2020, în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.



† MACARIE, Episcopul românilor din Europa de Nord

142

săvârșită în numele Mântuitorului Iisus Hristos. 
Pentru că Duhul Sfânt era cu ei. 

Iată, într-adevăr, cum s-au adeverit făgădu-
ințele Domnului Hristos făcute la cuvântarea 
de despărțire de la Cina cea de Taină. „Și Eu voi 
ruga pe Tatăl și alt Mângâietor vă va da vouă, ca 
să fie cu voi în veac. Duhul Adevărului, pe Care 
lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L 
vede, nici nu-L cunoaște; voi Îl cunoașteți, că ră-
mâne la voi și în voi va fi!” (Ioan 14, 16-17). Așa 
a spus atunci Iisus, iar Duhul Sfânt S-a pogorât 
asupra lor, făcând din pescari apostoli.

Când vei vedea cum partidele 
noilor farisei domină și  
dictează pretutindeni,  
să nu te clatini cu cugetul

Tot astăzi, la Liturghie, s-a citit pericopa 
evanghelică (Ioan 3, 22-33) în care Sfântul Proroc 
Ioan Botezătorul, întrebat fiind de ucenicii săi 
nedumeriți că mulți dintre adepții lui se duc la 
Hristos, le răspunde: „Acela trebuie să crească, 
iar eu să mă micșorez” (Ioan 3, 30). Acest cuvânt 
se potrivește și pentru ceea ce am citit acum din 
Faptele Apostolilor. Căci, atunci când Apostolii 
Petru și Ioan au săvârșit minunea vindecării olo-
gului tocmai în inima Templului, ei reprezentau  
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Biserica. Biserica Vechiului Testament se mic-
șora, pentru a face loc Bisericii Noului Testa-
ment. Iar Petru și Ioan, plini de însuflețire, au 
dat mărturie pentru Hristos în Templu, înain-
tea celor care strigaseră, la îndemnul fariseilor: 
Răstigniți-L! Răstigniți-L! 

Să cugetăm mai mult asupra acestei dra-
matice „răsturnări de situație”, cum s-ar spu-
ne în limbajul vremii noastre. Petru și Ioan, 
doi pescari simpli, au curajul de a propovădui 
pocăința și întoarcerea pentru uciderea Fiului 
lui Dumnezeu. Și aceasta unde? Chiar în Tem-
plul din Ierusalim, unde se adunau mulțimile 
care fuseseră convinse că Hristos era un blas-
femiator, în Templul unde tocmai reușise să-și 
reafirme dominația partida fariseilor. Nu știau 
și nu înțelegeau atunci fariseii că păruta lor bi-
ruință fusese, de fapt, o totală cădere lăuntrică.  
Nu știau și nu înțelegeau că Dumnezeu îi pă-
răsise, fiind de acum cu acei pescari simpli, 
disprețuiți și trecuți cu vederea, până atunci  
considerați insignifianți.

Așadar, când vei vedea, iubite frate și iubită 
soră, cum partidele noilor farisei domină și dic-
tează pretutindeni, să nu te clatini cu cugetul. Ci 
să-L cauți pe Hristos și să-L aștepți pe Mângâ-
ietorul, Care negreșit va veni. Iar când vei auzi 
de la mai-marii sinagogilor de tot felul că nu e 
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cazul să dai mărturie pentru Iisus Hristos, Cel 
răstignit și înviat, adu-ți aminte de îndemnul 
Sfinților Apostoli Petru și Ioan dat Sinedriului: 
„Pocăiți-vă și vă întoarceți, ca să se șteargă pă-
catele voastre!” (Faptele Apostolilor 3, 19). 
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Suntem și noi, deseori, 
niște Toma rătăcitori prin 
propriile noastre vieți*

Sfântul Apostol Toma, numit 
Geamănul era cuprins de un 
neastâmpăr al inimii

Hristos a înviat! 
Dăm slavă Preamilostivului Dumnezeu că 

am reușit să săvârșim în fiecare zi Dumnezeias-
ca Liturghie în această Săptămână Luminată, iar 
acum îl avem alături pe Sfântul Apostol Toma, 
numit Geamănul, unul dintre cei 12 ucenici ai 
Domnului, care era cuprins de un neastâmpăr 
al inimii, de un entuziasm al inimii, fiindcă, așa 
cum știm din Dumnezeieștile Evanghelii, îna-
inte de Sfintele Pătimiri și de Răstignire, Mân-
tuitorul Iisus Hristos se pregătea să meargă în 
Betania pentru a-l învia pe prietenul Său Lazăr. 
Toma, neștiind ce avea să facă Domnul, a spus 
* Cuvânt la Sfânta Liturghie în Duminica Sfântului Apostol 
Toma, 26 aprilie 2020, în Paraclisul Centrului Episcopal din 
Stockholm.
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celorlalți ucenici: „Să mergem să murim și noi 
cu El” (Ioan 11, 16).

 Însă a spus un mare adevăr, fiindcă, așa cum 
ne încredințează Domnul și Sfinții Săi Apostoli, 
trebuie să murim împreună cu Domnul ca să și 
înviem împreună cu El. Cum avea să spună neîn-
cetat Sfântul Apostol Pavel: „M-am răstignit îm-
preună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci El tră-
iește în mine” (Galateni 2, 20). Totodată, Toma L-a 
întrerupt pe Domnul în cuvântarea de despărțire 
de la Cina de Taină, când a verbalizat, de altfel, ce 
gândeau toți ucenicii, întrebându-L pe Hristos: 
„Doamne, nu știm unde mergi, cum putem ști ca-
lea?”. Deci, Apostolul Toma avea această îndrăz-
neală, pe care o avea și Sfântul Apostol Petru, de a-L 
întreba pe Domnul și de a lămuri cele nelămurite.

Ratăm de fiecare dată întâlnirea 
cu Domnul atunci când nu suntem 
în foișorul Cinei celei de Taină

Iată că s-a oferit un prilej cu totul deosebit: 
după ce Iisus Hristos Cel Răstignit a înviat în 
prima zi a săptămânii (Duminica), El S-a ară-
tat ucenicilor în foișor, intrând prin ușile încu-
iate așa cum intră de atunci mereu prin ușile 
încuiate ale istoriei. I-a întâmpinat pe ucenici,  
binecuvântându-i, spunându-le: „Pace vouă!” și, 
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suflând asupra lor, le-a împărtășit harul Prea-
sfântului Duh, dăruindu-le puterea de a lega și 
dezlega păcatele oamenilor. 

Toma nu era de față și, nereușind să-L vadă, 
ratând întâlnirea cu El și aflând de la ucenici că 
Domnul li S-a arătat, a fost covârșit de necazul 
și durerea de a nu-L fi întâlnit pe Hristos alături 
de ceilalți ucenici. E adevărat că ratăm de fie-
care dată întâlnirea cu Domnul atunci când nu 
suntem în foișorul Cinei celei de Taină, alături 
de frații noștri întru credință, însă cred că toate 
sunt îngăduite de Domnul, fiindcă, iată, după o 
săptămână, Hristos iarăși S-a arătat ucenicilor, 
intrând la ei prin ușile încuiate, iar de această 
dată Toma se afla împreună cu ceilalți ucenici.

Sfântul Apostol Toma nu s-a 
consolat cu mărturia indirectă, 
chiar dacă aceasta venea  
de la ucenicii Domnului

Hristos, după ce i-a binecuvântat, spunân-
du-le: „Pace vouă!”, a mers direct la Toma, fi-
indcă Domnul cunoștea îndoiala lui și, de altfel, 
îndoiala altora care ar fi dorit să Îl atingă și să se 
convingă prin propriile lor simțuri că este Hris-
tos Cel răstignit și înviat. Toma avea să zică uce-
nicilor, după ce aceștia i-au spus că L-au văzut  
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pe Hristos: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui 
semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu 
în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea 
în coasta Lui, nu voi crede” (Ioan 20, 25). 

Toma nu s-a mulțumit, nu s-a consolat cu 
mărturia indirectă, chiar dacă aceasta venea de 
la ucenicii Domnului și de la frații săi. Nu. A dorit 
să se regăsească cu Hristos, direct, integral, „pe 
viu”, cum am spune, și Domnul i-a oferit această 
mare bucurie de a-L întâlni personal, spunân-
du-i: „Toma, adu degetul tău încoace și vezi mâi-
nile Mele și adu mâna ta și o pune în coasta Mea 
și nu fi necredincios, ci credincios!” (Ioan 20, 27). 
A răspuns Toma și a zis: „Domnul meu și Dumne-
zeul meu!” (Ioan 20, 28). Iisus i-a adresat această 
dulce mustrare, această dulce dojană, adăugând o 
nouă fericire: „Pentru că m-ai văzut ai crezut. Fe-
riciți cei ne n-au văzut și au crezut!” (Ioan 20, 29).

Nu ne mulțumim doar  
cu un Hristos virtual

Oare nu suntem și noi, deseori, niște Toma ră-
tăcitori prin propriile noastre vieți? Oare putem 
noi să îl condamnăm pe Toma pentru îndoiala sa 
din săptămâna în care dorea cu ardoare să Îl în-
tâlnească pe Hristos? Oare, dacă ceilalți ucenici ar 
fi fost în locul lui, nu ar fi reacționat la fel? Oare, 
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dacă noi înșine am fi fost în locul lui Toma, ne-am 
fi mulțumit cu ceea ce am fi auzit de la cei din jur? 
Mai cu seamă că era vorba de Învierea Domnului, 
de această mare bucurie, de această nesperată și 
neașteptată bucurie care venea după drama Răs-
tignirii? Cu siguranță că nu ne-am fi mulțumit. 

Am fi dorit să-L întâlnim direct pe Hristos, să-L 
întâlnim în chip deplin pe Hristos, așa cum ne do-
rim și acum în această criză pandemică. Câtă ne-
voie avem de Hristos Euharistic acum, câtă nevo-
ie avem de Sfintele Taine! Nu ne mulțumim doar 
să privim slujbele pe internet, nu ne mulțumim 
doar cu un Hristos virtual, ci ne dorim să ne regă-
sim asemenea Sfântului Apostol Toma cu Hristos 
și să ne convingem cu propriile noastre simțuri că 
El este lângă noi și noi suntem lângă El și să excla-
măm așa cum a exclamat și Toma cu mare bucu-
rie: „Domnul meu și Dumnezeul meu!”.

Să fim determinați asemenea lui 
Toma și să Îl dorim pe Hristos

Nu vă descurajați, preaiubiții mei, fiindcă, iată, 
se apropie vremea să ne adunăm iarăși în foișorul 
Cinei celei de Taină și să fim în comuniune depli-
nă cu Hristos – Bucuria noastră. Însă îl rugăm pe 
Sfântul Apostol Toma să ne călăuzească și să ne 
ajute. Să ne dăm toată silința să fim „încăpățânați” 
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asemenea lui Toma, să fim determinați aseme-
nea lui Toma și să Îl dorim pe Hristos, să dorim să 
Îl atingem pe Hristos, așa cum a dorit și Aposto-
lul Toma, fără a ne mulțumi cu răspunsurile con-
venționale care vin de la cei din jur. Însă deplin Îl 
întâlnim pe Hristos numai în Liturghia Bisericii,  
în Casa Domnului.

După cum știm, Mântuitorul Hristos a îngă-
duit absența lui Toma din foișor, atunci când S-a 
arătat prima oară ucenicilor, tocmai pentru a do-
vedi ulterior că El a înviat cu trupul Său cel răs-
tignit, care purta rănile cuielor și lăncii. Domnul 
i-a arătat lui Toma și ucenicilor semnele cuielor și 
coasta Lui străpunsă. Așa cum Domnul a îngăduit 
ca Apostolul Toma să lipsească și de la prohodirea 
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, să ajungă 
mai târziu ca să fie deschis mormântul în care a 
fost așezat preacuratul trup al Preacuratei Maici, 
și atunci s-a constatat că asemenea mormântului 
Mântuitorului și mormântul Maicii Domnului era 
gol, fiindcă Maica Domnului a ajuns pe cea mai 
înaltă treaptă a îndumnezeirii.

Îl rugăm pe Sfântul Apostol Toma 
să ne facă și nouă Casă în ceruri!

Sfântul Apostol Toma L-a propovăduit pe 
Hristos până în îndepărtata Indie. Acolo, ajun-
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gând printre băștinași și aflând că una dintre 
căpeteniile locului căuta un arhitect să-i ridice 
un palat, Sfântul Apostol Toma a primit banii 
de la acest rege local și i-a oferit săracilor, lu-
minându-i pe băștinași cu lumina Adevărului. 
Iar cei botezați de Sfântul Apostol Toma chiar 
purtau numele lui, fiind numiți „tomiți”. După 
o vreme, venind regele să-și vadă palatul, nu 
a găsit nimic, iar Toma a fost pus în lanțuri și  
condamnat la moarte. 

Însă fratele regelui a trecut năprasnic din 
această viață și, ajungând în ceruri, acolo a văzut 
un palat preafrumos, strălucitor. Iar îngerii care 
îi purtau sufletul i-au spus: „Nu este al tău, ci al 
fratelui tău, ridicat de Toma Apostolul!”. Acesta 
în chip minunat s-a întors pe pământ, a înviat 
doar pentru o clipă, pentru a-i cere îngăduința 
fratelui său să locuiască în acel palat din ceruri, 
ridicat prin rugăciunea și milosteniile Sfântului 
Apostol Toma. Desigur, în urma acestei minuni 
și regele care îl condamnase pe Apostolul Toma 
s-a convertit la creștinism, iar acele locuri, în în-
depărtata Indie, au rămas creștine prin lucrarea 
de apostolat a Sfântului Apostol Toma. De aceea, 
îl rugăm pe Sfântul Apostol Toma să ne facă și 
nouă Casă în ceruri!
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Noi avem o singură  
cale pe care o urmăm:  
calea apostolească*

Împreună suntem Biserica  
cea vie a lui Hristos

Hristos a înviat!
Preaiubiții mei, astăzi este o zi deosebită 

pentru mine. Este ziua hirotoniei mele întru ar-
hiereu, săvârșită în Vinerea Luminată de Izvorul 
Tămăduirii, din 2 mai 2008, iată, în urmă cu 12 
ani, la altarul euharistic al Catedralei Mitropoli-
tane din Cluj, prin punerea mâinilor vrednicu-
lui de pomenire Mitropolit Bartolomeu, încon-
jurat de mai mulți ierarhi ai Sfântului Sinod al 
Bisericii noastre. Mulțumesc Preamilostivului 
Dumnezeu pentru această cruce a slujirii și mă 
rog, cu frică și cutremur, să împlinesc întru toa-
te și față de toți voia Sa cea sfântă. 
* Cuvânt la Sfânta Liturghie, sâmbătă, 2 mai 2020, în Paraclisul 
Centrului Episcopal din Stockholm.
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Gândul meu se îndreaptă cu adâncă și in-
tensă rugăciune, întru neîncetată recunoștință, 
către vrednicul de pomenire Mitropolit Barto-
lomeu Anania al Clujului, care îmi este model 
de mărturisire, însă și de caldă, vie și însufle-
țitoare slujire, amintindu-mi cu emoție de anii 
de ucenicie petrecuți cu Înaltpreasfinția Sa. De 
asemenea, rugăciuni înalț și pentru Înaltpreas-
fințiții Mitropoliți Andrei și Serafim, care m-au 
purtat în jurul altarului la primirea cerescului 
har al arhieriei și pentru toți ceilalți ierarhi să-
vârșitori ai hirotoniei mele întru arhiereu. Le 
sunt adânc recunoscător tuturor celor care, cu 
timp sau fără timp, au fost alături de mine pe 
cale, celor care se ostenesc în slujbe, în prive-
gheri, în rugăciuni, tuturor celor din clerul bi-
sericesc și din cinul monahicesc și poporului 
dreptmăritor, căci împreună suntem Biserica 
cea vie a lui Hristos. 

Ești ucenic al lui Hristos  
când asculți mai mult pe  
Dumnezeu decât pe oameni

Astăzi am citit la Sfânta Liturghie, din Fapte-
le Apostolilor (5, 21-32), cuvinte cu putere multă. 
Deosebit de actuale atât pentru vremurile aces-
tea pe care le traversăm, cât și pentru această 
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zi. În Faptele Apostolilor ni se relatează cum 
Apostolii Petru și Ioan, după ce fuseseră elibe-
rați de îngerul Domnului din temniță, învățau 
poporul în Templu. Arhiereii Sinedriului au pus 
„forțele de ordine”, cum am spune astăzi, să îi 
aducă pe apostoli la judecată și le-au cerut să-și 
înceteze propovăduirea și lucrarea. Iar atunci, 
apostolii au dat acest răspuns: „Trebuie să ascul-
tăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni!”  
(Faptele Apostolilor 5, 29). 

Iubite frate, iubită soră, ești ucenic al lui 
Hristos când asculți mai mult pe Dumnezeu de-
cât pe oameni. Când nu taci, deși unii îți cer să 
taci. Când propovăduiești și când slujești, deși 
unii îți cer să încetezi. Aceasta este valabil și 
pentru mine, ca arhiereu, și pentru tine, împre-
ună-slujitorule al altarului, și pentru tine, iubite 
frate și iubită soră, care stai înaintea altarului  
în rugăciune. 

Cu mare durere am fost martor, în această 
perioadă, al unor situații, create în contextul 
pandemiei, care au pus la grea încercare frați 
arhierei din alte țări și Biserici surori. Am văzut 
ierarhi sancționați pentru că au slujit Liturghia, 
deși ordinele statului o interziceau. Am văzut și 
vedem creștini care protestează față de acest 
regim al închiderii bisericilor. Am văzut și în Ro-
mânia o mare urgie îndreptată asupra Bisericii  
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noastre, deși, iată, Înaltpreasfințitul Părinte 
Arhiepiscop Pimen de la Suceava, bolnav de 
coronavirus, s-a împărtășit cu atâția preoți îm-
preună-slujitori din același potir, iar ancheta 
epidemiologică a arătat că virusul nu s-a trans-
mis altora pe această cale. Pentru ce, atunci, 
toată această împotrivire față de Biserică? 

Noi avem cugetul lui Hristos și nu 
putem împrumuta judecata lumii

În aceste zile ale mâhnirii și nedumeririi, 
cuvântul viu al Apostolilor ne stă aproape de 
inimă și ne îmbărbătează. Trebuie să ascultăm 
pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni. Desi-
gur, aceasta nu înseamnă să sfidăm autoritățile 
sau să încălcăm ordinele. Înseamnă, însă, că noi 
avem cugetul lui Hristos și că nu putem împru-
muta gândirea autorităților și judecata lumii. 
Mitra pe care noi, ierarhii, o purtăm pe creștet 
arată că noi judecăm cu mintea lui Hristos, cu 
mintea luminată de Duhul. Știm de la Profetul 
Isaia (55, 8) că „gândurile lui Dumnezeu nu sunt 
ca gândurile oamenilor”. 

Ne conformăm, dar nu ne plecăm cugetele 
unor rațiuni slabe, omenești, contestabile, re-
lative. Respectăm legile și ordinele, dar nu ce-
dăm și nu schimbăm rânduielile Bisericii după 
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astfel de cugete lumești. Iată, și în acest context 
pandemic, unele țări au închis cu totul biserici-
le, altele, mult mai puține, printre care Suedia, 
unde ne aflăm noi, au ales o altă cale. Din ce în 
ce mai mulți apreciază acest „model suedez” de 
confruntare cu epidemia. 

Noi însă avem o singură cale pe care o ur-
măm, calea apostolească: să învățăm poporul 
aceste „cuvinte noi” (Faptele Apostolilor 5, 32) 
ale lui Iisus Cel înviat, să învățăm iertarea și po-
căința, să Îl dăm oamenilor pe Hristos în Sfân-
ta Euharistie. La aceasta am fost chemați, nu 
cu sila, ci cu dragostea față de Hristos și față  
de semeni.

Doi sfinți ierarhi ne arată că, deși 
în exil și lipsiți de pârghiile puterii 
instituționale, lucrarea lor a fost 
mare pentru Biserică

Iubite frate, iubită soră, astăzi, în calendar, 
pomenim doi Sfinți Ierarhi: Atanasie cel Mare, 
Patriarhul Alexandriei, și Atanasie al III-lea Pa-
telarie, Patriarhul Constantinopolului. Ambii 
sfinți ierarhi au trăit în vremuri diferite, însă au 
avut în comun vremuri foarte tulburate ale Bi-
sericii care s-a confruntat cu erezii, învălmășeli 
și primejdii nenumărate. Ambii sfinți au fost 
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mai degrabă arhierei în exil, fiind nevoiți să se 
refugieze din calea persecutorilor și a oponen-
ților Bisericii.

Iată, Sfântul Atanasie cel Mare, în secolul al 
IV-lea, a fost nevoit de cinci ori să plece în exil 
din cauza arienilor. Era arhiepiscop, dar se as-
cundea prin morminte și fântâni, în timp ce 
dușmanii Bisericii păreau că vor birui. A fost 
persecutat toată viața lui nu doar de grupările 
de arieni, ci și de împărații care-i sprijineau pe 
aceștia și chiar și de unii episcopi eretici. Măr-
turisirea și fermitatea Sfântului Atanasie cel 
Mare au biruit într-un final, în ciuda tuturor 
aparențelor, în ciuda faptului că victoria ereti-
cilor părea definitivă. El este cel care a avut un 
rol foarte important la Sinodul Ecumenic de la 
Niceea, din anul 325, dar și la alcătuirea Crezu-
lui pe care îl rostim la Liturghie – toate acestea, 
pentru că a iubit Biserica și pentru că a făcut în-
tocmai ca apostolii: a ascultat de Dumnezeu mai 
mult decât de oameni. 

De partea cealaltă, Sfântul Atanasie al III-lea 
Patelarie a fost patriarh al Constantinopolului în 
secolul al XVII-lea, fiind nevoit să ia calea pri-
begiei. Constrâns de autoritățile turce, a căutat 
ajutor la țările europene creștine, însă, văzând 
cum catolicii condiționau ajutorul de semnarea 
unei mărturisiri de credință papale, a renunțat. 
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El a găsit ocrotire în Țara Moldovei, unde era 
domnitor Vasile Lupu și unde a păstorit credin-
cioșii din Galați și Brăila vreme de 12 ani. A mu-
rit în exil, pe drumuri, pe când se întorcea din 
Rusia, unde fusese tot pentru a obține sprijin 
pentru Biserica Constantinopolului aflată în ro-
bia turcească. 

Iată, așadar, cum acești doi sfinți ierarhi ne 
arată că, deși în exil și lipsiți de pârghiile puterii 
instituționale, lucrarea lor a fost mare pentru 
Biserică. Aceasta ne întărește pe noi, căci ve-
dem că la Dumnezeu nu autoritatea instituțio-
nală este ceva, ci autoritatea duhului și a slujirii, 
autoritatea mărturisirii.

Cum poate un om care este orb  
și paralizat să nu fie povară 
pentru cei din jur, ci lumină, 
sprijin, mângâiere

Mai pomenim astăzi pe Sfânta Matrona de 
la Moscova, mutată la lăcașurile cerești la 2 mai 
1952. Nu vreau să lungesc cuvântul meu, dar, fra-
te și soră de pretutindeni, nu ezita să alergi întru 
rugăciune la această mare sfântă și ajutătoare a 
creștinilor din vremurile de pe urmă. Câtă su-
ferință a putut încăpea în acest trupușor, atâta 
har a încăput în inima acestei creștine. Născută 
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oarbă, paralizată la 17 ani, traversând vremurile 
persecuției bolșevice, unicul scop al vieții sale 
a fost de a sluji altora. Iată minunea lui Dumne-
zeu: cum poate un om care este orb și paralizat 
să nu fie povară pentru cei din jur, ci lumină, 
sprijin, mângâiere pentru mii și mii de oameni? 

Aceasta a fost Sfânta Matrona și aceasta a 
fost minunata sa lucrare. Înaintea adormirii 
sale, Sfânta a zis: „Toți, toți să veniți la mine și 
să-mi povestiți necazurile voastre, de parcă aș 
fi vie, căci eu vă voi vedea, vă voi auzi și vă voi 
ajuta!” Să facem ascultare de acest cuvânt! Am 
făcut și eu ascultare, iar în urmă cu câțiva ani 
am ajuns la moaștele Sfintei Matrona în Mă-
năstirea de maici Acoperământul Maicii Dom-
nului din Moscova. Am simțit multă alinare și 
întărire atunci când m-am închinat la moaștele 
Sfintei Cuvioase Matrona. Să ne agățăm cu toa-
tă puterea rugii noastre de Sfânta Matrona și de 
alți sfinți ajutători ca să depășim zidul ispitelor  
și al încercărilor! 
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De am avea și noi dragoste 
și inimă de mironosiță! *

Niște biete femei, lipsite de 
apărare, nu aveau altă armă 
asupra lor decât dragostea  
pentru Hristos

Preaiubiții mei, în această duminică le prăz-
nuim în mod deosebit pe Sfintele Femei Mi-
ronosițe, pe Sfintele Ucenițe ale Domnului. Le 
prăznuim pentru curajul lor mai mare decât al 
ucenicilor, căci L-au urmat pe Hristos pe Golgo-
ta și au rămas la picioarele crucii Sale până la 
sfârșit. Le prăznuim pentru fidelitatea, credin-
cioșia lor, căci cu o nedezmințită dragoste au ră-
mas alături de Domnul și după ce a murit, fiind 
primele care au venit la mormântul Său. 

Dragii mei, nu atât pentru a împlini un ritual 
funerar au venit ele în zori de zi la mormântul 
Domnului, cât pentru a-L vedea încă o dată pe 
Cel Care le-a scos din iadul cel mai de jos al vie-
* Cuvânt la Sfânta Liturghie în Duminica Mironosițelor,  
3 mai 2020, în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm.
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ții lipsite de Dumnezeu în care se aflau înainte 
de întâlnirea cu El. Iar toate acestea, în timp ce 
ucenicii stăteau cu frică închiși în casă, ferin-
du-se de furia ucigașă a mulțimilor întărâtate 
de farisei. 

Ele, niște biete femei, lipsite de apărare, nu 
aveau altă armă asupra lor decât dragostea pen-
tru Hristos. Nu înțelegeau prea mult din cele 
care se întâmplau. Nu aveau o explicație rațio-
nală a evenimentelor. De altfel, nici ucenicii nu 
o aveau. Însă aveau o cunoaștere tainică a inimii 
care le spunea ce anume era de făcut: să-L ur-
meze pe Domnul până la capăt, până la moarte 
și dincolo de moarte.

Această lume parcă s-a 
transformat într-un mormânt 
peste care cineva a prăvălit 
o piatră grea

După cum vedem în Evanghelie, se între-
bau neliniștite: „Cine ne va prăvăli nouă piatra 
de la ușa mormântului?” (Marcu 16, 3). Așadar, 
ele mergeau la mormânt fără să aibă vreo șansă 
rezonabilă de a putea măcar să-l deschidă, nici-
decum să efectueze ritualul ungerii cu aromate. 
Însă inima le spunea altceva. Le îndemna să fie 
aproape de Domnul, să-L caute pe Domnul, să 
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înfrunte orice pericol, să nu țină seamă nici de 
soldații romani care păzeau mormântul la ordi-
nul lui Pilat, nici de piatra grea a mormântului, 
nici de mânia paranoică a fariseilor. 

Oh, iubite frate și iubită soră, de am avea 
și noi dragoste și inimă de mironosiță! Iată, ne 
aflăm în vremuri în care stăm în această lume 
care parcă s-a transformat într-un mormânt 
peste care cineva a prăvălit o piatră grea. O at-
mosferă de frică și de apăsare s-a lăsat peste 
tot. Și ne întrebăm, ca mironosițele, cine va pu-
tea da jos pentru noi această piatră? Cine ne va 
putea elibera de apăsare, de frică, de mâhnire? 
Desigur că Hristos! Hristos, Cel Care ne-a răs-
cumpărat pentru totdeauna! Hristos, Cel Care 
ne scoate din întuneric și din umbra morții! 

Atunci suntem vii, când nu ne  
vom mulțumi cu ceea ce vedem  
cu ochii, ci când vom îndrăzni  
să credem cu inima! 

Ajungând mironosițele la mormântul Dom-
nului, sunt întâmpinate de un înger, îmbrăcat în 
veșmânt alb, care le spune: „Nu vă înspăimân-
tați! Căutați pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? 
A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus” 
(Marcu 16, 6). De ce îngerul le-a întrebat retoric: 
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 „Căutați pe Iisus Nazarineanul?” Sigur că pe El 
Îl căutau! Iubită soră, iubite frate, dacă sufletul 
nostru se află într-o permanentă căutare a lui 
Iisus, Îl va descoperi. Chiar și atunci – sau mai 
ales atunci – când întunericul pare a acoperi ca 
o piatră grea viața noastră. 

Dacă noi vom avea suflete vii, suflete care tân-
jesc și-L caută pe Domnul, atunci când ne va fi cel 
mai greu, atunci când totul va părea complet dă-
râmat, când va părea că răul și moartea au biru-
it, atunci Îl vom vedea pe Hristos Cel Răstignit și 
Înviat. Atunci suntem vii, când căutarea noastră 
nu încetează! Atunci suntem vii, când nu ne vom 
mulțumi cu ceea ce vedem cu ochii, ci când vom 
îndrăzni să credem cu inima! Atunci suntem vii, 
când nu ne vom resemna cu ceea ce ne spune 
„rațiunea”, ci când vom urma îndemnul inimii 
care a fost atinsă de degetul lui Dumnezeu!

Îngerul le întreabă pe mironosițe dacă Îl cau-
tă pe Iisus Nazarineanul. Or, acesta este numele 
istoric al Mântuitorului, scris și pe tăblița de pe 
Crucea răstignirii, la ordinul lui Pilat. Însă Iisus 
Nazarineanul înviat era confirmarea că El este, 
într-adevăr, Hristosul! El este Cel profețit și Cel 
îndelung așteptat! El este Mesia, Alfa și Omega, 
Începutul și Sfârșitul! După cum știm, Hristos 
Cel Răstignit și Înviat se arată mironosițelor în-
tâia oară după Înviere. „Le-a întâmpinat zicând: 
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Bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins 
picioarele Lui și I s-au închinat” (Matei 28, 9). 

Mironosiței Maria Magdalena, aflată la mor-
mânt, i s-a arătat și ei Iisus, însă ea L-a confundat 
cu grădinarul, zicându-I: „Doamne, dacă Tu L-ai 
luat, spune-mi unde L-ai pus și eu Îl voi ridica” 
(Ioan 20, 15). Iisus a chemat-o pe nume: „Maria!”. 
Întorcându-se spre El, i s-au deschis ochii și 
L-a recunoscut, zicându-I evreiește: „Rabbuni! 
(adică, Învățătorule)” (Ioan 20, 16). Iubite frate, 
iubită soră, ce minunat este atunci când Îl întâl-
nim și noi pe Hristos Cel Răstignit și Înviat în 
grădina inimii, chemându-ne pe nume, așa cum 
a chemat-o odinioară, în grădina mormântului 
Învierii, pe purtătoarea de mir din Magdala!

În Biserică, femeia nu a fost  
și nu va fi nicicând mai prejos 
decât bărbatul în ceea ce 
privește nevoința, înțelepciunea, 
mărturisirea, jertfa.

Preaiubiții mei, astăzi, în Duminica Mirono-
sițelor vestitoare ale Învierii, cinstim femeia 
creștină! Cinstim pe bunicele, pe mamele, pe 
soțiile, pe surorile, pe fiicele noastre! Avem un 
nor de mărturii, de-a lungul istoriei, cu privire 
la curajul, demnitatea și sacrificiul atâtor femei!  
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Femeia este la mare cinste în Biserica Ortodoxă. 
Numai dacă ne gândim la faptul că cel mai de sea-
mă rod al neamului omenesc este Maica Domnu-
lui, avem o idee despre rolul și responsabilitatea 
femeii în istoria mântuirii noastre. Sunt mulțime 
de femei care sunt cinstite pentru viața lor sfântă. 

Le avem pe sfintele femei „întocmai cu Apos-
tolii”: Maria Magdalena, Nina, Tecla, care au răs-
pândit lumina Evangheliei. Le avem pe sfintele fe-
mei mucenițe care au înfruntat cu mult curaj pe 
prigonitori, îndurând din dragoste față de Hristos 
torturi cumplite. Le avem pe sfintele femei cuvi-
oase care s-au nevoit în mănăstiri și în pustnicie. 
Le avem pe mamele sfinte care au dus o viață de 
familie și de evlavie, în frunte cu mamele Sfinți-
lor Trei Ierarhi: Emilia – mama Sfântului Vasile cel 
Mare; Nona – mama Sfântului Grigorie Teologul și 
Antuza – mama Sfântului Ioan Gură de Aur. 

Le avem pe soțiile sfinte, gândindu-ne în 
mod deosebit la doamna Maria, soția Sfântului 
Voievod Constantin Brâncoveanu, și la Despina 
Milița, soția Sfântului Voievod Neagoe Basarab. 
Nu le putem uita pe sfintele femei mărturisi-
toare din perioada bolșevismului anticreștin și 
ateu, însă nici pe cele care au ținut țara în pal-
mele lor muncite și în obrajii lor brăzdați de la-
crimi atunci când soții lor erau pe front sau în 
lagăre și în închisori. Iată, acest nor de mărturii 
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ne stă înainte, mărturisind că, în Biserică, feme-
ia nu a fost și nu va fi nicicând mai prejos decât 
bărbatul în ceea ce privește nevoința, înțelep-
ciunea, mărturisirea, jertfa!

Mărturia lor a fost esențială 
pentru supraviețuirea noastră ca 
Biserică și neam

V-am mai îndemnat – și vă îndemn și acum 
– să cinstim consecvent și nu doar în această 
Duminică a Mironosițelor pe mamele și surorile 
binecredincioase ale neamului. Neîncetat să ne 
aducem aminte, să ne rugăm și să vorbim despre 
jertfa lor. Nu doar pentru că așa este drept, ci și 
pentru că avem nevoie imperioasă de astfel de 
mărturii, de astfel de repere. Pentru că suntem 
obligați să le cinstim, să le înțelegem, să le pre-
țuim și să le urmăm. 

Pentru că mărturia lor a fost esențială pentru 
supraviețuirea noastră ca Biserică și neam. Și de 
modul în care ne raportăm la ea va depinde și su-
praviețuirea noastră pe mai departe. Așadar, mul-
țumindu-le și cinstindu-le pe toate mărturisitoa-
rele, mucenițele, cuvioasele și dreptele femei de-a 
lungul vremii, începând cu Sfintele Mironosițe, să 
ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să ne facă 
vrednici de o astfel de moștenire luminoasă.
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Am primit un canon greu 
de la Dumnezeu, spre 
trezire și pocăință*

Doar rugăciunea, pocăința și 
apropierea de Dumnezeu prin 
Sfintele Taine ne pot izbăvi de 
orice fel de molimă

Preasfinția Voastră, trăim vremuri grele, 
parcă mai grele ca niciodată pentru genera-
ția noastră, vremuri despre care povesteau 
doar străbunii noștri, cei tare încercați. La 
fel ca odinioară, și astăzi reazemul de căpă-
tâi al neamului nostru românesc este credin-
ța. Credeți că rugăciunea ne-ar putea izbăvi 
de această molimă?

Doar rugăciunea, pocăința și apropierea de 
Dumnezeu prin Sfintele Taine ne pot izbăvi de 
orice fel de molimă, inclusiv de una mai pericu-
loasă și mai dură decât cea a acestui virus gripal.  
* Interviu realizat de Cristian Curte, Formula AS, nr. 1410 (12), 
26 mart.- 2 april. 2020.
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Firește că sunt de folos toate acele măsuri igie-
nice care limitează acțiunea bolii. Dar să nu ne 
lăsăm amăgiți – puterea omului e limitată față 
de boală. Chiar și duritatea măsurilor luate la ni-
vel planetar o demonstrează, în mod paradoxal. 
Atâtea țări sunt acum în stare de urgență, mul-
te din ele foarte dezvoltate, cu sisteme sanita-
re la care românii pot doar visa, e folosită toată 
această nouă tehnologie, tot progresul științei, 
într-o sforțare titanică pentru a combate... o gri-
pă care nu e la fel de agresivă ca cea spaniolă, 
pentru a rămâne la aceeași „familie” de viruși. 
Rata mortalității e mai mare, cel puțin pe datele 
provizorii din prezent, decât cele de la răceala 
obișnuită, dar nu este dramatică așa cum a fost 
în alte epidemii. Așa că mă gândesc oare cum ar 
face față actualele state, actualele sisteme, tot 
acest progres și toată această știință și tehno-
logie unei epidemii precum celei de ciumă din 
trecut? Dacă ele par a nu face față decât prin mă-
suri extreme actualei epidemii, oare pe timp de 
ciumă ce ar fi? Astfel reîncadrată chestiunea, va 
fi mult mai clară limita eforturilor omenești în 
combaterea unei boli. Da, răspunsul la molimă, 
precum și la orice altă plagă îngăduită de Dum-
nezeu asupra noastră, a fost, este și va rămâne 
același: pocăința, întoarcerea la Dumnezeu, în-
dreptarea vieții și ascultarea de poruncile evan-
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ghelice. Să nu uităm că, pentru creștinii din ve-
chime, molima era văzută ca prilej de martiriu. 
Au existat câteva epidemii foarte devastatoare 
în primele secole ale creștinismului. Autorități-
le imperiale și cele religioase păgâne erau total 
neputincioase în a combate flagelul, precum și 
în a consola oamenii. Singurul răspuns în fața 
epidemiei era fuga în zone retrase, pentru cine 
avea unde fugi, precum și... izolarea față de cei 
bolnavi. Aceștia erau părăsiți de cei dragi, iar cei 
morți erau lăsați de izbeliște. Creștinii au avut 
o reacție cu totul opusă, revoluționară pentru 
acele timpuri. Au aplicat „metoda” evanghelică 
de combatere a molimei: au cercetat pe cei bol-
navi, au hrănit pe cei părăsiți, au înmormântat 
pe cei morți. Atât pe ai lor, cât și pe ai păgâni-
lor. Și a dat roade: mortalitatea a fost mai mică 
acolo unde erau creștini. Izolarea și separarea 
nu funcționa, pentru că cei bolnavi erau lipsiți 
de îngrijirea elementară (hrană, apă), cât și de 
cea afectivă. Și nu toți din cei contaminați mu-
reau efectiv de boală, ci din cauza abandonării 
lor. Firește că era riscant. Creștinii se puteau 
contamina ușor, dat fiind că nu ezitau să in-
tre în casele celor infectați, și unii dintre ei nu 
supraviețuiau. Dar pentru ei o astfel de moar-
te era echivalată cu martiriul, așa cum o arată 
omiliile păstorilor duhovnicești din acea vreme.  
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Mă întreb însă, revenind la prezent, dacă ar 
bântui ciuma acum, oare nu cumva tot această 
„metodă” evanghelică ar fi mai rodnică? Sau am 
reveni la aceeași reacție ca pe vremea păgânilor, 
cu bolnavii abandonați, cu morții lăsați pe străzi 
să putrezească..., pentru că sistemele ar fi total 
depășite și pentru că „distanța socială” și paza 
de cel contaminat ar fi singurele răspunsuri de 
care e în stare toată știința și medicina noastră? 

Ne lăsăm amăgiți de acest 
dramatism al măsurilor 
extraordinare și al „infodemiei”

Autoritățile statului ne cer să nu ieșim din 
casă, carantina fiind, cel puțin deocamdată, 
cea mai bună soluție de prevenire a infecției. 
Pentru cei activi, patru pereți seamănă teri-
bil cu o celulă. Cum am putea să stăm acasă 
cu Dumnezeu fără să intrăm în depresie?

Dacă stăm acasă cu Dumnezeu, atunci nu 
am fi în depresie, deci răspunsul se află în în-
trebare. Carantina este răspunsul actual aflat la 
dispoziția autorităților și celor pe care-i consi-
derăm experți în medicină și epidemiologie. Ea 
nu ar trebui absolutizată, fetișizată, transfor-
mată în panaceu, în conștiința noastră. Arată, 
așa cum am spus mai sus, tocmai fragilitatea și 



Cuvinte de mângâiere în vremea pandemiei

171

vulnerabilitatea omului și a științei sale, pentru 
că izolarea observ că e singura reacție pe care 
o avem, ca societate laică, din Antichitate, tre-
când prin Evul Mediu, până în prezent. În loc să 
conștientizăm această stare de vulnerabilitate, 
pare, dimpotrivă, că ne punem nădejdea exclu-
siv în aceste mijloace precare de prevenție. În 
loc să descoperim cât de slabi suntem, cât de 
smeriți, ne lăsăm cumva amăgiți de acest dra-
matism al măsurilor extraordinare și al „infode-
miei”, și de aici și anxietatea care ne bântuie și 
care adâncește sau provoacă depresie. Dar mai 
este un motiv de deprimare, iar aici vreau să îm-
brățișez în gând, din toată inima, pe toți crești-
nii care suferă pentru că nu mai au voie să par-
ticipe la Dumnezeiasca Liturghie, fie pentru că 
aceasta s-a oprit de tot, cum e în Grecia, fie pen-
tru că li s-au închis ușile bisericilor, ca în Româ-
nia. Compătimesc și sufăr și eu împreună cu ei 
și gândul meu este că am primit un canon greu 
de la Dumnezeu, spre trezire și pocăință. Poate 
nu am fost întru totul conștienți de marele dar 
al libertății de credință. Poate am luat ca fiind 
de la sine înțeleasă participarea la Liturghie, la 
slujbele Bisericii. Iată că nu e așa! Iată că trăim 
acest moment, fără precedent prin amploarea 
sa, în care în atâtea părți ale lumii creștinești 
mădularele Bisericii nu mai au acces direct la  
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Liturghie... Așadar, e de înțeles frământarea, e 
de înțeles neliniștea. Ce trebuie să facem este să 
îngenunchem alături de acești frați mai mici ai 
lui Hristos și să ne rugăm împreună Preamilos-
tivului Dumnezeu, pentru a ne dărui iertare și 
pentru a putea face din acest canon prilej de tă-
măduire sufletească și de trezire duhovnicească.

Mai rea decât epidemia în sine  
mi se pare a fi această epidemie  
a panicii care ne comprimă

Și pentru că am vorbit de deprimarea celor 
din carantină, aș vrea să vorbim și de panica 
pe care o instalează acest nou virus. Ce leac 
are Biserica pentru ea? Cum să ne izbăvim de 
marea frică a morții, care pe mulți îi face să 
își piardă cumpătul?

Oare nu suntem cu toții datori cu o moar-
te? De când este supraviețuirea cu orice preț, 
eventual al libertății sau al comuniunii litur-
gice, un scop demn de ființa umană? Mai rea 
decât epidemia în sine mi se pare a fi această 
epidemie a panicii, care ne comprimă, ne redu-
ce existența la o condiție strict biologică. Viața 
devine o chestiune de supraviețuire minimală, 
biologică. Dar nu aceasta e viața cea adevărată, 
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viața cea vie, cum spunem în unele cântări bi-
sericești. Viața care merită trăită este cea pli-
nă de sens, este viața în comuniune, este viața 
dăruirii de sine, viața în Hristos. Viața lipsită 
de acest orizont al demnității umane, dacă vor-
bim despre necreștini, viața lipsită de Hristos, 
dacă vorbim de noi, cei din Biserică, este mai 
rea decât moartea. „Mila Ta e mai bună decât 
viața”, spune Prorocul David în Psalmul 62, in-
suflat de Dumnezeu. Biserica are, așadar, acest 
rol profetic de a aduce aminte oamenilor des-
pre sensul vieții, despre lucrurile fundamenta-
le, despre demnitatea existenței umane. Moar-
tea nu este cea mai mare nenorocire. Cea mai 
mare nenorocire, pentru noi, este să rămânem 
fără Hristos. Afară din Împărăția cerurilor. Nu 
ne spune oare Însuși Mântuitorul: „Cel ce-și 
iubește viața o va pierde?” (Ioan 12, 25). Cuvân-
tul acesta surprinde taina vieții umane: atunci 
când transformăm supraviețuirea biologică în 
scop în sine, iar nu în mijloc de accedere la o 
viață cu sens, la o viață înzestrată, demnă, toc-
mai atunci ne-o pierdem, rămânem fără di-
mensiunea ei umană. Rămâne o viață animali-
că, instinctuală, dominată de frici, senzații, 
impulsuri, ușor de controlat. O viață de sclavie 
spirituală, dar deseori și fizică, socială. De ace-
ea frica de moarte, panica, sunt de la diavol, 
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pentru că ne deposedează de discernământ, de 
demnitate, de libertate. Tot Mântuitorul spune: 
„ Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar sufletul 
nu pot să-l ucidă” (Matei 10, 28). Singura frică 
lucrătoare pentru noi este frica de Dumnezeu, 
amintirea Judecății de obște prin care toți vom 
trece, unde toți vom da seama. Acolo, dacă avem 
îndreptat gândul nostru, atunci frica de moar-
tea biologică nu ne va mai domina. Dar noi mai 
avem încă un motiv pentru care frica de moar-
te ar trebui să fie depășită: Învierea. Învierea 
pentru care ne pregătim în acest Post Mare, în 
care pătimim de pe urma măsurilor de urgență 
în viața Bisericii. Nu spunem noi la slujba din 
noaptea Paștilor, împreună cu un mare Părinte 
al Bisericii, Sfântul Ioan Gură de Aur: „Unde-ți 
este, moarte, boldul?”. Credem sau nu acestor 
cuvinte? Dacă vom crede, atunci ne vom elibe-
ra de frică și de panică. 

„Profit” de fiecare slujire  
pe care o pot aduce cu  
credincioșii noștri acum

Părinte episcop, îi păstoriți pe românii orto-
docși din Europa de Nord și aș vrea să vă în-
treb cum trec frații noștri care vă sunt fii du-
hovnicești prin această încercare?
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Căutăm să trecem prin această încercare 
încredințându-ne proniei lui Dumnezeu. Am 
avut și avem câteva cazuri de români afectați de 
această molimă. Căutăm să le asigurăm asisten-
ță religioasă și socială. Am avut inclusiv un caz 
de român care a murit, fiind infectat de corona-
virus. Fratele Ioan era înaintat în vârstă, avea 87 
de ani, însă până în ultima clipă, în pofida mul-
tor boli de care suferea, era foarte activ în co-
munitatea noastră euharistică din Stockholm. A 
fost un om de mare ispravă și am dat slavă lui 
Dumnezeu că a primit, la spital, înainte de a ple-
ca la Domnul, Sfintele Taine. A murit împăcat cu 
Dumnezeu, ceea ce este esențial. Și mă gândesc 
cu mare durere la toți cei care mor în izolare, 
departe de cei iubiți ai lor, din cauza acestei epi-
demii. Să-i mângâie Domnul pe toți! De aseme-
nea, căutăm să ținem vie viața liturgică în aces-
te condiții de limitare, diferite de la țară la țară. 
„Profit” de fiecare slujire pe care o pot aduce 
cu credincioșii noștri pentru a-i conștientiza cu 
privire la marele dar pe care-l avem de a putea 
fi împreună, slăvindu-L pe Dumnezeu și îm-
părtășindu-ne de El. În timp ce frații noștri din 
România nu mai au, pentru moment, acest dar 
ceresc...
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Să nu capitulăm! Să nu 
abandonăm lupta, căci  
Hristos are ultimul cuvânt!

Pentru că am vorbit de români, nu aș putea 
să îi trec cu vederea pe scandinavii în mijlo-
cul cărora trăiți. Dacă în sudul continentu-
lui pare că s-a dezlănțuit iadul, în nordul 
său domnește pacea. Care credeți că e secre-
tul nordicilor? De ce sunt ei mai puțini afec-
tați decât restul?

Nordicii sunt mai reținuți, după cum se știe. 
Însă și aici am observat aceeași panică, la un 
moment dat, cu aceleași manifestări ca peste 
tot: supermarketuri golite, lume alergând după 
provizii etc. Dar nu a durat prea mult și lucruri-
le au intrat oarecum într-un ritm mai obișnuit. 
E adevărat că nu e la fel peste tot în Scandinavia. 
În Suedia abordarea este, încă, mai cumpănită, 
mai reținută. Nu s-au interzis adunările publi-
ce, ci s-au pus limite, însă în alte țări, ca Dane-
marca, limita este mai severă și este mai dificil 
pentru credincioșii noștri. În Norvegia au optat 
pentru a introduce în carantină pe oricine ve-
nea din afară, trecând granița. Numărul celor 
infectați și al victimelor este mult peste ce este 
în România și, din acest punct de vedere, aș re-
marca, o dată în plus, atmosfera mai reținută de 
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aici. Acestea sunt însă amănunte provizorii, căci 
situația este destul de schimbătoare. 

La final, aș vrea să vă rog să adresați un cu-
vânt cititorilor noștri și să le propuneți o ru-
găciune pe care să o poată spune în aceste 
ceasuri grele, pentru a fi ocrotiți de Mântui-
torul împreună cu familiile lor și cu tot nea-
mul nostru românesc.

Iubiții mei, Hristos a înviat! A înviat biruind 
moartea și iadul! A înviat vindecând firea ome-
nească de căderea lui Adam și deschizând por-
țile Raiului! A înviat ca să ne elibereze pe noi de 
frică, de moarte, de stricăciunea firii și de ata-
șamentele noastre bolnăvicioase! A înviat ca să 
ne lumineze și să ne sfințească! Să ne facă îm-
preună-părtași firii Sale! A înviat ca să ne dăru-
iască veșnicia și comuniunea cu sfinții, cu înge-
rii și cu Maica Sa Preasfântă! A înviat ca El să fie 
împreună cu noi, iar noi împreună cu El, la Cina 
Sa cea de Taină! Aceasta este singura realitate 
care contează, singura veste adevărată, singurul 
scop demn de a fi urmărit, singura parte bună 
pe care ne-o putem alege pentru a ne mântui și 
a ne bucura cu o bucurie desăvârșită ce nimic 
nu o poate strica. Trăim vremuri grele, în care 
bisericile sunt închise, în care credința ne este 
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pusă la încercare. Să nu capitulăm! Să nu aban-
donăm lupta, căci Hristos are ultimul cuvânt! 
Nu uitați: vai de cei prin care vine ispita! Vai de 
cei fricoși, cum spune Sfântul Ioan Evanghelis-
tul în Apocalipsă. Vai de cei care nu iau aminte la 
cuvintele și avertismentele Mântuitorului! Dar 
ferice de cei care-și păstrează credința până la 
sfârșit! Va trece și această epidemie, va trece și 
această încercare. Contează cum o traversăm și 
cum vom fi noi după ce va trece încercarea. Să 
căutăm să fim mai deșteptați, mai conștienți de 
condiția noastră de creștini ai acestor timpuri, 
mai conștienți de importanța Liturghiei și a ce-
lorlalte Sfinte Taine ale Bisericii. Iar acum să ne 
rugăm cu umilință, zicând: 

Rugăciune în aceste  
vremuri de molimă

Doamne, nedumeriți și fără de glas ne aflăm 
în fața acestei încercări abătute asupra noastră. 
Luminează întunericul nostru, depărtează gân-
durile cele de îndoială și de frică, întărește-ne 
pentru a ne putea duce crucea și arată-ne nouă 
izbăvirea din primejdie. Primește-ne înapoi la 
Sfântul Tău Jertfelnic, ca să ne putem hrăni cu 
Sfântul Tău Trup și Scumpul Tău Sânge, pentru 
adăugirea harului și a vieții. Primește-ne pe noi 
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întru pocăință, primind mărturisirea noastră și 
dându-ne iertare de păcate și greșeli. Nu ne pă-
răsi, Tu, Cel Care nu ai părăsit pe Adam în iad. 
Nu ne întoarce fața, Tu, Cel Care fața Ți-ai dă-
ruit-o prigonitorilor Tăi care Ți-au acoperit-o 
cu scuipări și palme. Nu ne lipsi de Tine, Tu, Cel 
Care în mijlocul ucenicilor Tăi înfricoșați Te-ai 
arătat după Înviere, pentru a adeveri credința 
și dragostea lor în Tine. Așa, Doamne, primește 
această smerită cerere și ne izbăvește de ispite 
și ne scoate din necazuri și strâmtorări, pentru 
rugăciunile Preasfintei Maicii Tale, ale Înainte-
mergătorului și Botezătorului Tău Ioan, Dască-
lul pocăinței, și ale tuturor sfinților Tăi. Amin.
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Acatistul Sfântului  
Cuvios Mucenic  
Sven de la Arboga,  
vindecătorul de boli  
și izbăvitorul de molimă

După începutul obișnuit, se zice:
 
Condacul 1
Cuviosului Mucenic Sven de la Arboga, ne-

voitorului viking înțelept și misionar, pașnic, se-
nin, blând și smerit, care sufletul și-a pus pentru 
aproapele, mărturisitorului dreptei credințe în 
Suedia, care, prin rugăciunile sale, ne izbăvește 
din necazuri și din tot felul de boli, cu dragoste să-i 
cântăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Mucenice  
Sven, izbăvitorule de molimă!

Icosul 1 
Cel ce odinioară s-a arătat în cuptorul cel de 

șapte ori încins, în Babilon, celor trei tineri ne-
prihăniți și postitori, Anania, Azaria și Misael,  
adică Îngerul Care era Dumnezeu-Cuvântul, 
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Domnul nostru Iisus Hristos, al doilea Ipostas al 
Preasfintei Treimi, și i-a răcorit prin cercetare 
dumnezeiască, așa încât treimea de tineri dăn-
țuia duhovnicește în mijlocul flăcărilor și cânta 
Dumnezeului Savaot, Acesta și pe tine, Sfinte 
Sven, care trăiai în mijlocul cuptorului arzător, 
chinuitor și nimicitor al idolatriei vikinge, te-a 
răcorit, trimițând raza neziditului har dumne-
zeiesc ca să se atingă de inima ta și să te cheme 
la cunoașterea Unicului și Adevăratului Dum-
nezeu și la viețuirea creștinească și îngerească, 
pentru care te fericim așa: 

Bucură-te, îngere pământesc ce vestești pe 
Îngerul Sfatului celui mare,

Bucură-te, om ceresc, a cărui laudă a îmbră-
țișat pământ și mare;

Bucură-te, că de la chip ai ajuns la asemăna-
rea dumnezeiască,

Bucură-te, ai cărui pași au fost ocrotiți de 
pronia cerească;

Bucură-te, tânăr preafrumos, sincer căută-
tor al Adevărului,

Bucură-te, că Acesta ți S-a descoperit deplin 
în Ipostasul Mântuitorului;

Bucură-te, că Regatul Suediei se laudă cu 
mijlocirile tale,

Bucură-te, că Biserica Ortodoxă se îmbogă-
țește cu pomenirile tale;
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Bucură-te, că Domnul te-a preamărit ca pe 
un adevărat rob al Său,

Bucură-te și, cu stăruitoarele tale rugăciuni, 
izbăvește-ne de cel rău;

Bucură-te, că de toată înșelăciunea și necu-
răția păgână te-ai lepădat,

Bucură-te, că de adevărul dreptei credințe 
cu toată inima te-ai apropiat; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Mucenice Sven, 
izbăvitorule de molimă!

Condacul 2 
Născutu-te-ai, fericite Sven, „în latura și în 

umbra morții”, adică în ținuturile întunecate de 
închinarea la idoli din Europa de miazănoapte, 
în Regatul Suediei, din părinți vikingi care nu au 
cunoscut Lumina Bunei-Vestiri a Întrupării Cu-
vântului – „singurul lucru nou sub soare”, dar și 
mântuitor de suflet –, însă Domnul, Cel ce „vrea 
ca tot omul să se mântuiască și la cunoștința 
Adevărului să vină” și nicicând nu Se lasă ne-
mărturisit popoarelor, te-a ales pe tine a fi fiu și 
propovăduitor al Evangheliei păcii în ținuturile 
vikingilor, căci ei nu știau să cânte: Aliluia!

Icosul 2
Fiind plecat din ținuturile natale pentru felu-

rite treburi pământești, vremelnice și trecătoa-
re, prealăudate Sven, ai aflat comoara credinței  



† MACARIE, Episcopul românilor din Europa de Nord

184

celei adevărate și că există și cele cerești, veș-
nice și nestricăcioase, pentru care cuvine-se 
cu adevărat omului a se nevoi să le câștige încă 
din lumea aceasta; deci, luminat fiind de Sfântul 
Duh, cu toată râvna și dragostea ai cerut să fii 
înscris în rândurile celor ce se pregăteau pen-
tru sfânta luminare, ca să înveți tainele credin-
ței creștine, pentru care te fericim așa: 

Bucură-te, că în căutarea celor pământești ți 
s-au descoperit cele cerești,

Bucură-te, că ne înveți prin pilda ta să nu 
ne-alipim inima de cele pământești;

Bucură-te, că, îndeletnicindu-te cu cele vre-
melnice, ți s-au descoperit cele veșnice,

Bucură-te și insuflă-ne înțelepciunea de a nu 
ne lăsa înăbușiți de cele vremelnice;

Bucură-te, că, plecând după cele stricăcioa-
se, ți s-au dăruit de Domnul cele nestricăcioase,

Bucură-te și ajută-ne să luptăm și să biruim 
toate gândurile și plăcerile păcătoase;

Bucură-te, că te-ai rănit de dragostea lui 
Hristos – Mirele ceresc,

Bucură-te, mângâierea creștinilor care bine 
se nevoiesc;

Bucură-te, căci cu toată întrarmarea Crucii 
te-ai îmbrăcat,

Bucură-te, că tot cugetul trupesc, lumesc și 
diavolesc ai lepădat;
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Bucură-te, căci cu pavăza dreptei credințe 
te-ai împrejmuit,

Bucură-te, căci pentru aceasta toți demonii 
din iad te-au pizmuit;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Mucenice Sven, 
izbăvitorule de molimă!

Condacul 3
Cu picioare sprintene ca ale cerbului alergai, 

fericite Sven, acolo unde se propovăduia cuvân-
tul lui Dumnezeu, deschizându-ți ochii inimii 
și hrănindu-te și adăpându-te cu nesaț din am-
brozia cea cerească a Sfintelor Scripturi celor 
de Dumnezeu insuflate, luând parte cu dragoste 
serafimică și trezvie heruvimică la Liturghia ca-
tehumenilor și cântând cu bucurie: Aliluia!

Icosul 3
În Liturghiile celor chemați, de trei ori feri-

cite Sven, te pregăteai pentru Taina Sfântului 
Botez prin rugăciuni și cântări și prin asculta-
rea și tâlcuirea citirilor din Apostol și din Sfânta 
Evanghelie, iar mintea ți se lumina, credința ți 
se statornicea, nădejdea ți se întărea, dragostea 
față de Dumnezeu și față de semeni ți se desă-
vârșea, sufletul ți se întărea și primea noi pu-
teri, iar noi, minunându-ne de râvna și sporirea 
ta, te lăudăm așa: 



† MACARIE, Episcopul românilor din Europa de Nord

186

Bucură-te, căci ca un bici ai mânuit credința 
prin chemările dumnezeiești, 

Bucură-te, căci, prin cuvântul dumnezeiesc, 
ai pus pe fugă taberele vrăjmașilor netrupești;

Bucură-te, că din apa credinței sufletul  
ți-ai adăpat,

Bucură-te, că prin pilda vieții tale pe mulți  
ai luminat;

Bucură-te, tinerețe închinată Treimicului 
Dumnezeu,

Bucură-te, dulce tămăduitor și al sufletului meu;
Bucură-te, că ai rupt lanțurile înșelăciunii,
Bucură-te, că ai învins patimile stricăciunii;
Bucură-te, că ai scăpat de jertfele idolești,
Bucură-te, că ne dezlegi de legăturile vră- 

jitorești;
Bucură-te, că ai crezut în Dumnezeul cel  

nevăzut,
Bucură-te, că Domnului Iisus în toate ai bi-

neplăcut;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Mucenice Sven, 

izbăvitorule de molimă!

Condacul 4 
După cuviincioasa pregătire pentru sfânta 

luminare, Sfinte Sven, la plinirea vremii, Dom-
nul Dumnezeu te-a luminat cu lumina cunoș-
tinței și a dreptei credințe și te-a învrednicit 
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de baia nașterii de a doua, de iertarea păcatelor 
și de veșmântul nestricăciunii, născându-te de 
sus prin apă și prin Duh, și te-a unit cu sfânta 
și aleasa Lui turmă, arătându-te mădular cinstit 
al trupului tainic al Domnului Hristos, cântând 
plin de har și bucurie: Aliluia!

Icosul 4 
O, câtă bogăție de har s-a revărsat asupra 

ta, Sfinte Sven, unindu-te cu Hristos și îmbră-
cându-te ca și cu un veșmânt în Cel Răstignit și 
Înviat și împărtășindu-te de Lumina nezidită a 
slavei Sale dumnezeiești, primind apoi pecetea 
înmiresmată a darurilor Preasfântului și Bu-
nului și de-viață-Dătătorului și Mângâietorului 
Duh și, mai ales, cuminecarea cu Cinstitul și 
Preasfântul Trup și Sânge ale Domnului nostru 
Iisus Hristos! Iar noi, păcătoșii și nevrednicii de 
numele de creștin, smerindu-ne în fața evlaviei 
și înaltelor tale trăiri, cu care Domnul te-a în-
vrednicit în vremea primirii acestor Sfinte Tai-
ne, îți împletim laude ca acestea:

Bucură-te, că de veninul cel pierzător de su-
flet al închinării la idoli ai fugit, 

Bucură-te, că, în credința cea adevărată întă-
rindu-te, ai devenit ca un stâlp neclintit;

Bucură-te, că ai biruit cugetările cele strică-
cioase, care ne trag către cele pământești,
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Bucură-te, că ai primit cugetările cele curate 
și sfinte, care ne înalță către cele cerești;

Bucură-te, că prin Botez ai primit Harul cel 
dumnezeiesc,

Bucură-te, că prin alegere ai cinstit cinul cel 
călugăresc;

Bucură-te, pom roditor încărcat cu multe 
fapte bune,

Bucură-te, că acum în Cer te rogi pentru în-
treaga lume;

Bucură-te, trandafir ce împodobești icoana 
Treimii,

Bucură-te, că ne-ajuți să rămânem fii ai  
Luminii;

Bucură-te, că prin har ai cunoscut pe Cel din 
fire necunoscut,

Bucură-te, că a intra în inima ta și a cina cu 
tine Domnului I-a bineplăcut;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Mucenice Sven, 
izbăvitorule de molimă!

Condacul 5 
Încă din această viață pământească, intrând 

în viața cea cerească prin păzirea poruncilor și 
trăirea deplină a Tainelor, Sfinte Sven, și aflând 
că desăvârșirea și îndumnezeirea după Har poate 
fi atinsă de omul neputincios prin împlinirea vo-
turilor monahale întemeiate pe sfaturile Sfintei 
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Evanghelii, prin fericita ascultare și deplina supu-
nere față de un povățuitor duhovnicesc, prin cu-
răție, întreaga înțelepciune și neagonisire, foarte 
s-a bucurat duhul tău, săltând și cântând: Aliluia!

Icosul 5 
A zis Domnul: „Cel ce voiește să vină după 

Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și 
să-mi urmeze Mie!”. Aceste cuvinte auzindu-le, 
o, prealăudate Sven, asemeni Sfinților Cuvioși 
Antonie cel Mare, Macarie cel Mare, Eftimie cel 
Mare, Sava cel Sfințit și celorlalți sfinți cuvioși, 
și înțelegând că „toate sunt deșertăciune”, nu ai 
întârziat a te lepăda de tot răul care vine de la 
trup, de la lume și de la diavol și de toată grija 
cea lumească și a cere cu stăruință și cu o mare 
și înflăcărată dorință tunderea în chipul cel înge-
resc, pentru care îți împletim laude ca acestea: 

Bucură-te, prealăudate care ții în rugăciune 
lumea, 

Bucură-te, cel ce ai fugit de toată deșertăciunea;
Bucură-te, jertfă preafrumoasă și cu bun miros,
Bucură-te, oaspete de seamă la Cina lui Hristos;
Bucură-te, că frumusețea Domnului ai dorit,
Bucură-te, că, pentru a-ți omorî patimile, 

te-ai călugărit;
Bucură-te, că în timpul privegherilor de toa-

tă noaptea ai primit dumnezeiești luminări,
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Bucură-te, că celor ce te cinstesc cu credință 
le izvorăști râuri de vindecări;

Bucură-te, că dorul tău cel cugetător de Dum-
nezeu a dezlegat cu înlesnire legăturile firii,

Bucură-te, că, prin luminarea dătătoare de 
rouă a Duhului, pășești pe treptele îndumnezeirii;

Bucură-te, că al patimilor cuptor prin înfrâ-
nare și cu roua Duhului Sfânt ai stins,

Bucură-te și, cu solirile tale, păzește-mi sfeș-
nicul întregii înțelepciuni nestins; 

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Mucenice Sven, 
izbăvitorule de molimă!

Condacul 6
Învrednicindu-te de îngereasca schimă a mo-

nahilor, fericite Sven, ai lucrat toate virtuțile ca 
pe una singură, sporind în toate nevoințele mo-
nahicești, în posturi îndelungate, în rugăciuni 
neîncetate și în privegheri de toată noaptea, în 
tăierea voii și mărturisirea gândurilor, urcând 
treaptă cu treaptă pe scara dumnezeiescului ur-
cuș și cântând împreună cu îngerii: Aliluia!

Icosul 6
Auzind cu urechile tainice ale inimii glasul 

Sfântului Apostol Pavel: „Nimeni să nu caute pe 
ale sale, ci fiecare pe ale aproapelui!”, Sfinte Cu-
vioase Mucenice Sven, ai socotit că nu se cuvine  
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să cauți doar folosul tău duhovnicesc, stând re-
tras în chilia ta, ca într-un alt rai pământesc, și 
ai dorit să propovăduiești tuturor oamenilor pe 
Hristos, adevăratul Dumnezeu, ca să-i scoți din 
rătăcirea idolească, precum Apostolii care au bi-
nevestit neamurilor, pentru care cu sfântă dra-
goste te fericim așa:

Bucură-te, viețuire minunată și nemaivăzută 
printre vikingii băștinași,

Bucură-te, iar a cădea în patimile de ocară 
ale neamurilor păgâne să nu ne lași;

Bucură-te, că, fiind în trup, ca unul fără de 
trup trăiai,

Bucură-te, că, zi și noapte, pentru lume cu 
dragoste te rugai; 

Bucură-te, că, deși ai fost sărac, pe mulți ai 
îmbogățit,

Bucură-te, că, deși ai fost înjosit, prin aces-
tea te-ai slăvit;

Bucură-te, că, deși lipsit de toate, în toate ai 
avut de prisos,

Bucură-te, că întru acestea te-ai asemănat 
ucenicilor lui Hristos;

Bucură-te, că, îndulcindu-te de dumnezeias-
ca bunătate, ai iubit liniștea și depărtarea,

Bucură-te, că, păzindu-ți așezarea minții 
netulburată, ne izbăvești și pe noi de toată tul-
burarea;
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Bucură-te, că ai scuturat grijile cele pămân-
tești cu nădejdi cerești,

Bucură-te, că acum de fericirea cea în Hris-
tos în veci te împărtășești;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Mucenice Sven, 
izbăvitorule de molimă!

Condacul 7
Cu binecuvântarea părintelui tău duhov-

nicesc, întorsu-te-ai, prealăudate Sven, în ți-
nuturile natale, ca monah al lui Hristos, fiind 
împodobit cu virtuțile blândeții și smereniei, 
asemenea Mântuitorului, și iradiind de pacea și 
de lumina pe care le naște rugăciunea cea ne-
împrăștiată; început-ai asemeni unui apostol să 
le propovăduiești vikingilor Evanghelia lui Hris-
tos, cântând: Aliluia!

Icosul 7
Întru tine, Sfinte Cuvioase Mucenice Sven, 

s-a curățit, luminat și îndumnezeit sufletul tău 
cel cu chip dumnezeiesc, ajungând și la asemă-
narea cu Făcătorul Său prin harul nezidit, cre-
dința dreaptă și nevoințele tale duhovnicești, 
căci, luându-ți crucea pe umeri în fiecare zi, ai 
urmat lui Hristos-Mirele Bisericii și prin făp-
tuire și lucrare ne-ai învățat să nu ne îngrijim 
atât de mult de trup, care este muritor, dar să ne 
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topim în nevoințe, ca să avem grijă de sufletul 
nostru nemuritor, pentru care te fericim așa: 

Bucură-te, izvor de apă sfântă ce saturi ini-
mile celor credincioși,

Bucură-te, toiag de fier care zdrobești furia 
demonilor neputincioși;

Bucură-te, că ai arătat păgânilor puterea 
Domnului Hristos,

Bucură-te, păstor bun pornit în căutarea 
omului păcătos;

Bucură-te, că mărăcinii păgânătății nu te-au 
înăbușit, 

Bucură-te, că răstignirea lui Hristos cu la-
crimi ai istorisit;

Bucură-te, că darul Duhului Sfânt peste tine 
s-a odihnit,

Bucură-te, că lucrări preaslăvite de la El ți 
s-au descoperit;

Bucură-te, că alergarea pustniciei cu minte 
vitează ai săvârșit,

Bucură-te, că, la sfârșitul nevoințelor, cunu-
na muceniciei ți s-a pregătit; 

Bucură-te, că, de dragostea Făcătorului fiind 
rănit, toată dragostea făpturilor ai lepădat,

Bucură-te, că, pentru toate nevoințele tale, 
Împărăția cerurilor ai câștigat;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Mucenice Sven, 
izbăvitorule de molimă!
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Condacul 8
Toată viața ți-ai încredințat-o Domnului, 

Sfinte Cuvioase Mucenice Sven, și cu dor aprins 
ai săvârșit și călătoria vieții pustnicești și a celei 
mucenicești, pentru amândouă încununându-te 
dreapta Celui Preaînalt, că știe Domnul a prea-
slăvi pe robii Săi, iar acum stai înaintea Tronului 
Preasfintei Treimi, cântând împreună cu toate 
cetele cerești cele fără de trup: Aliluia!

Icosul 8 
Milostiv, blând și vesel făcându-te, Sfinte 

Sven, întru Duhul Sfânt, cu adevărat, prin ne-
voințele vieții monahicești, și întorcându-te în 
ținutul tău de baștină din Arboga pentru lumi-
narea semenilor tăi vikingi cu lumina Sfintei 
Evanghelii, toți închinătorii la idoli te luau în râs 
și te numeau smintit și nebun, dar tu pe toate le 
răbdai cu bucurie pentru dragostea lui Hristos, 
iar noi te fericim așa: 

Bucură-te, vas de alabastru plin de mirul în-
miresmat al rugăciunii către Iisus,

Bucură-te, părinte râvnitor ce strigi celor 
deznădăjduiți: Să avem inimile sus;

Bucură-te, cel ca Sfântul Mitropolit Dosoftei 
al Moldovei – blând și smerit,

Bucură-te, că vikingii din poporul tău te cre-
deau nebun și smintit;
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Bucură-te, Cuvioase Părinte, că femeile și 
copiii erau vânați cu năvodul de lacrimi ce um-
pleau ochii tăi,

Bucură-te, că tu cu simțire le vorbeai de un 
Rege ce a murit pe cruce pentru supușii Săi;

Bucură-te, că din trunchi de copac ți-ai făcut 
un mic paraclis – amvon de propovăduitor,

Bucură-te, că în puțină vreme, pentru cei ce 
veneau să te asculte, acesta deveni neîncăpător;

Bucură-te, izvor dătător de viață care pe 
mulți ai adăpat duhovnicește, 

Bucură-te, că miros de nard duhovnicesc din 
cuvintele tale se răspândește;

Bucură-te, că fără frică ai propovăduit Evan-
ghelia dreptății,

Bucură-te, că ne ești sprijinitor înaintea Ju-
decății;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Mucenice Sven, 
izbăvitorule de molimă!

Condacul 9 
Dragostea ta fierbinte de a încălzi și lumina 

sufletele cele reci și întunecate ale vikingilor cu 
credința în Împăratul cerurilor, Care pe pământ 
S-a arătat și cu oamenii a viețuit, răstignindu-Se 
pentru ei, ca din robi ai păcatului și ai diavolului 
să-i facă fii ai Luminii, începu să rodească, feri-
cite Sven, în pământul cel bun al inimilor săr-
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manilor, captivilor, celor împilați și nedreptățiți, 
al mamelor și al copiilor, iar tu săltai cu duhul și, 
dând slavă lui Dumnezeu, cântai: Aliluia!

Icosul 9 
Micul tău paraclis, Sfinte Sven, deveni cu-

rând neîncăpător pentru mulțimea de vikingi 
flămânzi și însetați de dreptatea și adevărul cu-
vintelor ce curgeau ca un izvor viu din sfințită 
gura ta, care veneau să asculte predicile tale 
trezitoare și ziditoare. Încă și dintre căpetenii și 
dintre războinici începură să te asculte cu drag, 
pentru care te fericim așa: 

Bucură-te, flacără de patimi arzătoare,
Bucură-te, lumină de inimi mângâietoare;
Bucură-te, că preaminunate daruri ai primit 

de la Hristos,
Bucură-te, că nimeni din cei ce aleargă la 

tine nu rămâne fără folos;
Bucură-te, că tuturor le-ai binevestit pe Cel 

răstignit și înviat,
Bucură-te, căci prin El chiar și suflete împie-

trite de păcat ai înmuiat;
Bucură-te, Evanghelie pe care sunt încrusta-

te virtuțile cele adevărate,
Bucură-te, că acum strălucești în cămările 

cerești cele străluminate;
Bucură-te, că potir de aur curat ți-a fost 

preacinstita-ți gură,
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Bucură-te, că în toate zilele nevoinței tale ai 
grăit din Sfânta Scriptură;

Bucură-te, că, la predica ta înflăcărată, ini-
mile tuturor celor ce te ascultau începeau să se 
încălzească și să se înmoaie,

Bucură-te, că nu încetezi să mijlocești la Dum-
nezeu să ne scoată din al patimilor iad și văpaie;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Mucenice Sven, 
izbăvitorule de molimă!

Condacul 10 
Slujitorii idolilor și fanaticii adoratori ai 

materiei, neputând suferi a vedea cum unii 
dintre căpetenii și dintre războinicii de frun-
te îmbrățișează credința creștină, s-au îndrăcit 
de invidie și de răutate împotriva ta, uneltind 
a ta ucidere, întocmai ca arhiereii și cărtura-
rii, fariseii și saducheii care, prin mărturii și 
învinuiri mincinoase, s-au înțeles să piardă pe 
Mântuitorul Hristos și pe întâiul Său mucenic 
Ștefan, dar tu, o, Sfinte Sven, încredințându-te 
cu totul în mâinile Dumnezeului Celui Viu, cân-
tai cu bucurie: Aliluia! 

Icosul 10 
Întărâtat fiind poporul împotriva ta, mult-pă-

timitorule Sven, cum că, lepădându-te de credin-
ța strămoșească, ai hulit pe zei, o ceată de vikingi 
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înarmați s-au năpustit asupra ta în paraclis și, 
târându-te cu bătăi și batjocură până în crângul 
în care jertfeau zeilor, te-au așezat pe altarul în-
chinat demonilor, iar tu, asemeni Mântuitorului, 
răbdai toate în tăcere, pentru care te lăudăm așa: 

Bucură-te, că spre chinuire bărbătește te-ai 
întrarmat,

Bucură-te, că te-ai lăsat ucis ca un mielușel 
nevinovat;

Bucură-te, că ai împlinit în cer soborul îngeresc,
Bucură-te, că sângele tău a sfințit altarul idolesc; 
Bucură-te, căci, ca odinioară Întâiul Mucenic 

și Arhidiacon Ștefan, cu pietre ai fost ucis,
Bucură-te, căci ale lui cuvinte – „Doamne, nu le 

socoti lor păcatul acesta!” – sub ploaia de pietre ai zis; 
Bucură-te, că pustnicia cu mucenicia ai împletit, 
Bucură-te, că pe vrăjmașul cel fără de trup 

ai biruit;
Bucură-te, că pământul scandinav cu sânge-

le tău s-a înroșit,
Bucură-te, că te-ai rugat pentru iertarea ce-

lor ce te-au prigonit;
Bucură-te, mielușel al lui Hristos de lupi grei 

și însetați de sânge înconjurat,
Bucură-te, că sufletul tău curat ca un porum-

bel la cer a zburat;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Mucenice Sven, 

izbăvitorule de molimă!
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Condacul 11 
Mult răbdătorule Părinte Sven, așezat de 

păgâni pe jertfelnicul idolesc, nu ai mai apucat 
decât să îngenunchezi și să te rogi pentru călăii 
tăi, asemeni Arhiereului veșnic Iisus și Arhidia-
conului Său Ștefan: „Părinte, nu le socoti lor pă-
catul acesta!”. Chipul tău iradia de lumina nezi-
dită a slavei, iar fața ta strălucea de o frumusețe 
îngerească, pe când ura oarbă a vikingilor închi-
nători la idoli te ucidea cu pietre, iar tu cântai 
lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11 
Sângele tău mucenicesc, mult-pătimitoru-

le Sven, atingând pământul, s-a preschimbat în 
râu de ape vindecătoare și de minuni făcătoare 
pentru toți cei ce aveau să cinstească pomeni-
rea ta peste veacuri. Sfintele tale moaște au fost 
ascunse și sfințesc tainic pământul Suediei. În 
trecutul îndepărtat, o bisericuță a fost zidită 
chiar pe locul muceniciei tale, iar, în zilele noas-
tre, obștea ortodoxă, în litanii, cântări și rugă-
ciuni, cu făclii și cu tămâieri, purtând sfânta ta 
icoană la Arboga, pe locul sfințit de sângele tău, 
te fericesc și ți se roagă așa: 

Bucură-te, că sângele tău scurs pe pământ 
izvor de tămăduiri a pricinuit,

Bucură-te, că această minune pe păgâni i-a 
umplut de frică și i-a amuțit;
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Bucură-te, că, împreună cu Sfântul Sfințit 
Mucenic Haralambie, dai slavă lui Dumnezeu,

Bucură-te, Cuvioase Mucenice Sven, balsam 
sfânt al sufletului meu;

Bucură-te și alungă cu harul tău noua moli-
mă molipsitoare și de moarte aducătoare,

Bucură-te, cinstindu-ți icoana cu adevărat 
de minuni făcătoare;

Bucură-te, că icoana ta, fiind purtată în pro-
cesiuni, săvârșește minuni de vindecare,

Bucură-te, că, precum sfinții tămăduitori și 
izbăvitori de molime Haralambie al Magneziei 
și Nichifor Leprosul, faci minuni la arătare;

Bucură-te, cu Sfinții Mucenici Ioan Valahul 
și Halvard Norvegianul,

Bucură-te, cu Sfinții Ierarhi Luca Doctorul 
din Crimeia, Nectarie de la Eghina și Calinic 
Cernicanul;

Bucură-te, cu Sfinții Ierarhi Ansgar, Rimbert 
și Uni, Apostolii Nordului, și cu Sfântul Mucenic 
Nithard cel Sfințit de la Birka și însoțitorii săi,

Bucură-te, cu Sfântul Ierarh Sigfrid, Lumi-
nătorul Suediei, și cu Sfinții Sfințiții Mucenici 
Unaman, Sunaman și Vinaman, nepoții săi;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Mucenice Sven, 
izbăvitorule de molimă!
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Condacul 12 
„Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și 

cercetează via aceasta, pe care a sădit-o dreapta 
Ta și o desăvârșește pe ea”, izbăvind-o de noua 
boală molipsitoare care, ca o seceră cerească, 
mai înainte de vreme ne taie pe noi, păcătoșii. 
Cu lacrimi de pocăință, plecându-ne genunchii 
inimii, cântăm Domnului, împreună cu Sfântul 
Cuvios Mucenic Sven și cu toți sfinții tămădui-
tori, cântarea cea îngerească: Aliluia!

Icosul 12 
Sfinte Cuvioase Mucenice Sven, caută cu 

milostivire spre rugăciunea arhiereilor, a pre-
oților și diaconilor, a monahilor și monahiilor, 
a pruncilor, mamelor și taților, a orfanilor, vă-
duvelor, tinerilor, vârstnicilor, a tuturor celor 
ce ne-au cerut nouă, nevrednicilor, să ne ru-
găm pentru dânșii și, luând împreună cu tine 
solitori pe Maica Domnului și pe toți sfinții, 
mijlocește înaintea Dreptului Judecător și Mi-
lostivului Dumnezeu pentru deplina sănătate 
trupească, sufletească și duhovnicească a celor 
ce te laudă așa:

Bucură-te, grabnic ajutător și mângâietor al 
celor ce aleargă la tine,

Bucură-te, că tot răul pământesc și toată mo-
lima le întorci spre bine;
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Bucură-te, cu Sfintele Parascheva de la Iași, 
Filofteia de la Argeș, Matrona de la Moscova, Co-
rona din Siria, Genoveva de la Paris, Suniva de la 
Seljia și Ana Vikinga de la Novgorod,

Bucură-te, cu Sfinții Ierarhi Visarion al Lari-
selor, Mihail al Sinadelor, Svitun al Wincheste-
rului și Vasile al Ostrogului, apărând de tot felul 
de boli al pământului norod;

Bucură-te, cu Sfinții Mucenici Teodor și Ioan 
Varegii, Ioan cel Nou de la Suceava, Ulfrid de la 
Uppsala și Efrem cel Nou,

Bucură-te, cu Sfinții Cuvioși Serghie de Ra-
donej, Serafim de Sarov, Grigorie Decapolitul, 
Nicodim cel Sfințit de la Tismana și Dimitrie 
Basarabov cel Nou;

Bucură-te și ne ajută cu Sfântul Cuvios Tri-
fon, Luminătorul Laponiei,

Bucură-te și te roagă pentru noi cu Sfântul 
Rege Mucenic Olav, Luminătorul Norvegiei;

Bucură-te, că alungi de la noi toate gândurile 
negre și bolile grele,

Bucură-te, că-I încredințezi lui Dumnezeu 
toate rugăciunile mele;

Bucură-te, că în necazuri te-am chemat și tu, 
Sfinte Sven, ne-ai auzit,

Bucură-te, că, din ceruri, spre ajutorul popo-
rului grabnic ai venit;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Mucenice Sven, 
izbăvitorule de molimă!
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Condacul 13 
O, prealăudate și de trei ori fericite, Sfin-

te Cuvioase Mucenice Sven, mult pătimitoru-
le, primește această săracă rugăciune, precum 
Mântuitorul a primit cei doi bănuți ai văduvei, 
și ai milă de poporul cel numit cu numele lui 
Hristos, izbăvindu-l cu rugăciunile și mijlocirile 
tale de toată boala molipsitoare și aducătoare de 
moarte, de patimi și de păcate, de toate nevoile, 
necazurile și suferințele, ca, bucurându-ne de 
ajutorul tău, să cântăm împreună cu tine Prea-
milostivului Dumnezeu: Aliluia! (Acest condac se 
zice de trei ori)

Și iarăși Icosul 1 și Condacul 1.

Rugăciune către Sfântul 
Cuvios Mucenic Sven de la Arboga

Sfinte Cuvioase Mucenice Sven, ca o ardere 
de tot te-ai adus jertfă Mântuitorului Hristos, 
primind cununa martiriului în timp ce te rugai 
pentru prigonitorii tăi vikingi. Iar sângele tău 
scurs sub altar a izvorât apă dătătoare de via-
ță și vindecătoare la Arboga. Tu ești darul lui 
Dumnezeu pentru creștinii din aceste ținuturi 
scandinave cărora le-ai fost ajutor, întărire și 
izbăvire din primejdii, boli și molime. Aseme-
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nea și noi, creștinii acestor vremuri de cerne-
re, venim la locurile sfințite de martiriul tău și 
te rugăm: primește smerita noastră cinstire și 
cererile noastre le auzi.  Fii aproape de noi în 
necazul ce se apropie. Scapă-ne pe noi din cur-
sele vrăjmașilor noștri trupești și sufletești. Te 
rugăm, Sfinte Cuvioase Mucenice Sven, alungă 
molima aceasta care bântuie lumea, vindecă pe 
cei care suferă de pe urma ei, mângâie pe cei 
care sunt pe moarte și nu e nimeni să le poar-
te de grijă și potolește tulburarea dușmanilor 
Bisericii. Adu liniște sufletească și limpezime 
minții creștinilor și întregii lumi, iar condu-
cătorilor insuflă-le frica de Dumnezeu, ca să 
nu facă cele rele, ci cele bune. Ajută-ne să ne 
putem duce crucea, după cum binevoiește și 
îngăduie Dumnezeu. Celor bătrâni și singuri 
ostoiește-le dorul și tristețea; pe cei tineri lu-
minează-i, ca să cunoască adevărul și să-L iu-
bească pe Dumnezeu; pe cei cu familii întăreș-
te-i în dragoste și unime; pe copiii îi păzește și 
tuturor dăruiește-le binecuvântarea ta. Ajută, 
Sfinte Cuvioase Mucenic  Sven, și păstorilor 
noștri duhovnicești și tuturor celor păstoriți, 
dăruind viață îndelungată și stăruință în învă-
țătura adevărului. Amin.
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Troparul, glasul 5 

Cu blândețea obiceiurilor fiind înfrumuse-
țat, ca un vas preacurat al insuflării lui Hristos, 
arătatu-te-ai oglindă a viețuirii dumnezeiești, 
Sfinte Cuvioase Mucenice Sven de la Arboga. 
Pentru aceasta, strălucești în chip înțelegător 
cu razele nevoințelor pustnicești, ale propovă-
duirii și ale muceniciei, spre călăuzire nerătăci-
toare, rugându-te să ne izbăvim de molime și să 
se mântuiască sufletele noastre. 

Condacul, glasul 8

Ca un măslin cu multă roadă duhovniceas-
că s-a arătat viața ta pe pământ, Sfinte Cuvioase 
Mucenice Sven de la Arboga; căci, fiind chemat 
de la credința idolească a vikingilor la dreapta 
credință, te-ai împodobit cu întreită cunună: a 
călugăriei, a propovăduirii și a muceniciei, fiind 
ucis cu pietre pentru Hristos ca și Sfântul Întâi 
Mucenic și Arhidiacon Ștefan. Roagă-te Prea-
milostivului Dumnezeu să izbăvească lumea de 
molime și să mântuiască sufletele noastre. 



Cuprins

Predoslovie 5

Cine nu înțelege Sfânta Taină  
a Euharistiei nu a înțeles ce  
este Biserica, ce înseamnă a fi creștin
(Cuvânt pastoral la lăsatul secului  

pentru Postul Mare, 1 martie 2020) 9

Să fim alături de Mântuitorul  
pe Golgota părăsirii și pătimirii
(Cuvânt la începutul Postului Mare, Ikast,  

Regatul Danemarcei, 2 martie 2020) 14

Ne temem că lumea va intra în carantină, 
însă ar trebui să ne temem și mai mult  
să nu intrăm în carantină spirituală
(Cuvânt la Sfânta Liturghie în Duminica 

 Ortodoxiei, Copenhaga, 8 martie 2020) 17

Am dat multe examene în viață,  
însă trebuie să dăm și acest examen!
(Cuvânt la Sfânta Liturghie în Duminica a II-a 

 din Postul Mare, Stockholm, 15 martie 2020) 22



Biserica rămâne vie! Vie prin noi, 
mădularele sale! 
(Cuvânt pastoral adresat slujitorilor altarului  

din Episcopia Europei de Nord,  

luni, 16 martie 2020) 27

Biserica este parte a soluției,  
nu parte a problemei pandemiei!
(Cuvânt la Sfânta Liturghie în  

Duminica a III-a din Postul Mare, Uppsala,  

Regatul Suediei, 22 martie 2020) 31

Suntem întăriți și mângâiați  
de Vestea cea Bună în aceste  
zile când veștile rele ne copleșesc
(Cuvânt după Liturghia unită cu Vecernia  

de la Praznicul Bunei Vestiri, Stockholm,  

25 martie 2020) 37

Acum este vremea pocăinței  
și ceasul mântuirii!
(Cuvânt în Duminica a IV-a a Postului Mare,  

29 martie 2020, după Liturghia și procesiunea  

de la Arboga, Suedia) 42

Sfântul Cuvios Mucenic Sven  
de la Arboga, vindecătorul de  
boli și izbăvitorul de epidemii
(Cuvânt după Slujba Acatistului Sfântului  

Cuvios Mucenic Sven de la Arboga, luni,  

Stockholm, 30 martie 2020) 46



Maica Domnului își apără  
neîncetat poporul în vreme  
de necaz și primejdie!
(Cuvânt la Denia Acatistului Bunei Vestiri, 

Stockholm, 3 aprilie 2020) 56

Golgota suferinței nu o putem  
traversa decât împreună  
cu Mântuitorul, Cel Care  
a făcut experiența Golgotei
(Cuvânt la Sfânta Liturghie în Duminica a V-a  

din Postul Mare, Stockholm 5 aprilie 2020) 60

Suntem toți acum  
niște Lazări în  
mormântul carantinei
(Cuvânt după Sfânta Liturghie și Slujba  

de pomenire a celor adormiți în Sâmbăta  

Dreptului Lazăr, Stockholm, 11 aprilie 2020) 67

Simțim că ne îndreptăm  
ca obște spre Golgota
(Cuvânt la Sfânta Liturghie din Duminica  

Floriilor, Stockholm, 12 aprilie 2020) 71

Să fim roditori în  
pământul suferinței noastre!
(Cuvânt la Denia din Sfânta și Marea Luni, 

Stockholm, 13 aprilie 2020) 75



Câtă nevoie avem de lumina  
cerească atunci când se așterne 
întunericul peste lume!
(Cuvânt la Denia din Sfânta și Marea Marți, 

Stockholm, 14 aprilie 2020) 80

Toată suflarea creștinilor respiră,  
plânge și iubește în ritmul femeii  
celei care a turnat mir pe  
trupul Mântuitorului 
(Cuvânt la Denia din Sfânta și Marea Miercuri, 

Stockholm, 15 aprilie 2020) 83

Hristos te așteaptă cu brațele  
răstignite pentru a te îmbrățișa!
(Cuvânt la Sfânta Liturghie unită cu Vecernia din 

Sfânta și Marea Joi, Stockholm, 16 aprilie 2020) 87

Adu-ți aminte de aceste cuvinte  
ale Celui care a luat chip de rob  
ca să-ți spele ție picioarele!
(Cuvânt la Denia celor 12 Evanghelii din Sfânta  

și Marea Joi, Stockholm, 16 aprilie 2020) 93 

Oare poate cineva să pună  
lacrimile sub lacăt?
(Cuvânt la Denia Prohodului Domnului  

din Sfânta și Marea Vineri,  

Stockholm, 17 aprilie 2020) 97



Străjerii tocmiți de Pilat la îndemnul 
fariseilor păzesc mormântul
(Cuvânt la Sfânta Liturghie unită  

cu Vecernia din Sfânta și Marea Sâmbătă,  

Stockholm, 18 aprilie 2020) 100

Hristos nu-Și abandonează prietenii!
(Cuvânt pastoral la Praznicul Învierii Domnului, 

rostit la Slujba Învierii, Stockholm, 19 aprilie 2020) 104

Centrul vieții noastre, inima  
noastră, este pe altarul Sfintei  
și Dumnezeieștii Liturghii
(Cuvânt la Vecernia Paștilor - A Doua Înviere -, 

Stockholm, 19 aprilie 2020) 111

Tu poți fi, în slujirea de  
apostol al lui Hristos, o lumină  
pentru cei din jurul tău!
(Cuvânt la Sfânta Liturghie din Lunea  

Luminată, Stockholm, 20 aprilie 2020) 117

Drumul către Emaus
(Cuvânt la Sfânta Liturghie din Marțea  

Luminată, Stockholm, 21 aprilie 2020) 121

Cucerim lumea în măsura  
în care mărturisirea noastră  
este și trăirea noastră
(Cuvânt la Sfânta Liturghie din Miercurea  

Luminată, Stockholm, 22 aprilie 2020) 125



Lumea își are drumul ei,  
își are dinamica ei, însă noi, 
creștinii, avem drumul nostru, 
 avem calea noastră
(Cuvânt la Sfânta Liturghie de hram din Joia 

Luminată la prăznuirea Sfântului Mare Mucenic 

Gheorghe, Stockholm, 23 aprilie 2020) 130

Cu mare bucurie, în numele Domnului, 
îți zic și ție: „Fiule, fiică, iată, Mama ta!” 
(Cuvânt la Sfânta Liturghie în  

Vinerea Luminată a Izvorului Tămăduirii, 

Stockholm, 24 aprilie 2020)  137

Iată-i pe apostoli cum răscolesc  
Templul cu această minune  
săvârșită în numele Mântuitorului
(Cuvânt la Sfânta Liturghie în Sâmbăta  

Luminată, Stockholm, 25 aprilie 2020)  141

Suntem și noi, deseori, niște Toma 
rătăcitori prin propriile noastre vieți
(Cuvânt la Sfânta Liturghie în Duminica Sfântului 

Apostol Toma, Stockholm, 26 aprilie 2020) 145

Noi avem o singură cale pe care  
o urmăm: calea apostolească
(Cuvânt la Sfânta Liturghie,  

Stockholm, 2 mai 2020) 152



De am avea și noi dragoste  
și inimă de mironosiță! 
(Cuvânt la Sfânta Liturghie în Duminica 

Mironosițelor, Stockholm, 3 mai 2020) 160

Am primit un canon greu de la  
Dumnezeu, spre trezire și pocăință
(Interviu realizat de Cristian Curte, Formula AS,  

nr. 1410 (12), 26 mart.- 2 april. 2020) 167

Rugăciune în aceste  
vremuri de molimă 178

Acatistul Sfântului Cuvios Mucenic  
Sven de la Arboga, vindecătorul  
de boli și izbăvitorul de molimă 180



Iubite cititorule, am gândit că de folos este să înmănunchez 
ca într-o făclie a Învierii aceste cuvinte de mângâiere și de 
îmbărbătare ale Postului Mare și ale prăznuirii Paștilor 
în vremea pandemiei. Sunt cugetări ale inimii mele 
adresate inimii tale. Sunt doruri și neliniști împărtășite. 
Sunt încurajări ale duhului osârduitor către cele cerești 
pentru firea noastră cea slabă, temătoare, trasă în jos de 
cele pământești. 

Prin multe ispite va să trecem. Este limpede că suntem 
trecuți prin focul lămuritor al încercărilor. Credința ne 
este pusă la încercare. Iubirea ne este testată. Însă eu cred 
și mărturisesc că Domnul nostru a fost, este și va fi cu 
noi prin toate aceste încercări, precum a fost cu Prorocul 
Daniel și cu cei trei tineri Anania, Azaria și Misael în 
cuptorul Babilonului (Daniel 3, 23 ș.u).

 „Crezut-am, pentru aceea am grăit” (Psalmul 115, 1), că 
Hristos nu-și abandonează prietenii Săi! Crezut-am, 
pentru aceea am grăit, cu noi este Dumnezeu! Crezut-am,  
pentru aceea am grăit că Maica Domnului este cu noi și 
nimeni împotriva noastră! Crezut-am, pentru aceea am 
grăit că Sfinții ne sunt alături! Mă rog pentru tine, iubite 
frate și iubită soră, să te întărească și să te lumineze 
Domnul și, când îți este mai greu, să-L simți cum duce 
umăr la umăr cu tine crucea încercărilor tale. 

Roagă-te și tu pentru mine, prietenul, fratele,  
părintele și împreună-rugătorul tău episcop al lui Hristos, 

† Macarie 
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