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– L murire –

Lucrarea Misiune în pandemie – un jurnal duhovnicesc cu-
prinde diferite mesaje adresate cre tinilor, în timpul pande-
miei provocate de COVID-19, în perioada 23 martie – 7 iunie 
2020. 

Aceste mesaje au fost postate pe Facebook i pe cinci 
grupuri de prieteni pe WhatsApp, pentru a suplini, m car în 
parte, cuvântul de înv tur  pe care cre tinii ar fi trebuit s -l 
primeasc  în Sfânta Biseric . Fiind îns  pandemia COVID-19, 
bisericile au fost goale (mai bine zis „golite”); cre tinilor 
fiindu-le interzis , prin diferite ordonan e de urgen , partici-
parea la slujb  în loca urile de cult. A a încât, noi, preo ii, care 
uneori am detestat tehnicile i mijloacele moderne de 
comunicare, de data aceasta, le-am folosit din plin.  

Nu a existat un plan prestabilit, nici o tematic  unitar , ci 
m-am orientat în func ie de starea sufleteasc  a cre tinilor, a-
poi de diferite s rb tori i momente liturgice, dar o parte din-
tre acestea au fost generate de diferitele prescrip ii ale ordo-
nan elor de urgen , privind unele aspecte ale vie ii religioase.

De asemenea dezbaterile tenden ioase i sterile din mass-
media ne-au determinat s  lu m atitudine. De aceea, pe lâng  
con inutul misionar, unele au i tent  apologetic . 

În partea final , avem i unele post ri cu con inut umoris-
tic, având în vedere faptul c  perioada de izolare a l sat urme 
adânci în sufletele unor cre tini i, inspirându-m  din Pateric, 
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a trebuit s  schimb pu in forma pentru a diminua m car 
par ial din efectul negativ al izol rii.  

Am introdus i trei materiale ale P rintelui Mitropolit 
Teofan (pastorala de Pa ti, pelerinajul cu moa tele Sfintei 
Cuvioase Parascheva în ora e i localit i din Moldova i un 
cuvânt adresat preo ilor i credincio ilor în aceast  perioad  
greu încercat ), întrucât le-am observat foarte ancorate în 
realitatea momentului i elaborate într-un stil p rintesc ce 
dezv luie profunda leg tur  sufleteasc  între p rinte i p s-
tori i, pe care am putea-o numi acum „împreun  p timire”. 

Tip rirea acestor mesaje s-a f cut la sugestia mai multor 
cre tini, cititori de pe grupurile men ionate mai sus. 

Cartea aceasta se dore te a fi i o m rturie a traiului 
cotidian din pandemie, l sat  posterit ii. 

 
Autorul 

 
 
 

  



Prefa  

Bucuria de a face o prezentare unui preot, care, cu ajutorul 
enoria ilor, a zidit în Ia i o biseric  monumental , doctor în 
teologie al Universit ii din Bucure ti sub coordonarea 
tiin ific  a vrednicului de permanent  aducere aminte, Pr. 

Prof. Dr. Constantin Galeriu, fost student eminent al facult ii 
noastre, este provocatoare i deosebit de pl cut .  

Parcurgând paginile celor trei capitole ale lucr rii publi-
cate în pandemia decretat  de autorit ile efemere ale 
veacului cu responsabilit i comunitare, de s n tate i bine 
public, identific m pe P rintele Chirvas  sub aspectul scrisu-
lui teologic. P rintele a continuat misiunea preo easc  pe plan 
de teologhisire prin scriitur , paginile scrise descoperind 
diverse ipostase ale teologiei abordate cu deschideri i 
r spunsuri adecvate la probleme concrete de via  cre tin  
limitat  de controversate i panicarde decizii pe care un om 
credincios le îndepline te din respect fa  de lege, dar care par 
uneori unidirec ionale i chiar totalitare. Recunosc c  nu am 
mai r sfoit un jurnal (plecând de la titlul uneia dintre p r i 
Misiune în pandemie – un jurnal duhovnicesc) de la apari ia c r ii 
teologului martir Ilarion Felea, Ziuariu. Jurnalul de fa  este 
unul tematic. Amintindu- i de anii de studii doctorale i de 
îndrum tor, autorul arat  sacralitatea intrinsec  a cuvântului 
care situeaz  pe om ontologic i existen ial în orizontul 
creatural al lui Dumnezeu care este omniprezent, indiferent 
de deschiderea sau refuzul uman fa  de El. Astfel, referindu-
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se la ateii care î i luau Adio – la Dumnezeu – de la camaradul 
ce trecea în ve nicie, autorul subliniaz  faptul c  ei f r  s  tie 
confirmau existen a lui Dumnezeu în fa a C ruia vom ajunge 
to i oamenii indiferent de credin a sau necredin a lor pentru 
c  ontologic Îi apar inem prin crea ie i mântuirea adus  de 
Hristos. Locul unde întâlnim pe Dumnezeu în gradul cel mai 
înalt este l ca ul de cult în misiunea evanghelizatoare, 
sfin itoare i c l uzitoare spiritual. Cre tinii care cunosc i 
tr iesc acest adev r fiin ial se simt permanent în orizontul 
Împ r iei lui Dumnezeu ca Biseric  din lumea ce se 
deruleaz  spre eshatologie i, chiar în vreme de restri te se 
simt iubi i i mângâia i de Dumnezeu prin r bdare i speran  
cu con tiin a vie c  suntem în planul i mâna Sa. Amintind de 
rela ia Biseric  – Stat, p rintele reaminte te c  nu este permis  
„imixtiunea statului în probleme de credin ”, pe baza istoriei 
cre tine. P rintele are curajul s  reac ioneze inteligent la 
manipulare i presiune psihic  exagerate, cu un u or, dar 
binevenit avertisment pe care mul i dintre noi îl spun tare sau 
în surdin , redat sincer în sintagma Mai u urel, Domnule 
Arafat... De aceea, „nu tot ce e permis de legisla ia civil  este 
i conform cu înv tura de credin . Într-un stat teocratic nu 

exist  alt  legisla ie decât cea dumnezeiasc , dar într-un stat 
laic legisla ia civil  de multe ori e în dezacord cu cea 
religioas ”. Cre tinii de pretutindeni, o treime din popula ia 
lumii, au dreptul i datoria de a manifesta identitatea i 
unitatea lor a a cum primii cre tini se recomandau cu acest 
nume i aveau con tiin a universalit ii ecleziale cu iubirea 
între ei chiar pân  la moartea martiric . De aceea, acolo unde 
cre tinii sunt majoritari, este firesc ca diriguitorii veacului s  



13 
 

Misiune în pandemie – un jurnal duhovnicesc 

le reprezinte identitatea i idealurile lor care sunt i mundane 
dar i valori ale Împ r iei lui Hristos.  

Cel de-a treia parte, intitulat  „S  st m bine! Cuvinte de 
mângâiere i încurajare” – continu  seria mesajelor de la 14 
octombrie pân  la 22 martie (Duminica Ortodoxiei), împlinin-
du-se astfel un an i cuprinde texte chiar mai elaborate decât 
în celelalte volume.  

Mereu, preotul este în situa ia de a spune ceva pentru 
folosul cre tinilor. A a trebuie în eleas  expresia biblic : „cu 
timp i f r  timp” sau „cuvânt cu putere mult ”. 

P rintele surprinde uneori fr mânt ri ale cre tinilor, 
incertitudini sau probleme ambigue i simte nevoia s  le 
detalieze pe în elesul fiec rui cititor. Uneori, mai ales în pe-
rioada posturilor, sunt dezvoltate unele teme filocalice, 
pentru ca astfel cititorii s  p trund  mai adânc în spiritua-
litatea cre tin . 

Voca ia sfin itoare a preotului se degaj  semnificativ din 
paginile scrise. Prin sfin ire cu harul Sf. Taine i al ierurgiilor, 
virtu ile cre tine se materializeaz  i se manifest  în comuni-
tatea eclezial . Sunt evocate i recomandate major r bdarea, 
t cerea, rug ciunea, poc in a, iertarea, milostenia, luarea Cru-
cii i bucuria comuniunii cu Hristos, cu Maica Domnului, cu 
îngerii i sfin ii. Aceste virtu i prin care cre tinul se aseam n  
cu Dumnezeu i înt resc credin a în El, ca rela ie gândit  i 
sim it , alung  frica, teama, i aduc curajul i puterea 
spiritual  de care cre tinii chema i la sfin enie au nevoie 
pentru c  dintotdeauna „sfin ii sperie autorit ile”. E o invita-
ie la dialog i împreun -lucrare conform cu modelul ideal al 

simfoniei bizantine care stipula i care a cunoscut realmente 
sute de ani o aplicare constructiv . 
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Se eviden iaz  în scrisul P rintelui familiaritatea rela iilor 
dintre p stor i p stori i, cu c ldur , i bucurie îns  i cu 
triste ea i suferin a provocat  de boal  i, mai grav, de moarte 
care chiar dac  este trecere, mutare la cele ve nice, zguduie 
din temelii fiin a familiei cre tine i a comunit ii parohiale. 

Felicit m c lduros pe autor pentru paginile scrise cu 
suflet, logos, pathos i ethos, în logica retoricii, a cateheticii i a 
omileticii unde se dovede te un profesionist în sens academic, 
cu hot râre în afirma ii i argumentarea acestora, pentru 
claritatea teologic  a lu rilor de pozi ie în fa a greut ilor i a 
duhului veacului, în fidelitate i ascultare de Biseric  i 
autoritatea ei ierarhic , prin voca ie misionar  emblematic  i 
dragoste de p stori ii c l uzi i spre Hristos i con tientizarea 
deplin  a identit ii cre tine. A tept m i alte pagini de gân-
dire i sim ire teologic  ortodox  româneasc  din partea sa.  

 
Pr. Prof. Dr. Gheorghe Petraru 

 
11 martie 2020 

  



Jurnal de front din anii pandemonului Covid 19 

Misiune în pandemie este un jurnal duhovnicesc, un docu-
ment despre modul în care un preot ortodox din Ia i a tiut s  
oficieze ritualurile cre tine din perioada crizei pandemice, 
provocat fiind de ispitele pandemonului Covid 19. Cu trece-
rea timpului, jurnalul p rintelui Ioan Chirvas  va deveni i 
mai pre ios. De ce? Pentru c  este un document viu, o m rtu-
risire la cald a acelor întâmpl ri de pe frontul luptei duse de 
preo ii Bisericii Ortodoxe Române cu maleficiile pandemonu-
lui Covid 19.  

Mesajele profunde i subtilele vorbe de înv tur  ale 
p rintelui Ioan Chirvas  sunt continuate în Cuvinte limpezi 
pentru vremuri tulburi. Ele acoper  perioada 7 iunie – 14 
octombrie 2020. Reg se ti aici sintetizate reflec iile personale 
(inspirate din înv tura Sfintei Tradi ii) ale p rintelui Ioan 
Chirvas  adaptate ingenios timpului pe care-l p timim. Su-
biectele sunt diverse i generoase, pe m sura a tept rii noas-
tre: Cincizecimea i derapajele autorit ilor; post i divertis-
ment; spovedanie i mânie; ecologie i duhovnicie; munc  i 
concediu; tiin  i credin ; pofte i egoism; depresie i 
moarte; plictiseal  i întristare; invidie i sacrificiu; p cat i 
s rb toare; educa ie i în elepciune; fric  i deta are; minciu-
n  i l comie; mâncare i rug ciune; cruce i ispite; masc  i 
solidaritate; t cere i r zbunare; smerenie i durere; poc in  
i circ etc. 

Admirabila lec ie duhovniceasc  a p rintelui Ioan Chir-
vas  este apoi predat  printr-un celebru îndemn testamen-
tar: ,,S  st m bine”. Cuvinte de mângâiere i încurajare. Special 
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gândite i autentic tr ite de p rintele Ioan Chirvas  sunt 
cuvintele sale despre jandarmi i pelerini; credin  i creduli-
tate; s r cie i arlatanie; femei i b rba i; libertate i posedare; 
sfin i i camuflarea sacrului în cotidian; terori tii bisericii i 
exemplaritatea unor cre tini; succese i înfrângeri; autoritate 
i comportament; slav  i aten ie; omul l untric i samaritea-

nul milostiv; vin  i mândrie; ignoran  i escrocherie; 
tehnologie i ateism; lene i hristoforie; parabole biblice i 
încredere în Biseric ; vaccinuri i via  în simplitate etc.  

Este realmente ingenioas  solu ia multor preo i cre tini de 
a comunica în plin  pandemie Covid 19 cu credincio ii lor  fo-
losindu-se ( i) de new media (Facebook sau WhatsApp). Unul 
dintre ei este p rintele doctor Ioan Chirvas . Prin aceast  
carte, p rintele ne-a d ruit nou , cititorilor, câte ceva din prea-
plinul înv turii sale. Uneori de-a d ruit i din ceea ce nu 
avea! Cum adic ? Invocându-l subtil cu sfântul Siluan 
Athonitul, p rintele Ioan Chirvas  a în eles c  atunci când nu 
ai solu ie la o problem  aparent insolubil , roag -L pe bunul 
Dumnezeu s  te ajute. Cu credin  vie i sincer  rug ciune, vei 
ob ine r spunsul dorit. Este tocmai ceea ce Nicolae Steinhardt 
numea a fi forma ultim  a d ruirii: s  dai Celuilalt nu din 
prisosul t u, ci ...din ceea ce nu ai!  La fel, p rintele Ioan 
Chirvas  s-a rugat lui Dumnezeu i a primit r spunsuri la 
problemele la care nu avea (poate) un r spuns. A avut buna 
inspira ie i priceperea scriitoriceasc  de a ni le comunica – 
simplu i profund – nou , enoria ilor i cititorilor c r ilor 
Sfin iei Sale.  

Prof. Univ. Dr. Nicu Gavrilu  
 
 



Rug ciune special  pentru încetarea noii epidemii 

Preafericitul P rinte Patriarh Daniel a transmis mier-
curi, 11 martie 2020, c tre toate eparhiile din cuprinsul Patri-
arhiei Române, o rug ciune de rostit în contextul r spândirii 
virusului COVID-19.

Înainte de Otpustul Slujbei (Sfânta Liturghie sau Vecernie 
sau Pavecerni ), preotul roste te: Domnului s  ne rug m! 

Credincio ii: Doamne, miluie te! 
Preotul cite te aceast  rug ciune, pe solee, cu fa a spre 

r s rit: 
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Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce e ti bogat în mil  i, 
cu purtarea Ta de grij  cea în eleapt , ocârmuie ti via a noas-
tr , ascult  smerita noastr  rug ciune, prime te poc in a 
noastr  pentru p catele ce le-am s vâr it, opre te aceast  
boal  molipsitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului 
T u în vremea regelui David. Cel ce e ti Doctorul sufletelor i 
al trupurilor noastre, d ruie te îns n to ire celor cuprin i de 
boal , ridicându-i grabnic din patul durerii, ca s  Te sl veasc  
pe Tine, Mântuitorule cel Milostiv, iar pe cei s n to i îi 
ocrote te. Binecuvinteaz , înt re te i p ze te, Doamne, cu 
harul T u, pe to i cei care, cu iubire de oameni i jertfelnicie, îi 
îngrijesc pe cei bolnavi în spitale sau la casele lor. 
Îndep rteaz  toat  boala i suferin a din popor i ne înva  s  
pre uim via a i s n tatea ca daruri ale Tale. D ruie te-ne, 
Dumnezeule, pacea Ta i umple inimile noastre de credin  
neclintit  în ocrotirea Ta, de n dejde în ajutorul T u i de 
dragoste fa  de Tine i de aproapele. C  al T u este a ne milui 
i a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, i ie slav  în l m: 

Tat lui i Fiului i Sfântului Duh, acum i pururea i în vecii 
vecilor. 

Credincio ii: Amin. 
Urmeaz  Otpustul Slujbei (Sfânta Liturghie sau Vecernie 

sau Pavecerni ). 
 

 
 
 
 
 
 




