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CU VÂ NT L A S CHI M B AREA LA FAŢĂ A D O M N U LU I

PAŞII DOMNULUI PE MUNŢI

La şase zile după mărturisirea
lui Petru, după ce a zis în faţă
Mântuitorului şi în numele tuturor
Apostolilor: „Tu eşti Hristosul,
Fiul lui Dumnezeu Celui viu”
(Ioan VI, 69), vine o altă mărturisire despre dumnezeirea lui Iisus,
aceea a Tatălui, cu prilejul schimbării la faţă. Domnul nostru
Iisus Hristos „a luat cu Sine
pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan,
fratele Lui” (Matei XVII, 1) şi
s-au dus pe muntele Taborului
să se roage. Îi plăceau foarte
mult munţii şi înălţimile!
De pe munte a rostit cea
mai frumoasă predică, de pe
munte a dat pilda cea mai frumoasă, răstignindu-se, de pe
munte s-a înălţat la cer şi tot
de pe munte „s-a schimbat la
faţă... şi a strălucit faţa Lui ca
soarele” (Matei XVII, 2). Pe
munte I-a făcut satana propunerea
cea mai josnică. Şi tocmai de
aceea dorea nespus de mult să
vadă neamul omenesc urcat pe
culmea virtuţii.
Şi pe când se ruga, faţa I se
schimbă ca soarele „iar veşmin
tele Lui s-au făcut albe ca lumina”
şi au apărut doi oameni, Moise şi
Ilie, care vorbeau cu El înconjuraţi de slavă (Matei XVII, 3).
Pe apostoli îi răpusese somnul.
Şi pe când ei s-au deşteptat, rămăseseră foarte miraţi de atâta strălucire.

Când Moise şi Ilie erau gata să
plece „Petru a zis lui Iisus:
Doamne, bine este să fim noi aici,
dacă voieşti, voi face aici trei
colibe: Ţie una şi lui Moise una şi
lui Ilie una” (Matei XVII, 1).
Domnul Isus Hristos nu a răspuns
nimic. Însă în acest timp un nor

luminos i-a umbrit „şi glasul Tatălui s-a auzit zicând „Acesta este
Fiul Meu cel iubit, în Care am
binevoit; pe Acesta ascultaţi-L”
(Matei XVII, 5). Auzind acest
glas, ucenicii au căzut cu faţa la
pământ şi s-au spăimântat foarte”
(Matei XVII, 6). Iisus îi ridică
zicându-le: „Sculaţi-vă şi nu vă
temeţi. Şi ridicându-şi ochii, nu au
văzut pe nimeni, decât numai pe
Iisus singur” (Matei XVII, 7–8).
Unii exegeţi împart scena schimbării la faţă în câte opt părţi. Din
fiecare parte şi cuvânt, desigur că
se poate scoate câte o învăţătură.

Minunea schimbării la faţă a
Mântuitorului a umplut de bucurie
inimile Sfinţilor Apostoli, fapt
care a făcut să nu o mai poată uita
şi să-i însoţească mereu în călătoria lor pe pământ. Niciodată până
acum ei nu L-au văzut într-o asemenea strălucire. Bucuria lor de
acum era o anticipare a bucuriei ce vor simţi-o în împărăţia cea veşnică.
E greu să putem cuprinde
în cuvinte şi să descriem sentimentele care au cuprins pe
Sfinţii Apostoli în faţa acestei
dumnezeieşti minuni.
Un sfânt Părinte ne spune
că Domnul Iisus Hristos de
aceea nu a dat răspuns lui
Petru, atunci când i-a zis să
facă „trei colibe”, fiindcă nu
era în planul mântuirii să se
pună vreo piedică la suferinţa şi
moartea Mântuitorului. I-a oprit
până şi să spună cuiva, până la
înviere, despre strălucirea şi bucuria de pe Tabor. „Nimănui să nu
spuneţi ceea ce aţi văzut, până
când „Fiul Omului se va scula din
morţi” (Matei XVII, 9).
Mântuitorul Iisus Hristos voia
să nu trezească sentimente de
gelozie celorlalţi Apostoli care nu
au fost de faţă la minunea schimContinuare în pagina 2
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bării la faţă, ştiind bine că ei nu
sunt pregătiţi să înţeleagă de pe
acum minunea în sine. Apostolii
Petru, Iacov şi Ioan au ascultat
porunca învăţătorului lor.
Neputând uita cele ce au văzut,
ucenicii îl întreabă pe Mântuitorul
zicând: „Pentru ce, dar, zic cărturarii că trebuie să vină mai întâi
Ilie?” (Matei XVII, 10). Ei îşi
puneau problema şi ziceau în
sinea lor că, după cărturari, Ilie va
veni înainte de Mesia şi acum el
s-a arătat după venirea lui Mesia.
Iisus le răspunde că este vorba de
două veniri ale lui Mesia: una ca
Mântuitor şi alta ca Judecător,
potrivit profeţiei lui Maleahi.
Înainte de întâia venire, Ioan
Botezătorul le va prevedea toate,
iar Ilie va veni înainte de arătarea
Domnului ca Judecător al lumii...

Să trecem acum, puţin, cu
inima şi cu învăţătura, de pe Tabor
pe Golgota; de la cele trei colibe,
la cele trei cruci de pe dealul
Căpăţânii: Crucea nevinovăţiei, a
căinţei şi a hulei. Datorită faptului
că Domnul Iisus Hristos a fost
însoţit de Petru, Iacov şi Ioan, şi
noi va trebui să înclinăm, prin
istoria schimbării la faţă, spre cele
trei virtuţi: credinţă, nădejde şi
iubire.
Sfântul Apostol Petru e Apostolul credinţei, acela care a mărturisit „Tu eşti Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu Celui viu”; Iacov e
Apostolul nădejdii, fiindcă el a
fost primul dintre Apostoli, care
şi-a dat viaţa pentru Iisus, cu gândul şi cu nădejdea în viaţa veşnică. Sfântul Ioan, e Apostolul
iubirii, acela care se sprijinea pe
pieptul Învăţătorului.

Ultima parte a minunii de pe
Tabor ne dă o întăritoare învăţătură: „Ridicându-şi ochii, nu au
văzut pe nimeni, decât numai pe
Iisus Hristos singur”. Moise şi Ilie
au dispărut. Moise: Legea de pe
Muntele Sinai şi Ilie: legea de pe
Muntele Carmel. Iată că trebuia o
lege şi mai iubitoare, aceea de pe
Muntele Golgota.
„Pe Acesta ascultaţi-L”. Numai
Unul a fost dat oamenilor spre a-i
mântui: Iisus Hristos. Dar e de
ajuns.
„Nu au văzut pe nimeni, decât
numai pe Iisus singur”. Ce bine a
fost de Sfinţii Apostoli că au văzut
ceea ce era mai important de
văzut.
Aşa şi noi: Să nu-L vedem
decât numai pe Iisus, Domnul
nostru. În toate faptele, ostenelile
şi jertfele noastre, să-L avem pe
Iisus, exemplu înaintea noastră,
pentru că în aceasta stă schimbarea noastră.

CU V Â NT L A A DOR M I REA M AI C I I D O M N U LU I

MAICA VIEŢII NOASTRE

Sfintele cărţi ne istorisesc că
la adormirea Maicii Domnului,
Apostolii împrăştiaţi în diferite
părţi ale lumii pentru vestirea
Evangheliei la toate neamurile,
au fost adunaţi de Duhul Sfânt la
prohodul celei adormite.
Sfântul Apostol Pavel a vorbit
şi predica lui la acest prohod a
fost o laudă adusă Preacuratei şi
lauda a fost împletită cu rugăciune. Trupul Maicii Domnului a
fost luat apoi în cer în cântece
nemaiauzite, de care era plin
văzduhul.
Biserica noastră ne învaţă că
de atunci, Preacurata, mai mult
decât toţi sfinţii şi îngerii, este
mijlocitoarea celor năpăstuiţi
către Fiul Său şi Dumnezeul nostru. Tocmai pentru aceasta foarte
multe din rugăciunile noastre sau
cântările slujbelor noastre sunt

adresate Maicii Domnului, ocrotitoarea şi mama noastră.
Unul dintre multele temeiuri
ce susţin această învăţătură a
Bisericii noastre este faptul că
viaţa pământească a Maicii vieţii
noastre, a Preacuratei, a fost
strâns legată de viaţa pămân
tească a Fiului Său, a Domnului
şi Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, adică: umilită, batjocorită, prigonită şi plină de suferinţe.
Maica Domnului s-a născut
din părinţii Ioachim şi Ana,
oameni cu frica lui Dumnezeu,
dar foarte săraci. Strămoşii, începând cu David, au fost de neam
împărătesc, lucru ce a făcut să fie
şi mai multă durere în casa părinţilor Ioachim şi Ana.
A crescut în biserică, aşa cum
odinioară a fost crescut copilul şi

prorocul Samuil. Orfană şi
săracă, Maica Domnului a ajuns
de timpuriu să cunoască greutăţile vieţii şi munca. Unele icoane
ne-o înfăţişează rugându-se,
altele ne-o arată lucrând, iar în
Nazaret şi astăzi se mai poate
vedea fântâna, de la care îşi
ducea pe umeri apa de trebuinţă.
După legile de atunci, deşi era
închinată pentru toată viaţa bisericii, fecioriei şi lui Dumnezeu, e
logodită cu bătrânul Iosif, unul
din rudele apropiate, care se trăgea tot din neamul împărătesc al
lui David. Precum Mântuitorul,
deşi era Fiul lui Dumnezeu, a luat
trup omenesc şi se numea Fiul
Omului şi Maica Domnului, deşi
Fecioară fiind, se numea logodnică. Şi una şi alta, pentru unii
este pricină de sminteală, iar pentru alţii de înălţare sufletească.

Pag. 3 † An II, Nr. 8-9, August–Septembrie 2012
Îngerul Gavriil i se arată
Fecioarei şi i se închină, vestindu‑i că va avea Fiu, pe Fiul celui
Preaînalt, îi descoperă că de
acum o vor ferici toate neamurile. Această fericire îi este însă
întunecată de bănuiala lui Iosif,
care a voit s-o lase, să nu mai
răspundă pentru ea în faţa legii şi
a oamenilor. De câte ori nu a
încercat răutatea oamenilor de
atunci şi până astăzi să arunce
săgeţi veninoase în sufletul Maicii vieţii noastre, a Preacuratei
Fecioare şi în Fiul ei
şi în toate neamurile
care o fericesc.
Fecioara
Maria
merge la Betleem să
se înscrie din porunca
Cezarului
August.
Betleemul era cetatea
lui David, însă strălucirea ei de odinioară a
pierit. Şi iată că în
cetatea
strămoşului
David, nu găseşte loc
de găzduire.
Când îşi duce pruncul, la 40 de zile, în
biserică „după legea
lui Moise”..., „ca să-L
pună înaintea Domnului” (Luca
II, 22), bătrânul Simeon, om
„drept şi temător de Dumnezeu”
(Luca II, 25), care „L-a primit în
braţele sale” (Luca II, 28) îi prooroceşte Maicii Domnului despre
Fiul ei, zicând: „Iată, Acesta este
pus spre căderea şi ridicarea
multora din Israel şi ca un semn
care va stârni împotrivire” (Luca
II, 34) şi apoi i se proroceşte
durerea prin care avea să treacă:
„Prin sufletul tău va trece sabie,
ca să se descopere gândurile din
multe inimi” (Luca II, 35).
A urmat fuga din calea mâniei
lui Irod, care căuta cu orice preţ
să ia viaţa pruncului nou născut.
De aici încolo, durerea ei nu
mai încetează. Sabia care-i va
străpunge sufletul o urmăreşte la
tot pasul.
Domnul Iisus Hristos începe
lucrarea mântuirii şi pretutindeni
e dispreţuit, batjocorit, urmărit şi

prigonit. Şi toate acestea se răsfrângeau în inima Maicii Sale.
Au urmat, apoi, patimile,
judecata, drumul crucii şi răstig
nirea Domnului. Unora li se pare
foarte curios lucru că Sfinţii
Evanghelişti scriu aşa de puţin
despre Maica Domnului, în legătură cu mântuitoarele patimi.
Într-adevăr, din cei patru Evanghelişti, Marcu şi Matei nu scriu
decât atât: „Şi erau acolo (adică
lângă Crucea lui Iisus) multe
femei, privind de departe” (Matei

XXVII, 55; Marcu, XV, 40).
Luca abia atât: „Şi stăteau toţi
cunoscuţii Lui şi femeile care îl
însoţiseră” (Luca XXIII, 49).
Singur Ioan, care şi el a fost de
faţă, scrie: „Şi stăteau lângă Crucea lui Iisus, mama Lui... Deci
Iisus, văzând pe mama Sa şi pe
ucenicul pe care îl iubea, stând
alături, a zis mamei Sale:
Femeie, iată fiul tău! Apoi a zis
ucenicului: Iată mama ta!” (Ioan
XIX, 25–27). Am putea spune că
nimic mai mult, dar să ne gândim unde s-ar găsi gura sau condeiul, care să poată vorbi sau
scrie, tâlcuind durerea mamei, al
cărei suflet a fost străpuns de
sabia durerii?
În toate vremurile, mulţimea
a fost gata să pedepsească pe tâlhari şi răufăcători. N-a fost însă
mulţime care să nu să se fi înfricoşat, când tâlharul sau răufăcătorul a fost spânzurat sau decapi-

tat, prin sentinţă judecătorească.
Odată, însă, a fost atunci când
Cel nevinovat a fost răstignit şi
condamnat la moarte. Şi după
răstignire şi-au bătut joc de Fiul
aceleia ce stătea lângă cruce. E
greu să putem spune dacă piroanele au fost mai dureroase pentru
Iisus, decât batjocura pentru
Maica Sa.
Mântuitorul a înviat apoi şi
S-a înălţat la cer. Maica vieţii
noastre să audă şi să vadă cu ce
ură neîmpăcată a fost urât
numele Fiului său şi
cum erau prigoniţi
Apostolii fiindcă predicau despre El.
Prin toate aceste
întâmplări, am vrut să
arătăm că viaţa Preacuratei Fecioare Maria
a fost strâns legată de
viaţa Fiului ei şi Dumnezeului nostru şi că
ea, care a trecut prin
toate
durerile,
le
cunoaşte pe toate şi ca
Maică Născătoare de
Dumnezeu, mijloceşte
către Fiul Său, pentru
alinarea durerilor şi
suferinţelor noastre.
Prin adormire, Maica Domnului nu a părăsit lumea, pentru că
ne-a rămas nouă tuturora mamă.
Din moarte s-a mutat la viaţă ca
să ducă rugăciunile noastre către
Fiul ei.
Pentru aceasta, toţi cei oropsiţi, toţi cei necăjiţi, toţi cei prin
al căror suflet a trecut sau trece,
într-un fel sau altul sabia, totdeauna când suntem în strâmtoare, să alergăm cu osârdie la
cea ce a cunoscut durerea, la
Maica vieţii noastre.
O rugăciune, oricât ar fi de
scurtă, un singur gând e de ajuns
să-i îndrepţi, ca suferinţa şi durerea să ţi se aline.
Maică a iubitorului de oameni,
milostiveşte-te spre noi şi pe Fiul
tău şi Stăpânul nostru, cu îndrăzneala Ta de Maică cuprinzând,
roagă-L să ne deschidă şi nouă
milostivirile bunătăţii Sale.
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PLĂCERILE VIEŢII PĂMÂNTEŞTI

Înţelesul sărbătorii ni-l
redă Sfânta Evanghelie citită
astăzi despre tăierea capului
Sfântului Ioan Botezătorul.
Evanghelia ne spune că Irod
cinstea pe Ioan ca pe un sfânt
şi îl asculta cu mult drag. Ioan
a mustrat pe Irod fiindcă
acesta trăia în nelegiuire, cu
Irodiada, femeia lui Filip, fratele său. Pentru aceasta, la
dorinţa Irodiadei, Irod a trimis pe Ioan în temniţă. De

Irod: „Nu-ţi este îngăduit să
ţii pe femeia fratelui tău”
(Marcu VI, 18).
Ştim, tot din Evanghelie, că
Irodiada îl ura de moarte pe Sf.
Ioan Botezătorul, tocmai pentru faptul că nu era de acord cu
cele ce se petreceau în familia
regelui Irod. În schimb, Irod se
temea de Ioan, ştiindu-l bărbat
drept şi sfânt, şi-l ocrotea. Şi
ascultându-l multe făcea şi cu
drag îl asculta” (Marcu VI, 20).

ziua naşterii lui Irod, fiica Irodiadei a dansat în faţa oaspeţilor. Foarte încântat de dansul ei, „regele a zis fetei: Cere
de la mine orice vei voi şi-ţi
voi da... până la jumătate din
regatul meu” (Marcu VI,
22–23). Ea, îndemnată de
mama sa a cerut „pe tipsie
capul lui Ioan Botezătorul”
(Marcu VI, 25). „Irod, regele
s-a mâniat adânc” (Marcu VI,
26), dar s-a ţinut de cuvânt.
Din această scurtă istorisire
a întâmplărilor am putea lua
multe învăţăminte pentru
viaţa noastră. Însă să ne oprim
numai la ce a spus Ioan lui

Şi totuşi, la îndemnul femeii,
l-a dat să i se taie capul, iar
după aceea, cu părere de rău
zicea: „Ioan pe care l-am ucis,
a înviat din morţi”.
Irod, denumit regele cel a
patra parte stăpânitor, a fost
de fapt un fel de slugă la
romani. Într-un manual de
istorie a evreilor, scris de doi
mari istorici evrei, se spune că
evreii urau pe acest Irod pentru că s-a pus în slujba romanilor.
El a primit să fie şi stăpânitor al romanilor de bucurie că
l-au lăsat rege.
Pe vremea regelui Irod, Pilat,

care a participat la procesul de
răstignire a Mântuitorului, era
guvernator, când Iisus se găsea
înaintea lui Pilat, acesta îl
întreabă pe Domnul zicând: „Ce
este adevărul?” (Ioan XVIII, 38).
Şi după această întrebare Iisus a
fost trimis de la Pilat la Irod
(Luca XXIII, 7). Acesta dorea să
vadă vreo minune săvârşită de
Iisus, apoi l-a întrebat multe
lucruri, „dar El nu i-a răspuns
nimic” (Luca XXIII, 9), cum de
altfel nu-i răspunsese nici lui
Pilat, la întrebarea „Ce este adevărul”, care îi chinuia pe
amândoi.
Neputincioasa filosofie a
vremii nu i-a mulţumit şi
amândoi căutau răspunsuri la
atâtea şi atâtea întrebări care îi
frământau. Sfânta Evanghelie
ne-a spus clar că Irod se temea
de Ioan, pentru că îl ştia „bărbat drept şi sfânt”. Cu toată
mulţimea lui de fărădelegi, avea
un respect deosebit faţă de
Ioan, aşa cum şi noi avem respect deosebit faţă de mustrarea
ce porneşte din străfundul conştiinţei noastre. Acest respect
nu îl lăsa pe Irod să asculte pe
Irodiada, care stăruia în cererea
ei „să-l omoare” pe Ioan Botezătorul.
Dar iată că şi ei i s-a dat prilej să-şi vadă dorinţa împlinită:
Ziua prăznuirii naşterii lui Irod.
La masa întinsă cu mâncări şi
băuturi se găsea tiranul rege
Irod. Însă întotdeauna acestea
au fost şi vor fi plăceri pentru
adormirea conştiinţei.
Câţi oameni ai zilelor noastre nu caută prin băuturi şi alte
plăceri ale acestei vieţi, să ameţească, să otrăvească şi să-şi
omoare conştiinţa din ei. Aşa
după cum trupul ameţit de băuturi îşi pierde echilibrul şi se
clatină într-o parte şi în alta, tot
astfel se pierde cumpătul con-

Pag. 5 † An II, Nr. 8-9, August–Septembrie 2012
ştiinţei şi caracterul omului se
deteriorează
prin
această
patimă a beţiei. Numai un asemenea om stăpânit de patima
beţiei putea să spună atât de
hotărât: „Orice vei cere de la
mine îţi voi da”.
Cererea fiicei Irodiadei a
venit ca un fulger: „Capul lui
Ioan Botezătorul” (Marcu VI,
24).
Oricât de ameţit şi de ticăloşit a fost Irod din această beţie,
a avut, totuşi, şi o clipă de examinare a conştiinţei. Evanghelia ne spune că: „s-a mâhnit
adânc”.
Filosofia
vremurilor
de
atunci, societatea celor „ce
şedeau cu el la masă” şi felul lor
de a judeca i-au îngăduit lui
Irod, ba mai mult i-au şi cerut
să-şi ţină cuvântul, deşi conştiinţa îi cerea să şi-l calce. Mai
târziu, conştiinţa se răzvrăteşte
şi el este cu totul neputincios.
Sufleteşte e măcinat, ca de altfel
toţi beţivii, desfrânaţii şi nelegiuiţii. Are vedenii, halucinaţii,
părându-i-se că Ioan a înviat şi
face minuni, tocmai pentru a-l
chinui cu ele. Zadarnic cei din
jurul lui îi spuneau că nu e
Ioan, că este Ilie, că e un proroc,

ca oricare proroc, pentru că el
nu mai avea linişte. Sub orice
formă el nu credea. Mereu
făcea afirmaţia că este Ioan
căruia el i-a tăiat capul, şi a
înviat.
Această stare de nebunie, îşi
face loc şi astăzi în mintea
unora, mai ales când într-un
trup nelegiuit sălăşluieşte o
conştiinţă adormită. Trupul
pornit spre păcat, poartă în el o
conştiinţă alterată.
Irod ştia că nu trebuie să
păcătuiască, ştia porunca despre care i-a vorbit Ioan şi că
Dumnezeu a dat-o prin Moise,
prin a şaptea poruncă din Decalog şi prin Levitic, dar încântat
de plăcerile acestei lumi, a uitat
de toate acestea şi a continuat
să trăiască în nelegiuire.
Şi noi, cei de astăzi, cunoaştem poruncile, dar vrem să ne
furişăm de sub puterea lor. Aşa
după cum lui Irod i se părea
prea învechită vorba „Nu-ţi este
îngăduit”, tot astfel şi omenirea
din zilele noastre, se crede prea
luminată de a înţelege şi respecta poruncile dumnezeieşti.
Poruncile, într-adevăr sunt
un jug, dar un jug pentru înjugarea şi înfrânarea pornirilor

rele. Pentru suflet, pentru conştiinţă, pentru adevăratul nostru „eu”, ele sunt aripi cu ajutorul cărora, într-adevăr te smulgi
din întuneric şi te ridici din
noroi şi te înalţi la o adevărată
lumină.
Despre acest jug, care nu
poate fi decât drept şi uşor de
dus, Mântuitorul Iisus Hristos
ne-a zis: „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la
Mine că sunt blând şi smerit cu
inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre.
Căci jugul Meu e bun şi
povara Mea este uşoară” (Matei
XI, 29–30).
Se cuvine deci ca fiind creştini să urmăm pe Domnul, să
trăim în virtute şi har, adică
independent de păcat. Viaţa ni
s-a dat de Dumnezeu, ca în ea
să lucrăm mântuirea şi să ne
câştigam patria cerească. Credinţa tare şi rugăciunea ne vor
apăra totdeauna de păcatul
sinuciderii şi al trăirii în plăcerile acestei vieţi şi nu în frica de
Dumnezeu.
Fie dar, ca toate acestea, să
fie spre mărirea lui Dumnezeu
şi a tuturor sfinţilor celor aleşi
şi iubiţi de El.
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ISTORIA BISERICII ORTODOXE DE STIL VECHI
DIN GRECIA ŞI A MITROPOLIEI ORTODOXE AUTONOME
A EUROPEI OCCIDENTALE ŞI A AMERICII
I. ISTORIA BISERICII ORTODOXE DE STIL VECHI DIN GRECIA
În anul 1924 Biserica Ortodoxă Greacă (oficială) adoptă calendarul Gregorian (de Stil
Nou). Această reformă a creat multă tulburare în Grecia. De menţionat este faptul că în mai
multe Biserici Ortodoxe oficiale s-a făcut această schimbare contestată de foarte multe feţe
bisericeşti, ierarhi, clerici, monahi şi mireni. Tulburarea pricinuită în Grecia a generat o
schismă în Biserica Ortodoxă, luând naştere fenomenul aşa-numit „Stil Vechi” şi „Stil Nou”.
Mişcarea Ortodoxă Tradiţionalistă născută în Grecia, a luat amploare, sporind de la an la an
numărul de clerici şi credincioşi care nu primeau noul calendar, sau pur şi simplu reveneau la
Stilul Vechi, considerând necanonică adoptarea unei inovaţii gregoriene.
Văzând adevărul de Credinţă mărturisit de Mişcarea Ortodoxă Tradiţionalistă din Grecia,
doi episcopi hirotoniţi înainte de schimbarea calendarului revin la Stilul Vechi, rostind în
public o Mărturisire de Credinţă, în anul 1935. Aceştia erau: episcopul Hrisostom de Florina şi
episcopul Hrisostom de Dimetrias mai târziu s‑a alăturat celor doi şi Gherman de Zachintos,
constituindu-se astfel primul Sfânt Sinod Ortodox de Stil Vechi din Grecia.

Episcopii Hrisostom de Florina, Hrisostom de Dimetrias şi
Gherman de Zachintos – Atena, 1935

Între 23 – 26 Aprilie 1935, membrii Sfântului Sinod hirotonesc alţi noi episcopi, după cum
urmează: episcopul Gherman de Kyklades, Hristofor de Megaris, Policarp de Diavleia şi Matei
de Brestena (fondatorul sinodului aşa-zis „mateit”). Sfântul Sinod avea să fie împrăştiat de
prigoanele ce au avut loc în Grecia, fapt pentru care nu au mai rămas, decât doar doi episcopi
şi anume: episcopul Hrisostom de Florina şi episcopul Matei de Brestena. Între aceştia doi se
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creează o disensiune ce a dat naştere unei schisme. Astfel, episcopul Matei se separă de episcopul Hrisostom şi hirotoneşte de unul singur un alt episcop, iar episcopul Hrisostom de Florina rămâne în aşteptare, considerând că nu este bine să încalce Mărturisirea de Credinţă rostită în public în anul 1935.
După moartea arhiepiscopului Hrisostom de Florina, tradiţionaliştii greci fac apel către
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din Diaspora (ROCOR) condus pe atunci de mitropolitul Anastasie.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din Diaspora (ROCOR) ia hotărârea de a trimite
în Grecia doi ierarhi pentru a hirotoni un nou episcop. Astfel, în anul 1960, arhiepiscopul
Serafim Ivanov împreună cu arhiepiscopul român Teofil Ionescu de Paris - Franţa, îl hirotonesc pe episcopul Akakios Papas de Talantion - Grecia.

Arhiepiscopii Serafim Ivanov, Teofil Ionescu şi
Episcopul Akakios – Atena, 1960

În anul 1961 episcopul Akakios şi arhiepiscopul Leontie de Chile (din ROCOR), hirotonesc
alţi 5 noi episcopi în Grecia, printre care şi episcopul Avxentios, constituindu-se astfel Sfântul
Sinod al Greciei. După constituirea Sinodului, episcopul Akakios este numit arhiepiscop şi
mitropolit, rămânând primat al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din Grecia până la moartea sa,
în anul 1963.

Mitropolitul Avxentios şi Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
de Stil Vechi din Grecia – Atena, 1962
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După moartea mitropolitului Akakios, în anul 1963, arhiepiscopul Avxentios devine cel
de-al doilea Întâistătător al Sf. Sinod. De asemenea, în anul 1969, Sfântul Ierarh Filaret, pe
atunci mitropolit al ROCOR, recunoaşte succesiunea Apostolică a Bisericii Ortodoxe Tradiţionale din Grecia şi toate hirotoniile ce au fost săvârşite în Grecia, de către acest Sfânt Sinod.

Episcopii Antonie, Calist, Gherontie, Arhiepiscopul
Avxentios, Paisie, Acachie şi Gabriel – Atena, 1978

Mitropolitul Avxentios are un rol foarte important în înfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe a
Europei Occidentale şi a Americii, a cărei succesoare de drept este acum Mitropolia Autonomă
Creştin Ortodoxă după Vechiul Calendar în Italia, păstorită de Înalt Preasfinţitul, Arhiepiscop
şi Mitropolit Dr. Onufrie Pop.
În anul 1978 Mitropolitul Avxentios alături de episcopii greci Gherontie şi Antonie, hirotonesc doi episcopi: Gabriel de Portugalia şi Iacob de Coimbra. Aceştia doi hirotonesc apoi în
anul 1984 alţi doi episcopi în Italia: Evloghie de Milano şi Grigorie de Torino.

Mitropolitul Gabriel şi Episcopul Iacov la hirotonia
Episcopului Evloghie – Milano, 1984
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Până în anul 1984 Episcopul Evloghie era sub ascultarea Patriarhiei Moscovei. Datorită
implicării comunismului în viaţa Bisericii Ortodoxe Ruse, parohiile din Italia îşi pierduseră
susţinerea financiară din partea ruşilor. După mai multe solicitări de ajutor ale episcopului
Evloghie (pe atunci arhimandrit mitrofor), Biserica Ortodoxă Rusă a răspuns negativ acestor
insistenţe. De menţionat este faptul că parohiile din Italia aveau foarte puţini credincioşi, dat
fiind faptul că pe vremea comunismului nu se puteau trece graniţele unor ţări aşa uşor.
După mai multe insistenţe, arhimandritul Evloghie cere ajutorul mitropolitului Avxentios
din Atena, care se arată binevoitor să ajute parohiile din Italia. Ba mai mult, după o scurtă
perioadă de timp, trimite în Italia doi Episcopi ai Sinodului Ґ.O.Ҳ. din Grecia, care înfiinţează
două episcopii ortodoxe italiene. Pe vremea aceea niciuna dintre Patriarhiile mari şi Bisericile
Autonome Ortodoxe nu deţineau eparhii pe teritoriul Italiei.

II. ISTORIA BISERICII ORTODOXE DE STIL VECHI DIN ITALIA
La data de 27 Septembrie 1984 arhiepiscopul Gabriel de Portugalia este numit Mitropolit
Primat al Mitropoliei Ortodoxe a Europei Occidentale şi a Americii, iar Sf. Sinod primeşte
Tomosul de autonomie, având dreptul de a se organiza conform Canoanelor Bisericii Ortodoxe
Universale.

Episcopul Evloghie alături de Mitropolitul Avxentios şi clerici din Atena – Grecia

În anul 1990, mitropolitul Gabriel demisionează pe motiv de sănătate. Scaunul vacant,
rămâne în grija Sf. Sinod care, în data de 27 Septembrie a aceluiaşi an, fiind întrunit în Mănăstirea Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil din Franţa, îl aleg ca Mitropolit Primat pe Episcopul
Evloghie de Milano. Astfel, Mitropolitul Evloghie devine cel de-al II-lea Primat al Mitropoliei
Autonome Ortodoxe a Europei Occidentale şi Americii.
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În Italia mitropolia este activă din anul 1984, pe când Patriarhia Română nu avea nicio episcopie în Italia. Sf. Sinod s-a extins de-a lungul anilor în toată Europa şi America stabilind
comuniune euharistică cu mai multe Biserici, după cum urmează: Arhiepiscopia de Oropos şi
Fili condusă de mitropolitul Kiprianos, care în prezent se află în comuniune cu Mitropolia Slătioara din România. În cadrul acestei mitropolii Greceşti, mitropolitul Evloghie şi arhiepiscopul Kiprianos îl hirotonesc pe episcopul Hrisostom de Etna.

Mitropolitul Evloghie şi Arhiepiscopul Kiprianos la hirotonia Episcopului Hrisostom de Etna.

Cunoscut este faptul că doi episcopi din
Sinodul Mitropoliei Europei Occidentale şi a
Americii, anume arhiepiscopul Lazăr Puhalo
şi episcopul Varlaam, au aderat la Sinodul
Bisericii Ortodoxe Autonome din America
(O.C.A.) şi au fost recunoscuţi de Patriarhia
Moscovei fără rehirotonie. De asemenea, arhiepiscopul Lazăr Puhalo a participat la mai
multe întruniri şi conferinţe ale Bisericilor
oficiale, printre care şi Patriarhia Română.
Prin acest fapt reiese că şi bisericile oficiale
recunoscute de Patriarhia Constantinopolului,
le considera drept valide hirotoniile săvârşite
Arhiepiscopul Lazăr Puhalo şi Episcopul Varlaam
în cadrul acestei Mitropolii.
În anul 2008 mitropolia italiană a intrat în
comuniune cu Mitropolia de Avlona, condusă de mitropolitul Anghelos. Mitropolitul Evloghie
alături de arhiepiscopul Luca şi de arhiepiscopul Anghelos au săvârşit hirotonia episcopului
Porfirios de Martiropolis, ulterior hirotonind alţi doi episcopi la care a participat şi mitropolitul Onufrie de Bergamo, constituindu‑se astfel Sf. Sinod al Mitropoliei de Avlona (Ґ.O.Ҳ.).
Înainte ca mitropolitul Evloghie să renunţe la arhierie şi la funcţia de Mitropolit Primat a
acordat Autonomie de organizare şi funcţionare atât Mitropoliei din America, conduse de
mitropolitul John de New York, cât şi Mitropoliei de Avlona, condusă de mitropolitul
Anghelos.
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Formarea Sinodului Ortodox de Stil Vechi din Grecia, condus de Mitropolitul Anghelos – Avlona, 2008

Mitropolitul Evloghie
alături de
Mitropolitul John
şi noul episcop
Fanurie – Milano, 2011
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Tomosul de Autonomie acordată Sfântului Sinod din America, de către Mitropolitul Evloghie.

În data de 8 Aprilie 2012 mitropolitul Evloghie, renunţă la arhierie şi la funcţia de Mitropolit Primat. Această retragere a întristat profund membrii mireni şi clerici ai mitropoliei, mai
ales pentru faptul că a fost singurul mitropolit care a păstorit Biserica mai bine de 3 decenii,
având o implicare deosebită în dezvoltarea şi consolidarea acesteia.

Primele fotografii cu arhimandritul Evloghie după renunţare la arhierie şi la funcţia de
mitropolit primat – Milano, 8 aprilie 2012.
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Documentul prin care se atestă faptul că Mitropolitul Evloghie a demisionat
din funcţia de Primat al Mitropoliei de Milano şi Aquileia

Singurul dintre ierarhii Sinodului Local din Italia care nu a acceptat condiţia de a renunţa la
rangul de arhiereu pentru a se uni cu Patriarhia Moscovei, a fost arhiepiscopul Dr. Onufrie
Pop de Sondrio şi Vercelli, cu reşedinţa la Bergamo. Acesta a precizat faptul că nu există
niciun canon bisericesc, care să poată fi invocat în favoarea renunţării sale la rangul de arhi
episcop. Ca urmare, Înalt Preasfinţitul Dr. Onufrie Pop a rămas până la 4 mai 2012 în conti
nuare arhiereu, păstorind Dioceza de Sondrio şi Vercelli.
La data de 4 Mai 2012 Mitropolia Ortodoxă Autonomă din America condusă de mitropolitul
John, în acord cu Mitropolia Ortodoxă Rusă condusă de mitropolitul Rafael, Mitropolia Ortodoxă Greacă de Avlona condusă de mitropolitul Anghelos, Mitropolia Ortodoxă Bulgară condusă de mitropolitul Daniel şi celelalte Biserici aflate în comuniune liturgică, hotărăsc ca succesor al scaunului mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Autonome a Europei Occidentale
(Mitropolia de Milano si Aquilea) să fie încredinţată spre păstorire Înalt Preasfinţitului
Dr. Onufrie Pop (ca Locum Tenens).
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Protocolul nr. 7, eliberat, semnat şi ştampilat (timbru sec) de către Mitropolitul John
prin care Înalt Preasfinţitul Dr. Onufrie Pop este numit în funcţia de mitropolit
al noii Mitropolii Autonome Creştin Ortodoxe după Vechiul Calendar în Italia

Pentru ca Mitropolia să funcţioneze în condiţiile legii
statului Italian, mitropolitul dr. Onufrie Pop, înregistrează o nouă instituţie cu titulatura „Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă după Vechiul Calendar în Italia”
– succesoare de drept a vechii Mitropolii de Milano şi
Aquileia. La scurt timp după înregistrarea Mitropoliei,
Mitropolitul Onufrie deschide un Centru Misionar care
în prezent deserveşte ca reşedinţă Mitropolitană şi sediu
al Asociaţiei.
În ziua de 27 Iulie / 9 August 2012, ziua de pomenire
a Sfântului Mare Mucenic Pantelimon a fost hirotonit cel
de-al III-lea Episcop din Sfântul Sinod al Mitropoliei
Autonome Creştin Ortodoxe în Italia, în persoana Preasfinţitului Serafim Del Fattore, episcop de Sicilia şi Italia Centrală. La hirotonie au participat mitropolitul Onufrie Pop şi episcopul Gheorghe Bratu de Sondrio şi
Vercelli, înconjuraţi de un sobor de clerici şi credincioşi.
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Înalt Preasfinţitul Dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit Primat

Aspecte de la hirotonia întru arhiereu a
Arhim. Serafim del Fattore în Misiunea
Creştin Ortodoxă „Sf. Ioan Botezătorul”
după vechiul calendar – Bergamo, 9
august 2012

Protoiereu Victor Pană - Vicar General

Pag. 16 †���������������������������������������
����������������������������������������
An II, Nr. 8-9, August–Septembrie 2012

Statutul de organizare şi funcţionare
a Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe
după Vechiul Calendar în Italia
Art. 1. Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă
după Vechiul Calendar în Italia, este organizată
conform Sfintelor Canoane ale Bisericii Ortodoxe,
fără să încalce hotărârile acestora. Ea este organizată după cum urmează:
1. CENTRU MITROPOLITAN;
2. CENTRU EPARHIAL;
3. CENTRU MISIONAR;
4. MISIUNI;
5. MĂNĂSTIRI.
Art. 2. Toate instituţiile sau centrele înfiinţate
de către Mitropolie, au aprobarea Mitropolitului,
în comun acord cu hotărârea Sfântului Sinod.
Art. 3. Misiunile se vor numi „Misiunea Creştin
Ortodoxă după Vechiul Calendar” şi vor beneficia
de toate documentele canonice şi legale, eliberate
de centrul mitropolitan, pentru a funcţiona în mod
corespunzător şi fără să încalce constituţiile statului Italian sau ale altui stat unde îşi desfăşoară activitatea.
Art. 4. Un număr de minim 3 si maxim 5 misiuni, din aceeaşi regiune geografică, vor forma un
Centru Misionar, care se va numi: „Centrul Misionar Creştin Ortodox după Vechiul Calendar”. Un
număr de minim 3 şi maxim 5 centre Misionare va
forma un Centru Eparhial (Dioceză sau Arhidioceză), care va fi condus de un Episcop sau Arhiepiscop. Mai multe Centre Eparhiale din acelaşi stat
formează Centrul Mitropolitan, al cărui superior
ocupă funcţia de preşedinte şi rangul de Arhiepiscop şi Mitropolit Primat.
Art. 5. Clericii fiecărei Misiuni se numesc „Preoţi Misionari” iar superiorii Centrelor Misionare se
numesc „Protoierei Misionari”.
Art. 6. Organismele eclesiastice care funcţionează în cadrul Mitropoliei Autonome Creştin
Ortodoxe după Vechiul Calendar în Italia, sunt:
1. SFÂNTUL SINOD;
2. EXARHATUL MANASTIRESC;
3. CONSILIUL DE DISCIPLINĂ.
Art. 7. Sfântul Sinod este alcătuit din totalul
numărului de Episcopi vicari, Episcopi titulari şi
Arhiepiscopi, din cadrul aceleiaşi Mitropolii. Acesta
se întruneşte de două ori pe an, sau ori de câte ori
este necesar, fiind prezidat de către Mitropolit, în
calitate de preşedinte.
Art. 8. Consiliul de Disciplină este alcătuit din
toţi superiorii centrelor misionare şi membrii Sfântului Sinod şi are ca scop menţinerea ordinii şi disciplinei în cadrul fiecărei Misiuni, centru misionar
sau centru eparhial ce funcţionează în cadrul

Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe după
Vechiul Calendar în Italia.
Art. 9. Exarhatul este organismul ce cuprinde
mai multe Mănăstiri din cadrul aceluiaşi centru
eparhial, fiind condus de un reprezentant numit
de către Sfântul Sinod şi ocupând funcţia de Exarh
al mănăstirilor.
Cap. 2. CENTRUL MITROPOLITAN
Art. 10. Centrul Mitropolitan reprezintă conducerea supremă a Mitropoliei, fiind reprezentată de
preşedintele Sfântului Sinod în rang de Arhiepiscop şi Mitropolit Primat.
Art. 11. Ca şi organism superior, Centrul Mitropolitan va avea mai mulţi membri de drept, după
cum urmează:
1. MITROPOLIT PRIMAT;
2. SECRETAR EPARHIAL;
3. VICAR GENERAL;
4. EXARH AL MĂNĂSTIRILOR;
5. CONSILIER RELAŢII EXTERNE;
6. CONSILIER ADMINISTRATIV;
7. CONSILIER CULTURAL.
Art. 12. Mitropolitul are dreptul de a desemna
membrii ce constituie Consiliul Mitropolitan.
Art. 13. Toate centrele Eparhiale vor prezenta
un raport privind situaţia în Centre şi Misiuni, precum şi o dare de seamă, în lunile Iunie şi Decembrie ale anului în curs.
Art. 14. Centrul Mitropolitan are dreptul deplin
de a înfiinţa/desfiinţa sau transforma Misiuni, Centre Misionare şi Centre Eparhiale. De asemenea,
poate numi/demite/avansa sau decade din funcţie
preoţi misionari, protoierei misionari, etc. în cadrul
Consiliului de Disciplină.
Art. 15. Episcopii sau Arhiepiscopii se numesc/
demit sau se avansează în funcţie de către Sfântul
Sinod, prin vot uninominal care va necesita 50%+1
din numărul de voturi ale membrilor titulari.
Cap. 3. CONSILIUL DE DISCIPLINĂ (CONSISTORIUL)
Art. 16. Consiliul de Disciplină este organismul
deliberativ care se întruneşte doar în cazuri necesare, fiind prezidat de Mitropolit şi având ca scop
sancţionarea fiecărei nereguli descoperite în Misiuni, Centre Misionare, Centre Eparhiale, sau abateri disciplinare săvârşite de către membrii Centrului Mitropolitan, care ocupă o funcţie în cler.
Art. 17. Fiecare cleric judecat de Consiliul de
Disciplină are dreptul la apărare şi poate prezenta
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contestaţii către Sfântul Sinod, în una dintre şedinţele cu dată fixă, sau de va avea loc o întrunire
provizorie cu alt scop.
Art. 18. Consiliul de Disciplină analizează problemele economice şi progresele fiecărui membru
al Mitropoliei sau organism component.
Cap. 4. UNIFORMĂ ŞI RANGURI
Art. 19. Fiecare membru al Mitropoliei care
ocupă o funcţie administrativă în rang de cleric, va
purta uniformă corespunzătoare statutului său
personal.
1. PREOŢII MISIONARI:
– Reverendă neagră sau gri, Culion, Cruce Pectorală;
– Veşminte preoţeşti corespunzătoare rangului; dacă va avea alt rang, va purta decoraţiile corespunzătoare;
1. PROTOIEREII MISIONARI:
– Reverendă neagră, gri sau bordo, Culion
roşu, Cruce Pectorală;
– Veşminte preoţeşti, Bederniţă, Mitră şi Baston;
1. EPISCOPII:
– Reverendă neagră, albastră sau bordo/Rasă
de culoare neagră, Culion roșu/Camilafcă,
Cruce Pectorală, Engolpion şi baston, iar la
slujbă cârjă arhierească;
– Veşminte arhiereşti corespunzătoare rangului de Episcop;
1. ARHIEPISCOPII:
– Reverendă neagră, albastră sau bordo/Rasă
de culoare neagră, Culion negru/Camilafcă
cu Cruce, Cruce Pectorală, Engolpion şi baston, iar la slujbă cârjă arhierească;
– Veşminte arhiereşti corespunzătoare rangului de Arhiepiscop;
1. MITROPOLITUL PRIMAT:
– Reverendă neagră, bodo, albastră sau albă/
Rasă de culoare neagră sau albă; Culion de
culoare alba/Camilafcă de culoare albă;
Cruce Pectorală şi două Engolpioane; Baston, iar la slujbă cârjă arhierească;
– Veşminte arhiereşti corespunzătoare rangului de Mitropolit.
DISPOZIŢII FINALE
Art. 20. Fiecare Centru Eparhial va avea un
Secretar eparhial și un Inspector eparhial.
Art. 21. Misiunile care se înfiinţează în străinătate (minim 3), pot forma un Vicariat, având ca
superior ales dintre clerici misiunilor numit în rang
de Vicar de către Sfântul Sinod al Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe după Vechiul Calendar în
Italia.

Art. 22. Conducătorii de Mănăstiri, sunt numiţi
Superiori, iar clericii din mănăstiri pot primi următoarele ranguri:
1. Arhidiacon;
2. Singhel/Protosinghel;
3. Arhimandrit/Arhimandrit Mitrofor (cu
dreptul de a purta doua cruci);
Treptele pentru monahi sunt:
1. Rasofor
2. Monah
3. Ieromonah
Art. 23. Fiecare Mănăstire va avea un Iconom.
Art. 24. Mănăstirile de maici vor fi conduse de
o persoană de gen feminin, care va va avea rangul
de superioară – stavroforă.
Treptele pentru monahii sunt
1. Rasofora
2. Monahie
Art. 25. Fiecare Mănăstire va avea ca duhovnic
un cleric din rândul monahilor, desemnat de Centrul Eparhial. În cazuri extreme, va putea suplini
acest post și un preot misionar.
Art. 26. Clericii şi Ierarhii nu au permisiunea
canonică de a săvârşi slujbe împreună cu clerici ai
altor confesiuni, clerici caterisiţi de Mitropolie sau
de alte Biserici Ortodoxe aflate în comuniune cu
Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă după
Vechiul Calendar în Italia.
Art. 27. Fiecare Misiune, Centru Misionar sau
Centru Eparhial, va avea registru propriu de evidenţă a bunurilor şi activităţilor prezente/desfăşurate în cadrul instituţiei. Reprezentanţii au obligativitatea de a păstra în bună stare toate bunurile
înregistrate şi de a nu le înstrăina sau folosi în alte
scopuri.
Art. 28. Centrul Mitropolitan poate înfiinţa
Consiliu de Control format din inspectori, ce vor
putea desfăşura activităţi de surprindere a activităţilor necanonice sau ilegale din Misiuni/Centre
Misionare/Centre Eparhiale, care vor avea ca drept
prezentarea de rapoarte negative sau favorabile
Consiliului de Disciplină.
Art. 29. Sfântul Sinod este organismul în drept
care poate completa/modifica sau abroga prezentul statut, fiind necesare 50%+1 din numărul de
voturi ale membrilor titulari şi de drept.
Art. 30. Dizolvarea unui organism sau organ ce
funcţionează în cadrul Mitropoliei, se face prin
hotărârea Sfântului Sinod.
Art. 31. Acest statut a fost aprobat în şedinţa
Sfântului Sinod întrunit la data de 9 august 2012
prin procesul verbal încheiat sub numărul 10/2012.
Semnează membri Sf. Sinod
S.B. Dr. Onufrie Pop Arhiepiscop si Mitropolit Primat
S.E. Gheorghe Bratu, Episcop de Sondrio si Vercelli
S.E. Seraphim Del Fattore, Episcop de Sicilia şi
Italia Centrală
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Cel de-al treilea Mitropolit Primat
al Mitropoliei Ortodoxe al Europei Ocidentale
(Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă după Vechiul Calendar în Italia)

S.B. Mitropolit Primat Gabriel
(1984–1990)

S.B. Mitropolit Primat Evloghie
(1990–2012)

S.B. Mitropolit Primat ONUFRIE
(2012–prezent)
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Doctor Conferenţiar Universitar Onufrie (Octavian) Pop
Arhiepiscop Ortodox de Bergamo şi Mitropolit Primat al Mitropoliei
Creştin Ortodoxe după Vechiul Calendar în Italia.
• S-a născut la 22 Octombrie 1956 în comuna
Rodna, jud. Bistriţa Năsăud, România, din părinţii Simion şi Maria de credinţă ortodoxă. Studiile
gimnaziale le-a urmat la Şcoala generală din
comuna natală Rodna, între anii 1963-1971;
• Între anii 1971-1973, urmează cursurile

Scolii Profesionale de Construcţii, în municipiul
Dej, jud. Cluj unde se califica în meseria de
instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze;
• Între anii 1973-1974, lucrează ca instalator
la Exploatarea Minieră Rodna;
• Între anii 1974-1976, urmează cursurile
Scolii Militare de Subofiţeri, din municipiul
Roman, jud. Neamţ (U.M.01386/II), fără însă a
profesa, din motive de sănătate;
• Între 1977-1982, urmează cursurile Semina-

rului Teologic Ortodox Bucureşti pe care le
absolvă în sesiunea iunie 1982;
• Între anii 1982-1986, urmează cursurile

Liceului Industrial “Traian Vuia” în oraşul Făget,
jud. Timiş, unde susţine şi examenul de bacalaureat în sesiunea iunie 1986;
• Între 1986-1988 urmează mai multe cursuri
de policalificare.
• Între 1988-1992 urmează Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna” din Sibiu unde la 1 iulie
1992 devine licenţiat în Teologie Pastorală.
• Între 1991-1996 urmează cursurile Facultă-

ţii de Drept “Nicolae Titulescu” din municipiul
Craiova jud. Dolj, în sesiunea februarie 1997
devine licenţiat al acestei facultăţi în ştiinţe juridice;
• Între anii 1998-1999 urmează cursurile post-

universitare ale aceleiaşi facultăţi pe care le
absolvă în sesiunea iunie 1999, specializându-se
în Drept Administrativ; paralel (1998) a urmat şi
cursurile postuniversitare ale Univesităţii Politehnice din Timişoara, specializându-se în
Resurse Umane.
• Între anii 1999-2001 urmează cursurile de
doctorat în drept la Institutul de Sociologie, Filo-

zofie şi Drept din cadrul Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova pe care le definitivează în
luna martie 2001, devenind Doctor în Ştiinţe
Juridice;
• Începând din anul 1999 este încadrat ca
asistent la Universitatea de Criminologie din
Chişinău, Republica Moldova;
• În anul 2002 devine prin concurs lector al
aceleiaşi Universităţi, iar în anul 2003 lector
univ. superior. În anul 2004 se transferă în cadrul
Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, la
Facultatea de Drept, catedra de drept public,
unde funcţionează şi în prezent ca profesor asociat.
• La 26 oct 2006 Comisia Superioară de Ates-

tare a Republicii Moldova, la propunerea Senatului Universităţii din Bălţi, îi acordă titlul ştiinţific de Conferenţiar universitar – specialitatea
criminologie, drept penal şi drept penitenciar.
• A desfăşurat o bogată activitate publicistică

şi editorială atât pe tărâm religios cât şi în domeniul dreptului, primind mai multe premii şi distincţii.
• În luna noiembrie 2008, Academia Internaţională de Cadre de pe lângă UNESCO din Kiev
(Ucraina) i-a acordat titlul de membru corespondent al acesteia, pentru activitatea ştinţifică desfăşurată pe parcursul anilor.

• La 5 oct 1980 este hirotonit ierodiacon pe
seama Mănăstirii Cocoş, jud. Tulcea-România,
de către regretatul Arhiepiscop Dr. Antim Nica al
Tomisului şi Dunării de Jos, iar la 6 noiembrie
1982 este hirotonit preot de către I.P.S Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu al Aradului pe atunci
Episcop-vicar al Mitropoliei Banatului, în Catedrala Mitropolitană din Timişoara, pe seama
Mănăstirii “Sf. Ilie de la Izvor” Bocşa Vasiova,
jud. Caraş-Severin, fiind hirotesit sighel şi
duhovnic al acestei mănăstiri.
• La 15 sept 1985 este transferat la Mănăstirea „Izvorul Miron” Româneşti, jud. Timiş şi
numit stareţ al acestei mănăstiri;
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• La 20 iulie 1987 cu ocazia hramului

Mănăstirii “Izvorul Miron ” Româneşti, Jud.
Timiş a fost hirotesit protosinghel de către I.P.S
Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului;
• La 1 decembrie 1995 se transferă la cerere
în Arhiepiscopia Târgoviştei jud. Dâmboviţa România şi este numit preot capelan la Centrul
de Reeducare Minori, Găeşti. Aici desfăşoară o
bogată activitate socio-educativă şi moral-religioasă, construind şi o biserică cu hramul “Sf.
Ioan Gură de Aur” sfinţită de către regretatul
Arhiepiscop Dr. Vasile Costin al Târgoviştei, la
13 noiembrie 1997. Cu această ocazie este distins cu Crucea Patriarhală de către vrednicul de
pomenire Teoctist Arapaşu, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Romane.
• Din motive personale la 1 aprilie 2006
trece sub jurisdicţia Patriarhatului de Kiev, sub
omoforul Episcopului Moldovei de Răsărit, P.S.
Filaret Pancu. Două luni mai târziu (iunie) este
numit preot misionar pentru Comunitatea Europeană, apoi vicar administrativ şi Exarh al acestei eparhii tot pentru Comunitatea Europeană,
stabilindu-şi reşedinţa la Torino în Italia. De
Praznicul Învierii Domnului al anului Mântuirii
2007, este ridicat la rangul de Arhimandrit
Mitrofor, primind şi cea de-a doua Cruce cu
Pietre.
• La 15 iunie
2008 primeşte la
cerere binecuvântarea de ieşire din
eparhia Moldovei
stabilindu-se
în
cadrul Mitropoliei
Ortodoxe de Milano
şi
Aquileia
cu
sediul la MilanoItalia, unde la 20
iunie 2008 este ales
episcop vicar de
către Sfântul Sinod.
La 29 iunie 2008
este hirotonit Episcop,
de
către
Mitropolitul Primat
Evloghie şi de
membrii Sfântului
Sinod, care au slujit

Sf. Liturghie în Biserica Sf. Nicolae din Milano-Italia.
• La 31 august 2008, este ridicat la treapta
de Arhiepiscop Titular de Bergamo şi Vercelli şi
numit Exarh pentru Europa de Est. La 1 septembrie 2009 Sfântul Sinod în permanenţa lucrărilor sinodale au schimbat titulatura I.P.S. Sale în
Arhiepiscop de Sondrio cu reşedinţa în Bergamo (Citta Alta).
• La data de 4 mai 2012 a fost numit Arhie-

piscop de Bergamo şi Mitropolit al noii Mitropolii “Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă
după Vechiul Calendar în Italia” cu sediul în
Bergamo, în urma retragerii Mitropolitului
Evloghie din scaunul de Mitropolit la data de 8
aprilie 2012 al Mitropoliei de Milano şi Aquileia cu sediul la Milano devenind Primat
“Locum Tenens”, conform Protocolului nr. 7
din 4 mai 2012 emis de Mitropolitul Primat
Ioan al Americii. La data de 1 iunie 2012 Sfântul Sinod al noii Mitropolii l-a ales pe I.P.S.
Onufrie ca Întâistătător al Mitropoliei fiind
instalat în noua funcţie la Mănăstirea “Sfânta
Treime” din Cernăuţi – Ucraina.
Arhidiacon B. Mihail
Secretar Eparhial
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Din agenda de lucru a Înalt Prea Sfinţitului Dr. ONUFRIE POP Mitropolit Primat
• În săptămâna 1-4 august a.c., a
făcut vizite pastorale credincioşilor din
localităţile: Endine Gaiano (3 familii);
Rogno (2 familii), provincia Bergamo;
Darfo Boario Terme (4 familii); Piancamuno (2 familii) şi Gianico (1 familie)
provincia Brescia.
• Duminica 5 august a.c., la ora
10.30 a oficiat SFÂNTA LITURGHIE la
Misiunea Creştin Ortodoxă după
Vechiul Calendar din Bergamo – Malpensata, alături de PC. Preot Victor
Pană, după care a adresat cuvânt de
învăţătură, tâlcuind pericopa Evanghelică a Duminicii. La ora 17.00 a oficiat
Slujba Vecerniei în cadrul căreia a fost
prezentată Cateheza cu tema: „POSTUL ŞI ROSTUL LUI ÎN VIAŢA CREDINCIOŞILOR”. Au participat 10 credincioşi din provinciile Bergamo şi Brescia.
• În săptămâna 6-11 august a.c., a
făcut vizite pastorale credincioşilor din
localităţile: Pianico (2 familii); Albano
Sant’Alessandro (2 familii); Casazza (1
familie); Almen (2 familii); Castro (3
familii) şi Lovere (3 familii), provincia
Bergamo.
• Duminica 12 august a.c., la ora
10.30 a oficiat SFÂNTA LITURGHIE la
Misiunea Creştin Ortodoxă după
Vechiul Calendar din Bergamo – Malpensata, alături de PC. Preot Victor
Pană, după care a adresat cuvânt de
învăţătură, tâlcuind pericopa Evanghelică a Duminicii. La ora 17.00 a oficiat
Slujba Vecerniei în cadrul căreia a fost
prezentată Cateheza cu tema: “ROLUL
ICOANELOR ÎN VIAŢA CREDINCIOŞILOR”. Au participat 12 credincioşi din
provincia Bergamo.
• În săptămâna 13-18 august a.c.,
a făcut vizite pastorale credincioşilor din
localităţile: Trezzo sull Adda (2 familii);
Agrate (3 familii); Capriate (3 familii),
provincia Milano; Treviglio (2 familii);
Orio Al Serio (2 familii) şi Calcinate (3
familii), provincia Bergamo;
• Duminica 19 august a.c., la ora
10.30 a oficiat SFÂNTA LITURGHIE la
Misiunea Creştin Ortodoxă după
Vechiul Calendar din Bergamo – Malpensata, alături de PC. Preot Victor
Pană, după care a adresat cuvânt de
învăţătură, tâlcuind pericopa Evanghelica a Duminicii. La ora 17.00 a oficiat
Slujba Vecerniei în cadrul căreia a fost
prezentată
Cateheza
cu
tema:
“SFÂNTA CRUCE, ARMA DE BIRUINŢĂ ÎMPOTRIVA DIAVOLULUI”. Au
participat 18 credincioşi din provincia
Bergamo;
• În săptămâna 20-25 august a.c.,
a făcut vizite pastorale credincioşilor din
localităţile: Verdello (3 familii); Costa
Volpino (3 familii); Pisogne (2 familii);
Artogne (2 familii); Trescore Balneario

Preşedinte:

(3 familii) şi Clusone (3 familii), provincia Bergamo;
• Duminica 26 august a.c., la ora
10.30 a oficiat SFÂNTA LITURGHIE la
Misiunea Creştin Ortodoxă după
Vechiul Calendar din Bergamo – Malpensata, alături de PC. Preot Victor
Pană, după care a adresat cuvânt de
învăţătură, tâlcuind pericopa Evanghelică a Duminicii. La ora 17.00 a oficiat
Slujba Vecerniei în cadrul căreia a fost
prezentată Cateheza cu tema: “RUGĂCIUNEA ŞI FELURILE EI”. Au participat 21 de credincioşi din provinciile
Brescia şi Bergamo.
• În săptămâna 27 august-1 septembrie a.c., a făcut vizite pastorale
credincioşilor din localităţile: Sovere (5
familii); Seriate (3 familii); Ranzanico (3
familii) Pianico (2 familii); Bagnatica (2
familii); Endine Gaiano (2 familii), provincia Bergamo şi Bucinasco (3 familii)
provincia Milano;
• Duminica 2 septembrie a.c., la
ora 10.30 a oficiat SFÂNTA LITURGHIE
la Misiunea Creştin Ortodoxă după
Vechiul Calendar din Bergamo – Malpensata, alături de PC. Preot Victor
Pană, după care a adresat cuvânt de
învăţătură, tâlcuind pericopa Evanghelică a Duminicii. La ora 17.00 a oficiat
Slujba Vecerniei în cadrul căreia a fost
prezentată Cateheza cu tema: “TINERII
DIN VREMEA NOASTRĂ”. Au participat 14 credincioşi din provinciile Brescia şi Bergamo;
• În săptămâna 3-8 septembrie
a.c., a făcut vizite pastorale credincioşilor din localităţile: Lomagna (3 familii)
provincia Lecco; Gorle (2 familii); Brembate (3 familii); Paladina (2 familii) şi
Treviolo (2 familii) provincia Bergamo;
Nuova Milanese (2 familii) provincia
Milano.
• Duminica 9 septembrie a.c., la
ora 10.30 a oficiat SFÂNTA LITURGHIE
la Misiunea Creştin Ortodoxă după
Vechiul Calendar din Bergamo – Malpensata, alături de PC. Preot Victor
Pană, după care a adresat cuvânt de
învăţătură, tâlcuind pericopa Evanghelică a Duminicii. La ora 17.00 a oficiat
Slujba Vecerniei în cadrul căreia a fost
prezentată
Cateheza
cu
tema:
“CĂINŢA ADEVĂRATĂ”. Au participat
23 de credincioşi din provincia Bergamo
şi Lecco;
• În săptămâna 10-15 septembrie
a.c., a făcut vizite pastorale credincioşilor din localităţile: Gorlago (3 familii);
Grignano (2 familii); Zanica (3 familii);
Spinone al Lago (2 familii); Solto Collina (3 familii) şi Romano di Lombardia
(2 familii) provincia Bergamo;
• Duminică 16 septembrie a.c., la
ora 10.30 a oficiat SFÂNTA LITURGHIE
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la Misiunea Creştin Ortodoxă după
Vechiul Calendar din Bergamo – Malpensata, alături de PC. Preot Victor
Pană, după care a adresat cuvânt de
învăţătură, tâlcuind pericopa Evanghelică a Duminicii. La ora 17.00 a oficiat
Slujba Vecerniei în cadrul căreia a fost
prezentată Cateheza cu tema: “DESPRE DRAGOSTEA CREŞTINĂ”. Au
participat 23 de credincioşi din provinciile Bergamo şi Milano;
• În săptămâna 17-22 septembrie
a.c., a făcut vizite pastorale credincioşilor din localităţile: Gaverina Terme (3
familli); Bolgare (2 familii); Bergamo (5
familii), provincia Bergamo; Torino (5
familii) şi Vercelli (3 familii) provincia
Torino.
• Duminica 23 septembrie a.c., la
ora 10.30 a oficiat SFÂNTA LITURGHIE
la Misiunea Creştin Ortodoxă după
Vechiul Calendar din Bergamo – Malpensata, alături de PC. Preot Victor
Pană, după care a adresat cuvânt de
învăţătură, tâlcuind pericopa Evanghelică a Duminicii. La ora 17.00 a oficiat
Slujba Vecerniei în cadrul căreia a fost
prezentată Cateheza cu tema: “DESPRE IUBIREA VRĂJMAŞILOR”. Au
participat 23 de credincioşi din provinciile Bergamo şi Milano;
• În săptămâna 24-29 septembrie
a.c., a făcut vizite pastorale credincioşilor din localităţile: Bergamo (5 familii),
provincia Bergamo; Lovere (5 familii)
provincia Bergamo; Sondrio (3 familii)
provincia Sondrio; Brescia (2 familii)
provincia Brescia;.
• Duminica 30 septembrie a.c., la
ora 10.30 a oficiat SFÂNTA LITURGHIE
la Misiunea Creştin Ortodoxă după
Vechiul Calendar din Bergamo – Malpensata, alături de PC. Preot Victor
Pană, după care a adresat cuvânt de
învăţătură, tâlcuind pericopa Evanghelică a Duminicii. La ora 17.00 a oficiat
Slujba Vecerniei în cadrul căreia a fost
prezentată Cateheza cu tema: “DESPRE CINA CEA DE TAINA”. Au participat 23 de credincioşi din provinciile
Bergamo şi Milano;
N.B. La fiecare vizită pastorală
făcută credincioşilor din diferite provincii pe parcursul celor 2 luni (august –
septembrie 2012), Înalt Prea Sfinţia Sa,
Dr. Onufrie Pop, Mitropolitul Primat a
dăruit fiecărei familii vizitate câte o
carte de rugăciuni, mir şi câte o carte
de
meditaţii
intitulată
sugestiv:
„LUMINĂ PENTRU SUFLET” al cărei
autor este, citindu-le moliftele “SFÂNTULUI VASILE CEL MARE” şi binecuvântându-le casele.
Preot vicar general Victor Pană
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