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L a sărb ătoarea Sfân t u l u i Proroc Il ie
CREDINŢA ȘI FA PT E LE

A

stăzi sărbătorim cu toţii
pe Sfântul Proroc Ilie
Tezviteanul. Ne punem
întrebarea: de ce Biserica noastră
iubeşte şi cinsteşte pe acest proroc dumnezeiesc, care a trăit cu
900 de ani înainte de Naşterea
Domnului şi Mântuitorul nostru
Iisus Hristos? Îl iubeşte şi cinsteşte pentru credinţa ﬁerbinte
pe care Sfântul Proroc Ilie a
propovăduit-o fără teamă şi a
apărat-o înaintea împăraţilor şi
a poporului închinători la idoli.
A fost „om asemenea nouă trăind în trup”, având de îndurat
multe necazuri şi greutăţi, dar a
fost un om care a păstrat credinţa cea adevărată într-un
Dumnezeu, a fost omul care a
ascultat şi a împlinit în viaţa lui
poruncile lui Dumnezeu, făcând
întotdeauna numai bine semenilor săi.
Bunul Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea şi i-a dat puteri
deosebite. De aceea, Biserica
noastră ni-l oferă drept pildă de
credinţă adevărată şi statornică,
pildă de răbdare în vreme de
încercări şi pildă de curaj în apărarea dreptăţii şi a adevărului.
Putem spune că o inimă credincioasă se însuﬂeţeşte prin aceste
modele de credinţă, îşi întăreşte
credinţa sa slabă, iar prin rugă-

ciunea către aceşti Sﬁnţi purtători
de credinţă şi adevăr cere ajutorul
lor ceresc.
Omul a aşezat dintotdeauna
într-un loc deosebit al inimii pe
aceia dintre oameni care se deosebesc prin anumite fapte, care
îşi dăruiesc viaţa pentru binele
omenirii.
Sfântul Apostol Pavel ne
porunceşte zicându-ne: „Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul
lui Dumnezeu, priviţi cu luare
aminte cum şi-au încheiat viaţa,
– să le urmaţi credinţa” (Evrei
XIII, 7).
Adevărata credinţă este făclia
noastră, care ne duce în împărăţia
cerurilor, luminând ﬁecare pas al
vieţii noastre şi învăţându-ne cum
să ajungem creştini vrednici şi
moştenitori ai bucuriei vrednice.
Credinţa aceasta adevărată
aprinde în noi setea ca prin faptele bune pe care le săvârşim, să
ne agonisim dreptul sfânt de a ne
numi ﬁi ai Tatălui Ceresc.
Sfântul Ioan Botezătorul a
mustrat pe iudeii încrezuţi zicându-le: „Să nu credeţi că puteţi
zice în voi înşivă: Părinte avem
pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea
să ridice ﬁi lui Avraam” (Matei
III, 9). Aceşti iudei se mândreau,

zicând că, după trup, sunt urmaşii lui Avraam! Ei îşi făceau
socoteala următoare: noi suntem
urmaşii lui Avraam, noi împlinim toate rânduielile Legii
vechi, şi noi suntem moştenitorii
împărăţiei lui Dumnezeu, despre care învaţă Mântuitorul Iisus
Hristos. Chiar Domnul Iisus
Hristos i-a mustrat nu o dată
pentru această închipuire a lor
de a se socoti moştenitori ai
împărăţiei lui Dumnezeu, fără
să se întrebe dacă sunt vrednici
sau nu de această împărăţie,
după viaţa şi faptele lor... Lămurindu-i pe iudei, Domnul le-a
spus că numai obârşia din
Avraam, fără temerea de Dumnezeu şi fără a face fapte bune,
nu-i poate mântui.
Mântuitorul Iisus Hristos a
spus: „Nu oricine îmi zice:
Doamne, Doamne, va intra în
împărăţia cerurilor, ci cel care
face voia Tatălui Meu Celui din
ceruri” (Matei VII, 21). Iar una
din pildele Sale, Mântuitorul a
încheiat-o cu aspre cuvinte privitoare la iudei: „De aceea vă
Continuare în pagina 2
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spun că împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va
da neamului care va face roadele ei” (Matei XXI, 43)
Oare nu simţim şi noi în
inimile noastre sentimente de
frică aducându-ne aminte de
cuvintele hotărârii dumnezeieşti, privitoare la iudeii din vremea Mântuitorului? Pentru că şi
noi putem să avem parte de aceeaşi soartă, dacă în viaţa noastră
vom ﬁ nişte ﬁi nevrednici de
Tatăl nostru cel Ceresc. Împlinind rânduielile Sﬁntei noastre
Biserici, mergem în casa lui
Dumnezeu. Acestea toate sunt
lucruri de neapărată
trebuinţă pentru oricare creştin, dar ele
încă nu ne prefac în
adevăraţi ﬁi ai Tatălui ceresc. Iisus Hristos ne va zice la judecata
Sa
cea
dumnezeiască: „Tu
ai credinţă, iar Eu am
fapte; arată-mi credinţa ta fără fapte şi
eu îţi voi arăta, din
faptele Mele, credinţa Mea (Iacob II,
18), pentru că precum trupul fără de suﬂet mort
este, astfel şi credinţa fără de
fapte moartă este” (Iacob II, 26).
Noi credem în Domnul
Dumnezeu, Făcătorul lumii
văzute şi nevăzute. Noi ştim că
viaţa ne este dăruită de Domnul, că ea este în mâna lui Dumnezeu şi când Domnul găseşte
de cuviinţă, curmă această viaţă
pământească,
eliberându-ne
suﬂetul cel fără de moarte din
trupul cel pieritor şi suﬂetul
trece în viaţa cea fără de sfârşit.
Astfel crezând, suntem datori
să preţuim ﬁecare zi din viaţa
noastră, ca nu cumva vreo zi
din viaţa noastră să o lăsăm să
treacă fără rod pentru viaţa viitoare, la care ne cheamă Tatăl
ceresc.

Credem că niciun pas în viaţa
omului nu se face fără voia lui
Dumnezeu. De aceea datori suntem să primim de la Dumnezeu şi
bucuria şi întristarea, şi necazurile în viaţa noastră pământească.
Această credinţă ne fereşte de
deznădejde, ne întăreşte în clipele
când crucea vieţii apasă greu pe
umerii noştri.
Noi credem că Dumnezeu
este atoateştiutor şi pretutindeni.
Ştim că Domnul vede nu numai
ﬁecare pas al nostru, ci vede
dorinţele inimii noastre şi gândurile din mintea noastră. De aceea
trebuie să facem totul ca şi cum

am ﬁ înaintea ochilor Stăpânului:
şi când gândim, şi când dorim şi
când ne bucurăm, iar în necazuri
să ne punem nădejdea în Dumnezeu.
Adevăratul creştin poartă
întotdeauna în inima lui spaimă
faţă de hotărârea aspră, asupra
celor păcătoşi la judecata din
urmă: „Duceţi-vă de la Mine,
blestemaţilor, în focul cel veşnic
care este gătit diavolilor şi îngerilor lui” (Matei XXV, 41).
Creştinul adevărat iubeşte
Sfânta Biserică în care s-a născut
duhovniceşte, care se roagă pentru ﬁii ei atât cât sunt în viaţă cât
şi după ce s-au dus în patria lor
cea veşnică. Iubeşte casa Domnului de care îl leagă cele mai sﬁnte
şi cele mai înalte întâmplări din
întreaga lui viaţă pământească.

Creştinul adevărat este
omul a cărui credinţă stă la
temelia tuturor faptelor, purtărilor, dorinţelor şi cugetărilor
lui. Creştinul adevărat este
acela a căruia credinţă este întărită de faptele bune ale vieţii lui
creştine.
Atare credinţă este credinţa
cea adevărată, pentru care dă
mărturie viaţa; este credinţa cea
vie, pentru că din ea creşte
pomul cel sănătos, al vieţii plăcute lui Dumnezeu, este credinţa cea mântuitoare, pentru
că ne facem moştenitori ai vieţii
veşnice.
Adevărata credinţă se dovedeşte
prin faptele bune
din viaţa noastră.
Trebuie ca viaţa să
ﬁe luminată de faptele bune ale credinţei
noastre,
ca
lumina credinţei să
strălucească înaintea
oamenilor după cum
ne spune Domnul:
„Aşa să lumineze
lumina voastră înaintea oamenilor, aşa
încât să vadă faptele
voastre cele bune şi
să mărească pe Tatăl vostru Cel
din ceruri” (Matei V, 16).
Această sfânta credinţă să
ne ﬁe sprijin ﬁecăruia dintre
noi, atunci când Domnul va
găsi de cuviinţă să ne trimită
necazuri şi dureri.
Cinstirea Sfântului Proroc
Ilie în aceste frumoase zile de
vară să ﬁe şi pentru noi un
îndemn şi un sprijin în slujirea
lui Dumnezeu şi a oamenilor, o
pildă luminoasă, vrednică de
urmat în viaţă.
„Proorocule şi înainte-văzătorule al lucrurilor celor mari
ale lui Dumnezeu, Ilie cel cu
nume mare, care cu cuvântul
tău ai oprit norii cei curgători
de apă, roagă-te pentru noi
Iubitorului de oameni” (Condac, glas 2).
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CUVÂNT LA SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI

PAŞII DOMNULUI PE MUNŢI

L

a șase zile după mărturisirea lui Petru, după
ce a zis în față Mântuitorului și în numele
tuturor Apostolilor: „Tu ești
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu
Celui viu” (Ioan VI, 69), vine
o altă mărturisire despre
dumnezeirea lui Iisus, aceea
a Tatălui, cu prilejul schimbării la față. Domnul
nostru Iisus Hristos „a
luat cu Sine pe Petru, pe
Iacov și pe Ioan, fratele
Lui” (Matei XVII, 1) și
s-au dus pe muntele
Taborului să se roage. Îi
plăceau foarte mult
munții și înălțimile!
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 înălțat la cer
și tot de pe munte „s-a
schimbat la față... și a
strălucit fața Lui ca soarele” (Matei XVII, 2). Pe
munte I-a făcut satana
propunerea cea mai josnică.
Și tocmai de aceea dorea
nespus de mult să vadă
neamul omenesc urcat pe
culmea virtuții.
Și pe când se ruga, fața I
se schimbă ca soarele „iar
veșmintele Lui s-au făcut
albe ca lumina” și au apărut
doi oameni, Moise și Ilie,
care vorbeau cu El înconjurați de slavă (Matei XVII, 3).
Pe apostoli îi răpusese
somnul. Și pe când ei s-au
deșteptat, rămăseseră foarte
mirați de atâta strălucire.

Când Moise și Ilie erau gata
să plece „Petru a zis lui Iisus:
Doamne, bine este să ﬁm noi
aici, dacă voiești, voi face aici
trei colibe: Ție una și lui Moise
una și lui Ilie una” (Matei
XVII, 1). Domnul Isus Hristos
nu a răspuns nimic. Însă în
acest timp un nor luminos i-a
umbrit „și glasul Tatălui s-a

auzit zicând „Acesta este Fiul
Meu cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultați-L”
(Matei XVII, 5). Auzind acest
glas, ucenicii au căzut cu fața
la pământ și s-au spăimântat
foarte” (Matei XVII, 6). Iisus îi
ridică zicându-le: „Sculați-vă
și nu vă temeți. Și ridicându-și
ochii, nu au văzut pe nimeni,
decât numai pe Iisus singur”
(Matei XVII, 7–8). Unii exegeți
împart scena schimbării la față
în câte opt părți. Din ﬁecare
parte și cuvânt, desigur că se
poate scoate câte o învățătură.

Minunea schimbării la
față a Mântuitorului a
umplut de bucurie inimile
Sﬁnților Apostoli, fapt care a
făcut să nu o mai poată uita
și să-i însoțească 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 simți-o în
împărăția cea veșnică.
E greu să putem
cuprinde în cuvinte și
să descriem sentimentele care au cuprins pe
Sﬁnții Apostoli în fața
acestei
dumnezeiești
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 suferința și moartea Mântuitorului. I-a oprit până și
să spună cuiva, până la înviere, despre strălucirea și
bucuria de pe Tabor. „Nimănui să nu spuneți ceea ce ați
văzut, până când „Fiul Omului se va scula din morți”
(Matei XVII, 9).
Mântuitorul Iisus Hristos
voia să nu trezească sentimente de gelozie celorlalți
Apostoli care nu au fost de
față la minunea schimbării la
față, știind bine că ei nu sunt
pregătiți să înțeleagă de pe
acum minunea în sine. Apos-

Pag. 4 † An IV, Nr. 7-9, Iulie–Septembrie 2014
tolii Petru, Iacov și Ioan au
ascultat porunca învățătorului 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 își
puneau problema și ziceau în
sinea lor că, după cărturari,
Ilie va veni înainte de Mesia
și acum el s-a arătat după
venirea lui Mesia. Iisus le
răspunde că este vorba de
două veniri ale lui Mesia:
una ca Mântuitor și alta ca
Judecător, potrivit profeției
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, puțin, cu
inima și cu învățătura, de pe

Tabor pe Golgota; de la cele
trei colibe, la cele trei cruci de
pe dealul Căpățânii: Crucea
nevinovăției, a căinței și a
hulei. Datorită faptului că
Domnul Iisus Hristos a fost
însoțit de Petru, Iacov și Ioan,
și noi va trebui să înclinăm,
prin istoria schimbării la față,
spre cele trei virtuți: credință,
nădejde și iubire.
Sfântul Apostol Petru e
Apostolul credinței, acela care
a mărturisit „Tu ești Hristosul,
Fiul lui Dumnezeu Celui viu”;
Iacov e Apostolul nădejdii,
ﬁindcă el a fost primul dintre
Apostoli, care și-a dat viața
pentru Iisus, cu gândul și cu
nădejdea în viața veșnică.
Sfântul Ioan, e Apostolul iubirii, acela care se sprijinea pe
pieptul Învățătorului.
Ultima parte a minunii de
pe Tabor ne dă o întăritoare
învățătură:
„Ridicându-și

ochii, nu au văzut pe nimeni,
decât numai pe Iisus Hristos
singur”. Moise și Ilie au dispărut. Moise: Legea de pe
Muntele Sinai și Ilie: legea
de pe Muntele Carmel. Iată
că trebuia o lege și mai iubitoare, aceea de pe Muntele
Golgota.
„Pe Acesta ascultați-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 Sﬁnții Apostoli că au văzut ceea ce era
mai important de văzut.
Așa și noi: Să nu-L vedem
decât numai pe Iisus, Domnul nostru. În toate faptele,
ostenelile și jertfele noastre,
să-L avem pe Iisus, exemplu
înaintea noastră, pentru că
în aceasta stă schimbarea
noastră.

CUVÂNT LA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

MAICA VIEŢII NOASTRE

Sﬁntele cărţi ne istorisesc că la
adormirea Maicii Domnului,
Apostolii împrăștiaţi 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
și predica lui la acest prohod a
fost o laudă adusă Preacuratei și
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 și îngerii, este
mijlocitoarea celor năpăstuiţi
către Fiul Său și Dumnezeul nostru. Tocmai pentru aceasta foarte
multe din rugăciunile noastre sau

cântările slujbelor noastre sunt
adresate Maicii Domnului, ocrotitoarea și 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 pământească a Fiului Său, a
Domnului și Mântuitorului nostru
Iisus Hristos, adică: umilită, batjocorită, prigonită și plină de
suferinţe.
Maica Domnului s-a născut din
părinţii Ioachim și Ana, oameni cu
frica lui Dumnezeu, dar foarte
săraci. Strămoșii, începând cu
David, au fost de neam împărătesc,
lucru ce a făcut să ﬁe și mai multă
durere în casa părinţilor Ioachim
și Ana.

A crescut în biserică, așa cum
odinioară a fost crescut copilul și
prorocul Samuil. Orfană și săracă,
Maica Domnului a ajuns de timpuriu să cunoască greutăţile vieţii
și munca. Unele icoane ne-o înfăţișează rugându-se, altele ne-o
arată lucrând, iar în Nazaret și
astăzi se mai poate vedea fântâna,
de la care își ducea pe umeri apa
de trebuinţă.
După legile de atunci, deși era
închinată pentru toată viaţa bisericii, fecioriei și lui Dumnezeu, e
logodită cu bătrânul Iosif, unul
din rudele apropiate, care se trăgea tot din neamul împărătesc al
lui David. Precum Mântuitorul,
deși era Fiul lui Dumnezeu, a luat
trup omenesc și se numea Fiul
Omului și Maica Domnului, deși
Fecioară ﬁind, se numea logod-
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nică. Și una și alta, pentru unii
este pricină de sminteală, iar
pentru alţii de înălţare suﬂetească.
Îngerul Gavriil i se arată
Fecioarei și i se închină, vestindui 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 și a
oamenilor. De câte ori nu a încercat răutatea oamenilor de
atunci și până astăzi să
arunce săgeţi veninoase în
suﬂetul Maicii vieţii noastre, a Preacuratei Fecioare și
în Fiul ei și 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. Și iată că
în
cetatea
strămoșului
David, nu găsește loc de
găzduire.
Când își 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 și temător de Dumnezeu” (Luca II,
25), care „L-a primit în braţele sale” (Luca II, 28) îi
proorocește Maicii Domnului despre Fiul ei, zicând: „Iată,
Acesta este pus spre căderea și
ridicarea multora din Israel și ca
un semn care va stârni împotrivire” (Luca II, 34) și apoi i se prorocește 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 urmărește la
tot pasul.
Domnul Iisus Hristos începe
lucrarea mântuirii și pretutin-

deni e dispreţuit, batjocorit, urmărit și prigonit. Și toate acestea se
răsfrângeau în inima Maicii Sale.
Au urmat, apoi, patimile, judecata, drumul crucii și răstignirea
Domnului. Unora li se pare foarte
curios lucru că Sﬁnţii Evangheliști
scriu așa de puţin despre Maica
Domnului, în legătură cu mântuitoarele patimi. Într-adevăr, din cei
patru Evangheliști, Marcu și Matei
nu scriu decât atât: „Și erau acolo
(adică lângă Crucea lui Iisus) multe
femei, privind de departe” (Matei

XXVII, 55; Marcu, XV, 40). Luca
abia atât: „Și stăteau toţi cunoscuţii
Lui și femeile care îl însoţiseră”
(Luca XXIII, 49). Singur Ioan, care
și el a fost de faţă, scrie: „Și stăteau
lângă Crucea lui Iisus, mama Lui...
Deci Iisus, văzând pe mama Sa și
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

și răufăcători. N-a fost însă mulţime care să nu să se ﬁ înfricoșat,
când tâlharul sau răufăcătorul a
fost spânzurat sau decapitat, prin
sentinţă judecătorească. Odată,
însă, a fost atunci când Cel nevinovat a fost răstignit și condamnat la moarte. Și după răstignire
și-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 și S-a înălţat la cer.
Maica vieţii noastre să audă
și să vadă cu ce ură neîmpăcată a fost urât numele Fiului său și cum erau prigoniţi
Apostolii
ﬁindcă
predicau despre El.
Prin toate aceste întâmplări, am vrut să arătăm că
viaţa Preacuratei Fecioare
Măria a fost strâns legată de
viaţa Fiului ei și Dumnezeului nostru și că ea, care a
trecut prin toate durerile,
le cunoaște pe toate și ca
Maică Născătoare de Dumnezeu, mijlocește către Fiul
Său, pentru alinarea durerilor și 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 și durerea să ţi se aline.
Maică a iubitorului de
oameni, milostivește-te spre noi
și pe Fiul tău și Stăpânul nostru,
cu îndrăzneala Ta de Maică
cuprinzând, roagă-L să ne deschidă și nouă milostivirile bunătăţii Sale.
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CUVÂNT LA TĂIEREA CAPULUI SF. IOAN BOTEZĂTORUL

Î

PLĂCERILE VIEŢII PĂMÂNTEŞTI

nţelesul 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 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 Irod:
„Nu-ti 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). 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 conştiinţei 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
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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 des-

pre 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 adevărata 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.

CUVÂNT LA NAŞTEREA NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU

M

FEMEIA CREŞTINĂ

ulte sunt cuvintele de
laudă aduse de Biserica noastră Născătoarei de Dumnezeu,
dând prin acestea cultul cuvenit Sﬁntei Fecioare Măria.
Pe Fecioara Maria, unii au
numit-o „cea care niciodată nu
și-a pierdut frumuseţea strălucirii, alţii au numit-o grădină
încuiată în care șarpele satanic
nu a cutezat să-și verse veninul
morţii, alţii munte înalt de
sﬁnţenie, pe care nu l-a acoperit niciodată mulţimea păcatului.“
Nimeni nu a știut să o preamărească sﬁnţind-o cu adevărul dumnezeieștii insuﬂări, ca
înţeleptul Solomon în Cântarea Cântărilor: „Cine-i aceasta,
care ca zarea strălucește și ca
luna-i de frumoasă, ca soarele
de luminoasă?” (VI, 10)

Cine nu a putut vedea cum
razele dimineţii alungă întunericul nopţii? Așa din Sfânta Ana,
astăzi ca o ﬂoare de Dumnezeu
sădită, răsare mântuirea oamenilor, alungând blestemul lui
Adam ce era asupra noastră.
Astăzi se conﬁrmă vedenia lui
Iacov în pământul Haran, unde
în casa lui Dumnezeu vede
poarta cerului. Astăzi începe
darul a rodi, arătând lumii pe
Maica lui Dumnezeu, prin care
cele pământești se împreună cu
cele cerești, spre mântuirea
suﬂetelor noastre.
Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiţie ne spun că în părţile Ierusalimului trăia o familie evlavioasă,
ce se trăgea din neam împărătesc, Ioachim și Ana. Într-una
din zile, ducând ei darul la biserică s-au înfăţișat preotului înaintea altora. Dar, pe lângă toată

râvna de a aduce daruri lui
Dumnezeu, preotul i-a înfruntat cu cuvinte aspre, tocmai
pentru faptul că nu aveau
copii. După toate cele petrecute ei nu s-au mai întors la
casa lor. Ioachim s-a dus
într-un munte de unde nu
înceta a se ruga lui Dumnezeu
să-l deslege din blestemul în
care era ţinut, iar soţia sa, Ana,
s-a dus acasă și așezându-se în
grădina casei, făcea milostenii
și se ruga lui Dumnezeu să ia
ocara ei dintre oameni și cu
multă umilinţă grăind, a făgăduit lui Dumnezeu că dacă îi
va dărui ei copil, îl va da pe
acela sﬁntei biserici, ca să slujească pururea lui Dumnezeu.
Și iată că rugăciunile lor au
fost ascultate și îngerul Domnului i se arătă de faţă Anei
zicându-i: „Ana, Ana, s-a auzit
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rugăciunea ta, suspinele tale
au străbătut cerurile și lacrimile tale au ajuns înaintea lui
Dumnezeu. Deci; iată, Domnul m-a trimis să-ţi spun că vei
zămisli și vei naște pe ﬁica cea
binecuvântată de Dumnezeu,
prin care se vor binecuvânta
toate seminţiile pământului și
se va mântui toată lumea, iar
numele ei va ﬁ Maria”. Ana,
auzind aceste cuvinte îngerești,
s-a închinat lui Dumnezeu,
zicând: „Viu este Domnul
Dumnezeu, că de voi naște pe
ﬁica cea făgăduită mie, o
voi da Domnului, ca să
slujească ziua și noaptea,
lăudând numele Lui, în
vremea vieţii sale”.
După această vestire
dumnezeiască,
Sfânta
Ana umplându-se de
negrăită bucurie, a alergat la Ierusalim cu sârguinţă pentru a mulţumi lui
Dumnezeu, care a ascultat și a auzit rugăciunile
ei, dobândind această
mare binecuvântare.
În același timp, același
înger s-a arătat și lui
Ioachim în pustietatea
unde se ruga, zicându-i:
„Ioachime,
Ioachime,
Dumnezeu a auzit rugăciunile tale și a binevoit
să-ţi dea ţie darul Său;
căci iată, femeia ta va zămisli și
va naște ţie o ﬁică a cărei naștere va aduce bucurie la toată
făptura. Spre încredinţare ţie
îţi zic: mergi la Ierusalim, în
biserica Domnului, și vei aﬂa
acolo, la porţile cele de aur, pe
soţia ta Ana”. Ioachim a rămas
foarte mirat de această vestire
îngerească, dar mulţumea în
același timp lui Dumnezeu din
toată inima, pentru milostenia
ce a făcut-o cu el, ascultându-i
rugăciunile
și
dăruindu-i
această binecuvântare. Umplându-se de multă bucurie, a
plecat la Ierusalim, la biserica
Domnului, și precum i-a spus

îngerul Domnului, așa a aﬂat pe
Sfânta Ana la porţile cele de aur
ale bisericii, rugându-se și mulţumind lui Dumnezeu. Ioachim i-a
spus și ei despre vestirea cea îngerească. Ea i-a împărtășit lui ce a
văzut și cum a auzit de la înger,
cele despre zămislirea ﬁicei
Maria, după care amândoi au
adus laudă și au preamărit pe
Dumnezeu. După ce s-au închinat cu recunoștinţă s-au întors
bucuroși la casa lor.
Și a zămislit Sfânta Ana în ziua
a noua a lui decembrie, iar la 8

septembrie a născut pe ﬁica cea
preacurată, pe binecuvântata
Fecioară Maria, care este începătoarea și mijlocitoarea mântuirii
noastre, de a cărei naștere s-au
bucurat cerul și pământul.
Acest praznic al nașterii
Născătoarei de Dumnezeu îl
sărbătorim astăzi și cu rugăciuni
de laudă fericim pe Sﬁnţii Părinţi
Ioachim și Ana. Astăzi putem
spune că e praznicul femeii
creștine.
Femeia creștină dă luptă prin
post și rugăciune, împotriva ispitelor văzute și nevăzute. Sfântul
Ioan Gură de Aur zice: „Unde este
rugăciune și mulţumire, acolo

graţia Sfântului Duh vine, diavolii fug și toată puterea vrăjmașului piere”. Apostolul zice:
„Credinţa fără de fapte, moartă
este” (Iacov II, 26). Focul fără
lemne nu poate arde, tot așa și
femeia creștină fără post și
rugăciune nu se poate opune
ispitelor lumii, care cu vanitatea ei la tot pasul ne urmărește.
Niciodată să nu arătăm oamenilor când facem o faptă bună
pentru suﬂetul nostru, pentru
că aceasta o fac păcătoșii, ci să
ne arătăm Tatălui nostru cel ce
este întru ascuns și Tatăl
cel ce vede toate, ne va
răsplăti nouă la arătare.
Femeia creștină nu va
putea rezista ispitelor
adevărului, dacă nu va
duce o viaţă aleasă și bine
chibzuită, plăcută lui
Dumnezeu. Ispita L-a
încercat și pe Fiul Dumnezeu înainte de patima
Sa. Mai marele Apostolilor, Sfântul Petru, era să
cadă în mrejele diavolului, dar a fost scos prin
rugăciunea Domnului:
„Simone, Simone, iată
satana: v-a cerut să vă
cearnă ca pe grâu. Dar
M-am rugat pentru tine,
să nu piară credinţa ta”
(Luca XXII, 32).
Ce să zicem noi care
din ﬁre suntem aplecaţi spre
ispita păcatului? Nu avem
decât să ne rugăm, așa cum ne
învaţă Sfânta Scriptură: „Privegheaţi și vă rugaţi, ca să nu
intraţi în ispită. Căci duhul
este osârduitor, dar trupul
neputincios” (Matei XXVI, 41).
În ceasurile când neliniștea
și întristarea ne copleșesc
suﬂetele, să ne aducem aminte
de Maica Domnului, de Sfânta
Fecioară Maria, care astăzi s-a
născut, oblăduitoarea și povăţuitoarea suﬂetelor noastre și
căzând la picioarele ei să-i
cerem ajutorul și odihna suﬂetelor întristate.
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La înălţarea Sfintei Cruci

ZIUA CRUCII

n ﬁecare an, la 14 septembrie, prăznuim înălțarea
Sﬁntei Cruci. Praznicul de
astăzi ne dă prilejul să-i
dăm cuvenita cinstire semnului celui de viață făcător al
crucii, prin care s-a săvârșit
mântuirea noastră. Să arătăm
ce însemnează Sfânta Cruce
pentru creștini și
de ce ne învață
Biserica noastră să
o cinstim.

le-a trimis o pedeapsă înfricoșătoare, cu șerpi veninoși și înfocați, care mușcau de moarte pe
cei nemulțumitori. Moise s-a
rugat pentru cârtitori, iar poporul s-a căit plângându-și păcatul. Dumnezeu s-a îndurat de
acei păcătoși și i-a dat poruncă
lui Moise să dea un Semn al

Crucea a fost
prevestită și înfățișată în multe
chipuri încă din
Vechiul Testament.

În locul șarpelui
de aramă, vedem
pe Fiul lui Dumnezeu Cel ce ridică
păcatele
lumii.
Crucea se înalță și
lumea din moartea
păcatului se izbăvește. Pomul vieții
din sânurile pământului scoțându-se, învierea lui
Hristos adeveresc.

Cunoscută
ca
instrument
de
pedepsire a celor
mai răi dintre tâlhari, moartea pe ea
fiind socotită ca
cea mai dezonorantă, crucea este
sfințită prin moartea pe ea a Domnului nostru Iisus
Hristos. Astăzi, ea
a ajuns să fie cel
mai venerat obiect,
semn distinctiv și
mântuitor.
Poporul
lui
Israel a fost scos
din robia Egiptului
cu putere dumnezeiască. El era condus spre pământul
mănos al Canaanului, sub
mâna tare a Părintelui ceresc.
Însă evreii suferind de foame
și de sete în pustie, au început
să cârtească împotriva Domnului. Și atunci Dumnezeu

acest șarpe de aramă, pe care
Moise l-a înălțat pe un lemn,
ca „oricine se va uita la el să
rămână în viață” (Numeri
XXI, 4–9), că este un protoevangheliu al răstignirii pe
cruce a Domnului nostru Iisus
Hristos: „După cum Moise a
înălțat șarpele în pustie, așa
trebuie să se înalțe
Fiul Omului, ca oricine care crede
într-Însul să nu
piară, ci să aibă
viață veșnică” (Ioan
III, 14-l5).

Să privim cu
credință crucea lui
Hristos. Să-i înțelegem graiurile ce
ni le adresează și
să câștigăm sfințenie din sfințenia
crucii, putere din
puterea ei.

izbăvirii lor. Moise a făcut un
șarpe de aramă, l-a înălțat pe un
lemn, și toți care priveau la acel
semn erau scăpați de mușcătura
șerpilor. Însuși Sfântul Evanghelist Ioan ne spune despre

Sfântul Apostol
Pavel,
scriind
Corintenilor, spune: „Cuvântul Crucii pentru cei ce ne
mântuim este puterea lui
Dumnezeu” (I Corinteni I, 18).
Lumea a fost răscumpărată
și izbăvită prin jertfa Lui
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Dumnezeu Omul Iisus Hristos. Această jertfă s-a adus pe
Golgota când, din dragoste
pentru noi, Mântuitorul a
acceptat de bună voie să ﬁe
omorât pentru păcatele noastre. Iisus Hristos a murit răstignit pe cruce. A binevoit să
moară pentru ca să ne arate
tuturor, nesfârșita Sa iubire
pentru noi oamenii. Crucea a
fost ca un altar prea-sfânt,
pe care Fiul lui Dumnezeu
și-a jertﬁt viața pentru noi
păcătoșii.
De aceea întreaga creștinătate cinstește biruitoarea cruce
nu pentru lemnul său, ci pentru dragostea Celui ce a biruit
printr-însa.
Crucea este unealta prin
care am dobândit mântuirea, e
arma prin care se înlătură
vrăjmășia, este povățuitoarea
celor rătăciți, mântuirea tuturor cuvioșilor, tămăduitoarea
bolnavilor, întărirea nevoitorilor, rana diavolilor și învierea
morților.
Crucea este lemnul preafericit, unealta de chin, sﬁnțită
cu sângele lui Iisus.
Sfânta Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, în
anul 327, a mers la Ierusalim
ca să se închine la locurile
sﬁnte, cu dorința de a descoperi și Crucea pe care a fost
răstignit Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cercetând urmele patimilor Domnului, a dat peste crucea
Mântuitorului, care stătea
acoperită cu pământ la poalele
Golgotei. Crucea a fost ridicată
cu ajutorul Patriarhului de
atunci al Ierusalimului, Macarie, și dusă cu mare alai pe ulițele cetății sﬁnte și așezată
apoi pe un amvon în biserică.
Pe locul unde a fost descoperită Sfânta Cruce, împărăteasa

Elena a poruncit să se ridice o
biserică.
Din lemnul crucii pe care a
fost răstignit Mântuitorul Iisus
Hristos, o parte se găsește în
Ierusalim în biserica Sfântului
Mormânt, iar o parte a fost trimis la Roma și Constantinopol,
ca să se păstreze rămășițe
scumpe din acel altar de jertfă.
Crucea e semn de biruință al
celor ce cred în Hristos.
Toiagul cu care a despărțit
Moise Marea Roșie și a făcut
cale de izbăvire lui Israil, din
robia egipteană, pre-închipuie
Sfânta Cruce… Luminosul stâlp
care conducea pe popor în pustie, spre pământul făgăduinței,
închipuia și el Sfânta Cruce.
Cu semnul crucii suntem primiți la Sfântul Botez, semnul
crucii se face la Taina Nunții,
semnul crucii se pune când ne
mutăm din lumea aceasta. Semnul crucii ne însoțește în ﬁecare
zi, de la naștere până la moarte.
Sfânta Cruce s-a răspândit în
întreaga lume creștină. Bisericile iau formă de cruce. Pe turlele bisericilor, pe unele case,
s-a așezat crucea. Pe altare, pe
pereții caselor, pe veșminte, la
răspântii de drumuri, la gâtul
credincioșilor este Sfânta Cruce.
Sfântul Ioan Gură de Aur
spunea: „Crucea este voința
Tatălui, cinstea Fiului și bucuria
Duhului Sfânt”. De câte ori ne
însemnăm cu sfânta cruce, de
atâtea ori mărturisim credința
noastră în Sfânta Treime. Crucea ne arată că mântuirea este o
faptă reală, este rodul jertfei
Domnului nostru Iisus Hristos.
Crucea este și suferință, dar
suferință pentru adevăr și dreptate. Trebuie să răbdăm necazurile și încercările care ne vin de

la Dumnezeu și de la oameni.
Prin Sfânta Cruce înțelegem
răstignirea poftelor și eliberarea noastră din robia trupului
și de amăgirile acestui veac
înșelător. Domnul a zis ucenicilor Săi: „Dacă voiește cineva
să vină după Mine, să se
lepede de sine, să-și ia crucea
și să-Mi urmeze Mie” (Luca
IX, 23).
Noi trebuie să pătimim
pentru Hristos, dacă vrem să
avem parte de mântuire și de
mărirea Sa. „La aceasta ați fost
chemați, că și Hristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă o
pildă, ca să pășiți pe urmele
Lui” (I Petru II, 21).
Adevăratul ucenic al Mântuitorului nu se teme de necazuri și nu le privește cu amărăciune și dispreț, ci se bucură
de crucile vieții. Învățând,
deci, să cinstim Sfânta Cruce
și să ne închinăm ei, înțelegem
că datoria noastră de creștini,
este aceea de a ﬁ pilde de
jertfă și slujire, pentru binele
aproapelui nostru.
Domnul Hristos așteaptă
de la noi să folosim darurile cu
care ne-a înzestrat, pentru
desăvârșirea și mântuirea
semenilor noștri.
În ceasurile cele mai de pe
urmă ale vieții noastre, să
avem Sfânta Cruce pusă în
mâinile noastre. Pentru că
Crucea este puterea lui Dumnezeu, iertarea păcatelor și
mărirea cea veșnică.
Să avem mereu înaintea
ochilor minții noastre imaginea Sﬁntei Cruci. Pururea să o
purtăm în suﬂetul nostru și în
inima noastră, căci numai așa
făcând ne vom împărtăși de
dragostea și ajutorul lui Dumnezeu, Celui ce a pătimit pe Ea
și numai așa ne vom mântui.
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H
HOTĂRÂ
ÂRE SIN
NODALĂ
Nr. 01/A ddin 22 apriliie/04 mai 20012
Noi, Miitropolia Auutonomă Crreútin Ortoddoxă după Vechiul
V
Caleendar în Itallia, păstorită de Înalt Prea
P
Sfi
finڏitul Dr. Onufrie Poop, Arhiepisscop de Berrgamo úi Mitropolit
M
P
Primat,
preúúedintele Sffântului Sinnod,
îm
mpreună cu Înalt Prea SfinĠitul
S
Vaarsanufie Soolopov, Arh
hiepiscop de
d CernăuĠi úi Mitropollit al HerĠeii úi
Buucovinei de Nord-Ucraina, combattem următoarea schism
mă a Mitropooliei de Millano si Aquiileia:
În data de 8 Aprillie 2012, Mitropolitul
M
Evloghios a renunĠatt la statutull de Mitrop
polit Primatt úi
Preeúedinte al Sfântului Sinod, Mitroopolia de Miilano úi Aqu
uileia rămânnând fără înntâistătător. De asemennea,
Arrhiepiscopul Avondioss de Leccoo úi Comoo úi Episco
opul Pavlo de Spaniaa au renun
nĠat la treaapta
Eppiscopală, revenind
r
la statutul dee ArhimanddriĠi în mod
d necanonicc úi nejustiificat pentru
u a se uni cu
Paatriarhia Mooscovei.
Faptele foútilor Ieerarhi ai Sinnodului Miitropoliei de
d Milano úi
ú Aquileia au încălcaat următoarrele
preevederi Cannonice, cu discernămân
d
nt:
„Dacă vreun Episccop, Preot sau
s Diaconn, părăsind Eparhia saa, la alta se va duce, accela porunccim
să nu mai poaată liturghissi, rămânânnd în nerândduiala sa ca
a un mireann (simplu laic)” (Canoanele 14 úi 15
Ap
postolice). Acelaúi luccru îl spunne úi Sinoduul din Antiiohia în Caanonul 3 úii Sinodul din
d Sardicaa în
Caanonul 11.
s
cei ce din cler,, prin mărtturisirea lorr au căzut, iar
„Nu estte de cuviinnĠă a fi din nou întru slujire,
acum sunt isppitiĠi, fiindccă au părăssit Turma Domnului
D
úii s-au umpluut de prihaană. Lucru pe
p care nu l-a
u
din Apostoli... Căcci cum cer ceea
c
ce au părăsit,
p
nepputând a fi sspre învăĠăttură fraĠilorr în
săvvârúit nici unul
aceste vremurri? Înainte de a greúi, erau iertaĠĠi pentru fap
ptele lor fărră justificarre. Iar când
d au greúit, ca
unnii ce din mândrie
m
s-auu întinat, de
d aceea nuu mai pot liiturghisi, înngrijindu-see mai degra
abă se smerrita
cuggetare, conntenind din slava
s
cea deúartă”
d
(C
Canonul 10 al Sfântulu
ui Mucenicc Petru). De
D asemeneaa úi
Caanonul 16 all Sinodului I-II din Connstantinopool.
h
caa din mom
mentul părăăsirii statuttului Ierarhhic,
În acorrd cu acesste Sfinte Canoane, hotărâm
Arhiepiscoppul Avondiios úi cei ce i-au urmaat, să nu m
Miitropolitul Evloghios,
E
mai fie pomeeniĠi la Sfâânta
Litturghie nici măcar caa mireni (laaici) pentruu nevredniccia lor, lepăădându-se dde Harul Arhieriei
A
úi de
Hrristos.
D Onufrie Pop
Dr.
ARHIEPIISCOP ùI MITROPO
M
OLIT

+ Varsaanufie Solo
opov
RHIEPISCO
OP ùI MIT
TROPOLIT
T
AR
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CABINETMITROPOLIT
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ÎnaltPreaSfinԕitePĉrinteIoan




MitropolitalSfinteiMitropoliiOrtodoxeAutonomedinAmericaƔiInsuleleBritanice
ÎnaltPreaSfinԕiteStĉpâne,
SanctitateaVoastrĉ,PreaFericitePĉrinteMitropolit,

ÎnprimulrânddaԑiͲmivoie,SanctitateaVoastrĉ,sĉvĉmulԑumescîncĉodatĉpentrusprijinulconstantpe
careniͲlarĉtaԑiatâtsmerenieinoastre,câtƔimultîncercateinoastreSfinteiMitropolii.Pentrunoisunteԑicaun
adevĉrattatĉpringrijapecareoarĉtaԑifaԑĉdeeforturilenoastredeaԑinesussteagulsfinteinoastreOrtodoxii.
Prin prezenta vrem sĉ vĉ aducem câteva fapte care tulburĉ grav liniƔtea credincioƔilor dreptmĉritori din
Italia. Vĉ adresez aceste rânduri întrͲun moment delicat pentru Sfânta Bisericĉ Adevĉrata Ortodoxĉ din Italia.
Dupĉ cum bine Ɣtiԑi în urmĉ cu aproape trei decenii, mai exact în 27 Septembrie 1984, Mitropolia Ortodoxĉ a
EuropeideVestprimeadelaSanctitateaSa,vredniculdepomenire,Auxentiostomusuldeautonomie.Dupĉce
fondatorul Mitropoliei, Prea Fericitul Pĉrinte Mitropolit Gabriel sͲa alĉturat în 1990 „Bisericii Oficiale”, Bisericii
OrtodoxePolonezeͲfĉrĉafireͲhirotonit.MitropolianoastrĉƔiͲacontinuatdrumulprinalegereaunuinouprimat
înpersoanaMitropolituluiEvloghie.
Din nefericire în anul 2011, la sugestia unor persoane strĉine de duhul Bisericii, a renunԑat la istorica
misiunedeÎntâistĉtĉtoralMitropolieidinMilanopentruaîncepenegociericuPatriarhiaMoscovei.CredincioƔii
noƔtriaufostrealmenteƔocaԑisĉîƔivadĉÎntâistĉtĉtorul,MentorulMitropolieislujindcaunarhimandrit.Înfaptîn
data de 8 Aprilie 2012 a renunԑat la arhierie Ɣi la funcԑia de Mitropolit Primat. Singurul ierarh canonic dintre
ierarhiiSinoduluiLocaldinItaliacarenuaacceptatcondiԑiadearenunԑalaranguldearhiereupentruaseunicu
PatriarhiaMoscovei,amfosteu,smeritulArhiereuDr.OnufriePopdeSondrioƔiVercelli,cureƔedinԑalaBergamoͲ
Città Alta. Am precizat Ɣi atunci faptul cĉ nu existĉ niciun canon bisericesc, care sĉ poatĉ fi invocat în favoarea
renunԑĉriilaranguldearhiepiscop.LasolicitareamaimultorpreoԑiƔicredincioƔi,încalitatedeierarhamdecissĉ
continuidrumul,carenuadatgreƔalSfinteiMitropoliideMilano.SanctitateaVoastrĉmiͲaԑibinebinecuvântat
eforturileƔichiarmͲaԑidesemnatsuccesoralSfinteiMitropolii.
La data de 4 Mai 2012 Mitropolia Ortodoxĉ Autonomĉ din America condusĉ de Sanctitatea Voastrĉ, în
acord cu Mitropolia Ortodoxĉ Rusĉ condusĉ de mitropolitul Rafael, Mitropolia Ortodoxĉ Greacĉ de Avlona
condusĉ de mitropolitul Anghelos, Mitropolia Ortodoxĉ Bulgarĉ condusĉ de mitropolitul Ghervasie Ɣi celelalte
Biserici aflate în comuniune liturgicĉ, au hotĉrât ca succesor al scaunului mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe
AutonomeaEuropeiOccidentale(MitropoliadeMilanoƔiAquilea)sĉfieÎnaltPreasfinԑitulMitropolitDr.Onufrie
Pop (ca Locum Tenens). Pentru ca Mitropolia sĉ funcԑioneze în condiԑiile legii statului Italian, mitropolitul dr.
Onufrie Pop, a înregistrat o nouĉ instituԑie cu titulatura „Mitropolia Autonomĉ CreƔtin Ortodoxĉ dupĉ Vechiul
CalendarînItalia”–succesoarededreptavechiiMitropoliideMilanoƔiAquileia.MitropoliadeMilanomergea
înainte,îƔireluaserĉdrumulstrĉlucitor.ZileletrecuteamfostinformaԑicĉnegocierilecuPatriarhiaMoscoveiau
eƔuat,iarMitropolitul EvloghieƔicamarilasaƔiͲaureluatactivitateaͲcaƔi cumnimic nu sͲaîntâmplatînacest
rĉstimp. Este din nou Mitropolit Primat! Pentru informare vĉ oferim adresa noului site "oficial"
http://mediolanum.me/
ConfuziapecareostârneƔteînrândurilecredincioƔiloradevĉraԑiortodocƔidinItaliaestefĉrĉprecedent.În
conformitateacuceSfântCanonsͲareîntorsMitropolit?AfostcumvaplecatînexilcaSfântulIoanGurĉdeAur
sau sub persecuԑie Ɣi nͲam Ɣtiut noi? Cum rĉmâne cu renunԑarea de bunĉ voie? Vĉ scriu aceste rânduri Prea
Fericite cu multĉ durere în suflet. Cum credeԑi cĉ ar trebui sĉ reacԑionĉm în faԑa acestei mârƔĉvii canonice Ɣi
imposturibisericeƔti?
PrimiԑiSanctitateaVoastrĉrugĉciunilenoastreƔitoategândurilecelebune

1august2013
VĉîmbrĉԑiƔeazĉalSanctitĉԑiiVoastreiubitfrateîntruHristos
†dr.OnufriePop
Arhiepiscop de Bergamo Ɣi Mitropolit Primat al Mitropoliei
AutonomeCreƔtinOrtodoxedupĉVechiulCalendarînItalia
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CĂDEREA
MITROPOLIEI
DE MILANO

Documentar despre abdicarea fostului mitropolit al
Mitropoliei de Milano și Aquileia.
Documente și declarații șocante, care au scandalizat
întreaga Ortodoxie.
Tentativa de revenire la scaunul mitropoliei după
demisionare.
Atacuri dure la adresa Ierarhiei Ortodoxe,
făcute de fostul mitropolit Evloghios și fostul
arhiepiscop Avondios
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I. „Joaca de-a Episcopatul în secolul XXI”
După o cădere cutremurătoare
condamnată de majoritatea episcopilor Sfântului Sinod, cel ce a declarat mitropolia noastră „schismatică” şi a cerut primirea în „staulul”
Patriarhiei Moscovei, s-a îmbrăcat
din nou în veşminte arhiereşti, pretinzând a ﬁ din nou „mitropolit”.
Notorietatea greşelilor de care a dat
dovadă fostul mitropolit Evloghios,
necesită o dezbatere detaliată a evenimentelor, pentru că nu se conştientizează gravitatea faptelor care
l-au avut promotor pe fostul arhiepiscop Avondios, care singur si-a
lepădat engolpionul, ca simbol arhieresc, pe când era într-o excursie în
Patriarhia Moscovei, dezicându-se
de rangul episcopal pe care-l deţinea la vremea aceea. Dar, să reluăm
istoria evenimentelor:

Mişcarea de tulburare a „Mitropoliei de Milano şi Aquileia” începe
în luna februarie 2012 când arhiepiscopul Avondios fusese într-un
pelerinaj, vizitând mai multe
mănăstiri din Moscova. În cadrul
acestei excursii, Avondios a luat
decizia de a renunţa la rangul de
arhiereu, lepădând aşa cum am
arătat mai sus engolpionul, la racla
cu moaştele Sﬁntei Matroana, după
care a revenit în Milano, convingându-l şi pe mitropolitul Evloghios
să-l urmeze şi să demisioneze. De
menţionat este faptul că fostul arhiepiscop Avondios nu era la prima
abatere de acest gen. El mai avusese
o iniţiativă identică de a demisiona
în luna noiembrie 2011, dar s-a răzgândit, ulterior revenind la această
decizie; iar acum... încearcă din nou
să oscileze...

II. Aﬁrmaţiile din trecut, inﬂuenţează inevitabil şi prezentul
Înainte de a renunţa la statutul
de ierarh, mitropolitul Evloghios ia
hotărârea de a oferi AUTONOMIE
Sfântului Sinod din Grecia, condus
de mitropolitul Anghelos şi Sfântului Sinod din America, condus de
mitropolitul John. După aceasta,
mitropolitul Evloghios ia o decizie
care i-a şocat pe toţi, aceea de a
declara „Mitropolia de Milano şi
Aquileia” schismatică şi necano-

nică!!! Aceste grave menţionări ale
fostului mitropolit au fost aşternute
în cererea sa scrisă, semnată şi
ştampilată, eliberată în data de 8
Aprilie 2012, având numărul de
înregistrare 621. Cererea este adresată Bisericii Ortodoxe Ruse –
Patriarhia Moscovei. În declaraţiacerere, Mitropolitul Evloghios făcea
următoarele aﬁrmaţii*: „mă pocăiesc, sincer, de păcatul grav al schis-

M. Evloghios înainte de dezicerea de
Arhierie

mei şi cer cu umilinţă să mă primiţi
în staulul Bisericii Ortodoxe Ruse”.
Cu alte cuvinte, mitropolitul
Evloghios nega îndelunga sa slujire
în rang de arhiereu, revenind la statutul de „arhimandrit” calitate
retrasă de Patriarhia Moscovei cu
câteva decenii în urmă... După
această aﬁrmaţie şi alte cuvinte de
* Documentul complet, semnătura
şi ştampila Mitropolitului Evloghios, se
găsesc la sfârşitul acestui material!

Mitropolitul Evloghios şi arhiepiscopul Avondios,
după ce au negat succesiunea apostolică a Mitropoliei de Milano şi Aquileia, slujind ca preoţi.
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discreditare a Mitropoliei de Milano
şi Aquileia, negând succesiunea
apostolică şi rangul de arhiereu,
mitropolitul Evloghios subliniază:
„Eu, Evloghios I, Mitropolit de
Milano şi Aquileia, Primat al Sinodului din Milano, astăzi, 8 Aprilie
2012, după calendarul nou, renunţ
la titlul de Mitropolit al numitei
Mitropolii Ortodoxe de Milano şi
Aquileia. În deplinătatea facultăţilor
mentale şi capacitatea de a înţelege
şi a accepta condiţiile impuse de
Sfânta Patriarhie a Moscovei şi recunosc autoritatea S. Patriarh Kirill”.
(Text tradus din limba italiană, prezent în aceeaşi declaraţie de renunţare compromiţătoare la arhierie, a
mitropolitului Evloghios)
Acestea toate s-au datorat încăpăţânării arhiepiscopului Avondios,
care adesea aﬁrma că „va deveni
canonic” şi insista să ﬁe primit de
una dintre patriarhii, fapte pe care
încearcă să le nege fără succes în
momentul de faţă. Dar, oricare ar ﬁ
intenţia lor în momentul de faţă, au
renunţat la scaunul episcopal de
bunăvoie şi au acuzat mitropolia pe
care au slujit-o peste 25 de ani, că
este necanonică şi schismatică.
Drept urmare, ei nu mai au dreptul
de a sluji vreodată în trepte episcopale, după cum se vede din rezumatul următoarelor Sﬁnte Canoane:
„Dacă vreun episcop, preot sau
diacon, părăsind eparhia sa, la alta
se va duce, acela poruncim să nu

mai poată liturghisi, rămânând în
neorânduiala sa ca un mirean (simplu laic)” (Canoanele 14 şi 15
Apostolice). Acelaşi lucru îl spune
şi Sinodul din Antiohia în Canonul
3 şi Sinodul din Sardica în Canonul 11.
„Nu este de cuviinţă a ﬁ din nou
întru slujire, cei ce din cler, prin
mărturisirea lor au căzut, iar acum
sunt ispitiţi, ﬁindcă au părăsit turma
Domnului şi s-au umplut de prihană.
Lucru pe care nu l-a săvârşit nici
unul din Apostoli... Căci cum cer
ceea ce au părăsit, neputând a ﬁ spre
învăţătură fraţilor în aceste vremuri?
Înainte de a greşi, erau iertaţi pentru
faptele lor fără justiﬁcare. Iar când
au greşit, ca unii ce din mândrie s-au
întinat, de aceea nu mai pot liturghisi, îngrijindu-se mai degrabă de
smerita cugetare, contenind din slava

cea deşartă” (Canonul 10 al Sfântului Mucenic Petru, din Pidalion).
„Pentru gâlcevile şi tulburările
cele ce în Biserica lui Dumnezeu se
întâmplă, şi aceasta de nevoie este a
se hotărî. Căci cu nici un chip să se
aşeze episcop, în Biserica al căreia
întâiul şezător este viu, şi se aﬂă în
cinstea sa, fără numai dacă el de
bună voie va renunta la episcopie.
Că trebuie mai întâi pricina celui ce
urmează a se izgoni din episcopie,
canoniceşte cercetându-se, să se
aducă întru împlinire, apoi aşa după
a lui caterisire altul în locul lui să se
intronizeze în episcopie. Iar dacă
vreunul din episcopi întru cinstea sa
aﬂându-se, nici a se lepăda ar voi,
nici norodul său a-l păstori, ci depărtându-se de episcopia sa mai mult de
şase luni şi întru alt loc va zăbovi,
nici împărăteştii porunci supunându-se nici slujbele Sinodului său slujindule, nici însă de oarecare cumplită boală ce îi face desăvârşită
nemişcare stăpânindu-se, unul ca
acesta dar ce nici după una din pricinile zise se opreşte depărtându-se
de episcopia sa, şi peste vreme de
şase luni întru alt loc zăbovindu-se,
de cinstea şi de vrednicia episcopului
desăvârşit se va înstrăina. Că cel ce
se leneveşte despre purtarea de grijă
a turmei celei încredinţate lui, şi se
zăboveşte întru alt loc peste vreme de
şase luni, a hotărât Sfântul Sinod, de
arhieria prin care s-au rânduit a păstori desăvârşit să se facă străin, şi în
locul episcopiei lui altul să se rânduiască” (Canonul 16 al Sinodului I-II
din Constantinopol).
După ce a renunţat la rangul de
arhiereu, mons. Evloghios a slujit
ca arhimandrit vreme de peste un
an de zile. În acest timp mons. Avondios a încercat să primească recu-
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noaşterea Patriarhiei Moscovei,
susţinând în numeroase comunicate
şi articole, dialogul său cu Patriarhia Moscovei. În cele din urmă dialogul respectiv s-a dovedit ca ﬁind
„monolog”... toată negocierea lor cu
Patriarhia Moscovei, care nu a
reacţionat la solicitările celor din
Milano, oﬁcial tratându-i cu totală
indiferenţă.

Gafa celor doi a produs o tulburare în masă, în cele trei jurisdicţii
aﬂate în comuniune la vremea
respectivă. Haosul produs prin
demisia mitropolitului şi acuzele
sale la adresa propriei Mitropolii de
Milano si Aquileia, au fost primite
de-a dreptul ca o lovitură puternică, atât de mitropolitul Anghelos
din Grecia, cât şi de mitropolit John

din Statele Unite ale Americii. A
treia jurisdicţie a Bisericii din Italia, rămânea fără Sinodul care a
existat aproape peste două decenii.
Singurul ierarh care nu a fost de
acord cu Avondios, să se dezică de
statutul de arhiereu, a fost arhiepiscopul Onufrie Pop.

III. Numirea noului mitropolit, după demisia fostului mitropolit Evloghios
Văzând tragica poveste prin
care a compromis mons. Avondios
întreaga Mitropolie din Italia,
mitropolitul John, din Statele Unite
ale Americii, hotărăşte împreună cu
Sfântul sau Sinod, să numească în
funcţia de locţiitor de Mitropolit al
Italiei pe Arhiepiscopul Onufrie
Pop, fără cererea Bisericii din Italia. Cu alte cuvinte, Sfântul Sinod
din America nu a dorit ca Biserica
din Italia să rămână fără un mitropolit, indiferent de abdicarea mitropolitului Evloghios deşi arhiepiscopul Onufrie nu ceruse ridicarea sa
la rangul de mitropolit, în locul
vacant lăsat de Evloghios.
Astfel, în data de 22 Aprilie / 4
Mai 2012, Mitropolia Autonomă a
Americii de Nord, Sud şi de Insulele
Britanice, în şedinţa Sfântului
Sinod prezidat de Înalt Prea Sﬁnţitul mitropolit John, este numit noul
mitropolit al Italiei, în persoana
Înalt Prea Sﬁnţitului Dr. Onufrie
Pop, ca arhiepiscop de Bergamo şi
mitropolit Primat, în acelaşi timp
statul italian recunoscând titulatura
oﬁcială de „Mitropolia Autonomă
Creştin Ortodoxă după Vechiul
Calendar în Italia” cu sediul în Bergamo. Ştirea numirii noului Mitropolit din Italia, a ajuns şi la „arhimandritul” Evloghios care l-a
felicitat şi l-a recunoscut ca ﬁind
adevăratul mitropolit al Italiei, pe
Înalt Prea Sﬁnţitul Dr. Onufrie Pop,
declaraţia ﬁind înregistrată la
Mitropolia din Milano, sub numărul 20/04.05.2012.
Nu numai arhimandritul Evloghios s-a dezis de arhierie ci şi
Mons. Avondios, în a cărei demisie
menţiona: „...urmez exemplul părintelui meu spiritual, Mons. Evloghios...” Cu alte cuvinte, şi Avondios a acuzat mitropolia ca ﬁind
schismatică, plecându-şi capul în
faţa Patriarhiei Moscovei, care se

Mitropolitul dr. Onufrie Pop alături de clericii şi credincioşii ortodocşi români
din Castellon-Spania

aﬂă în două mari erezii contemporane: ecumenism şi serghianism.
Insistenţele celor doi, de a ﬁ primiţi în cadrul Patriarhiei Moscovei,
pentru a se bucura de „mândrie
profundă” şi „aplauze” au dat eşec
într-un ﬁnal, când chiar Patriarhul
Kiril a transmis episcopilor din
Republica Moldova să nu se mai
implice în diaspora din Italia, întrucât „arhimandriţii” din Italia nu
pot ﬁ primiţi nici măcar ca şi călugări în Biserica Ortodoxă Rusă, cu
atât mai mult ca arhimandriţi,
Evloghios ﬁind caterisit din această
treaptă de Patriarhul Pimen, iar
Avondios ﬁind exclus din Patriarhia
Ortodoxă Română pe când era doar
ieromonah, nu arhimandrit, rang
oferit mai târziu de Evloghios şi pe
care îl pierde o dată cu negarea succesiunii apostolice a Mitropoliei de
Milano şi Aquileii.

Mitropolitul Onufrie şi Mitropolitul John au insistat să analizeze
compromisul unirii cu Patriarhia
Moscovei, înainte ca cei doi, Avondios şi Evloghios să numească
mitropolia schismatică şi necanonică; dar, într-un ﬁnal nici Patriarhia Moscovei nu i-a primit... Neascultarea acestora de sfaturile
membrilor Sfântului Sinod, a arătat
clar faptul că în această organizaţie,
nimeni nu are dreptul să aleagă un
drum bun, nimeni nu are dreptul la
replică, ci doar să accepte ceea ce
născoceşte Mons. Avondios, care de
ﬁecare dată s-a vădit a ﬁ total iraţional. De pildă, acesta a insistat să se
unească cu Patriarhia Ortodoxă
Română în anul 2010, aceasta nici
nu a acceptat măcar un moment
să-l ia în considerare, ignorându-l
totalmente. Încercarea sa de a cere
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Protocolul nr. 7 eliberat de mitropolitul John al Americii,
prin care Înalt Prea Sﬁnţitul Dr. Onufrie Pop este ales în
funcția de Locțiitor de mitropolit al Mitropoliei din Italia
(Locum Tenens)

Thomosul de numire a Înalt Prea Sﬁnţitului Părinte
Dr. Onufrie Pop ca arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit
Primat al Mitropoliei Autonome Creștin Ortodoxe după
Vechiul Calendar în Italia

După primirea veştii, noul mitropolit Onufrie a fost invitat
la Milano, de către fostul mitropolit Evloghios, care i-a
dăruit proaspătului Primat al Mitropoliei din Italia,
Camilavca albă, în semn de respect şi sigiliul mitropoliei,
semnându-se această declaraţie care a fost trecută în
registrul Mitropoliei din Milano sub nr. 20/2012

Declaraţia Mons. Avondios prin care renunţă
la arhierie, speciﬁcând că urmează „exemplul” fostului
mitropolit Evloghios.
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primirea în Patriarhia Moscovei,
care în cele din urmă s-a arătat o
altă ignoranţă. Această deviere de
comportament vizibilă în purtarea
lui, s-a arătat încă o dată, în luna
august a anului 2013 când, Avondios şi Evloghios se îmbracă din
nou în veşminte arhiereşti, numindu-se din nou „arhierei” fără a avea
acest drept, ai „mitropoliei” pe care
chiar ei o numeau necanonică şi
schismatică şi cereau Patriarhiei
Moscovei să-i ierte pentru păcatul

că au slujit în ea... Ce putem înţelege din această istorie, care s-a
petrecut în decurs de un an de zile,
cu schimbări radicale şi total iraţionale? Entuziasmul Mons. Avondios
din anul 2012 era fără limită când
vorbea despre ziua cea mare în care
vor ﬁ primiţi în Patriarhia Moscovei şi lumea-i va considera „canonici”. Nu ştim cât de îndărătnici
erau socotiţi în mintea sa, cei care
nu-i aprobau proastele hotărâri...
Acum, chiar el se arată a nu ﬁ un

bun păstor suﬂetelor celor ce caută
pe Hristos şi mântuirea cea veşnică.
Un păstor trebuie să ﬁe hotărât în
ceea ce face; un ierarh sau cleric
vrednic de urmat, trebuie să ia
hotărâri bune şi prin notorietatea
acestora să-şi consolideze credibilitatea, iar nu prin purtarea lui oscilând de la „Ana la Caiafa”, de la
„canonici la necanonici”, fapte care
au autodiscreditat credibilitatea
ambilor foşti ierarhi.

IV. Revenirea la arhieria pe care au negat-o şi de care s-au dezis
Fără a ﬁ primiţi de un Sinod,
arhimandriţii Evloghios şi Avondios
au revenit la veşmintele arhiereşti,
ca şi cum nu s-ar ﬁ întâmplat nimic.
Aceştia au făcut „comuniune” cu
un fost episcop, Vladimir de San
Giulio, care părăsise Mitropolia de
Milano şi Aquileia cu un deceniu în
urmă.
Revenirea la veşmintele arhiereşti, ale celor doi foşti arhierei ai
Mitropoliei de Milano şi Aquileia,
nu a fost recunoscută de niciuna
dintre Bisericile Ortodoxe Surori.
Dimpotrivă, celelalte Mitropolii
şi-au exprimat regretul faţă de

neascultarea de care au dat-o
dovadă cei doi. Câtă vreme exista
Sinodul Mitropoliei de Milano şi
Aquileia, nu era vorba de consfătuire. Avondios „concepea” o idee, o
inspira şi bătrânului fost-mitropolit, trecând ulterior la fapte, indiferent de părerile celorlalţi membri
din Sinod. Cu toate că nu au fost
puţine gafele făcute de Avondios, în
notorietatea neascultării sale faţă
de nimeni, Evloghios a continuat
să-i urmeze greşelile până la ruinare deﬁnitivă, adică pierderea
recunoaşterii Sfântului Sinod şi
căderea în apostazie.

V. Poziţiile celorlalte Mitropolii
După ce au revenit fără binecuvântarea unui Sinod, la veşmintele
arhiereşti, Evloghios şi Avondios au
început să arunce cu noroi în restul
arhiereilor care nu s-au dezis de
episcopat. Devreme ce ei au revenit,
reiese clar că cei ce nu s-au dezis au
fost mult mai vigilenţi. Acum, după
ce şi-au dat seama de greşeala
comisă, au încercat să treacă peste
toate ca şi cum nu s-ar ﬁ întâmplat
nimic... Numai că Biserica are deja
o altă organizare, episcopii au fost
nevoiţi să ducă mai departe sarcinile episcopatului primite la hirotonie, nu să se joace de-a „episcopiiarhimandriţi”.
Cum nu se putea altfel, primii
paşi în revenirea lor la veşmintele
de arhiereu (fără a avea vreun
drept canonic de a le mai purta),
Avondios şi Evloghios au început să
acuze pe cei care nu au căzut în gre-

Mitropolitul Anghelos de Avlona, primind vizita
Mitropolitului Rafael al Rusiei, în Grecia.
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Documentul prin care fostul Mitropolit Evloghios, cu câteva luni înainte de a demisiona a acordat autonomie şi independenţă
deplină mitropolitului John din America şi a Sfântului Sinod pe care acesta îl conduce până în prezent.

Un articol publicat pe blog-ul fostului arhiepiscop Avondios, la data de 13 Septembrie 2012, în care se aminteşte: „în această
Duminică, Mons. Arhimandrit Evloghios a celebrat Divina Liturghie pentru comunitatea noastră Ortodoxă de la Lazzaretto.
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şeala lor, probabil din ruşinea că
nu au luat parte la păcatele lor.
Astfel, prima hârtie semnată, o
nouă gafă... Evloghios şi Avondios
au semnat un document de „excomunicare” a mitropolitului John
din Statele Unite ale Americii.
Reacţiile celorlalte Biserici nu au
întârziat să apară. Mitropolitul
Anghelos de Avlona şi Viotia a
declarat: „Evloghios trebuie să ﬁe
considerat un călugăr simplu care
are nevoie de pocăinţă” (Agenţia de
ştiri NFTU, 28 August 2013). De
asemenea, Mitropolitul Rafael al
Moscovei şi întregii Rusii, a expus
poziţia sa într-un document, spunând: „Fostul Mitropolit Evloghios
şi fostul Episcop Avondios sunt doi
păcătoşi nepocăiţi – neîndreptaţi –
călugări simpli, lipsiţi de demnitatea
rangului Episcopal” (Hotărârea
Sinodului Episcopilor, întrunit
între 15 şi 17 Septembrie 2013,
semnată de Mitropolitul Rafael).
Categoric, Evloghios şi Avondios nu au niciun drept de a se mai
amesteca în treburile episcopilor,
câtă vreme ei singuri au decis să
nege faptul că sunt episcopi, să
semneze un document istoric în
care aﬁrmă că nu sunt episcopi, ci
doar simpli preoţi, se consideră
schismatici întru arhierei şi revin la
statutul de preoţi pentru a primi
„canonicitatea”. Această atitudine
a lor de a se revolta pe Biserică,
pentru faptul că a progresat enorm
după abdicarea lor, de a
se răzbuna pe mitropolitul John care nici pe
departe nu a contribuit
la căderea Mitropoliei
de Milano, ci a contrazis dezicerea lor de arhierie, părere care cei doi
nu i-au luat-o în calcul,
după cum aminteam în
capitolul anterior despre... hotărârile Sinodului vechi în care Avondios alegea varianta,
Evloghios o aplica şi
Sinodul (restul episcopilor în comuniune) nu
aveau dreptul să contrazică prostiile pe care

înşişi le făceau şi apoi
se deziceau de ele, cum
s-a întâmplat şi acum.
După căderea celor
doi, în schismă şi negarea succesiunii apostolice, au pierdut deﬁnitiv harul arhieriei,
inevitabil şi pe cel al
preoţiei! După cum
spun şi Sﬁnţii Părinţi,
nimeni în istorie nu a
săvârşit aşa fapt cutremurător, faptă pe care
Apostolii nu au săvârşit-o şi nu poate ﬁ iertată nici în veacul de
acum, nici în cel ce va
să ﬁe! Această dezicere
înseamnă renunţarea
la Credinţa în Hristos,
renunţarea la Harul
Bisericii Lui Hristos,
Har dat spre sporire,
înţelepţire, nu spre
sminteală sau spre a se
mândri nişte oameni, în veşminte
strălucitoare. Ori, ei au învăţat cu
totul altceva din această poveste cu
rezultate tragice.
Indiferent de părerile lor,
Mitropolia de Italia are ca succesor
de drept, recunoscut de Mitropolia
din America, pe Înalt Prea Sﬁnţitul
Dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop de
Bergamo şi Mitropolit al Italiei. Nu
este nimeni vinovat că cei doi foşti
arhierei ai mitropoliei, nu au con-

ştientizat pericolul la care s-au
expus, renunţând la episcopat.
Totuşi Biserica a trebuit să meargă
mai departe, nu să stea nepăsătoare, aşteptând ca cei doi să se
hotărască într-un ﬁnal ce sunt,
arhimandriţi sau arhierei.
Revenirea celor doi la statutul
de arhierei nu este posibilă în condiţii canonice, ci doar o simplă
formă de a-şi manifesta neascultarea faţă de Hristos şi Biserică, neascultarea de nimeni, în general.
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VI. Documentele prin care Evloghios şi Avondios au renunţat deﬁnitiv la arhierie,
rămânând simpli călugări, auto-caterisindu-se.
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Documentul în care fostul Mitropolit Evloghios se numeşte pe sine schismatic şi-şi neagă succesiunea apostolică,
cerând să ﬁe primit măcar ca preot (arhimandrit) de Patriarhia Moscovei, care, în cele din urmă, şi-a arătat total
dezinteresul faţă de acest simplu călugăr.
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Documentul în care fostul arhiepiscop Avondios aprobă hotărârea fostului mitropolit Evloghios,
renunţând la arhierie şi cerând să ﬁe primit în Patriarhia Moscovei, care de asemenea şi-a arătat încă o dată
lipsa totală de interes pentru cererea celor doi...
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RĂSPUNS LA SCRISOAREA TRIMISĂ DE FOȘTII IERARHI AI
MITROPOLIEI EUROPEI OCCIDENTALE (MITROPOLIA DE MILANO ȘI
AQUILEIA) ADRESATA SFÂNTULUI SINOD AL MITROPOLIEI
AUTONOME A AMERICII DE NORD ȘI SUD ȘI INSULELE BRITANICE
(Traducere din limba engleză )
În urmă cu trei decenii, părintele arhimandrit Evloghie (Hassler) a fost hirotonit episcop de
Sinodul Grec vechi Calendarist, ﬁind sub Omoforul mitropolitului Gabriel de Lisabona, care era în
comuniune cu Înalt Prea Sﬁnțitul Auxentios, Arhiepiscopul Athenei și Primatul Bisericii Ortodoxe de
Stil Vechi din Grecia, recunoscut ca ﬁind canonic de Întâi Stătătorul Sinodului Bisericilor Ortodoxe
Ruse din Afara Granițelor Rusiei (ROCOR), Sfântul Mitropolit Filaret.
Mai târziu, episcopul Evloghios a devenit mitropolit de Milano și Întâi Stătătorul canonic al
Bisericii Ortodoxe din Europa de Vest și America. Mitropolitul Evloghie a avut un rol beneﬁc și dinamic în conducerea și menținerea Bisericii Ortodoxe. Astfel, Biserica a fost restabilită după aproximativ
două mii de ani de persecuție, începând din perioada Sﬁnților Apostoli.
Din nefericire, în anul 2011, mitropolitul Evloghie demisionează din rangul său (poziția sa) și se
angajează într-o scandaloasă aventură care a dezamăgit întreaga Biserică, determinându-i pe cei care
l-au respectat pentru conducerea anterioară, să-l ignore, eclesiastic vorbind. Aventura sa nu a dat
roade; cu toate acestea, drumul lui personal a dus spre... nicăieri. În același timp, a produs o mare
întristare celor cărora le-a păsat de el și care au fost foarte solidari în tot ceea ce a făcut pentru păstrarea Bisericii până la acel moment.
Acum... aventura lui a dus numai spre a-l ruina și discredita, în ciuda faptelor pe care le-a săvârșit în trecutul vieții sale. Recent, el a ignorat aceste nefericite hotărâri pe care le-a luat în afara harului
și a ascultării bisericești, și a încercat împreună cu asociatul său Avondios să se întoarcă din rușine la
fostul său statut din cadrul Bisericii, ca și cum fapta sa nu ar ﬁ un pas imposibil de revocat. Cei care
l-au cunoscut și au avut foarte multă grijă pentru starea suﬂetească, încă și acum se mai roagă pentru
ca el să recunoască aceste acțiuni care-i pun în pericol mântuirea. Dumnezeu să-i acorde darul și înțelepciunea pentru a realiza că are nevoie de o pocăință completă în viața lui.
Comisia pentru relații externe a Mitropoliei Ortodoxe Autonome a Americii de Nord și Sud și
Insulele Britanice a decis să emită și să transmită în toate Bisericile noastre surori și să transmită
adevăraților creștini ortodocși următoarea declarație și analiză a situației, cu privire la starea actuală a
fostului mitropolit Evloghie.

DESPRE ORTODOCȘII DIN ITALIA CARE, DIN PĂCATE,
AU SOLICITAT RECUNOAȘTEREA PATRIARHIEI MOSCOVEI
În Sﬁntele canoane sunt speciﬁcate multele aspecte legate de interdicția ﬁilor Bisericii, de a nu
asculta de aceasta. A fost o mare uimire pentru toți, atunci când, în 2011, Sinodul din Milano s-a adunat pentru a rupe comuniunea cu Mitropolia Ortodoxă Autonomă – nou înﬁințată – a Americii de
Nord și Sud și a Insulelor Britanice, precum și cu Biserica Ortodoxă adevărată de Stil Vechi din Grecia,
prin diverse forme de comunicare private și publice, care au fost conﬁrmate de Bisericile noastre
surori.
În trecut, mitropolitul Evloghie din Milano a conﬁrmat recunoașterea mitropolitului Ioan din
New York ca Întâi Stătător al noii Mitropolii Autonome a Americii de Nord și Sud și de Insulele Britanice, în același timp a declarat public în fața noului Mitropolit Ioan și a martorilor: „Eu am hotărât ca
de acum să ﬁți egal cu mine”. După doar câteva zile, a fost dată publică pe site-urile oﬁciale ale Sinodului milanez, următoarea intenție: „Sinodul din Milano a fost prezentat la Patriarhia Moscovei printr-o
serie de discuții” de a-și recunoaște schismatică această cale (mitropolie), inițial sperând într-un succes. Într-un ﬁnal, a fost un demers de dezamăgire prin reînnoirea declarației Sinodului din Milano de a
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se supune necondiționat față de Patriarhia Moscovei și întreruperea comuniunii cu Bisericile Ortodoxe
surori.
Într-adevăr, într-o scrisoare adresată actualului șef serghianist al Patriarhiei Moscovei, Patriarhul Kiril, mitropolitul Evloghie spunea în limba rusă:
„Preafericite Părinte, milostiv Patriarh! Sincer, îmi pare rău de păcatul dureros al schismei,
săvârșit prin așa-numita „Mitropolie de Milano și Aquileia” și cer cu umilință să ﬁu primit în Sfânta
Biserică Ortodoxă Rusă. Căutăm această iertare nu doar pentru faptul că, în diferite momente nu am
evitat schisma, prin înﬁințarea ilegală și necanonică a „Mitropoliei de Milano și Aquileia” împreună
cu alți dizidenți, inclusiv pe teritoriul canonic al Bisericii Ortodoxe Ruse. Sanctitatea voastră! Suntem
profund conștienți că e nociv a rămâne în schismă... și cerem să ﬁm primiți în jurisdicția Patriarhiei
Moscovei, în rangul în care am părăsit Biserica Canonică, dându-ne posibilitatea de a ﬁ părtași rânduielilor mântuitoare și Harului Sfântului Duh în sânul Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos...”
Mai departe, în această scrisoare, mitropolitul Evloghie spune, în limba italiană:
„Eu, Evloghios I, Mitropolit de Milano și Aquileia, Primat al Sinodului din Milano, astăzi, în
ziua de 8 Aprilie 2012, noul calendar, renunț la titlul de Mitropolit al numitei Mitropolii Ortodoxe de
Milano și Aquileia, în deplinătatea facultăților mintale și capacitatea de a accepta de bunăvoie condițiile impuse de către Sfânta Patriarhie a Moscovei și recunosc autoritatea Preafericitului Patriarh
Kiril”
Ce putem spune că este de plâns această mărturisire? Să ﬁe Episcop al Bisericii Ortodoxe mai
bine de 30 de ani, în Milano, cu o imagine bună, și apoi să renunți la toate acestea! În viziunea credincioșilor aceasta a fost o mare pricină de scandal și sacrilegiu în același timp.
Canonul 62 al Sﬁnților Apostoli:
„Dacă pentru frica omenească ﬁe a vreunui iudeu, ﬁe a vreunui elin, sau a vreunui eretic,
vreun cleric cumva leapădă numele lui Hristos, să se îndepărteze din Biserică (să se dea anatemei);
iar dacă leapădă numele de cleric, să se caterisească; dar pocăindu-se să ﬁe primit ca laic.”
Tâlcuirea acestui Canon:
„Canonul acesta poruncește, că oricare cleric pentru frica omeneștilor munci, a iudeilor adică,
sau a elinilor, sau a ereticilor, s-ar lepăda de numele lui Hristos, unul ca acesta, după ce se va căi, nu
numai să se caterisească de clericie, încă să se lepede și din adunare, și să stea în rânduiala celor ce
se pocăiesc. Iar dacă pentru frica omenească s-ar lepăda de numele clerului său, adică, cum că este
cutare cleric, sau citeț, sau cântăreț, sau altceva, să se caterisească numai de clericatul său. Că cu
dreptate este a se lipsi, de ceea ce s-a lepădat, și nu a voit să zică că o are. Iar după ce unul ca acesta
se va pocăi, să se primească la împărtășirea cea cu credincioșii ca un norodnic, adică, să se roage
împreună cu cei credincioși”
Mai mult de atât, cel mai înțelept dintre episcopi, recent în lumea ortodoxă slavă, episcopul
Nicodim din Dalmația, în lucrarea sa „Comentarii la Sﬁntele Canoane” spune despre Canonul 62
Apostolic:
„În cazul în care orice cleric neagă demnitatea lui, Canonul prevede pentru același motiv, să ﬁe
scos din demnitatea sa, ca un nevrednic ce este. În ambele cazuri, Canonul permite ca o astfel de persoană să se poată pocăi, ﬁind posibil primirea sa în comuniune, dar doar ca un laic, fără a avea
dreptul de a sluji. Această pedeapsă se aplică pentru toate rangurile clericale, de la episcop și preot,
până la citeț”.
Într-adevăr, o asemenea negare a Harului Preoției pentru care e rânduit și hirotonit, nu este
îngăduită nici chiar din cauza amenințărilor sau persecuții trupești; și din câte se pare, Mitropolitul

Pag. 26 † An IV, Nr. 7-9, Iulie–Septembrie 2014

Evloghie a renunțat la preoția lui din Biserica Ortodoxă, fără a se gândi la consecințe. Cât de mare este
păcatul Mitropolitului Evloghie, conform acestui Canon, sau a celor care fac la fel?
În cazul unui mitropolit care pur și simplu s-a retras din rangul său, ca și mitropolitul Eustatie
din Pamﬁlia, vom vedea fapte similare. Mențiuni cu privire la mitropolitul Eustatie, au fost abordate în
mod speciﬁc în Epistola celui de-al treilea Sinod ecumenic, după cum urmează:
„Fiindcă de Dumnezeu însuﬂata Scriptură (Pilde 25,29; Sirah 32,29) zice: „Toate cu sfat să
faci, mai vârtos celor ce au primit soarta sﬁnțitei dregătorii se cade cu toată scumpătatea a face cercetare pentru cele ce se cuvine să facă. Pentru că cei ce voiesc a petrece viața așa fel urmează aceea
adică, că ei aﬂându-se în buna nădejde despre cele ale lor, ca de un norocos vânt se poartă după pornirea dorinței lor, cuvântul acesta mult adevăr-asemănare are. Iar uneori se întâmplă, că întristarea
ce iute și nesuferită împovărând, pe minte, cumplit o tulbură, mutându-o de la vânarea celor trebuincioase, și înduplecându-o la cele nepotrivite ﬁinței sale, ca cum ar vedea ceva folositor. Ceva de
acest fel am văzut că au pătimit preacucernicul și prea-iubitorul de Dumnezeu Eustatie. Că s-a hirotonit canonicește, precum se mărturisește. Tulburat însă ﬁind, precum zice, de către oarecare și în
neașteaptate împrejurări încăpând, apoi din foarte multa neiscusință obosind de a mai sta asupra
purtărilor de grijă celor ce veneau asupra sa, și putând a opri ocările cele ce i se aduceau asupra lui,
a adus, nu știm în ce chip, carte de demisionare; Că trebuia ca unul ce odată i se încredințase ieraticeasca purtarea de grijă, de aceasta să se țină cu vitejie duhovnicească (sinod I și II, can. 16; Petru,
can. 10; Chiril, can. 2, 3) și a se găti a suferi de bună voie ostenelile și sudorile cele cu plată. Fiindcă
după ce odată s-au arătat pe sineși a ﬁ obosit, acesta pătimindu-o mai mult din neiscusire, decât din
lenevire și trândăvire, a voastră cinstire de Dumnezeu de nevoie au hirotonit pe preacucernicul și
prea iubitorul de Dumnezeu, pe fratele nostru și sinepiscopul Teodor, purtătorul de grijă al Bisericii.
Că nu era de cuviință a văduvi Biserica, și turmele Mântuitorului a petrece fără purtător de grijă.
Însă ﬁindcă a venit către noi plângând, nu despre cetate, nici despre Biserică prigonind pe zisul cinstitorul de Dumnezeu episcopul Teodor, și cerând adică cinste de episcop, și numire; ne-a durut
inima pe toți pentru bătrân, și obștești socotind noi a ﬁ lacrimile lui, ne-am silit a aﬂa, de a suferit
zisul caterisire legiuită, adică, ori de s-au adus asupra lui de către oarecare ce au bârﬁt împotriva
cinstei lui, oarecare mustrări de fapte necuviincioase. Și dar am aﬂat că nimic de aceste s-au lucrat,
s-au făcut însă mai vârtos de către zisul în loc de învinovățire părăsire. Drept aceea nici pe a ta cinstire de Dumnezeu o am prihănit căci ai hirotonisit după trebuință în locul lui pe pomenitul cucernicul episcopul Teodor.” Fiind dar că pentru neiscusirea bărbatului, nu urmează mult a ne certa; trebuia însă mai vârtos a ne ﬁ milă de bătrân, ﬁind depărtat așa într-atâția ani și din cetatea ceea ce l-a
născut pe dânsul afară, și din părinteștile locuințe, am îndreptuit și am hotărât fără de toată zicerea
împotrivă să aibă, și numele episcopiei, și cinstea și împărtășirea. Așa însă, încât nici să hirotonisească, nici vreo Biserică apucând să slujească cu de la sine stăpânire. Ci dacă împreună s-ar lua,
adică dându-se voie, de s-ar întâmpla, de către vreun frate, și sinepiscop, după așezare suﬂetească și
dragostea cea întru Hristos. Iar de veți voi ceva mai bun pentru el, ori acum, ori în viitorime, și
aceasta va plăcea Sfântului Sinod.”
TÂLCUIREA EPISTOLIEI
„Acest Eustatie pentru care zice epistolia aceasta a fost episcop al Pamﬁliei, care este eparhie a
Ataliei. Căzând însă în griji, și în pricini ale episcopiei, și obosind pentru micșorare de suﬂet și neiscusirea ce avea în lucrările episcopiei, și în ispite, a făcut în scris paretisis (adică lepădare de episcopie). Deci în locul lui, sinodul cel de acolo a hirotonit pe altul. Acesta dar mai în urmă a venit la sfântul acesta și ecumenicul sinod, cu lacrimi cerând, nu episcopia de care s-a despărțit, ci să aibă
cinstea, și numele episcopului. Iar sinodul jelindu-l, și durere simțind pentru dânsul, mai ales pentru
bătrânețile și lacrimile lui, și pentru înstrăinarea de patria sa, și de părinteasca sa casă, iar mai ales,
și mai cu dinadinsul, pentru că, nu pentru vreo oarecare răutate caterisindu-se s-a paretisit, nu pentru lenevirea și trândăvirea sa (pentru că de ar ﬁ urmat acestea, nu l-ar ﬁ miluit cândva pe el sinodul, nici măcar nume gol de episcop iar ﬁ dat) ci ﬁindcă pentru micșorarea de suﬂet a lui, și pentru
neiscusința întru lucrări, au hotărât să aibă și numele de episcop; adică a se zice episcop. Și cinstea,
adică a ședea împreună cu episcopii. Și împărtășirea, adică a se împărtăși împreună, și a liturghisi
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împreună, și a hirotonisi împreună cu episcopii, nu însă însuși de sineși, ci cu voia și porunca episcopului celui de loc. Zice însă pe lângă acestea episcopilor Pamﬁliei sinodul, cum că orice altă vor socoti
mai bun, și mai presus, ca să dea lui Eustatie, ori acum, ori mai în urmă, aceasta va plăcea și sinodului. Și aceasta nu este alta, precum tâlcuiește anonimul (nenumitul) tâlcuitor, decât, a-l pune pe el
episcop vreunei eparhii lipsite de episcop.”
Într-adevăr, dacă în astfel de caz, sunt hotărâri stricte pentru demisionarea din episcopat, ce mai
putem spune de episcopii care renunță la titlurile și rangurile date lor?
Iată comentariul episcopului Nicodim, din care aﬂăm:
„În termenii cei mai fermi, Biserica Ortodoxă condamnă un Episcop, Mitropolit sau Patriarh,
care renunță la teritoriul lor canonic, unde a fost numit întâistătător, încetând a mai ﬁ Episcop, în
sensul cel mai strict al cuvântului, precum spune Sinodul din Efes, unde a fost discutată problema
unui anume Eustatie, fostul Mitropolit din Pamﬁlia. Eustatie din câte se vede în Canon, este incapabil
de a face rânduială în Biserică și nu găsește o cale pentru a învinge potrivnicii. Astfel, el renunță în
scris, în fața Sinodului. Desigur, Eustatie simte imediat consecințele unui asemenea act, fapt pentru
care a și fost excomunicat, caterisit și lipsit de demnitatea Episcopală. Episcopul Teodor, care a fost
ales în locul lui, s-a plâns de situația lăsată de Eustatie; dar, nici Sinodul nu a fost capabil să-l ajute
grabnic. Când s-a întrunit Sinodul din Efes, Eustatie, care a avut toată greutatea pe proprii umeri, a
fost mustrat, fapt pentru care s-a apelat la sfatul Mitropolitului Teodor, în urma căruia s-a solicitat
Sinodul Ecumenic, care a hotărât ca acesta să poarte în continuare, cel puțin demnitatea Episcopală,
cerând cu lacrimi în ochi să nu-l trimită iarăși în fosta Eparhie. De aceea a fost nevoie să i se acorde
demnitatea de Episcop. Astfel de milă nu putea cere Sinodului din Pamﬁlia, care îl obligase să păstreze hotărârile existente, onorându-i cererea. Eustatie a cerut Sinodului Ecumenic, care este în
măsură să schimbe decizia unui Sinod Local. După ce au cercetat în detaliu cererea lui Eustatie, Sinodul Ecumenic după un studiu încărcat de probleme, admite supunerea lui Eustatie unei consecințe, în
urma faptelor sale. Cu toate acestea, dorind să-l ajude pe Eustatie, Sinodul Ecumenic trimite o scrisoare Sinodului din Pamﬁlia, luând în considerare cererea lui Eustatie, care-i permitea să rămână în
Biserică și să-și păstreze demnitatea Episcopală. În acest timp, pentru a demonstra unicitatea soluțiilor și direcția în care ar trebui să ﬁe condusă Biserica în astfel de probleme, Sinodul își exprimă dezaprobarea sa.”
Mai mult, Episcopul Nicodim spune:
„Aparent, pentru Sﬁnții Părinți de la Sinodul din Efes, dorința unui Episcop de a renunța la
rangul său era una nouă, pentru că și-au exprimat surprinderea față de dânsul, rezultând din duritatea mesajului.”
“Aparent, pentru Părinții de la Sinodul de la Efes dorința pentru un episcop să renunțe la rangul său era ceva nou, pentru că și-a exprimat surprinderea chiar despre el, rezultând în mesajul de a
răspunde cu tot atâta rigoare pentru Eustatie și așa aprobat de Sinod în Pamﬁlia și o decizie, doresc
să-l justiﬁce, în acest caz, exclusivitatea soluțiilor sale, și arată că această soluție poate ﬁ stabilită
numai în acest caz, dar în nici un caz considerată a ﬁ o regulă a Bisericii.” (Comentarii la canoanele
Sinodului ecumenic, interpretarea scrisorii din Efes, pentru Sinodul din Pamﬁlia).
Și alte comentarii din ultimii 200 de ani, sunt asemănătoare cu cele ale episcopului Nicodim,
care spune în prima sa notă de tâlcuire a Epistolei Sinodului al treilea ecumenic, cu privire la episcopii
care renunță la rangul lor și apoi caută o formă de a ﬁ primiți înapoi:
„Spune că „odată ce a fost dat în grija unui Episcopat, Eustatie a încercat să facă față din toate
puterile sale, problemelor acelei situații, meritând o răsplată pentru strădania sa”. În acest caz se
poate trage aceeași concluzie, mai ales când Sinodul vorbește despre demisia scrisă a lui Eustatie.
Căci dacă ar ﬁ fost obișnuit și acceptabil ca acesta să demisioneze, nu ar ﬁ fost o uimire în astfel de
evenimente, ci ca și cum a avut loc un eveniment nou și diﬁcil, căci se și spune: „nu știm cum și de ce a
hotărât să demisioneze din rangul său”.
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Mai departe în aceeași notă, episcopul Nicodim spune:
„În situația de față, demisia nu este admisă, după cum s-a mai spus; iar în al doilea rând, cei
ce demisionează din lenevia de a-și îndeplini obligațiile, nu trebuie să li se permită nici măcar să păstreze cinstea și numele de Episcop, nici slujirea, după cum reiese din această scrisoare. Episcopul trebuie să dețină o Eparhie. Oricine, prin urmare, demisionând din Episcopatul său, evident, nu ar mai
trebui nici măcar să ﬁe numit Episcop; iar în conformitate cu ce spun Vlastaris și Zonara, trebuie
speciﬁcat „fostul episcop”. Deci, dacă nu mai poate purta numele de Episcop, nu mai poate nici să se
bucure de onoarea sau activitatea unui Episcop. Demnitatea și răsplata unui Episcop este redată de
Canonul Apostolic XXXVI precum și de către Canonul XVIII din Antiohia, nicidecum celui ce a demisionat din Eparhia lui, ci celui ce păstorește într-adevăr Eparhia unde a fost numit”.
Nici chiar în cazul episcopilor care se pensionează, nu li se permite să reia activitatea lor; cum să
ﬁe primiți acei care au renunțat public la Arhierie?
Ei (Evloghie și Avondios) au făcut acest lucru pentru a se alătura Patriarhiei Moscovei, create de
serghianism, care a vărsat sângele Sﬁnților (Apocalipsa, 17:16). Aceeași Patriarhie a Moscovei a fost
anatematizată de Sfântul Filaret, mitropolitul ROCOR-ului vechi, în Epistolele sale scrise cu osteneală,
spunând că ei nu au Harul Sﬁntelor Taine. Această Patriarhie a Moscovei, a trădat în mod constant pe
mitropolitul Evloghie în foarte mulți ani, și chiar nu i-a păsat de propriile lui motive de supunere acesteia, ci mai degrabă au fost interesați de slava lumească și de bani? Știați că Patriarhia Moscovei
încearcă să îndrăznească să-i elimine din propria Biserică, pe episcopii care anatemizează ecumenismul, cum ar ﬁ episcopul Diomid? Știați că Patriarhia Moscovei a fost una dintre părțile care au fondat
Consiliul Mondial al Bisericilor, chiar aprobând ideea și practica liturghisirii în comun cu romano-catolicii?
În ceea ce privește demisia din propria voință a unei persoane, dar nu din constrângere și teamă,
sau amenințările unor persoane, care i-ar impune să ceară demisia, și dintr-un alt punct de vedere,
acesta este un fapt care nu este în acord cu obiceiurile Bisericii Ortodoxe pentru demisionare, fără a i
se mai oferi vreo funcție bisericească. În cazul în care aceștia sunt vrednici să slujească Sfânta Liturghie, să-și păstreze demnitatea; dar, în cazul în care aceștia sunt nevrednici, să nu li se dea voie să păstreze onoarea Episcopală, mai ales atunci când sunt condamnați pentru fapte care au stârnit tulburare
și schismă.
Episcopul Nicodim, în tâlcuirea sa, iarăși spune:
„Episcopul Petru, care a depus demisia sa ca o dovadă că a renunțat la Eparhia sa. Sfântul
Canon privește altfel acest lucru, întrucât el a recunoscut demisionarea sa de bună voie, deși sub constrângeri din cauza fricii de amenințările unor persoane, temându-se să nu ﬁe rănit. Dacă, cumva, el
a făcut acest lucru din proprie inițiativă, fapta lui este contrară cu Canoanele Bisericii, întrucât nu
este permisă demisia scrisă a Episcopului, să renunțe la Eparhia sa, având obligația de a ﬁ statornic.
Dacă unii Episcopi, împotrivindu-se, cad în nevrednicie, lăsând Eparhia lor sub pretextul demisionării, pentru a nu ﬁ condamnați de alte necanonicități comise până atunci, pe care ar încerca să le
ascundă, sunt cu totul în necanonicitate. Sunt cazuri când Episcopul poate demisiona din funcție,
fără să ﬁe condamnat în mod public: pentru un păcat care-i interzice să mai slujească; după ce a
mărturisit o faptă grea, duhovnicului său, pentru care avea mustrare de conștiință. Doar așa ar
putea demisiona din funcția de Episcop”. (Tâlcuirea Canonului al treilea al Sfântului Chiril).
Observați învățăturile Sf. canoane și a tâlcuirilor lor? Dar, să mergem la un alt Sinod ecumenic.
De data aceasta să ne uităm la Sinodul din Calcedon, în al 29-lea Canon, unde spune:
„Este sacrilegiu ca un Episcop să revină la rangul de preot! În cazul în care, aceștia sunt depuși
din rangurile lor, nu pot sluji ca preoți. Dacă au fost opriți de slujire, pentru anumite fapte, ei pot ﬁ
repuși în treapta Arhieriei.”
Mitropolitul Evloghie, în scrisoarea sa publică de renunțare la rangul său de mitropolit al Mitropoliei din Milano și Aquileia, vedem că păstrează doar rangul în care a plecat din Patriarhia Moscovei,
pe care el o numește „Biserica, canonică” – adică simplu arhimandrit – acum îl vedem din nou „episcop”. S-a răzgândit din toate cele declarate...? Dar, nu declara că întotdeauna a fost un episcop adevărat, chiar dacă ceea ce el a precizat în scrisoarea de renunțare, îl contrazice, sau mai bine zis se contra-
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zice? Conform Canonului 29 al Sinodului din Calcedon, mitropolitul Evloghie a săvârșit un sacrilegiu
prin degradarea sa de la episcop la preot, în timp ce el intenționa să se unească cu Patriarhia Moscovei.
Încă o dată, să ne uităm la cei doi luminători, care au tâlcuit Sﬁntele Canoane, Sfântul cuvios Nicodim
Aghioritul și episcopul Nicodim din Dalmația.
Episcopul Nicodim spune:
„Canonul spune destul de clar: dacă cineva este nedemn pentru un păcat, să săvârșească Sﬁntele Taine, atunci el nu este vrednic de a ﬁ cleric sau ierarh, el pierde toate cele ale preoției, considerându-se a ﬁ nedemn de a continua împărtășirea în treapta episcopală; dar la fel continuă să ﬁe considerat demn de aceeași împărtășire, în rangul preoției, și este retrogradat, astfel, în conformitate cu
părinții de la Calcedon, care spun că oricine este în pedeapsa, coboară de la treapta episcopală la cea
de preot, comite un sacrilegiu. Dacă cineva a comis o faptă care îl privează de dreptul său de a sluji
Lui Dumnezeu ca un episcop, fapta de asemenea, îl caterisește și ca preot, pentru a săvârși același
serviciu, adică Euharistia... El ar trebui să ﬁe dezbrăcat de preoție, în general; dar, în cazul în care el
a fost nevinovat, trebuie să păstreze demnitatea. Pentru o fărădelege considerată mică, acesta poate
ﬁ supus la una sau cealaltă categorie de penitență , dar nu poate ca o formă de pedeapsă să ﬁe retrogradat la un nivel ierarhic inferior”. (Tâlcuirea Canonului)
Astfel, mitropolitul Evloghie s-a retrogradat la nivelul de preot și s-a condamnat pe sine însuși.
El a renunțat la conducere într-o scrisoare către „șeful” Patriarhiei Moscovei și a spus că nu a posedat
într-adevăr harul de arhiereu, deoarece el însuși a mărturisit că a fost în schismă, din momentul în care
a plecat de la Patriarhia Moscovei. Cu toate acestea, el acum spune că este iarăși arhiereu... Din nou, în
cazul în care a crezut mereu că are harul de arhiereu, prin propria sa logică, el trebuie să recunoască și
să accepte auto-degradarea la treapta preoției, care este împotriva Sﬁntelor canoane și totodată e un
sacrilegiu. Cu toate acestea, în cazul în care el aﬁrmă că, încă mai crede ceea ce a scris în renunțarea
lui, atunci, el nu poate avea nici o pretenție să ﬁe arhiereu; căci, cum ar mai putea să spună că-i mitropolit? Dar, acei care au fost hirotoniți (episcopi și preoți) sub schismă, ce ar trebui să facă...? Aceștia
pot deține funcții administrative, dar nu au harul de episcopi sau proeți.
Putem vedea cu alți ochi, sau dintr-o altă perspectivă acest lucru? Mitropolitul Evloghie s-a autodestituit pe nedrept? Nu el însuși a luat pe nedrept hotărârea de a renunța? Poate ﬁ trecut cu vederea
acest lucru? Dar, ce alte cauze posibile ar ﬁ la baza răzgândirii lui de a adera la Patriarhia Moscovei? În
cazul în care acesta recunoaște că a dorit necondiționat să se destituie din întâistătător în rangul de
preot, acesta a săvârșit un mare sacrilegiu, după cum am mai spus. În această situație, trebuie să consultăm Canonul 20 din Trulan, care spune:
„Să nu ﬁe îngăduit episcopului să propovăduiască în altă Eparhie; iar de s-ar prinde cineva
făcând acest lucru, să înceteze de la episcopie și să săvârșească permanent doar cele ale preotului”.
Ca urmare, în Canonul 20 al Sinodului al Șaselea ecumenic, spune că cel hirotonit pentru o eparhie, merge și învață în alta, din proprie inițiativă, fără solicitarea episcopului locului, pierde rangul episcopal, rămânând doar simplu preot. Sunt cazuri când într-o eparhie lucrează doi episcopi în același
timp, dar, unul singur este canonic, celălalt săvârșește un sacrilegiu, dacă nu este rânduit acolo. Sinodul a fost destul de clar, spunând că doar din cauza sacrilegiului de acest fel, Episcopul se degradează,
rămânând preot, precum spune și Canonul 29 din al Sinodului al Patrulea. În alte cazuri, episcopul
care încalcă granițele eparhiei unde a fost rânduit, este depus și din rangul de preot; căci, cum ar putea
ﬁ un preot paroh bun, dacă nu a fost capabil să ﬁe un episcop bun? Într-un cuvânt, motivul pentru care
el se degradează, este faptul că a încălcat granițele eparhiei sale. Greșeala lui a fost de a tulbura eparhia, mergând ca al doilea episcop în aceeași eparhie, ﬁind destituit, deși Zonara spune că e redus la statutul de preot, în scopul de a-l umili, pentru că a săvârșit acest lucru din slavă deșartă. Dar, și pentru a
săvârși cele ale preoției, trebuie să obțină permisiunea episcopului locului.
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Episcopul Nicodim, spune cu privire la acest subiect:
„Zonara, în același loc, atrage atenția asupra revenirii, deﬁnită prin acest Canon, menționând
că oricine poate face o polemică pe seama Canonului 29 al Sinodului al IV-lea Ecumenic, unde este
considerat sacrilegiu retrogradarea unui episcop în rang de preot. Căci spune: „dacă el este destituit
din episcopie pentru oarecare păcat, acesta nu trebuie să rămână nici măcar preot; iar în cazul în
care este descoperit nevinovat, acesta trebuie să ﬁe iarăși episcop” (Tâlcuirea Canonului 20 Trulan).
Dar, să trecem peste această dilemă: este o depunere îndreptățită? Dacă da, care au fost cauzele?
Dacă da, care este dovada? În cazul degradării din funcție, prezentată de Sinodul al IV-lea, ce argumentare a avut pentru tot ce s-a întâmplat? Dacă am văzut mai devreme că s-a scris că este un sacrilegiu tulburător, pentru mai multe cazuri de acest gen, la ce ar trebui să ne gândim în cazul nostru?
Cu toate acestea, scrisoarea făcută publică (a mitropolitului Evloghie), a cărui autor nu are nici o
certitudine absolută, și care pare să ﬁ fost aprobată de patru episcopi, însă, fără semnături personale...
decât ale celor doi, refuză să facă o cerere temeinică Sinodului. Cel care a scris această scrisoare, avea
dreptul de a emite documente, când a făcut pronunțarea în privința degradării mitropolitului Elovghie
și a arhiepiscopului Avondios? Cine e acela care a cerut această renunțare? Pare mai degrabă că se pretinde a ﬁ cineva care ar ﬁ cerut acest lucru... Propria lor degradare au făcut-o împotriva preoției lor,
public, și împotriva Mitropoliei de Milano și Aquileia, după cum precizau că aceasta a fost schismatică.
Sfântul Ierarh Nicolae, Patriarhul Constantinopolului, ne spune în Canonul 8:
„Întrebare: Oare se cuvine preotului caterisit pentru vinovății, sau care a părăsit preoția de
bunăvoie, conștient ﬁind de vinovăția sa, să zică: „Bine este cuvântat Dumnezeu”, sau: „Dumnezeule
ne milostivește pe noi”, sau: „Adevăratului Hristos”, să tămâieze cu cădelnița sau să se împărtășească în altar?
Răspuns: Nu. Ci se va rândui în locul mirenilor”.
Dar, pentru a explica mai bine problemele pentru care poate ﬁ aplicată această regulă, Sf. Nicodim, în nota sa, spune următoarele:
„Observați că această întrebare canonică ne spune că se poate renunța la preoție în mod
voluntar; dar, acest lucru este de moment, nu ca un rezultat al neglijenței, care va trebui să dea socoteală în fața Lui Dumnezeu pentru lenevire, potrivit Canonului LXXXVIII al Sfântului Vasile cel
Mare, precum și întrebările 10, 11, 12 și 13 ale Sfântului Simeon al Tesalonicului. Cei ce au fost hirotoniți canonic, în conformitate cu ce ne spune Sfântul Simeon, ar trebui să ﬁe sârguincioși și iubitori de
lucrarea divină, și nu neglijenți și indolenți, indiferent despre ce ar ﬁ vorba. (Vedeți și nota de subsol
a Canonului Sfântului Vasile cel Mare). Dar, totuși, pe unul ca acesta, de ce-l mustră conștiința? Este
clar, din cauza faptului că a fost nevrednic și a căzut într-o greșeală care-l oprește de la săvârșirea
celor sﬁnte. O astfel de persoană are de a face cu demisia din rangul clerical, în scopul de a se pocăi
și a-și îmbuna viața, pentru a se milostivi Dumnezeu spre dânsul și de a evita posibilitatea de a
atrage mânia dumnezeiască asupra lui, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, în a treia Omilie despre Preoție (a se vedea acest fragment de la sfârșitul volumului, din punctul de vedere al demisiei clericului). Aceasta pentru a se mântui, fără să lucreze cele sﬁnte, ale preoției, după cum spune răspunsul 13 Al Sfântului Simeon de Tesalonic”.
Cu toate acestea, iarăși ne confruntăm cu o problemă de autoritate. Dacă mitropolitul Evloghie
susține că nu a fost demis și se poate reinstala (singur) în rangul din care a plecat, pe ce temei canonic
face el acest lucru? Poate ﬁ aplicat în cazul său, pensionarea unui episcop din pricina unei fărădelegi
comise? Dar, se pare că nu e așa! El a renunțat la rangul de arhiereu, în scrisoarea către Patriarhul
Kiril. Acum, el n-a retras aﬁrmațiile făcute. Cu toate acestea, nu a invocat un motiv. Oare, să ﬁe un
„motiv de pocăință” față de Patriarhia Moscovei? Dacă este așa, atunci înseamnă că nu a fost de acord
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să rămână în schismă și erezie? Dar, nu știa că atunci când renunță la episcopat pentru a ﬁ preot,
comite un sacrilegiu, chiar dacă era un arhiereu canonic? Oare, Dumnezeu felicită sacrilegiul de dragul
unirii cu schismaticii și ereticii? Nicidecum!
În ceea ce privește celelalte aspecte menționate în această scrisoare, nu avem nicio justiﬁcare
pentru oricare din ele, decât autorul anonim. Cu toate acestea, autorul dă note de subsol, sau canoane,
pentru oricare dintre justiﬁcările lor. Ei nu citează niciun comentariu canonic, nu dau nicio dovadă sau
surse incontestabile pentru acuzațiile de erezii. Cum ar putea justiﬁca propria lor auto-suspendare din
episcopat, la renunțarea la rangurile lor, astfel, comițând o mare fărădelege, contrar Sﬁntelor canoane
ale Apostolilor și ale Sinoadelor locale și ecumenice, sau cele conﬁrmate de marii comentarori ai Ortodoxiei?
Ne întrebăm oare, de ce nu există dovada că Patriarhul Diodor al Ierusalimului recunoștea pe
arhiepiscopul Auxentios din Atena, sau a așa-zisului arhiepiscop Hrisostom (Kiousis) de Atena? Nici
nu există o relevanță fundamentală în istoria Bisericii din Ucraina, deoarece este bine cunoscut faptul
că ucrainienii detestă Patriarhia Moscovei. Într-adevăr, se pare că există o lipsă de înțelegere istorică.
De ce nu a fost acolo nicio mențiune cu privire la scrisoarea Mitropolitului Evloghie în care el a
renunțat la conducerea mitropoliei? De ce nu există nicio justiﬁcare că el a desﬁințat Mitropolia de
Milano și Aquileia? De ce nu există un temei pentru aﬁrmația sa că toate activitățile sale din trecut erau
schismatice, după ce a plecat de la Patriarhia Moscovei? Cum poate ﬁ luate în serios declarațiile sale, în
cazul în care nu numai încălcările canonice menționate mai sus și problemele nu au fost abordate cum
trebuia? Dar, cu atât mai mult, mitropolitul Evloghie a declarat auto-desﬁințarea statutului său și a
Mitropoliei de Milano și Aquileia, numindu-o schismatică? Ce drept are o Biserică care aﬁrmă că nu
este canonică, și a renunțat la istoria sa, să pretindă judecată pentru cei care au refuzat adoptarea aceluiași punct de vedere? Mai apoi, și fostul mitropolit a renunțat la părerea lui... deși îi judecă în continuare pe cei ce nu au făcut ca și el!
Ce dovezi documentate și certiﬁcate are autorul acestei scrisori că Mitropolitul Rafael din Rusia
este eretic? Într-adevăr, autorul scrisorii nu pare să ﬁ înțeles ordinea corectă a cronologiei, ca Mitropolitul Rafael a fost inițial hirotonit în jurisdicția Patriarhului Dimitrie (Yarema) al Ucrainei, și apoi a
părăsit această eparhie, pentru a accepta corectarea de la Adevărata Biserică Ortodoxă Rusă.
În plus, dacă este o dovadă că arhiepiscopul Maxim a dat un Tomos de autocefalie, natura autocefaliei mitropoliei este dizolvată, după ce Mitropolia de Milano și Aquileia a încălcat hotărârile canonice de la Sinodul din Cartagina. Mitropolia de Milano și Aquileia a susținut în toate documentele oﬁciale că este autonomă. Ba chiar, a recunoscut hirotoniile canonice. De ce ar mai ﬁ avut nevoie de un
decret emis de Arhiepiscopia din Atena?
Declarația mitropolitului Evloghie către mitropolitul Ioan și episcopul Fanurie, a fost că din acel
moment mitropolitul Ioan este considerat Întâi Stătător, după cum este precizat în Tomosul de Autonomie a Mitropoliei Americii de Nord și Sud și Insulele Britanice, care a fost păstrat, în timp ce Mitropolia de Milano și Aquileia (mai apoi) a negat canonicitatea numindu-se schismatică și că episcopii săi
nu au fost cu adevărat arhierei.
Care dintre aceste cazuri din istoria Bisericii, legat de Tomosul canonic, sunt adevărate în literă
și în Duh?
În declarația mitropolitului Evloghie și a arhiepiscopului Avondios nu se aﬂă și semnătura
mitropolitului Ioan. Ei singuri au renunțat la episcopat, iar mitropolitul Ioan a restabilit Mitropolia din
Italia. Avondios a renunțat la episcopat și la Mitropolia de Milano și Aquileia, aﬁrmând că au fost
schismatici și nu fac parte din Biserica adevărată. Acum trebuie să ne întrebăm de intenția de răzbunare a autorului scrisorii? Autorul aﬁrmă că această putere le-a fost oferită lor de către Biserică... Dar,
ei au uitat că au renunțat la aceste puteri episcopale, atunci când au renunțat la arhierie, săvârșind un
grav sacrilegiu, numind hirotonia lor întru arhierei ca ﬁind schismatică?
Am adăugat la sfârșit documentul prin care fostul mitropolit Evloghie a renunțat la episcopat și
a declarat schismatică Mitropolia de Milano și Aquileia.
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RAPORT DE CERCETARE
Nr. 74/15 nov. 2013
Înalt Prea Sfinڏite Părinte,
Cu smerită metanie ڍi supunere fiiasca, în urma cercetării efectuate, vă aducem la
cunoڍtinڏă următoarele fapte săvârڍite de preotul Becica Cosmin (Iustin):
A. Căsătoria după Taina Hirotoniei în treapta de preot;
B. Rehirotonirea într-o altă jurisdicĠie;
C. Neascultare faĠă de Sf. Sinod úi Mitropolie;
D. Schimbarea destinaĠiei primite la hirotonie;
E. Lipsa de interes pentru propovăduirea Sfintei Evanghelii;
F. Încălcarea Statutului, Actului Constitutiv al Mitropoliei úi ConstituĠiei Canonice;
G. Neglijarea îndatoririlor canonice ce-i revin unui preot.
În vederea luării următoarelor hotărâri:
1. Suspendarea definitivă a dreptului de slujire în calitatea de preot/ieromonah;
2. Readucerea la statutul de mirean;
3. Interzicerea de a mai purta însemnele reprezentative preoĠeúti: veúminte preoĠeúti
úi/sau reverendă;
4. Interzicerea dreptului de a folosi numele Mitropoliei Autonome Creútin Ortodoxe
După Vechiul Calendar în Italia;
5. Anularea tuturor documentelor úi funcĠiilor/rangurilor primite în perioada cât a fost
membru al Mitropoliei.
FaĠă de cele raportate vă rog dispuneĠi cele legale.
Raport întocmit astăzi, 15 nov. 2013
Bergamo – Italia.

Consilier economic,
Protopop Mitrofor Nicolae Constantin

Inalt Prea Sfintiei Sale,
Inalt Prea Sfintitului Dr.Onufrie Pop
Arhiepiscop de Bergamo si Mitropolit Primat
BERGAMO-ITALIA
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HOTĂRÂRE

Nr. 79/24-11-2013

Ca urmare a abaterilor disciplinare săvârúite de către Becica Cosmin (Iustin),
născut la data de 5 Iulie 1990, am luat următoarea hotărâre:
1. Suspendarea definitivă a dreptului de slujire în calitatea de preot/ieromonah;
2. Readucerea la statutul de mirean;
3. Interzicerea de a mai purta însemnele reprezentative preoĠeúti: veúminte preoĠeúti
úi/sau reverendă;
4. Interzicerea dreptului de a folosi numele Mitropoliei Autonome Creútin Ortodoxe
După Vechiul Calendar în Italia;
5. Anularea tuturor documentelor úi funcĠiilor/rangurilor primite în perioada cât a fost
membru al Mitropoliei.
Prezenta hotărâre are la bază abaterile canonice săvârúite de fostul preot Iustin
Cosmin Becica, după cum urmează:
A. Căsătoria după Taina Hirotoniei în treapta de preot;
B. Rehirotonirea într-o altă jurisdicĠie;
C. Neascultare faĠă de Sf. Sinod úi Mitropolie;
D. Schimbarea destinaĠiei primite la hirotonie;
E. Lipsa de interes pentru propovăduirea Sfintei Evanghelii;
F. Încălcarea Statutului, Actului Constitutiv al Mitropoliei úi ConstituĠiei Canonice;
G. Neglijarea îndatoririlor canonice ce-i revin unui preot.
În urma tuturor acestor abateri canonice úi disciplinare comise fostul preot Iustin
Becica Cosmin este depus din toate treptele clericale.
Astăzi, 24-11-2013
Bergamo – Italia.

Dr. Onufrie Pop
ARHIEPISCOP ڌI MITROPOLIT
Preúedintele Sf. Sinod
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HOTĂRÂRE
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DOCUMENTE PRIVIND CORECTAREA HIROTONIEI MITROPOLITULUI
VARSANUFIE SOLOPOV, ARHIEPISCOP DE CERNĂUŢI ŞI
MITROPOLITUL HERŢEI ŞI BUCOVINEI DE NORD – UCRAINA
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COMUNICAT DE PRESĂ
28 Februarie 2014
Recent, în presa locală din Giurgiu au apărut câteva articole legate de un anume
„Arhimandritul Filip” pe numele real Constantin Florian, în care se face referire la Mitropolia
Autonomă Creútin Ortodoxă după Vechiul Calendar în Italia, cu interesul de a asocia acest
personaj Mitropoliei noastre, din Italia. În urma constatării acestor infracĠiuni de natură să
dezinformeze opinia publică, atât din partea oficialilor Episcopiei Giurgiu, cât úi a presei
locale, vă comunicăm următoarele:
Arhiepiscopul Gherasim Bratu a făcut parte din Sinodul Mitropoliei noastre în
perioada 4 Mai 2012 – 31 Decembrie 2012, când a demisionat. Din acea dată Arhiepiscopul
Gherasim nu a mai avut niciun fel de comuniune cu Mitropolia din Italia. Precizăm faptul că
acesta úi-a înfiinĠat o asociaĠie (ONG) în România folosind o titulatură aproape identică, dar
care nu are nicio legătură cu Mitropolia din Italia. AsociaĠia condusă de Arhiepiscopul
Gherasim Bratu se numeúte „AsociaĠia Mitropolia Autonomă după vechiul Calendar –
Episcopul Gherasim” úi nu cunoaútem cu ce scop a fost înfiinĠată aceasta.
Arhimandritul Filip de la Giurgiu a fost hirotonit (credem) de Arhiepiscopul
Gherasim, dar nu în perioada în care acesta ocupa funcĠia de Episcop, ulterior Arhiepiscop, în
Sinodul Mitropoliei noastre. Nu cunoaútem date biografice despre acest „Arhimandrit” Filip
cu numele real Constantin Florian, ce studii teologice are, cu ce s-a ocupat înainte de a fi
hirotonit de Arhiepiscopul Gherasim, úi nici cu ce se ocupă în prezent. Nu útim cum a putut
ajunge Arhimandrit la nici măcar un an de zile după hirotonia de „preot”. Primele informaĠii
legate de acest subiect le-am aflat din presă, unde se speculează în mod ilegal faptul că acesta
ar fi aparĠinut Mitropoliei Autonome Creútin Ortodoxe după Vechiul Calendar în Italia. Nu
este adevărat! Arhiepiscopul Gherasim a fost membru în Sinodul nostru până în Decembrie
2012, dar acest „Părinte” Filip nu a făcut parte niciodată din Mitropolia noastră.
Pr. Prof. Adrian Cazacu, purtător de cuvânt al Episcopiei B.O.R. de Giurgiu, a fost cel
care a declarat că „Arhimandritul” Filip face parte din Mitropolia din Italia, ceea ce este o
mare minciună úi un neadevar! ToĠi oamenii care frecventează acea „Mănăstire” din Giurgiu
útiu că preotul de acolo aparĠine de o Mitropolie din România úi nu din Italia. Mai mult decât
atât, la sfinĠirea acelei Biserici a participat Arhiepiscopul Gherasim úi diferiĠi clerici caterisiĠi
de BOR, dar, care nu fac parte din Mitropolia noastră! Mitropolia Autonomă Creútin
Ortodoxă după Vechiul Calendar în Italia are expusă public Organigrama pe anul 2014 cu toĠi
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clericii care fac paarte din ea, úi acest” Arhimandrrit” Filip, despre
d
care nu cunoaúttem mai
nimic, nu
n se află prrintre aceútiia.
Înn acord cu legile
l
în viggoare, părinntele Adrian
n Cazacu a comis o innfracĠiune, atribuind
a
nume de
d clerici unnei instituĠiii, contrar reealităĠilor. O considerăăm o dezinfformare úi rugăm
r
să
fie retraase toate aceeste acuzaĠiii nefondatee la adresa Mitropoliei
M
din Italia. ÎÎn caz contrrar, vom
solicita instanĠei săă facă drepttate, dacă nu
n există picc de sinceriitate în această lume, mai
m ales
s numi cleerici! Nu în
nĠelegem cce prieteniee sau ce
din parttea celor caare au preteenĠia de a se
colaborrare este între
î
purtăătorul de cuvânt al Episcopieii Giurgiu, Părintele Adrian
Cazacu
u úi Arhiepiscopul Gh
herasim, dee vreme ce toată lumeaa útie că nuu mai face parte
p
din
Sinodull nostru, câtt úi faptul căă Filip ascuultă de dânsul úi nu de Mitropolia din Italia! De
D ce se
ascundee acest adevvăr úi nu se spune exacct de cine ascultă
a
Filipp, deúi a apăărut în fotog
grafii cu
Arhiepiscopul Gheerasim, caree i-a sfinĠit Biserica úi l-a hirotoniit? Tind săă cred că Părintele
P
Adrian Cazacu arre motive să
s ascundăă adevărul úi să induccă lumea, ccât úi Episccopia, în
eroare prin dezin
nformare. Probabil
P
chiiar el tinde să adere laa această AsociaĠie-Miitropolie,
de nu voorbeúte nim
mic de arhierreul de care ascultă aceest Filip... addică Arhieppiscopul Gherasim.
Suunt indignat de afirrmaĠiile Prreotului Ad
drian Cazaacu care aacoperă id
dentitatea
Arhiepiscopului Ghherasim úi nu
n dezvăluiie adevărul că Filip ascultă (sau aasculta de acesta)
a
úi
f
că nuu face parte din Mitropoolia noastrăă! Acest lucrru este útiutt de multe persoane
p
nici de faptul
úi a fosst făcut puublic úi chiar mediatizzat. Nu înĠĠeleg cum exact
e
purtăătorul de cu
uvânt al
Episcoppiei din Giuurgiu nu úttie sau proobabil are motive
m
să nu
n vrea să útie, chiarr ducând
Episcoppului locului informaĠiii eronate, cuu interesul de
d a face o dezinformar
d
re totală.
Cuu nădejdea ca aceste dezinformăr
d
ri se vor op
pri aici úi addevărul va fi rostit aúaa cum se
cuvine, rămân cu dragoste
d
în Hristos
H
Dom
mnul,
Nr. 98/22014

mo, Italia
Bergam

+O
ONUFRIE POP
P
Arhiepiscop úi Miitropolit
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ISTORIA BISERICII ORTODOXE DE STIL VECHI
DIN GRECIA ȘI A MITROPOLIEI ORTODOXE AUTONOME
A EUROPEI OCCIDENTALE ȘI 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

Pag. 50 † An IV, Nr. 7-9, Iulie–Septembrie 2014

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 arhiepiscop. Ca urmare, Înalt Preasfinţitul Dr. Onufrie Pop a rămas până la 4 mai 2012 în continuare 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 (Locum Tenens)
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 (Locum Tenens)

Aspecte de la hirotonia întru arhiereu a Arhim. Serafim del Fattore
în Misiunea Creştin Ortodoxă
„Sf. Ioan Botezătorul” după
vechiul calendar – Bergamo,
27 iulie / 9 august 2012
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STATUTUL MITROPOLIEI
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 în:
1. CENTRUL MITROPOLITAN;
2. CENTRUL EPARHIAL;
3. CENTRUL 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 constituţia statului Italian sau a 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 vor 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 MĂNĂSTIRESC;
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 Centrul 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. I. CENTRUL MITROPOLITAN
Art. 10. Centrul Mitropolitan reprezintă conducerea supremă a Mitropoliei, ﬁind reprezentat
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. VICAR ADMINISTRATIV
5. EXARH AL MĂNĂSTIRILOR;
6. CONSILIER RELAŢII EXTERNE;
7. CONSILIER ADMINISTRATIV;
8. CONSILIER ECONOMIC
9. 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. II. 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 pre-
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zenta 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. III. 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 negru/
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, bordo, albastră sau
albă/Rasă de culoare neagră sau albă;
Culion de culoare albă/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 şi 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 două 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 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 şi 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.
S.B. Dr. Onufrie Pop,
Arhiepiscop şi Mitropolit Primat
S.E. Gheorghe Bratu,
Episcop de Sondrio şi Vercelli
S.E. Seraphim Del Fattore,
Episcop de Sicilia şi Italia Centrală
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RUGĂCIUNE CĂTRE
SFÂNTUL IERARH NECTARIE

O

, preafericite şi întrutot
lăudate, mare făcătorule de
minuni Nectarie, primeşte
această puţină rugăciune
de la noi, nevrednicii robii tăi, căci
către tine, ca la un adevărat izvor de
tămăduiri şi grabnic folositor, şi
ajutător preaminunat scăpând, şi
către sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi ﬁerbinţi ne rugăm
ţie, noi robii tăi (numele), vezi durerile noastre, vezi sărăcia şi necazurile noastre.
Ne rugăm ţie, Sﬁnte Ierarh Nectarie, grăbeşte a ne ajuta, cu neîncetatele şi sﬁntele tale rugăciuni şi ne
sprijineşte pe noi, robii tăi. Ia
aminte la suspinele noastre şi nu ne
trece cu vederea pe noi, ticăloşii şi

scârbiţii, că ştim, sﬁnte al lui Dumnezeu, că şi după mutarea ta din viaţa
aceasta trecătoare, cine a năzuit la
ajutorul tău şi cu credinţă s-a rugat,
nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat întru ajutor şi nu l-ai auzit? Sau
cine, în dureri ﬁind şi alergând spre
ajutorul tău, nu i-ai uşurat suferinţa?
Minunile şi ajutorul tău ne-au
făcut pe noi, ticăloşii şi scârbiţii, să te
chemăm să ne vii în ajutor. Ştim, o,
alesule Ierarh, de mulţimea tămăduirilor pe care le-ai făcut, nou doctor fără
arginţi arătându-te. Nu cunoaştem nici
suferinţă şi nici durere pe care să nu o
poţi alina. Nu cunoaştem nicio boală
căruia tu să nu-i poţi aduce tămăduire,
dar mai mult decât atât, nu numai că
ai tămăduit boli, despre care doctorii

ziceau că nu pot ﬁ tămăduite, ci şi
pe mulţi bolnavi ai ajutat să se întărească în credinţă şi în răbdare, şi să
ia plată de la Dumnezeu pentru
osteneala lor.
Îngenunchind, ne rugăm ţie,
Sﬁnte Ierarhe Nectarie, ca să te rogi
pentru noi lui Hristos, Cel ce n-a
trecut cu vederea rugăciunile tale
jertfelnice, ci te-a întărit şi te-a primit în cereştile lăcaşuri. Către Acela
roagă-te, ca să ﬁm şi noi ajutaţi şi
miluiţi cu rugăciunile tale, şi din
pagube şi necazuri izbăviţi, ca să
binecuvântăm pe Dumnezeu, Cel în
Treime lăudat totdeauna, acum şi
pururea, şi în vecii vecilor.
AMIN !

RUGĂCIUNE CĂTRE
SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE

O

, luptătorule şi biruitorule,
Sﬁnte Mare Mucenic Gheorghe, în nevoi şi în nenorociri, grabnic ajutător şi
cald sprijinitor, cel care ai vieţuit
după vrednicia numelui tău, ca
luând pe umeri crucea lui Hristos,
bine ai lucrat pământul cel înţelenit

de înşelarea diavolească, stând în
Slava dinaintea Scaunului Celui ce le
stăpâneşte pe toate, fă-te acum mijlocitor osârdnic nouă, nevrednicilor
robilor tăi (numele), şi ajută-ne cu
rugăciunile tale. Fii izbăvitor al celor
robiţi în păcate, ocrotitor al săracilor,
doctor al bolnavilor, îndrumător al

celor rătăciţi în întunericul acestei
lumi. Izbăveşte-ne, ca un milostiv,
din toată nevoia, alungând tulburarea păcatelor şi a primejdiilor de
multe feluri şi ne învredniceşte,
pentru rugăciunile tale, să ﬁm şi noi
buni cultivatori ai pământului ﬁinţei
noastre. AMIN !

RUGĂCIUNE CĂTRE
SFÂNTUL IERARH IOAN MAXIMOVICI

O

, sﬁnte Ierarhe Ioane,
părintele nostru, bunule
păstor şi tainicule văzător
al suﬂetelor omeneşti.
Acum, te rogi înaintea Prestolului
dumnezeiesc, precum singur ai zis:
„Deşi am murit, sunt viu!”. Roagă-l
pe Dumnezeu Cel Atotmilostiv, să
ne dăruiască iertare de păcate robilor tăi (numele), ca să ne recăpătăm
puterea duhovnicească, să scăpăm
de amărăciunea acestei lumi, şi să
strigăm către Domnul, ca să ne dea
smerenie, şi inspiraţie duhovni-

cească, cuget dumnezeiesc şi duh
evlavios în toate căile noastre. Tu,
care ai fost ocrotitor milostiv al orfanilor şi îndrumător încercat pe
pământ, ﬁi acum călăuză şi pentru
noi, ca un nou Moise, iar în discordiile bisericeşti, povaţă atotcuprinzătoare a lui Hristos.
Ascultă plângerea tinerilor, descumpăniţi şi de îndrăcire cuprinşi; scutură lâncezeala plictiselii abătută asupra păstorilor, slăbiţi de atacurile lumii
acesteia şi care zac ţintuiţi de duhul
toropelii zadarnice. Cu lacrimi te

rugăm pe tine, o închinătorule înﬂăcărat, vino şi la noi, cei care în
negura patimilor suntem afundaţi,
aşteptând îndrumările tale părinteşti.
Luminează-ne cu Lumina neînserată, unde te aﬂi tu acum, rugându-te pentru ﬁii tăi, împrăştiaţi pe
toată suprafaţa pământului, dar
îndreptaţi cu iubirea lor plăpândă
către Lumină, acolo unde sălăşluieşte Hristos, Dumnezeul nostru,
căruia i Se cuvine toată slava, cinstea şi împărăţia, acum şi pururea şi
în vecii vecilor. AMIN !
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RUGĂCIUNE CĂTRE
SFÂNTUL IERARH ALEXANDRU

O

, Sﬁnte Ierarhe şi de Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru, Alexandre! Cei
ce cu smerenie cerem ajutorul tău binecuvântat, cu sârguinţă
te rugăm, înalţă mâinile tale pentru
noi păcătoşii (numele) către Stăpâna
Noastră, Născătoarea de Dumnezeu
şi Pururea Fecioara Maria, ca să
pomenească milele sale din trecut,

O

prin care a făgăduit nedespărţită să ﬁe
de tine, Ierarhe Alexandru, şi să ne
dea nouă putere şi tărie asupra vrăjmaşilor suﬂeteşti, care ne tulbură
liniştea şi ne abat de pe calea mântuirii, biruitori lor să ﬁm, iar în ziua
înfricoşatei Judecăţi, să auzim de la
tine acel glas de laudă: Iartă-ne, Dumnezeule, pe mine şi pe ﬁii pe care mi
I-ai dat!

Şi cunună de biruinţă de la biruitorul vrăjmaşilor, Hristos, Fiul lui
Dumnezeu să primim, şi moştenirea
bunătăţilor veşnice, împreună cu
tine să o dobândim, cei ce pe Preasfânta Treime O Prea–mărim, pe
Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, şi
prin milostiva ta mijlocire şi ocrotire, acum şi în vecii vecilor.
AMIN !

RUGĂCIUNE CĂTRE
SFÂNTUL IERARH AMBROZIE

Sﬁnte Ierarh Ambrozie,
rugămu-ne ţie, noi robii tăi
(numele), cei încărcaţi cu
multe feluri de păcate, nu trece cu
vederea aceste smerite laude, pe
care le înălţăm către tine, ci le primeşte şi auzi-ne în tot ceasul în
care te chemăm, spre a ﬁ mijlocitor
înaintaş Mântuitorului Hristos, Cel
care după trecerea noastră din viaţa
aceasta, ne va judeca după faptele
noastre.
Noi suntem nevrednici a ne ruga
lui Dumnezeu cu inima curată, din

cauza multelor noastre ticăloşii, pe
care le săvârşim în ﬁecare zi. De
aceea, pe tine te rugăm, cel care toată
viaţa ai slujit dreptăţii şi te-ai învrednicit să ﬁ ales, în chip minunat, episcop al Mediolanului, să ne ﬁi mijlocitor, alături de toţi ceilalţi sﬁnţi şi,
mai ales, alături de Prea Sfânta şi Prea
Curata Fecioară Maria, Cea care neîncetat se roagă cu lacrimi înaintea Fiului Său, pentru noi.
Sﬁnte Ambrozie, adu-ţi aminte şi
de familiile cunoscuţilor noştri, ale
celor care cu osârdie ne rugăm ţie,

ocroteşte-i pe aceştia şi pe noi, de
toată reaua întâmplare şi de toate
uneltirile diavolului şi dăruieşte-le
acestora şi nouă sănătate, ajutor în
toate cele de trebuinţă, pentru ca
prin tine să se preaslăvească numele
cel Prea Sfânt al Dumnezeirii Celei
de o ﬁinţă şi nedespărţită: Tatălui,
Celui Fără de Început, Fiului, Cel
Unul Născut şi Sfântul Duh, care de
la Tatăl purcede, acum şi pururea şi
în vecii vecilor.
AMIN !

RUGĂCIUNE CĂTRE
SFÂNTUL IERARH LUCA AL CRIMEEI

S

ﬁnte Ierarh mărturisitor,
învăţătorule al adevărului şi
doctore fără de arginţi Luca,
ţie plecând genunchii suﬂetului şi ai trupului, şi căzând la cinstitele şi tămăduitoarele tale moaşte,
pe tine te rugăm, precum ﬁii pe tatăl
lor, auzi-ne pe noi, păcătoşii, cinstite părinte, şi du rugăciunea noastră la Milostivul şi Iubitorul de
oameni Dumnezeu, ca unul care stai
înaintea Lui, dimpreună cu sﬁnţii
toţi. Credem că ne iubeşti cu aceeaşi dragoste cu care ai iubit pe fra-

ţii tăi când vieţuiai în lume.
Meşteşugul doctorilor stăpânind,
în multe rânduri, cu ajutorul harului,
suferinţele celor bolnavi ai vindecat,
iar după cinstita ta adormire, Stăpânul
tuturor a arătat moaştele tale ca izvor
de tămăduire: ca felurite neputinţe să
vindeci şi putere să dăruieşti celor ce
cu evlavie le sărută şi cer dumnezeiasca ta mijlocire.
Pentru aceasta, ne rugăm cu căldură ţie, care ai primit harul tămăduitor, pe robul tău (numele), cel bolnav
şi cumplit înviforat de suferinţă, cer-

cetează-l şi vindecă-l de neputinţa
ce-l stăpâneşte.
Cu totul cinstite şi Preasﬁnte
Luca, nădejde celor bolnavi, care
zac în patul durerii, nu uita de fratele nostru (numele) şi dăruieşte-i
vindecare, iar nouă, nevrednicilor,
cele spre bucurie, ca dimpreună cu
tine, să slăvim pe Tatăl, şi pe Fiul,
şi pe Sfântul Duh, O Dumnezeire şi
O Împărăţie, acum şi pururea şi în
vecii vecilor.
AMIN !
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RUGĂCIUNE CĂTRE
SFÂNTUL MARE MUCENIC MINA

S

ﬁnte Mare Mucenic Mina,
primeşte această smerită
rugăciune, de la noi,
nevrednicii
robii
tăi
(numele), căci către tine alergăm,
noi, păcătoşii şi pe tine te rugăm:
vezi pagubele noastre, vezi sărăcia
şi ticăloşia noastră, şi toate neîmplinirile noastre. Ia aminte la suspinurile noastre şi nu ne trece cu
vederea pe noi, scârbiţii şi ticăloşii
robii tăi.
Minunile şi ajutorul tău ne-au
făcut şi pe noi, robii tăi (numele),
să alergăm la ajutorul tău. Am auzit
de mulţi neguţători, care veneau la
Biserica ta spre rugăciune; nu
numai că ai vădit pe ucigaşul lor şi

i-ai scos din pagubă, dându-le înapoi
punga cu galbeni, dar şi o altă
minune, că şi din mort, tăiat bucăţi,
tu l-ai vindecat şi l-ai făcut sănătos.
Asemenea şi lui Eutropie; din
mare i-ai scos sluga cu vasul cel de
aur ţinut în mâini, ﬁindcă îi făgăduise Bisericii tale. Tot aşa, şi femeia
Soﬁa, care venea spre închinare în
sfânt lăcaşul tău, nu numai că a fost
izbăvită de ostaşul acela, ce o silea
spre păcat, dar şi pe ostaş, după cuviinţă l-ai certat. La fel, şi şchiopul,
care venea la Sfânta Biserică la
închinare, cu rugăciune, îndată l-ai
tămăduit. Asemenea femeii celei
mute, i-ai deschis graiul şi vorbea
curat. Aceste minuni ale tale, Sﬁnte

Mare Mucenice Mina, ne-au făcut
şi pe noi a crede că, la orice facere
de bine eşti gata ajutător, şi grabnic
folositor, şi minunat.
De aceea, încredinţaţi suntem,
noi robii tăi (numele) că toţi cei ce
alergăm la tine, cerând cu credinţă
ajutorul, nu ne vei trece cu vederea.
Către Acela, roagă-te Sﬁnte
Mare Mucenice Mina, să ﬁm şi noi
ajutaţi, miluiţi, pentru rugăciunile
tale, din pagube şi din păcate izbăveşte-ne, ca să lăudăm, să slăvim,
numele Tatălui, şi al Fiului şi al
Sfântului Duh, acum, şi pururea, şi
în vecii vecilor.
AMIN !

RUGĂCIUNE CĂTRE
SFÂNTUL MARE MUCENIC CIPRIAN

S

ﬁnte Mucenice Ciprian,
cel ce locuieşti în cetele
Sﬁnţilor, în Lumina cea
nepătrunsă şi neapropiată,
ascultă rugăciunea şi strigătul robilor tăi (numele) şi depărtează toţi
demonii şi stinge viclenia lor,
revarsă ploaie de bună vreme,
peste tot pământul şi fă-l să-şi dea
roadele lui; copacii şi viile să-şi
dea pe deplin rodul lor, prin binecuvântarea Domnului şi Dumnezeului nostru, şi chivernisitorul a
toate; iar femeile să ﬁe dezlegate şi
eliberate de nerodirea pântecelui;
acestea şi toată lumea ﬁind mai
întâi dezlegate, dezleagă şi toată
zidirea de toate legăturile diavoleşti.
Dezleagă, Sﬁnte Mucenice
Ciprian şi pe robii tăi (numele),
împreună cu toate ale casei lor, de
toate legăturile satanei, ale magiei,
ale farmecelor şi ale puterilor
potrivnice.
Împiedică, prin Hristos Domnul, toată lucrarea satanei, tu,

Sﬁnte Mucenice Cipriane, care dai
dezlegare de magie, de farmece, de
vrăji şi de toate legăturile lui şi distruge toată lucrarea cea vicleană, prin
Hristos Domnul, Împăratul Împăraţilor şi Domnul Domnilor.
Dezleagă de toate legăturile satanei pe robii tăi (numele), dacă sunt
legaţi în cer sau pe pământ, sau cu
piele de animale necuvântătoare, sau
cu ﬁer, sau cu piatră, sau cu lemn,
sau cu scriere, sau cu sânge de om,
sau cu al păsărilor, sau cu al peştilor,
sau prin necurăţie, sau din altă parte
au venit, din mare, din fântâni, din
morminte, sau din oricare alt loc, sau
dacă a venit prin unghii de om, de
animal, sau gheare de pasăre, sau
prin şerpi vii sau morţi, sau prin
pământul morţilor, sau dacă a venit
prin străpungere de ace, dezleagă-i
pentru totdeauna, în ceasul acesta,
Sﬁnte Mucenice Ciprian, cu puterea
ta cea mare, prin rugăciunile noastre,
ale nevrednicilor robilor tăi.
Tu, Sﬁnte Mucenice Cipriane,
care cunoşti şi ştii de toate, prin pute-

rea lui Hristos Domnul, dezleagă,
sfărâmă şi distruge acum lucrările
magiei, iar pe robii tăi (numele),
păzeşte-i, cu toţi ai casei lor, de
toate uneltirile diavoleşti.
Zdrobeşte cu însemnarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci toate
puterile potrivnicilor. Pustieşte,
distruge şi depărtează pentru totdeauna, toate lucrările magiei, vrăjitoriei şi farmecelor de la robii tăi
(numele).
Aşa, Sﬁnte Mucenice Cipriane,
auzi-mă pe mine, păcătosul şi slujitorul tău, şi pe robii tăi credincioşi, cu toţi ai casei lor, dezleagă-i
de demonul de-amiază, de toată
boala şi tot blestemul, de toată
mânia, nenorocirea, clevetirea,
invidia, farmecele, nemilostivirea,
lenea, lăcomia, neputinţa, prostia,
neînţelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, truﬁa, şi de toate
rătăcirile şi greşelile, ştiute şi neştiute, pentru sfânt numele Domnului, în vecii vecilor.
AMIN !
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ISTORIA MISTIFICATĂ
A MITROPOLIEI DE MILANO SI AQUILEA
În data de 25 aprilie 2014 a fost
publicat noul istoric, pe site-ul oﬁcial al Mitropoliei de Milano şi
Aquileia, în care sunt atacaţi toţi
episcopii care au fost hirotoniţi în
cadrul acestei foste mitropolii, după
cum urmează: „Comuniunea convenţională a încetat între Mitropolia din America şi Sf. Sinod din
Milano, în aprilie 2011, pe motivul
dialogului de unire al Sinodului de
Milano cu Patriarhia Moscovei.
Din aprilie 2011, până în iulie
2013, Mitropolitul Evloghios şi
Arhiepiscopul Avondios au
renunţat la titlul administrativ,
dar nu a episcopatului în dialogul de unire şi recunoaşterea
oﬁcială din partea Bisericii
Ortodoxe Ruse – Patriarhia
Moscovei. Din acest motiv, ÎPS.
Arhiepiscop Onufrie de Bergamo împreună cu americanii
s-au retras şi Arhiepiscopul
Onufrie
s-a
autointitulat
„Mitropolit”.
Cine citeşte aceste rânduri, care
nu cunoaşte istoria reală a acestei
mitropolii, chiar crede aceste
lucruri. Însă, orice astfel de aﬁrmaţii, mai ales din partea unei instituţii
care se crede a ﬁ Mitropolie
sau Sinod trebuiesc şi dovedite. Lucrurile, însă nu stau
deloc aşa, ci prin acest
rezumat se evită exact contextul adevăratei istorii:
1. Mitropolia de Milano
nu a avut dialog cu
Patriarhia Moscovei, ci
monolog,
pentru
că
Patriarhia nu a dat niciun
comunicat prin care să conﬁrme sau să inﬁrme unirea;
2. Americanii nu s-au
retras din comuniune, ci au
rămas fără episcopi în Italia, pentru că cei doi, Avondios şi Evloghios s-au dezis
de episcopat;
3. Ei nu au renunţat
doar la atribuţiile adminis-

trative, ci la arhierie, exact contrar
aﬁrmaţiei din acest istoric total mincinos;
4. Arhiepiscopul Onufrie nu s-a
proclamat mitropolit singur, ci are
Thomos de Autonomie de la Mitropolia Americii şi a fost şi instalat în
Ucraina;
Aceste detalii omise, schimbă pe
deplin contextul istoriei. Evitând să se
relateze ceea ce este foarte esenţial,

Mitropolia de Milano şi Aquileia, nu
are nicio justiﬁcare canonică să mai
existe! Nu poate să-şi atribuie această
titulatură, câtă vreme nu există o argumentare certă şi solidă a ﬁecărei etape

din istoria reală pe care o are. Dar,
pentru cine nu a cunoscut realitatea
şi cei care au crezut că noi ne-am
auto-intitulat, citind aceste rânduri,
prezentate de Mitropolia de Milano
sub formă de „istoric”, vom reaminti etapele care au marcat adevărata istorie a Mitropoliei din Italia şi
au curmat întregul viitor al acestei
instituţii.
Înainte cu un an de a renunţa la
rangul de Mitropolit, mai exact
în data de 13 februarie 2011,
Mitropolitul Evloghios hotărăşte să ofere Autonomie
Mitropoliei din America. După
aceasta, Mitropolitul Evloghios
renunţă la statutul de arhiereu
şi Mitropolit Primat al Mitropoliei de Milano si Aquileia,
iar Arhiepiscopul Avondios la
statutul de arhiereu, în data de
8 aprilie 2012, conform declaraţiei cu Nr. 621. În urma
declaraţiei, cei doi au început
să slujească îmbrăcaţi în veşminte preoţeşti, ceea ce arată clar,
practic şi teoretic, faptul că s-au
dezis de episcopat. O renunţare
administrativă nu includea renunţarea la veşmintele speciﬁce rangului
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episcopal, ci pur şi simplu abolirea
unor activităţi în coordonarea sau
administrarea Mitropoliei; si în
niciun caz slujirea în veşminte
preoţeşti.
Indiferent de aﬁrmaţiile membrilor Mitropoliei de Milano si
Aquileia, legat de „auto-intitularea”
Mitropolitului John din America,
există acest act semnat de Mitropolitul Evloghios, prin care el însuşi
hotăra să dea autonomie Mitropoliei din America.
În istoria nouă a Mitropoliei de
Milano si Aquileia, găsim acest
detaliu, iarăşi fără vreo justiﬁcare
certă:
„În luna septembrie 2013, Thomosul de autonomie acordat Mitropoliei din Statele Unite ale Americii
a fost anulat de către” Sfântul
Sinod” din Milano, prin Decretul
nr. 639,iar dioceza de New York şi
Mitropolitul John au fost suspendaţi”. În luna septembrie 2013, nu
putea lua o astfel de hotărâre niciunul dintre membrii Mitropoliei de
Milano si Aquileia, pentru ca Mitropolitul Evloghios, renunţase la episcopat, şi Arhiepiscopul Avondios,
procedase întocmai. Ei înşişi aveau
nevoie, ca un alt Sf. Sinod să-i primească şi să-i instaleze din nou,
dacă era cazul să revină în rangul
din care demisionase, fapt care nu
s-a şi întâmplat. Din punct de
vedere canonico-juridic, Decretul
639/2013 nu are o valoare juridică,
dar nici canonică! Nu este nimeni
vinovat de faptul că Mitropolitul
Evloghios şi Arhiepiscopul Avondios au vrut să se dezică de episcopat şi să ceară, ca şi arhimandriţi,
încadrarea în Patriarhia Moscovei.
După ce şi-au dat demisia, celelalte
eparhii au avut nevoie să funcţioneze în continuare! Nu au avut nicio
vină ceilalţi episcopi care nu au
procedat precum Mitropolitul Evloghios şi Arhiepiscopul Avondios
dezbrăcându-se de veşmintele episcopale, fără niciun rezultat! Şi întradevăr, mai târziu aşa s-a şi dovedit
să ﬁe, pentru că mascarada lor, a
fost total nejustiﬁcată şi chiar fără
nicio logică. O revenire copilă-

rească la scaunul de Mitropolit nu
poate şterge încălcarea rânduielilor
bisericeşti si Sﬁntele Canoane!
Această revenire este schismatică şi
nejustiﬁcată din niciun punct de
vedere! Iată ce declara Mitropolitul
Evloghios: „mă pocăiesc, sincer, de
păcatul grav al schismei şi cer cu
umilinţă să mă primiţi în staulul
Bisericii Ortodoxe Ruse (…) „Eu,
Evloghios I, Mitropolit de Milano şi

Aquileia, Primat al Sinodului din
Milano, astăzi, 8 Aprilie 2012,
după calendarul nou, renunţ la
titlul de Mitropolit al numitei
Mitropolii de Milano şi Aquileia.
În deplinătatea facultăţilor mintale
şi capacitatea de a înţelege şi a
accepta condiţiile impuse de Sfânta
Patriarhie a Moscovei şi recunosc
autoritatea S. Sale Patriarhul
Kirill”.

Document semnat de Mitropolitul Evloghios prin care-şi neagă succesiunea
Apostolică, numind MITROPOLIA SCHISMATICĂ, cerând să ﬁe primit măcar
ca Preot (Arhimandrit) de Patriarhia Moscovei; care în cele din urmă nici nu a
binevoit să le trimită nici măcar un răspuns, ignorându-i în totalitate.
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Document semnat de Arhiepiscopul Avondios prin care el însuşi renunţă
la rangul de arhiereu.
Cu alte cuvinte, nu a declarat
nimeni acest lucru, ci ei înşişi au
renunţat!. Ce ar ﬁ trebuit să facă
celelalte eparhii, inclusiv Mitropolia din America? Să aştepte câţiva
ani, până-şi dau ei seama că nu-i va
primi Patriarhia Moscovei? Ce trebuia să facă Arhiepiscopul Onufrie,
să le urmeze fapta, şi să procedeze
la unison cu ei, ca mai apoi să-şi
dea seama că au făcut o foarte mare
greşeală, din care încearcă acum să
se ridice, dar nu reuşesc?
Demisia unui episcop, sau
renunţarea la scaun, chiar şi din
punct de vedere administrativ, (dar
care în cazul de faţă nu a fost doar
atât), nu are o justiﬁcare canonică.
Mai mult decât atât, hotărârea celor
doi arhierei de a renunţa la statutul

pe care-l aveau la vremea aceea, a
contravenit Sﬁntelor Canoane:
„Dacă vreun episcop, preot sau
diacon, părăseşte eparhia sa, acela
poruncim să nu mai poată sluji
Sfânta Liturghie, rămânând în afara
rânduielii ca un simplu mirean”
(Canoanele 14 şi 15 Apostolice). A se
vedea şi Canonul 3 al Sinodului din
Antiohia şi Canonul 11 al Sinodului
din Sardica.
„Nu este admis a reveni la slujire,
clericii care, prin mărturisirea lor au
căzut; iar acum sunt ispitiţi, ﬁindcă
au părăsit turma Domnului. Lucru
pe care nu l-a săvârşit niciunul din
Apostoli... Căci cum cer ceea ce au
părăsit, neputând a ﬁ un model fraţilor în aceste vremuri? Înainte de a
greşi, erau iertaţi pentru faptele lor,

fără justiﬁcare. Iar când au greşit
din mândrie, au făcut-o şi de aceea
nu mai pot sluji Sfânta Liturghie,
ci să poarte grijă de smerita cugetare, oprindu-se din slava cea
deşartă” (Canonul 10 al Sfântului
Mucenic Petru).
„Să nu ﬁe numit episcop în
eparhia al cărui chiriarh este în
viaţă sau în îndeplinirea atribuţiilor; ci doar atunci când, de bună
voie îşi va da demisia din Episcopie. Mai întâi este nevoie de o
cauză pentru a dovedi vina celui
care pleacă, iar pe urmă să ﬁe
numit alt episcop în locul lui. Iar
dacă episcopul se îndepărtează de
Eparhia sa mai mult de 6 luni, în
afară de vre-o boală care-i argumentează lipsa, unul ca acesta se
exclude din episcopat; căci el se
leneveşte şi nu se îngrijeşte de
turma încredinţată lui, iar în locul
său să ﬁe numit alt episcop”
(Canonul 16 al Sinodului de la Constantinopol din anul 861).
Dreptul canonic nu permite unui
episcop sau mitropolit să-şi întrerupă activitatea de slujire, nici
administrativă, chiar!. Astfel, demisionarea celor doi arhierei, nu poate
ﬁ urmată brusc, sau voluntar, de o
reinstalare, cum a fost în cazul de
faţă. În perioada 2011 şi începutul
anului 2013, Mitropolitul Evloghios
şi Arhiepiscopul Avondios, au slujit
ca preoţi, semnând documente şi
publicaţii cu titulatura de „arhimandriţi” ceea ce arată clar renunţarea
lor, la toate rangurile, atât în slujire,
cât şi în administraţie. Fără să ﬁe
repuşi de cineva în această funcţie,
după ce nu au reuşit nimic în „dialogul” cu Patriarhia Moscovei, care
nu le-a transmis niciun răspuns oﬁcial, ei s-au întors la slujirea în veşminte arhiereşti, fără să primească
binecuvântarea unui Sf. Sinod Ortodox, ca să facă s acest lucru.
„În luna septembrie 2013, Thomosul de Autonomie acordat
Mitropoliei din Statele Unite a fost
anulat”. Cine le dădea acest drept,
întrucât ei, de bunăvoie şi în deplinătatea facultăţilor mintale, după
cum ei declarau în anul 2012, mai
ales că nimeni, adică un Sf. Sinod
(nu format din arhimandriţi care se
îmbracă iar în episcopi), nu a semnat un document între anii 2012 –
2013 pentru reinstalarea acestora în
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demnitatea în care au fost.
Din punct de vedere canonic şi
administrativ, Mitropolitul Evloghios a oferit autonomia Bisericii
din America, pe când era primat al
Mitropoliei de Milano şi Aquileia,
în anul 2011, fără să ﬁ fost caterisit
de vreun Sf. Sinod, din rangul de
arhiereu, iar în 2013 a abrogat acest
act, dar din rangul de arhimandrit,
pentru că nimeni nu l-a repus în
treaptă. Aşadar, numirea Mitropolitului John a fost în conformitate cu
condiţiile canonice; însă, abolirea
Autonomiei nu a avut nicio însemnătate, din punct de vedere canonic,
pentru că „arhimandritul” Evloghios nu fusese instalat din nou ca
Mitropolit primat, de un alt Sf.
Sinod, care nu procedase precum
dânşii să se lepede de arhierie şi să
numească schismatică Mitropolia
noastră şi întreaga Biserică, lepădându-se de noi toţi şi aﬁrmând că
nu are succesiune apostolică. Deci,
dacă el aﬁrma în 2012, că nu avea
succesiune canonică, acum de unde
o are şi de ce s-a îmbrăcat înapoi în
arhiereu? De la Patriarhia Moscovei
nu a primit nimic, nici canonicitate,
nici documente şi nici măcar un răspuns la toată tevatura pe care au
făcut-o. Chiar şi aşa, Mitropolia
noastră nu a funcţionat niciodată în
cadrul Patriarhiei Moscovei şi nu
putea să ﬁe numit în niciun rang de
această jurisdicţie, pentru că este
interzisă prin Hotărârile Sinoadelor
Ecumenice ca un episcop să se
implice în activitatea altei Episcopii, Mitropolii sau Patriarhii. Singura Mitropolie Autocefală din
cadrul Bisericii noastre, în anul
2012, rămăsese Mitropolia Americii, iar din data de 22 Aprilie / 4
Mai 2012, Arhiepiscopul Onufrie
de Bergamo devine locţiitor de
Mitropolit, ﬁind numit în această
funcţie administrativă de Mitropolia
Autonomă a Americii, conform protocolului cu numărul 7 de la această
dată, eliberat de Mitropolitul John.
Mitropolitul Evloghie, acum ﬁind
arhimandrit, a luat la cunoştinţă
numirea Arhiepiscopului Onufrie ca
şi locţiitor al Mitropoliei din Italia,
conform declaraţiei cu nr. 20 din 4
mai 2012, înregistrată în registrul
fostei Mitropolii din Milano.
„După primirea veştii, noul
Mitropolit Onufrie a fost invitat la

Milano, de către fostul Mitropolit
Evloghios, care i-a dăruit proaspătului Primat al Mitropoliei din Italia,
Camilavca albă, în semn de respect,
totodată eliberându-se acest document care a fost trecut în registrul
Mitropoliei din Milano” (Din lucrarea
„Căderea Mitropolitului Evloghios”
publicată de Mitropolia din Bergamo
la 3 octombrie 2013).
După renunţarea la rangul de
Mitropolit, Evloghios nu a speciﬁcat
că doreşte să revină după un timp la
conducerea Mitropoliei, declarând
întreaga activitate ca ﬁind o
„schismă”. Astfel, el s-a dezis singur
de această Mitropolie şi ceilalţi care
nu l-au urmat, să facă greşeala de a
renunţa la rangurile arhiereşti, trebuiau să ia o hotărâre. Mitropolia nu se
rezumă la un singur om şi Autonomia

Mitropoliei nu era întocmită pe
numele „Evloghios” ci era acordată
de către Mitropolitul Auxentie,
instituţiei, conduse la acea vreme de
Mitropolitul Gabriel de Portugalia.
Actualmente, Mitropolia de
Milano si Aquileia, ia hotărâri pripite faţă de propriile decizii de odinioară, fără să mai scoată în evidenţă faptul că istoria ei, se repetă.
Iată ce este speciﬁcat în istoria
recentă, publicată de Mitropolia de
Milano: „Mitropolia noastră de
Aquileia şi Europa de Vest, a primit un Thomos de autonomie în
1984 de la Mitropolitul Auxentie
(hirotonit Episcop de Biserica
Rusă din Exil - ROCOR), în scopul
de a continua lucrarea misionară
printre ortodocşii din Diaspora
ortodoxă şi non-ortodoxă. După

Protocolul nr. 7 din 4 mai 2012, prin care Arhiepiscopul Onufrie
devine locţiitor de Mitropolit al Mitropoliei din Italia
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transferul Mitropolitului Gabriel
de Portugaliei în Biserica Ortodoxă Autocefală din Polonia, episcopul de Milano, Evloghios este
ales ca al doilea mitropolit primat
al Sfântului Sinod”. De ce spuneam că istoria se repetă? Mitropolitul Gabriel de Portugalia îşi dă
demisia din fruntea Sinodului şi
aderă la Biserica Ortodoxă a Poloniei. Iată că acelaşi lucru îl face şi
Mitropolitul Evloghios, în 2012…
Oare, de ce nu, în anul 1992, Mitropolitul Gabriel nu a plecat deﬁnitiv,
abolind Autonomia, sau ţinându-o
pentru el? Pentru că, ﬁreşte, Autonomia se dă Bisericii şi nu episcopului sau mitropolitului, care iată
poate face greşeli; pe când un Sf.
Sinod poate discerne şi mai multe
persoane pot lua o hotărâre. Biserica nu se rezumă la un singur om,
cum gândesc ei, această idee ﬁind
total opusă dreptului canonic şi
denotă lipsa de cunoaştere a modu-

lui în care se administrează o Biserică,
sau o Mitropolie.
Fireşte, după retragerea Mitropolitului Gabriel,Sf. Sinod a hotărât să-l
numească Mitropolit pe Evloghios de
Milano. Ce este greşit în asta? Trebuia
să-l aştepte pe Gabriel de Portugalia
să revină? Nu! Mitropolia merge mai
departe şi după anul 1992, întrucât
Biserica nu este doar un singur om şi
Autonomia nu este „pe persoană” ci
pe Mitropolie. Iarăşi, în anul 2012,
Mitropolitul Evloghios se retrage ca
arhimandrit, cerând să intre în Patriarhia Moscovei. Dacă în cazul lui
Gabriel de Portugalia lucrurile au stat
altfel, în cazul arhimandritului Evloghios nu a mai fost vorba de o primire
în Patriarhia Moscovei, el ﬁind tratat
cu indiferenţă majoră de această Biserică.
Mitropolia a rămas încă o dată
fără conducător, în 2012. Sinodul care
a rămas în desfăşurarea drepturilor
administrative şi canonice, a hotărât

să-l aleagă Mitropolit Primat pe
Arhiepiscopul Onufrie de Bergamo,
acordând Autonomie Mitropoliei
din Italia, conform protocolului nr.
10 din 14/27.08.2012, emis de
Mitropolia din America. Ce este rău
în asta? Istoria se repetă, precum în
anul 1992, când Evloghios nu a
aşteptat întoarcerea lui Gabriel de
Portugalia, aşa nici Sinodul rămas
în deplinătatea drepturilor autonome de administrare nu a aşteptat
revenirea arhimandritului Evloghios. Ce este rău în asta? Din nefericire, Gabriel de Portugalia nu a
procedat aşa! El a aderat la Biserica
Poloneză, dar nu s-a dezis într-o aşa
manieră de Sf. Sinod, declarând
Mitropolia „schismatică” şi „necanonică” după cum au făcut cei doi,
fostul mitropolit Evloghios şi fostul
arhiepiscop Avondios.
„Sinodul din Milano, în sesiunea din Aprilie 2014, a suspendat
toţi episcopii care au părăsit Sinodul de Milano, condamnându-i ca
necanonici, în conformitate cu
canoanele Bisericii Ortodoxe.
Sfântul Sinod de Milano, menţionând că unii episcopi sunt rătăcitori şi au creat probleme serioase
pentru imaginea oﬁcială a Ortodoxiei. Sfântul Sinod nu mai recunoaşte validitatea sacramentală a
acestora”. De ce nu amintesc că
singurii care au părăsit Mitropolia,
au fost chiar Mitropolitul Evloghios
şi Arhiepiscopul Avondios? Cine
s-a mai dezbrăcat de veşmintele
arhiereşti, slujind ca preoţi timp de
un an de zile, în afară de ei? Imaginea Mitropoliei nu au pătat-o ceilalţi episcopi ai Mitropoliei, după ce
Evloghios a demisionat, nimeni nu
a avut probleme publice sau să se ﬁ
auzit de vreun episcop că a fost
condamnat pentru anume fapte la
modul concret. Aşadar, iarăşi istoria
este mistiﬁcată în cel mai josnic
mod posibil. Mitropolia de Milano
si Aquileia nu mai poate să nege
activitatea canonică a vreunui episcop dintre cei hirotoniţi înainte de
anul 2012, când Evloghios s-a
numit pe sine „schismatic” şi a
revenit la statutul de simplu arhimandrit. Activitatea lor a fost împotriva canoanelor Adevăratei Bisericii
Ortodoxe,
şi
nicidecum
activităţile altor episcopi din Sf.
Sinod, care nu i-au urmat în acest
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într-un document, spunând: „Fostul
Mitropolit Evloghios şi fostul Episcop Avondios sunt doi păcătoşi
nepocăiţi, călugări simpli, lipsiţi de
demnitatea rangului Episcopal”
(Hotărârea Sinodului Episcopilor,
întrunit între 15-17 Septembrie
2013, semnată de Mitropolitul
Rafael).
În mod necanonic şi chiar
dubios, după ce s-au îmbrăcat din
nou în arhierei, cei doi foşti membri
ai Sinodului Mitropoliei de Milano
si Aquileia, după ce a declarat că
sunt „doi călugări simpli şi lipsiţi de
demnitatea episcopală” Mitropolitul
Daniel aderă la aceştia doi. Oare, ce
rol a mai avut cuvântul lui din
15-17 Septembrie 2013, dacă la
sfârşitul aceluiaşi an el aderă la
această jurisdicţie fără ca un Sf.
Sinod să hotărască revenirea acestora la statutul de Mitropolit si Arhiepiscop? Din nefericire, disensiunile nu se opresc aici şi istoria pare
că se repetă în ﬁecare an, aﬁrmaţiile
lor devin din ce în ce mai slabe, mai
agresive, mai lipsite de argumente
juridico-canonice. Invocă „Sﬁntele
canoane” dar aceste Sﬁnte canoane
îi contrazic pe ei, nu pe alţii. Este
evident că omul simplu citeşte, dar
drum fără ﬁnalitate şi cu niciun
rezultat! Zadarnic chiar! Unde
găsesc ei în canoanele Adevăratei
Bisericii Ortodoxe, măcar un paragraf, care să menţioneze faptul că
un Mitropolit poate să se dezică şi
să revină, de capul lui, fără vreo
hotărâre a unui Sf. Sinod? După
demisie şi-au pierdut toate calităţile
pe care le-au avut ca arhierei.
În încheierea materialului publicat pe blog şi facebook, ei aﬁrmă
încă o dată: „Orice referire la
aceşti episcopi cu succesiune de la
Mitropolia noastră, sunt ilegali şi
falşi, în conformitate cu canoanele
Bisericii Ortodoxe şi sunt condamnaţi cu articole din legea statului
italian”. În legea statului italian
unde este prevăzut că un demnitar,
ﬁe el poliţist, procuror, judecător
etc., dacă îşi dă demisia din funcţia
pe care o ocupă, mai are voie să
profeseze în mod voluntar şi liber?.
Doar în cazul în care sunt investiţi
din nou, de o instituţie acreditată şi
nu desﬁinţată, pot profesa. Acelaşi
lucru îl putem spune şi în cazul

Mitropoliei de Milano si Aquileia,
care a numit activităţile de până în
anul 2012 ca ﬁind schismatice şi au
demisionat din funcţie, dizolvând
Mitropolia din Milano şi Aquileia,
formată din Mitropolitul Evloghios şi
Arhiepiscopul Avondios. Mai mult
decât atât, aﬁrmaţia „episcopi falşi”
este o greşeală şi în acelaşi timp şi o
eroare! Cum poate ﬁ fals un episcop
care nu şi-a dat demisia, în faţa unuia
care a demisionat şi acum pretinde că
a revenit în slujire, fără să ﬁe numit
sau acceptat de un Sf. Sinod care să
nu ﬁ fost dizolvat?
După ce şi-au dat demisia, Mitropolitul Evloghios şi Arhiepiscopul
Avondios, reacţiile celorlalte Adevărate Biserici Ortodoxe nu au întârziat
să apară. Mitropolitul Anghelos de
Avlona şi Viotia a declarat: „Evloghios trebuie să ﬁe considerat un
călugăr simplu care are nevoie de
pocăinţă” (Agenţia de ştiri NFTU, 28
August 2013). De asemenea, Mitropolitul Rafael al Moscovei şi întregii
Rusii, împreună cu Mitropolitul
Daniel, au expus poziţia oﬁcială

nu ştie ce cuprind Sﬁntele
canoane… Într-adevăr, în culegerea
Canoanelor Bisericii Ortodoxe, nu
găsim nicăieri dreptul unui episcop
de a se dezice de Episcopat şi apoi
să revină, ca şi cum nu s-ar ﬁ întâmplat nimic
Bergamo, 26 aprilie 2014
Mitropolit dr. ONUFRIE POP
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Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Dr. Onufrie Pop
la 6 ani de slujire ca arhiereu şi doi ani de la întronizarea sa
ca mitropolit primat şi la aproape 58 de ani de viaţă
OCTAVIAN S. POP, actualul Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit
Primat al „Mitropoliei Autonome
Creştin Ortodoxe după Vechiul
Calendar în Italia”, cu numele de
Onufrie, s-a născut la 22 octombrie
1956, în comuna RODNA, judeţul Bistriţa-Năsăud, ﬁind cel de-al
doilea copil al părinţilor
SIMION şi MARIA, agricultori. În comuna natală, a
urmat Şcoala Generală de 8
ani, pe care a absolvit-o în
anul 1971. În toamna aceluiaşi an, s-a înscris la
ŞCOALA ROFESIONALĂ
DE CONSTRUCŢII din
oraşul DEJ, judeţul Cluj, pe
care a absolvit-o în luna
iunie 1973, caliﬁcându-se
în meseria de instalator,
instalaţii tehnico-sanitare şi
de gaze.
Între anii 1973–1974 a
lucrat ca lăcătuş-mecanic –
instalaţii, la EXPLOATAREA MINIERĂ RODNA.
În perioada 20 septembrie 1974 – 5
ianuarie 1976 a satisfăcut stagiul militar la U.M. 01386/II ROMAN, jud.
Neamţ. De la 1 februarie 1976 până la
1 februarie 1977, a lucrat tot la
EXPLOATAREA MINIERĂ RODNA,
ca maistru mecanic - instalaţii în subteran, după care s-a hotărât să plece la
mănăstire şi să îmbrace haina monahală.
La data de 2 februarie 1977, a
intrat ca frate la MĂNĂSTIREA
NEAMŢ, din cadrul Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, avându-l ca stareţ pe
regretatul duhovnic şi arhimandrit
EFREM CHISCARIU. După şase luni
de ascultare, ca ucenic la stareţia
mănăstirii, la 6 august 1977, a primit
binecuvântarea de a purta reverenda şi
a fost tuns întru rasofor, primind
numele de OLIVIAN. La 1 septembrie
1977, cu binecuvântarea vrednicului de
pomenire patriarh IUSTIN MOISESCU, pe atunci mitropolit al Moldovei şi Sucevei, s-a înscris la SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX de
la MĂNĂSTIREA NEAMŢ, unde, în
urma examenului de admitere a intrat
al treilea. La data de 15 septembrie
1978, s-a transferat la SEMINARUL
TEOLOGIC ORTODOX BUCUREŞTI

şi a fost închinoviat la MĂNĂSTIREA
CĂLDĂRUŞANI, din Judeţul Ilfov. Aici
a îndeplinit mai multe ascultări printre
care şi cea de econom al mănăstirii.
La 9 iunie 1979, în ajunul praznicului
Rusaliilor, la slujba vecerniei, a depus
voturile monahale la Biserica MĂNĂSTI-

RII CĂLDĂRUŞANI devenind monahul
OLIVIAN. În toamna aceluiaşi an, a fost
transferat în interes de serviciu la
MĂNĂSTIREA SINAIA, judeţul Prahova, ca supraveghetor muzeu. Anul
următor (1980) începând cu data de 1
iulie, a fost transferat tot în interes de serviciu la MĂNĂSTIREA COCOŞ, jud.
Tulcea, tot ca supraveghetor muzeu, primind şi ascultarea de secretar şi contabil
al mănăstirii. La 5 octombrie 1980, a fost
hirotonit ierodiacon de către regretatul
Arhiepiscop dr. ANTIM NICA al Tomisului şi Dunării de Jos. După hirotonie, a
urmat cursurile la zi ale Seminarului Teologic din BUCUREŞTI, slujind ca diacon
la Biserica SEMINARULUI „RADU
VODĂ” BUCUREŞTI. La sesiunea din
iunie 1982, după susţinerea examenului de
diplomă, a devenit absolvent al SEMINARULUI TEOLOGIC ORTODOX BUCUREŞTI, cu media 7,50%. După absolvire,
la cererea sa, a primit Înalta binecuvântare
a Prea Fericitului Părinte Patriarh IUSTIN
MOISESCU de ieşire din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor, stabilindu-se în
cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, la MĂNĂSTIREA „IZVORUL
MIRON” ROMÂNEŞTI, Jud. Timiş cu
binecuvântarea Înalt Prea Sﬁnţitului Dr.
NICOLAE CORNEANU, Mitropolitul

Banatului. În perioada 1 iulie – 1
noiembrie 1982, a slujit ca diacon la
aceasta mănăstire, după care a fost
transferat în interesul serviciului ca
preot duhovnic la MĂNĂSTIREA
“SFÂNTUL ILIE DE LA IZVOR”
BOCŞA-VASIOVA, judeţul Caraş-Severin. Aici a fost hirotonit ieromonah la 6
noiembrie 1982, în Catedrala Mitropolitană din
TIMIŞOARA, de către
Înalt Prea Sﬁnţitul Arhiepiscop Dr. TIMOTEI
SEVICIU al Aradului,
Ienopolei şi Hălmagiului,
pe atunci episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului.
Timp de aproape 3 ani de
zile, aici a fost angrenat
într-o serie de lucrări de
restaurare, pictură şi
reconstrucţie la Biserica
mănăstirii,
clădirile
anexe şi gardurile ce
împrejmuiau mânăstirea.
La 13 mai 1984, lucrările pe care le-a
realizat, au fost binecuvântate de către
Înalt Prea Sﬁnţitul Arhiepiscop Dr.
TIMOTEI SEVICIU, prin resﬁnţirea
bisericii, îmbrăcată în haine de sărbătoare, prin noua pictură realizată şi
lucrările de reparaţii, iar pentru munca
şi osteneala depusă i s-a acordat distincţia de SINGHEL, prin hirotesie. În
perioada anilor petrecuţi la MĂNĂSTIREA “SFÂNTUL ILIE DE LA
IZVOR” BOCŞA-VASIOVA, şi-a continuat la seral cursurile LICEULUI
INDUSTRIAL Nr. 2 din BOCŞA-VASIOVA, în anul 1985, promovând anul
IV, după care s-a transferat la LICEUL
“TRAIAN VUIA” FĂGET, jud. Timiş.
Ca om de iniţiativă şi bun organizator,
a fost transferat din nou, tot în interesul
serviciului, la MĂNĂSTIREA “IZVORUL MIRON” ROMÂNEŞTI, jud.
Timiş, începând cu data de 1 septembrie 1985, pentru a o restaura şi de a o
repune în circuitul turistic naţional şi
internaţional. În toamna aceluiaşi an,
s-a înscris la LICEUL „TRAIAN
VUIA” din FĂGET, în anul V, curs
seral, pe care l-a absolvit în sesiunea
iunie 1986, când în urma susţinerii
examenelor de diplomă şi bacalaureat,
a obţinut media 7,25%. La MĂNĂSTI-
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REA „IZVORUL MIRON” ROMÂNEŞTI, a realizat lucrări de amenajare,
restaurare, reconstrucţie şi pictură atât
la biserică, cât şi la clădirile anexe, fapt
ce a făcut ca la 20 iulie 1987, de sărbătoarea hramului, sărbătoare ce coincidea şi cu aniversarea a 75 de ani de la
punerea pietrei de temelie a Bisericii
mănăstirii, de către cel care a ctitorit-o,
Dr. ELIE MIRON CRISTEA, primul
patriarh al BISERICII ORTODOXE
ROMÂNE, să i-se acorde prin hirotesie, de către Înalt Prea Sﬁnţitul Părinte
Mitropolit al Banatului Dr. NICOLAE
CORNEANU, distincţia de PROTOSINGHEL. În calitate de conducător al
mănăstirii, a reuşit să formeze o obşte
monahală, ce în anul 1994 număra 7
vieţuitori. La 1 octombrie 1988, după
susţinerea examenului de admitere, din
luna iulie 1988, s-a înscris în anul I la
INSTITUTUL TEOLOGIC DE GRAD
UNIVERSITAR SIBIU, care după evenimentele din decembrie 1989, a devenit FACULTATEA DE TEOLOGIE
ORTODOXĂ „ANDREI ŞAGUNA”
din
cadrul
UNIVERSITĂŢII
„LUCIAN BLAGA” SIBIU. În anul
1992, sesiunea iunie-iulie, a devenit
licenţiat în teologie pastorală a acestei
facultăţi, susţinând lucrarea cu tema:
„CANONIZAREA SFINŢILOR ÎN
BISERICA ORTODOXĂ”, avându-l
ca îndrumător ştiinţiﬁc pe Arhid. Prof.
Univ. Dr. IOAN N. FLOCA, obţinând
media 9,33%. La sărbătoarea hramului
din 20 iulie 1991, cu binecuvântarea
Înalt Prea Sﬁnţitului Dr. NICOLAE
CORNEANU, Mitropolitul Banatului,
Biserica mănăstirii, restaurată şi repictată a fost târnosită (sﬁnţită), de către
vrednicul de pomenire Episcop EMILIAN BIRDAS, pe atunci arhiereu-vicar al EPISCOPIEI ARADULUI. În
toamna aceluiaşi an, la MĂNĂSTIREA „IZVORUL MIRON” ROMÂNEŞTI, au avut loc trei rasoforii şi o
tundere în monahism. Tot aici, a pus
bazele unei foi religioase intitulată
sugestiv „VIATA MONAHALĂ”, singura de acest gen (în acea perioadă), ce
se adresa tuturor monahilor. Această
foaie religioasă apărea lunar şi a avut
colaboratori de marcă ai monahismului
românesc. Sub egida mănăstirii, au
apărut şi un număr de 20 cărţi semnate
de I.P.S. Sa conţinând poezie, proză,
articole şi studii cu caracter pastoralmisionar, drept etc. Din dorinţa de a-si
perfecţiona studiile şi de a-si lărgi orizontul de cunoaştere în mai multe
domenii de activitate, în anul 1991, s-a
înscris şi la FACULTATEA DE DREPT
„NICOLAE TITULESCU” CRAIOVA,
din cadrul UNIVERSITĂŢII CRAIOVA, pe care a absolvit-o în luna

iunie 1996 şi a devenit licenţiat al acesteia
în sesiunea februarie 1997, susţinând
lucrarea cu tema „RĂSPUNDEREA
MATERIALĂ A PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN MUNCĂ” obţinând media
7,97%, având ca îndrumător ştiinţiﬁc pe
Prof. Univ. Dr. CONSTANTIN BELU. În
luna iunie 1995, a înﬁinţat cu sprijinul Primăriei MARGINA, jud. Timiş, ziarul local
intitulat sugestiv „MARGINA” ce a apărut lunar şi pe care l-a condus ca redactor
sef, până în luna septembrie 1995, când
din motive ﬁnanciare şi-a încetat apariţia.
La 1 decembrie 1995, în urma mai multor
solicitări de a pleca într-o altă eparhie, a
primit binecuvântarea Înalt Prea Sﬁnţitului Părinte Mitropolit Dr. NICOLAE
CORNEANU, al Banatului, de a se reîntoarce la MĂNĂSTIREA CĂLDĂRUŞANI, din Judeţul Ilfov, mănăstirea de
metanie a I.P.S. Sale. Aici din lipsa de
spaţiu şi de posturi în schema de personal,
a primit o negaţie, iar Arhiepiscopia Bucureştilor, i-a dat binecuvântarea de a se stabili în Arhiepiscopia Târgoviştei, unde
regretatul Arhiepiscop Dr. VASILE COSTIN, chiriarhul de atunci al locului, l-a
numit începând cu data de 1 februarie
1996, ca preot capelan militar la CENTRUL DE REEDUCARE GĂEŞTI, jud.
Dâmboviţa, unde a lucrat până la 1 aprilie
2006. Prin experienţa acumulată de
duhovnic şi pedagog, văzând nevoile
acestei unităţi, a încercat să pună bazele
unei activităţi moral-religioase de excepţie. A întocmit programe de asistenţă
moral-religioasă, iar la 12 iunie 1997,
sprijinit de cadrele unităţii şi Centrul
Eparhial TÂRGOVISTE, a pus bazele viitoarei biserici, ce urma să ﬁe închinată
„SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR”
Arhiepiscopul Constantinopolului. La 5
iulie 1997, au început lucrările de construcţie a ediﬁciului, ce au durat doar trei
luni de zile. La 15 septembrie acelaşi an,
au început lucrările de pictura, realizate de
profesorul HORIA CERNĂU din TÂRGOVISTE, ajutat de deţinuţii MARIUS
POP şi RADU EMILIAN, iar la 13 noiembrie 1997, când se face pomenirea SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR, Biserica
nou construită, a fost târnosita (sﬁnţită) de
vrednicul de pomenire Arhiepiscop Dr.
VASILE COSTIN, Întâistătătorul Bisericii
Dâmboviţene.
Pentru munca şi osteneala depusă,
Arhiepiscopia Târgoviştei i-a acordat
„DIPLOMA DE APRECIERE” nr.
4321/11 noiembrie 1997, iar Prea Fericitul
Părinte Patriarh TEOCTIST ARĂPAŞU,
al Bisericii Ortodoxe Române, prin GRAMATA PATRIARHALĂ Nr. 326/13
noiembrie 1997, i-a acordat „CRUCEA
PATRIARHALĂ”. Şi aici a pus bazele
unei reviste, sugestiv intitulată „LUMINĂ
ŞI SPERANŢĂ”, ce a apărut trimestrial

începând cu anul 1996 şi până în anul
2006, o revistă de cultură, opinie şi
informare, ce a depăşit graniţele ţării şi
s-a bucurat de o largă apreciere. Tot
din anul 1996, prin grija I.P.S. Sale, la
Centrul de Reeducare GĂEŞTI, a luat
ﬁinţă Cabinetul de Asistenţă Religioasă, care din 1999, s-a transformat în
Biroul de Asistenţă Religioasă, dotat
cu bibliotecă, icoane, colecţii de ziare
şi reviste etc.
În vederea aprofundării studiilor
absolvite, în anul 1998, s-a înscris la
cursurile postuniversitare ale Facultăţii
de Drept „Nicolae Titulescu” CRAIOVA, pe care le-a absolvit în anul
1999 susţinând lucrarea de disertaţie cu
tema: „CONSIDERAŢII TEORETICE
ŞI PRACTICE ALE TEORIEI GENERALE A DREPTULUI PRIVIND
LEGALITATEA ŞI CONSTITUŢIONALITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE”, sub îndrumarea Prof.
Univ. Dr. IULIAN NEDELCU obţinând media 10. În paralel cu aceste
cursuri a urmat şi cursurile postuniversitare ale Universităţii „Politehnica”
TIMIŞOARA, pe care le-a absolvit tot
în anul 1999, susţinând lucrarea de
disertaţie cu tema: „MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. SISTEMUL. LOC DE MUNCĂ. STRUCTURĂ
ŞI
FUNCŢIONARE.
PARAMETRII. PERFORMANŢĂ ŞI
OBOSEALĂ”, sub îndrumarea Prof.
Univ. Dr. IOAN PUGNA, obţinând
media 9,40. În urma examenului de
admitere, susţinut în luna ianuarie 1999
la Academia de Ştiinţe a Republicii
Moldova – Institutul de Filozoﬁe, Sociologie şi Drept CHIŞINĂU, a devenit
doctorand în specialitatea: 12.00.08.
(Drept Penal, Criminologie şi Drept
Penitenciar). La data de 27 aprilie
2001, a susţinut public teza de doctorat
intitulată: „CAUZELE CARE ATENUEAZĂ
ŞI
AGRAVEAZĂ
PEDEAPSA”, la Academia de Poliţie
„Ştefan cel Mare” din CHIŞINĂU, sub
conducerea ştiinţiﬁcă a Prof. Univ. Dr.
ALEXANDRU BOROI, de la Academia de Poliţie „Al. Ioan Cuza” BUCUREŞTI – România şi a consultantului
ştiinţiﬁc, Conf. Univ. Dr. VALERIU
BUJOR, fostul rector al Universităţii
de Criminologie – CHIŞINĂU, Republica Moldova, consiliul ştiinţiﬁc specializat al acestei academii conferindu-i titlul de „DOCTOR ÎN ŞTIINŢE
JURIDICE” (conform Diploma de
Doctor seria D.R. nr. 1280/21 iunie
2001, eliberată de Comisia Superioară
de Atestare a Republicii Moldova).
La data de 20 august 1999, Senatul
Universităţii de Criminologie Chişinău
- Republica Moldova, prin Ordinul nr.
43/p, l-a numit prin cumul, asistent
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universitar la catedra de „Drept Public”
(pentru anul universitar 1999-2000).
La data de 28 august 2000 tot Senatul
Universităţii de criminologie Chişinău
- Republica Moldova, prin Ordinul
35/p, l-a numit prin cumul, asistent
universitar la catedra de „Drept Public”
(pentru anul universitar 2000-2001).
La data de 30 aprilie 2001, Senatul fostei Universităţii de Criminologie CHIŞINĂU – R. Moldova, prin Ordinul nr.
17/U.P.Pc., l-a numit, prin cumul, în
funcţia de lector universitar, la catedra
de „Drept Public”. La data de 27
decembrie 2001, în baza hotărârii aceluiaşi senat al fostei Universităţii de
Criminologie CHIŞINĂU - R. Moldova prin Ordinul 24b/U.P.Pc., a fost
numit prin concurs în funcţia de lector
universitar superior la Catedra de „Criminologie şi Drept Penal”. Prin ordinul
nr.78 U.P.P./30 august 2002 al Senatului fostei Universităţii de Criminologie
CHIŞINĂU – R. Moldova, a fost
numit, prin concurs, în funcţia de conferenţiar interimar la Catedra de „Criminologie şi Drept Penal” pentru anul
universitar 2002-2003. Prin ordinul
41/p din 13 septembrie 2003, Senatul
Academiei de Drept din Moldova, l-a
numit prin cumul lector superior la
Catedra de Drept Public. Prin ordinul
05-542 din 20 octombrie 2004, a fost
angajat prin cumul în funcţia de conferenţiar universitar interimar la Catedra
de Drept, a Facultăţii de Drept din
cadrul Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălti - Republica Moldova.
Prin ordinul 05.277 din 29 august 2005
a fost angajat pe o perioadă de 5 ani
(2010), titular la Catedra de Drept
Public în funcţia de conferenţiar universitar la Facultatea de Drept din
cadrul Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi - Republica Moldova.
La 26 Octombrie 2006, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare a
Republicii Moldova, la recomandarea
Senatului Universităţii din Bălţi, a conferit titlul ştiinţiﬁco-didactic de CONFERENŢIAR
UIVERSITAR
(DOCENT), specialitatea Criminologie, Drept Penal şi Drept Penitenciar.
(conform Proces verbal nr.6/2006) În
perioada anilor 1990-2012, a publicat
un număr de 116 lucrări, 92 dintre ele
apărând în colecţiile: pastorală, juridică
şi psihopedagogică, iar celelalte ﬁind
de proză, poezie, istorie, sociologie şi
tehnologie. Între anii 1985-2012, a
publicat în diferite ziare (periodice şi
cotidiene) dar şi în reviste din ţară şi
străinătate, un număr de 170 predici,
1250 articole şi studii (diferite domenii), 127 poezii şi 40 de articole cu
caracter pastoral în limba franceza,
recenzând un număr de 114 cărţi şi pre-

faţând 12 cărţi ale unor autori diferiţi. Fără
să ﬁe lipsit de modestie, trebuie să spunem că despre viaţa şi scrierile sale, s-au
scris 13 cărţi semnate de autori diferiţi. Pe
parcursul anilor, a primit în semn de apreciere, pentru activitatea publicistică şi literară, mai multe diplome, distincţii şi premii.
Între anii 1995-2012, a participat la
diferite congrese, conferinţe şi simpozioane, atât în ţară cât şi în străinătate, unde
au fost dezbătute probleme de interes naţional şi mai ales de reformă penitenciară,
la ﬁecare participare, având câte-o intervenţie, şi prezentând câte un referat.
Aproape 362 de publicişti şi gazetari, au
consemnat în presa scrisă din ţară şi străinătate între anii 1990-2012 despre lucrările şi activitatea publicistică, dar şi edilitar gospodărească a smereniei sale. În anul
1999 a înﬁinţat şi Buletinul „CUVÂNT ŞI
SUFLET” al Bisericii „Sfântul Ioan Gură
de Aur” din cadrul Centrului de Reeducare GĂEŞTI, ce a apărut trimestrial până
în anul 2006. În anul 2001, a fondat şi
revista sugestiv intitulată „PHOENIX” ce
a apărut tot până în anul 2006, revistă
semestrială ce a oferit minorilor şi cadrelor din centru posibilitatea de a-şi publica
materialele şi de a le face cunoscute cititorilor. Din cele prezentate, se poate vedea,
că viaţa pe care a parcurs-o, nu a fost o
viaţă liniştită şi nici uşoară, trebuind de
tânăr să-şi ia soarta în mâini, şi să trăiască
numai şi numai printre străini, departe de
casă şi de cei dragi. Valurile acestei vieţi,
l-au purtat de-o parte şi de alta a ei, având
de-a face cu oameni buni, mai puţin buni,
cu oameni răi, dar şi cu oameni plini de
credinţă cu suﬂet mare şi cu frica lui
Dumnezeu. Faptul că este slujitorul lui
Dumnezeu şi Arhiereu al lui Hristos şi că
aproape 11 ani şi-a desfăşurat activitatea
într-un Centru de Reeducare, considerăm
că această slujire, a fost chemarea celor pe
care i-a păstorit, tineri certaţi cu legea şi
de multe ori respinşi de societatea din care
fac parte şi care pe bună dreptate au avut
nevoie de un prieten adevărat, ce să se
roage în permanenţă pentru ei, ajutându-i
în felul acesta să-şi revină, dar şi să se
ridice din „noroiul în care au căzut”. 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 Milano – Italia,
unde la 20 iunie 2008 este ales episcop
vicar de către Sfântul Sinod. La 29
iunie 2008 este hirotonit Arhiereu Episcop, de către Mitropolitul Primat
Evloghie, P.S. Episcop Avondios şi de
I.P.S. Arhiepiscop Luca, care au slujit
Sf. Liturghie în Biserica Sf. Nicolae
din Milano - Italia, primind numele de
arhiereu Onufrie. 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 sale au schimbat titulatura I.P.S. Sale în Arhiepiscop de
Sondrio şi Vercelli cu reşedinţa în Bergamo (Citta Alta).
La data de 21aprilie / 4 mai 2012 a
fost numit Arhiepiscop de Bergamo si
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 si 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.
Protocolul nr. 7
(traducere din original):
Arhiepiscopia din New York
şi New Jersey
Sinodul Mitropoliei Autonome Ortodoxe
al Americii de Nord şi de Sud şi al
Insulelor Britanice inclusă în Tomosul de
comuniune cu Biserica Ortodoxă
Adevărată a Greciei, Rusiei şi Bulgariei
Abbey of the Holy Name
(Abaţia Numelui Sfânt)
100 Abbey Lane, West Milford, NJ
07480-3910 SUA
Telefon (973) 838-8795
Fax: (973) 838-2228

Protocolul nr. 7
Preafericitul Părinte,
Mitropolitul Ioan (LoBue),
Preşedinte al Sfântului Sinod.
Eminenţei Voastre,
Mitropolitul Onufrie de Bergamo
Dragul nostru frate,
Hristos a Înviat.
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Am primit cu bucurie cererea dumneavoastră din data de 22 aprilie / 4
mai 2012, pentru dumneavoastră si
Arhiepiscopul Varsanuﬁe ca ierarhi ai
Mitropoliei Ortodoxe din Europa de
Vest, acum când Mitropolitul Evloghie
a demisionat de la conducerea Mitropoliei de Milano şi Aquileia, noi vă
punem, împreună cu asociaţia recent
înﬁinţată „Mitropolia Creştin Ortodoxă
după Vechiul Calendar în Italia”, Cod
Fis.: 95198720161, situată în Bergamo,
sub protecţia noastră şi intenţionăm să
susţinem Mitropolia dumneavoastră
pentru a ﬁ inclusă în Tomosul de comuniune euharistică cu bisericile noastre
surori, Adevărata Biserică Ortodoxă a
Greciei, Rusiei, Bulgariei şi Georgiei.
Ca fraţi mai mari în Sfântul Sinod,
am fost binecuvântaţi să primim statutul de Mitropolie Autonomă în anul
2011 de la Primatul Mitropoliei de
Milano şi Aquileia, a cărei superioritate
a fost stabilită pentru prima dată în
Occident, prin Tomosul Arhiepiscopului Atenei, Auxentios în 1984, şi mai
târziu prin Tomosul Patriarhului Volodymyr al Kievului în 1993, care a recunoscut Mitropolia de Milano şi Aquileia, ce a fost fondată de Sfântul
Apostol Barnabas, şi am stabilit:
1) Scanul din Milano şi Aquileia
s-a vacantat şi Mitropolitul Onufrie de
Bergamo are dreptul de a-l ocupa în
calitate de „Locum Tenens” al acestui
Scaun în temeiul acordului nostru, şi
de a înregistra această mitropolie conform legislaţiei italiene, şi de a o pune
în legătură cu Bisericile noastre;
2) De îndată ce Mitropolitul Onufrie şi Arhiepiscopul Varsanuﬁe al Cernăuţiului, Herţei şi Bucovinei de Nord
vor rămâne în Mitropolia Europei de
Vest (Mitropolia Autonomă Creştin
Ortodoxă după Vechiul Calendar în Italia), ei vor putea să aleagă un nou episcop pentru a servi ca vicar sau titular
pentru această Mitropolie;
3) Vom sprijini ierarhii care vor
rămâne în Mitropolia Autonomă Creştin
Ortodoxă după Vechiul Calendar în
Italia, urmând ca ei a ﬁ şi în comuniunea
euharistică cu fraţii noştri Mitropoliţi
din Grecia, Rusia, Bulgaria si Georgia.
Întocmit în a douăzeci şi doua zi
din aprilie (OS) în anul Domnului nostru, două mii doisprezece.

Umilul tău frate în Hristos Domnul

nostru,
Preafericitul Părinte, Mitropolitul Ioan
(LoBue),
Preşedinte al Sfîntului Sinod
Arhiepiscop de New York.

După doar trei luni de zile a primit
autonomia deplină a Mitropoliei Creştin
Ortodoxă după Vechiul Calendar în Italia
conform protocolului numărul 10 din 14 /
27 august 2012.
TOMOS - Protocolul 10 (traducere
din original):
Arhiepiscopia din
New York şi New Jersey

Sinodul Mitropoliei Autonome Ortodoxe
a Americii de Nord şi de Sud şi a
Insulelor Britanice.
inclusă în Tomosul de comuniune cu
Biserica Ortodoxă Adevărată a Greciei
şi, Rusiei
Abbey of the Holy Name
(Abaţia Numelui Sfânt)
100 Abbey Lane, West Milford, NJ
07480-3910 SUA
Telefon (973) 838-8795; Fax: (973) 8382228
Preafericitul Părinte,
Mitropolit Ioan (LoBue),
Preşedinte al Sfîntului Sinod.
August 14/27, 2012

TOMOS – (Protocolul nr. 10)
Noi, Ioan, prin harul lui Dumnezeu,
preşedinte al Sfântului Sinod, acţionând
sub autoritatea sfântului nostru Sinod, prin
acest Tomos oferim autonomie mitropoliei
şi fraţilor noştri ierarhi ai Sfântului Sinod
din Italia, nominal:
1. Preafericitul, Înalt Prea Sﬁnţitul
Mitropolit Onufrie (Pop) de Bergamo;
2. Excelenţa Sa, Prea Sﬁnţitul Episcop
Gheorghe (Bratu) de Sondrio şi Vercelli;
3. Excelenţa Sa, Prea Sﬁnţitul Episcop
Seraphim (del Fattore) de Sicilia şi Italia
Centrală.
Sfântului Sinod al Italiei şi Mitropoliei prin prezentul tomos li se recunoaşte
şi li se garantează canonic şi legal autonomia cu drepturi depline pentru a conduce
Bisericile din Italia aﬂate în deplină comuniune cu Sfântul Sinod al Mitropoliei
Autonome Ortodoxe a Americii de Nord
şi de Sud şi a Insulelor Britanice.
Mai mult, noi Îl recunoaştem pe Prea
Fericitul, Mitropolit Onufrie, ca Primat şi
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Secretar de redacţie: Arhidiacon B. MIHAIL

Preşedinte al Sfântului Sinod în egalitate cu noi şi cu fraţii noştri Primaţi ai
Bisericilor Creştin Ortodoxe Surori, cu
toate drepturile cuvenite, privilegiile şi
însemnele: camilafcă albă, două engolpioane şi crucea ce aparţine acestui
rang.
Ca autoritate autonomă, Sfântul
Sinod al Italiei va avea dreptul să
aleagă şi să numească clerul şi ierarhii
din Italia şi din alte state unde Sfântul
Sinod are enoriaşi, creştini pe rit vechi
a Bisericii Ortodoxe, respectând atribuţiile teritoriale ale Sfântului Sinod şi
ale Bisericilor noastre surori din
Europa de Est. Rangul de Primat este
încredinţat cu sarcina de a numi Episcopi ai Sfântului Sinod şi de a stabili
în conformitate cu Sﬁntele Canoane
parohii, mănăstiri şi misiuni ortodoxe,
şi de a respecta într-un mod adecvat
aceste canoane de către cei care doresc
să slujească sfântului său sinod (episcopi, preoţi, diaconi şi cinul monahal.
Eliberat sub semnătura şi ştampila
noastră la data de 14/27 august (OS),
în anul Domnului nostru, doua mii doisprezece, al şapte mii cinci sute douăzecelea, de la crearea lumii, treizeci şi
doilea an al Episcopatului nostru.
Preafericitul Părinte, Mitropolit Ioan
(LoBue),
Preşedinte al Sfântului Sinod
Arhiepiscop de New York.

A pus şi va pune suﬂet în tot ceea
ce face, căutând în permanenţă să-i
ajute pe toţi cei care sunt în suferinţă,
atât cât Dumnezeu îl va tine pe pământ.
Se va ruga neîncetat pentru pacea a
toată lumea, cerând de la bunul Dumnezeu să-l ţină sănătos, să-şi poată
mântui suﬂetul şi să poată contribui la
rându-i ca duhovnic şi arhiereu la mântuirea altora. Ca orice om trecut prin
multe suferinţe şi necazuri, nu-si mai
doreşte nimic de la această viaţă
pământească şi trecătoare şi nici de la
oamenii vremurilor pe care le trăim şi
care şi ei sunt trecători, ci caută să dea
slava lui Dumnezeu pentru toate cele
primite în cei aproape 58 de ani de
viaţă şi 33 de ani de slujire la altarul
credinţei dintre care 6 ani de slujire ca
arhiereu şi doi ani ca Mitropolit Primat
al Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe după Vechiul Calendar în Italia.
Arhidiacon B. Mihail
Secretar eparhial
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