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Apare cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Dr. ONUFRIE POP, Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit Primat

chipurile lor, să ne îndemnăm a 
urma vieţii lor.

b) pentru exprimarea dragostei 
noastre către Dumnezeu. Dacă noi 
din dragoste păstrăm chipurile 
părinţilor, rudelor şi binefăcători-
lor noştri sau chipul conducătoru-
lui statului, cu atât mai mult sun-

tem datori a avea şi a cinsti 
închipuirea Împăratului ceresc şi 
a sfinţilor, care sunt binefăcătorii 
şi mijlocitorii noştri la Dumnezeu.

c) pe lângă darul cuvântului şi 
al cântării suntem datori a prea-
mări pe cei cereşti şi prin arta pic-
turii.

d) sfânta icoană este un fel de 
carte pentru toată lumea, dar mai 
cu seamă pentru cei care nu ştiu a 
tălmăci Sf. Scriptură. Prin icoane 

coana este o asemănare, un 
model, o întipăritură a cuiva, 
însă ea nu seamănă în totul 
cu originalul. De pildă, 
icoana omului nu este iden-
tică cu omul, întrucât ea 

reprezintă numai forma corpu-
lui, nu şi puterile sufleteşti, 
icoana nu vorbeşte, nu gândeşte, 
nici nu simte.

Idolul este închipuirea dum-
nezeiescului, iscodit de mintea 
omenească, care nu există în rea-
litate, iar idolatria este identifica-
rea fiinţei lui Dumnezeu cu chi-
pul cioplit sau zugrăvit precum 
şi închinarea şi aducerea de jertfă 
în faţa ei. Idolatria schimbă deci 
pe adevăratul Dumnezeu (cel 
spiritual) cu unul iscodit de min-
tea omenească cea adevărată, 
schimbându-se mărirea lui 
Dumnezeu cu mărirea dată făp-
turii.

Icoana este cerută. În primul 
rând, de firea omenească. Omul 
mărginit în timp şi spaţiu, nu 
poate avea o cunoştinţă directă a 
celor nevăzute, nici a celor tre-
cute sau viitoare şi nici a celor 
depărtate în spaţiu.

Icoana serveşte la cunoaşte-
rea şi descoperirea celor ascunse. 

Avem nevoie de Sfinte icoane:
a) pentru trezirea credinţei, 

pentru amintirea lucrurilor 
măreţe, ale lui Dumnezeu şi ale 
sfinţilor Lui, ca noi, căutând la 

credincioşii cunosc viaţa şi fap-
tele Mântuitorului, râvna, cre-
dinţa, stăruinţa în fapte şi evla-
vie a sfinţilor. Văzându-le, pe 
nesimţite, gloria lui Dumnezeu 
pătrunde în suflet.

e) din clipa sfinţirii lor, icoa-
nele sunt pline de Duh Sfânt, au 
în ele harul dumnezeiesc şi pute-
rea facerii de minuni.

Icoana este deci un loc de 
întâlnire între noi şi cel închipuit 
pe ea; un loc sfinţit de unde 
ochiul nostru sufletesc se ridică 
spre cer.

Avem dreptul a zugrăvi atât 
pe Mântuitorul, Maica Domnu-
lui, sfinţii şi îngerii, căci toţi au 
trăit şi s-au arătat în trup. Dum-
nezeu a făcut pe om „după chi-
pul şi asemănarea sa” (Facere I, 
26), iar Fiul întrupat este „chi-
pul” Lui. Icoanele prelungesc 
petrecerea lor printre noi. Ele 
exprimă în culori ceea ce descrie 
prin cuvânt Sf. Evanghelie.

Închinăciunea este semnul 
supunerii şi al umilirii.

Închinăciunea absolută se dă 
numai lui Dumnezeu care este 
demn de ea prin însăşi fiinţa sa. 

Continuare în pagina 2 
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În ea se cuprinde: admiraţie, 
pentru înţelepciunea Lui; mulţu-
mire pentru bunătăţile Lui; 
cerere de ajutor spre a fi mântuit 
de rău; pocăinţă şi mărturisirea 
păcatelor.

Închinăciunea cea relativă se 
aduce persoanelor sau obiectelor 
care au ceva divin în ele, sau 
sunt în legătură cu divinitatea. 
Închinându-ne lor ne închinăm 
lui Dumnezeu căruia slujesc. 
Venerarea lor este condiţionată 
de adorarea lui Dumnezeu.

Dumnezeu însuşi a făcut 
prima icoană: omul după chipul 

şi asemănarea Sa. El a îngăduit 
icoanele (cei doi Heruvimi, şar-
pele de armă etc.).

În Vechiul Testament, Dumne-
zeu a oprit „închipuirea lucrurilor 
de sub cer” (Ieşire XX, 3), ţinând 
seama de înclinarea Iudeilor spre 
idolatrie, fiind ei în vârsta copilă-
riei. Prin Iisus Hristos, creştinii 
intrând în vârsta maturităţii, adică 
la cunoaşterea deplină a lui Dum-
nezeu, alături de prescripţiile 
Vechiului Testament referitoare la 
ţinerea sâmbetei şi a circumciziu-
nii a căzut şi opreliştea de a se face 
şi cinsti sfintele icoane.

„Apostolii au văzut pe Dom-
nul cu ochii trupului; pe apos-
toli, alţii, iar pe ucenicii lor alţii. 
Şi eu, pentru că am fost zidit din 
suflet şi trup doresc să-i văd şi 
cu sufletul şi cu trupul şi să am 
o doctorie care sa mă ferească 
de orice rău. Văzând, mă închin 
la ceea ce se vede, nu ca lui 
Dumnezeu, ci ca la o icoană cin-
stită a celor cinstiţi” (Sf. Ioan 
Damaschin). 

Să cinstim deci sfintele icoane 
prin introducerea lor în casele 
noastre, să ne rugăm în faţa lor 
cu pioşenie şi să le purtăm cu noi 
în suflet, în călătorii, fiindcă ele, 
ca purtătoare de har, aduc cu 
sine binecuvântarea şi ajutorul 
lui Dumnezeu.

CINSTIREA  ICOANELOR

Urmare din pagina 1 

inecuvântaţi şi ne ier-
taţi pentru deranj! Vă 
mulţumim anticipat 
pentru că aţi binevoit 

să ne acordaţi puţin din preţio-
sul timp al Înalt Prea Sfinţiei 
Voastre, în vederea acordării 
acestui interviu.

Dumnezeu să vă binecuvânteze 
şi să vă călăuzească spre fapte 
bune! Cu toată stima şi dragostea 
vă stau la dispoziţie.

Am citit şi eu pe un blog 
„privat” mai multe materiale 
împotriva Înalt Prea Sfinţiei 
voastre şi eram interesat să ne 
explicaţi în mare, cât de „adevă-
rate” sunt aceste acuzaţii care vi 
se aduc.

Probabil vă referiţi la blog-ul 
„ASTRADROM” dacă nu mă 
înşel.

Bineînţeles, în mare parte des-
pre aceste materiale aş dori să ne 
lămuriţi.

ASTRADROM nu este un blog 
de referinţă pentru majoritatea creşti-
nilor ortodocşi. Este o pagină creată 
pe internet de membri ai unei „asoci-
aţii umanitare” dar din câte observ, 
acţiunile „umanitare” nu încadrează 
şi profesarea de jigniri şi calomnii 
împotriva oamenilor, ci dimpotrivă, 
ajutorarea persoanelor nevoiaşe. Des-
pre acest capitol nu pot să mă pro-
nunţ dacă membrii îşi fac sau nu 
treaba, îndeplinind obiectivele statu-
tului acelei asociaţii.

În ceea ce mă priveşte pe mine şi 
tot ce s-a scris la adresa mea, este o 
dovadă că aceste persoane încă de la 
început nu au ştiut cine sunt şi cine 
am fost, pur şi simplu au luat iniţia-
tiva de a scrie multe lucruri în necu-
noştinţă de cauză.

Ce va deranjat cel mai mult în 
aceste articole?

Nu mă simt chiar atât de ofen-
sat de afirmaţiile lor împotriva mea. 
Precum şi Hristos a primit injuriile 
şi acuzele oamenilor, chiar răstig-
nirea şi Învierea pentru mântuirea 
lor şi a noastră. Este creştineşte să 
răbdăm orice umilinţă, precum şi 
Sfinţii Mucenici au răbdat orice 
chin, cu scopul dobândirii mântui-
rii şi a vieţii veşnice.

Aşa şi eu mă bucur sufleteşte 
pentru toate acuzaţiile, căci înain-
tea Dreptului Judecător, Iisus Hris-
tos, voi primi plată pentru acestea. 
Însă, întrucât s-au adus acuzaţii 
chiar mincinoase la adresa Biseri-
cii, la adresa Mitropoliei de Ber-
gamo, este de datoria fiecăruia din-
tre noi să o apărăm şi să combatem 
afirmaţiile mincinoase.

Am văzut că a mai scris 
cineva un material în apărarea 
Înalt Prea Sfinţiei voastre. Acolo 
am citit combaterea subiectului 
„caterisirea părintelui Olivian 

Interviu cu Înalt Prea Sfinţitul
Dr. ONUFRIE POP

Arhiepiscop şi Mitropolit de Bergamo
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Pop”. Ce ne puteţi spune despre 
acest lucru?

În dorinţa lor de a se lega de 
orice subiect, cu scopul de a mă 
defăima pe mine şi Mitropolia de 
Bergamo, au citat un „comunicat” 
dat de Arhiepiscopia Bucureştilor. 
Eu nu am aparţinut la acea vreme 
de Bucureşti şi nici nu am fost „un 
simplu preot” cum spun ei în mate-
rial, încercând să determine lumea 
să-i creadă.

Am fost rând pe rând ieromo-
nah, protosinghel, stareţ, în cele 
din urmă am fost desemnat de 
Arhiepiscopia de Târgovişte să des-
făşor activităţi educaţionale pen-
tru reabilitarea persoanelor „cer-
tate cu legea”. În perioada cât am 
activat ca Protosinghel şi Preot 
capelan la Penitenciarul din 
Găeşti, eram în subordinea 
Administraţiei Penitenciarelor si 
Ministerului Justiţiei, cu grad 
de locotenent colonel. Printre 
multe alte reuşite şi realizări, 
mulţumesc Lui Dumnezeu că în 
urma mea am lăsat o frumoasă 
Bisericuţă la Găeşti, construită 
în doar trei luni.

Ce fel de activităţi educa-
ţionale desfăşuraţi acolo?

În toţi aceşti ani în care am fost 
la Găeşti, nu am construit doar o 
clădire, ci dimpotrivă, am căutat să 
pun accent şi pe mântuirea şi rea-
bilitarea celor de acolo.

Întrucât sunt călugăr, deci, fără 
responsabilităţi familiale, mi-am 
strâns banii de salariu şi am făcut 
multe activităţi educaţionale, pele-
rinaje şi acţiuni care au avut ca 
scop detaşarea deţinuţilor şi con-
vingerea lor psihologică să revină 
la o viaţă plăcută, normală şi 
demnă, mulţi dintre aceştia după 
eliberare şi-au refăcut viaţa, au 
devenit oameni destoinici pentru 
societate.

Arhiepiscopia Târgoviştei, nu 
s-a sinchisit prea mult să ne ajute, 
ci dimpotrivă, n-am primit niciun 
leu pentru a desfăşura mai multe 

activităţi. Tot ce făceam era volunta-
riat pentru educarea oamenilor în 
duhul credinţei Ortodoxe.

De ce aţi plecat din Patriarhia 
Română?

După cum am mai spus, activită-
ţile pe care le făceam erau o inspiraţie 
de voluntariat. Am dorit să fructific 
acest talent şi în altă parte. Hristos 
nu i-a lăsat pe Apostoli doar în Israel, 
pentru că acolo erau născuţi majori-
tatea; ci i-a trimis la toate neamurile 

pământului, să-i înveţe cuvântul 
Evangheliei.

Cât despre plecarea din Patriarhia 
BOR, aş putea adăuga: nu doar că 
Arhiepiscopia Târgoviştei nu a con-
tribuit la realizarea vreunei activităţi 
de educare a oamenilor care chiar au 
nevoie de îndreptare, dar, nici măcar 
o dată n-am fost vizitaţi de ierarhul 
locului… În scrisori şi prin reviste 
lăudau activităţile mele; dar, să se 
implice, nici vorbă...

Am multe corespondenţe publi-
cate şi personale cu ierarhi şi clerici 
ai Bisericii Ortodoxe Române care au 
lăudat activităţile mele; însă, neajun-
surile m-au determinat să „abando-
nez” misiunea aceasta, fie din pricina 
lipsei de fonduri, dar şi din alte 
motive.

Pentru aceasta aţi fost 
 „caterisit”?

Eu nu am fost caterisit nicio-
dată! Chiar după cum am mai spus, 
în cartea „Surghiunit pentru Cre-
dinţă” semnată de Florian Bichir, 
sunt menţionate laudele aduse de 
ierarhi ai Patriarhiei Române. Eu 
pur şi simplu m-am simţit nevoit 
să intru în cadrul altei jurisdicţii 
bisericeşti, anume în Eparhia Făleş-
tiului si Moldovei de Est din R. 
Moldova, întrucât am fost profesor 
la facultatea din Bălţi şi aveam 
foarte multe cunoştinţe şi fii duhov-
niceşti în Republica Moldova. 
După cum am mai spus, nu eşti 
legat doar de o ţară să propovădu-
ieşti cuvântul lui Dumnezeu, după 
cum avem pilda Sfinţilor Apostoli. 
Ca drept dovadă, în documentele 
pe care le am ca şi cleric al Biseri-
cii Ortodoxe Române, sunt menţi-
onate doar cuvinte de laudă, iar 
după ce am trecut la o altă juris-
dicţie, apare o „informaţie” de 
„caterisire” ceea ce nu s-a întâm-
plat chiar aşa.

Eu am intrat ca membru în 
Episcopia Făleştiului si Moldovei 
de Est, pe 1 aprilie 2006, iar 
„comunicatul” de „caterisire” 
apare abia în 5 decembrie 2006. 
Dacă au analizat documentele 

publicate de mine, fireşte, au 
„dat înapoi” şi au zis că „fusesem 
oprit” în 10 aprilie 2006. Nu a fost 
nicidecum aşa, întrucât din data de 
1 aprilie 2006, eram deja în Epar-
hia Făleştiului si Moldovei de Est, 
iar hotărârea a fost luată în decem-
brie, nu în aprilie… Deci, vorbim 
de o diferenţă de 9 luni. Cum este 
posibil să se contrazică în ceea ce 
scriu, întrucât ierarhii BOR mi-au 
lăudat activitatea, iar apoi să fie 
invocate motive de „neglijare în 
îndeplinirea îndatoririlor”.

Vă voi da câteva documente 
pentru a vedea că „n-am făcut 
umbră degeaba acestui pământ” 
cum spun unii şi nici n-am plecat 
cu abateri disciplinare, ci mi-am 
făcut datoria pe care am avut-o atât 
de preot, călugăr, profesor şi men-
tor al fiilor mei duhovniceşti.
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Aş face o paranteză să spun că 
nu oricine era decorat pe atunci cu 
Crucea Patriarhală… De ce nu şi 
cel ce critică, Părintele Emilian 
Mitra, n-are şi el măcar o decoraţie 
pentru meritele sale? Vă voi spune 
eu. Pentru că Patriarhia BOR, încă 
n-a emis un decret prin care să con-
fere titluri şi mulţumiri preoţilor 
care îşi critică propriii ierarhi, în 
loc să caute cele ale mântuirii şi să 
facă progrese duhovniceşti.

Cu alte cuvinte, de la intrarea 
mea în rândul clericilor ortodocşi, 
fiind hirotonit Ierodiacon pe 5 
octombrie 1980, iar ieromonah pe 6 
noiembrie 1982, ulterior fiind pro-
tosinghel, stareţ al Mănăstirii 
„Izvorul Miron” Româneşti, jud. 
Timiş, decorat cu Crucea Patriar-
hală pe 13 noiembrie 1997, prin 
decretul dat de însuşi Patriarhul 
Teoctist, absolvent a 2 facultăţi, 
două masterate şi un doctorat în 
drept, pot spune că documentele şi 
faptele contrazic acuzaţiile nefon-
date ale blog-ului „Astradrom”.

Nu am spus aceste cuvinte ca o 
laudă, ci ca un răspuns la întreba-
rea dumneavoastră, argumentând 
activitatea mea lăudată în cadrul 
Bisericii Ortodoxe Române, nicide-
cum ceea ce vor să insinueze aceşti 
tineri ce publică articole contra mea, 
mulţi dintre ei probabil nici nu se 
născuseră pe când eu am îmbrăcat 
haina monahală şi/sau devenisem 
slujitor al Sfântului Altar.

După ce aţi fost numit Arhi-
mandrit cu dreptul de a purta 
cârja în Eparhia Făleştiului si 
Moldovei de Est, aţi fost hiroto-
nit arhiereu în Italia, apoi numit 
Arhiepiscop de Sondrio şi Ver-
celli, cu reşedinţa la Bergamo, 
sub conducerea Mitropolitului 
Evloghie. Ce s-a întâmplat de nu 
mai aveţi comuniune cu acesta?

Aşa a binevoit Dumnezeu să 
îmbrăţişez şi acest jug al Arhieriei. 
Pentru unii pare o „mândrie” dar 
pentru noi, este o obligaţie în plus. 
Prestaţiile în faţa poporului se 
ridică la alt nivel, alte aşteptări, 
seriozitatea şi slujirea Lui Hristos 
capătă alt contur, altă drasticitate; 
însă, după cum spune Sfântul Ioan 
Gură de Aur, Slavă Lui Dumnezeu 

pentru toate! Aş dori să mă abat puţin 
de la răspuns şi am nădejde să nu vă 
supăr.

Nicidecum, vă ascultăm cu 
drag!

Dacă momentul hirotoniei de 
preot a fost întâia ridicare pe scara 
slujitorilor Lui Hristos, iar bucuriile 
nu se puteau descrie în cuvinte, deşi 
veneau noi obligaţii şi îndatoriri; hiro-
tonia Arhierească a fost cu mult mai 
emoţionantă. Căldura Duhului Sfânt, 
coborât deasupra noastră, emoţiile 
păşirii în noua tagmă, sporirea duhov-
nicească de după aceea, cu mult mai 
mult nu se mai pot explica în cuvin-
tele omeneşti.

Poate că pentru unii slujirea a fost 
doar o sursă de venit. Pentru mine, 
însă, slujirea preoţească mi-a adus 
voluntariat, înhămându-mă de bună-
voie în activităţi educaţionale, ei bine, 
slujirea Arhierească mi-a adus mai 
mult voluntariat.

Din România se priveşte cu ochii 
intereselor băneşti înspre Italia. Când 
ajungi aici, găseşti mulţi oameni 
trişti, plini de dorul de casă, încărcaţi 
cu multe nevoi. Adesea, slujbele bise-
riceşti le săvârşim fără să compensăm 
nici măcar curentul electric con sumat 
şi alte cheltuieli cotidiene necesare. 
Dar, cum spunea şi Sfântul Vasile cel 
Mare, Dumnezeu are grijă de fiii săi 
şi aşa s-a întâmplat şi cu noi.

Au fost zile în care ne-am copleşit 
sufleteşte văzând dorul oamenilor de 
familiile rămase acasă, de sărăcia în 
care trăiesc şi munca „silnică” pe care 
o depun aici. Dumnezeu ne-a rânduit 
bucurii ca împreună să trecem peste 
toate momentele.

ASTRADROM a scris împotriva 
noastră din ţară, din România; dar, 
niciunul dintre ei n-au stat între noi 
să vadă câtă osteneală depunem 
 fiecare dintre noi, cât de mult ne-au 
călit nevoile fireşti încât am devenit 
mai uniţi, mai buni unii cu alţii, mai 
 solidari şi rugători înaintea Lui 
 Dumnezeu.

Însăşi Bisericuţa noastră din Ber-
gamo a fost făcută cu grele osteneli, 
datorită sărăciei care este acum în Ita-
lia. Am adus împreună cu creştinii 
icoane din ţară, fiecare obiect din Bise-
rica noastră are o poveste proprie, fie-
care creştin are o afecţiune şi o jertfă 
adusă aici.

Noi n-am trăit pentru a ne 
îmbogăţi din Italia; noi am trăit ca 
să fim mai buni, mai uniţi! Chiar şi 
pe mine mă contactează preoţi din 
România care ar dori să vină în Ita-
lia crezând că aici este „izvorul 
banilor”. Când ajung la faţa locu-
lui, fac cunoştinţă cu lipsurile de 
aici, se întorc înapoi dezarmaţi de 
interesul de a face „avere”.

De multe ori trăiesc şi eu cum 
pot dar, iarna, este mult mai greu 
să supravieţuim, pentru că noi 
n-am făcut slujbe, repet, să ne 
îmbogăţim cum cred cei din Româ-
nia şi poate că de multe ori am zis 
în sinea mea că mă retrag în ţară; 
dar, jertfa depusă până acum îmi 
dă puterea de a merge mai departe, 
bineînţeles susţinut de dragostea 
credincioşilor care s-au ataşat de 
„colţul nostru de rai”.

Şi pentru a nu evita răspunsul 
la întrebarea de adineauri, vă pot 
spune că noi am avut comuniune 
plăcută cu Mitropolitul Evloghios, 
până când acesta a lepădat veşmin-
tele arhiereşti şi s-a îmbrăcat în 
simplu preot, cu scopul de a intra 
aşa sub ascultarea Patriarhiei Mos-
covei. Nu am fost de acord să mă 
auto-suspend şi să abandonez jugul 
pe care l-am făgăduit Lui Hristos 
că-l voi duce fie de este bine sau de e 
rău. Astfel, cei din Milano, au 
luat-o pe un alt drum, noi am mers 
mai departe, până în ziua de azi.

În anul 2012, Mitropolitul John 
(Ioan) din Statele Unite ale Ameri-
cii, care avea/are comuniune cu 
Mitropolia noastră din Italia, m-a 
desemnat pe mine ca succesor al 
scaunului Mitropolitan din Europa, 
numirea fiind făcută, prin Protoco-
lul nr. 10 din 14/27 august 2012. 
De atunci am pus bazele juridice ale 
acestei Mitropolii, conform dreptu-
rilor oferite de cultul din America. 
Statul Italian ne-a oferit şi recu-
noaşterea legală, pe lângă numirea 
canonică de Mitropolie, venită din 
Biserica Ortodoxă din America con-
dusă de Mitropolitul John.

Acuzaţiile împotriva Înalt 
Prea Sfinţiei voastre au fost ace-
lea că nu precizaţi că sunteţi 
ierarh pe Stil Vechi. Ce ne puteţi 
spune?
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Vă pot spune doar un singur 
lucru. Creştinii care au citit întor-
tocherile de idei ale blog-ului sus 
numit, s-au lovit apoi de o realitate 
veche de când este Mitropolia înfi-
inţată… La intrarea în Sfântul 
Locaş scrie „negru pe alb” că sun-
tem „După Calendarul Vechi”. 
Dacă asta scrie clar la intrare, cum 
poate cineva să spună contrariul, 
ferindu-se să scoată în relief realita-
tea? Probabil, glumesc, în viziunea 
lor ar vrea să spunem din 5 în 5 
minute la slujbă, sau la predică 
„suntem pe calendarul vechi” even-
tual să ne scriem şi pe frunte. Ori 
asta nu se poate.

Scrie la intrarea în Biserică, 
omul ştie, avem credincioşi pe stil 
vechi, în marea majoritate. Dacă 
vine cineva de pe stil nou, nu putem 
să-l alungăm cu pietre, că aşa ne-ar 
impune cineva. Fiecare om este liber 
să-şi aleagă apartenenţa religioasă.

Noi promovăm valorile tradiţio-
nale şi patristice moştenite de la 
Sfinţii Părinţi şi Sfintele Sinoade, 
nu putem să alungăm pe nimeni 
dintre cei care doresc să cunoască şi 
Ortodoxia Stilului Vechi şi să facă 
o comparaţie liberă şi din proprie 
voinţă. Mă gândesc acum şi la 
câţiva credincioşi ai Mitropoliei 
noastre, care au refuzat să se mai 
ducă la diferite parohii de pe aici 
pentru că li se impunea direct anu-
mite sume, taxe, cotizaţii, fără să 
conştientizeze cineva că aceşti 
oameni n-au venit aici să îmbogă-
ţească preoţii, ci să-şi facă un rost 
în viaţă, rost pe care sărăcia din 
România i-a determinat să-l caute 
printre străini.

Nu îi este permis nimănui să 
abuzeze de salariile bieţilor oameni 
care muncesc de dimineaţă până 
seară, să alunge nevoile din famili-
ile lor. Fireşte, aceste persoane 
văzând simplitatea noastră de a 
sluji, s-au ataşat mai mult de Bise-
rica stilului vechi, unde este mai 
mult voluntariat pentru Credinţa 
Ortodoxă, decât sursă de venit, 
ne-au ajutat cu dragoste spunând 
în repetate rânduri că ne ajută din 
dragoste, pentru că n-am dat 
dovadă de impertinenţă şi l-am slu-
jit pe Hristos chiar şi atunci când 
ne-a fost mai greu.

Ce reprezintă Ortodoxia Stilu-
lui Vechi?

Stilul Vechi reprezintă rânduiala 
lăsată de Sfântul Sinod Ecumenic de 
la Niceea, care a stabilit acest calen-
dar (numit „cel Vechi” sau Iulian) 
pentru a rândui Pascalia să fie în 
toate ţările în acelaşi timp. Toate 
Patriarhiile, cu excepţia Bisericii 
locale din Finlanda, păstrează Pasca-
lia Stilului Vechi, deşi unele au adop-
tat în uzul liturgic calendarul de stil 
nou apărut în anul 1582 în Biserica 
Romano-Catolică. Aşadar, unele Bise-
rici ţin calendarul de stil nou, dar 
Pascalia de Stil Vechi. Cu toate aces-
tea, nu explică oamenilor acest lucru 
şi când vine vorba de „Stil Vechi” 
imediat atacă spunând că „vechiul 
calendar rămânea în urmă”.

Cum să rămână în urmă Calenda-
rul? Din anul 1924 şi până acum au 
fost exact 13 zile diferenţă, fără să 
crească numărul acestora. Nici îna-
inte, de la 1582 şi până în anul 1924, 
adică 342 de ani, chiar şi până acum, 
fiind 433 de ani, n-a rămas în urmă 
nici măcar cu o zi… Deci, ziua se 
vede prin răsăritul şi apusul soarelui. 
N-a fost niciodată vreo zi care să aibă 
două apusuri, să spunem că stilul 
vechi rămânea în urmă. Dimpotrivă, 
dacă la Sinodul din Niceea s-a stabilit 
Calendarul de Stil Vechi pentru uzul 
Bisericesc, se contrazic clar afirmaţiile 
mincinoase ale adepţilor stilului nou, 
prin simplul fapt că de 1690 de ani 
Pascalia n-a rămas în urmă, în aşa fel 
încât să ajungem să ţinem Paştile în 
august, sau mai rău, în iarnă… ci în 
acelaşi timp când toată natura revine 
la viaţă, pomii înfloresc şi împreună 
cu toată suflarea şi toată zidirea, slă-
vesc Învierea Lui Hristos.

Vă mulţumim pentru aceste 
lămuriri de mare folos. Cât de 
mult pun accent oamenii în Italia 
pe credinţa Ortodoxă?

Dacă în România omul era mai 
liber, îşi amintea foarte rar de Dum-
nezeu, aici lucrurile stau cu totul 
altfel. Singura lor nădejde şi ridicare 
este în faţa Sfintei Icoane a Lui Hris-
tos, la Sfânta Liturghie, cântând 
împreună, rugându-ne pentru ierta-
rea păcatelor, bună-sporirea caselor şi 
a familiilor, mântuirea sufletelor.

Am slujit mai bine de 20 de ani 
ca preot în România. Aici, observ că 
oamenii sunt mult mai atraşi de 
Biserică, îşi dau silinţa să-şi facă 
timp să meargă la slujbă, chiar dacă 
sunt istoviţi de muncile pe care le 
depun în timpul săptămânii. Slavă 
Domnului, putem spune că depăr-
tarea de casă şi de neam i-a făcut pe 
oameni să se apropie mai mult de 
Dumnezeu.

Vara, când unii oameni îşi aduc 
familiile în Italia, sau de sărbători, 
vin cu toţii la Biserică, indiferent 
dacă este sărbătoare sau o duminică 
obişnuită. Înainte nu făceau acest 
lucru, găseau prilej de a se relaxa, 
de a căuta cele lumeşti. Aici însă, 
ţine şi de datoria duhovnicului de a 
se implica în viaţa spirituală a fie-
cărui creştin, să-l apropie de Dum-
nezeu şi apoi va vedea cât de mult i 
se bucură sufletul, când îi vede pe 
toţi adunaţi la Sfânta Liturghie.

Ce bucurie poate fi mai mare, 
când te gândeşti că viaţa omenească 
este timpurie, iar omul ajunge să 
mediteze la viaţa cea veşnică şi 
mântuirea sufletului? Este scopul 
principal pentru care Dumnezeu l-a 
creat pe om, s-a Răstignit şi a Înviat 
pentru el, ca acesta apropiindu-se 
de Dumnezeu, să-şi mântuiască 
sufletul său prin păzirea Poruncilor 
şi păşirea pe urmele Mântuitorului 
Iisus Hristos, din Sfânta Evanghe-
lie pe care o tâlcuim cu drag în fie-
care duminică şi sărbătoare.

În Italia slujiţi doar în limba 
română?

În română şi italiană! Datoria 
mea de român, faţă de patria care 
m-a născut şi m-a format, rămâne 
aceeaşi peste tot în lume unde m-aş 
duce, dar şi de respect pentru ţara 
în care slujesc acum. Sfinţii Apos-
toli au vorbit în toate limbile 
pământului. Şi noi acordăm sfaturi 
în diferite limbi, pentru diferite 
naţionalităţi care calcă pragul Bise-
ricii noastre; însă, slujbele biseri-
ceşti le săvârşesc în limba română şi 
italiană când este cazul. Chiar şi 
aşa, ştiţi că sunt şi italieni care vin 
şi stau la slujbă? Că tot vorbeam 
despre persoane de stil nou care 
asistă la slujbele noastre din proprie 
iniţiativă.
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Sunt şi catolici italieni care vin 
şi rămân plăcut impresionaţi de 
slujirea ortodoxă. În mare parte, 
Mitropolia noastră are creştini pe 
stil vechi, veniţi aici din România, 
din Moldova, din alte ţări ale Uniu-
nii Europene. Sunt şi creştini pe 
stil nou care au găsit nădejdea în 
Mitropolia noastră.

Pentru creştinii care ţin pe 
stilul nou aveţi Biserici sepa-
rate?

Nicidecum! Biserica Lui Hristos 
este Una, precum şi Dumnezeu este 
Unul, în trei ipostasuri. Aşa şi 
Mitropolia noastră, este una sin-
gură, după Calendarul Vechi; dar, 
avem şi câteva Parohii închegate 
doar de creştini pe stil nou care au 
dorit să adere la această Mitropolie 
şi şi-au creat propriul colţ de rai în 
diaspora.

Mitropolia de Bergamo are 
Parohii şi în alte ţări?

Fireşte, noi mai avem un Vica-
riat în Spania, format din câteva 
Parohii care au părăsit Patriarhia 
Română şi au aderat la Mitropolia 
noastră. Iată că nu doar laici vin la 
Mitropolia noastră, ci şi parohii 
întregi.

Oare, poate fi vorba de dezinfor-
mare când vine vorba de mai mulţi 
preoţi cu studii teologice superi-
oare? Nicidecum! Aşadar, acuzaţi-
ile persoanelor rău intenţionate, 
sunt nefondate. Noi nu ducem în 
eroare pe nimeni, toată lumea ştie 
că suntem pe Stil Vechi şi după ce 
studiază ce este Calendarul Vechi şi 
câte secole a fost de mare folos Bise-
ricii Ortodoxe, optează pentru a se 
alătura Mitropoliei de Bergamo.

Preoţii din Spania au fost în 
cadrul Patriarhiei BOR? Nu am 
ştiut acest lucru. Şi eu am stat cu 
impresia că aveţi doar simpli 
mireni care au aderat la Mitro-
polia pe care o păstoriţi.

Bineînţeles! Au fost preoţi în 
cadrul Bisericii Ortodoxe Române, 
cu Parohii în Diaspora. Dar, 
văzând la ce tratamente au fost 

supuşi de către „înalţii prelaţi” au 
hotărât de comun acord împreună cu 
credincioşii lor să adere la Biserica 
noastră. Nimeni nu a fost împotriva 
faptului că Mitropolia de Bergamo 
este pe Stil Vechi. Omul din ziua de 
astăzi nu mai poate fi „dus de nas” de 
oricine.

Oamenii de acum intră pe inter-
net, prin cărţi, se documentează, îşi 
procură singur informaţiile. Informa-
ţii despre Mitropolia noastră erau 
publice şi pro şi contra; dar, oamenii 
le-au luat în considerare doar pe cele 
favorabile.

La urma urmei, ce crezare să dai 
unui blog care aici spune că nu sun-
tem legali, fără să ne cunoască; după 
ce descoperă că suntem recunoscuţi şi 
de stat, îşi menţin afirmaţiile, dar nu 
mai spun că suntem în afara legii, ci 
în afara Patriarhiei?

Ei bine, suntem şi legali, avem şi 
succesiune Apostolică. Din cadrul 
Mitropoliei noastre au trecut mai 
mulţi Episcopi la Patriarhia de Con-
stantinopol şi au fost primiţi fără să li 
se facă hirotonie. Dar, nu acesta ar fi 
motivul pentru care avem canonici-
tate, ci continuitatea Apostolică de la 
Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din 
Grecia, de unde am primit şi noi 
Hirotonia şi Succesiunea Apostolică.

În primul rând Patriarhia de Con-
stantinopol are o pierdere între anii 
1918 – 1921 când scaunul Patriarhal 
a fost vacant. După aceea, a fost ales 
„Patriarh” Meletios Metaxakis, care 
în scurt timp a introdus în Biserica 
Ortodoxă calendarul catolic, a început 
slujbele cu toate confesiunile lumii, a 
dat libertinajul ecumenismului, iar în 
cele din urmă a fost dat afară, după 
doar 2 ani de păstorire. Deci, chiar 
înainte de schimbarea calendarului 
din anul 1924, Patriarhia de Constan-
tinopol îşi pierde orice drept de a con-
duce întreaga Biserică Ortodoxă, 
întrucât patriarhul ales a declanşat o 
mare erezie în întreaga lume. Tainele 
ereticilor nu sunt valabile.

Chiar citeam în apărarea scrisă de 
un creştin al Mitropoliei noastre, 
zilele trecute, împotriva aceluiaşi arti-
col de pe pagina ASTRADROM Fili-
ala Bihor. Acesta adresa o întrebare 
care mi-a rămas în conştiinţă: „Există 
erezie fără de eretici”? Şi iată că 
ASTRADROM combate ecumenis-

mul, simonia şi altele asemenea, 
fără să-şi dea seama că nu le regă-
sesc în sânul altor Biserici, ci în 
propria lor Patriarhie… Deci, cum 
spun şi Sfinţii Părinţi, în erezie nu 
există mântuire.

Vă mulţumim pentru toate 
lămuririle de până acum. Vă 
rugăm să ne iertaţi pentru că 
v-am reţinut atât de mult; dar, 
cu îngăduinţa Înalt Prea Sfinţiei 
Voastre ,vă vom mai contacta şi 
pe viitor, pentru că ne-aţi fost de 
mare folos prin învăţăturile pe 
care ni le daţi. Într-adevăr, acum 
ne dăm seama de ce vă iubeşte 
lumea acolo, pentru că emanaţi 
multă dragoste şi multe stări 
sufleteşti bune.

Cum zice proverbul „lauda de 
sine nu miroase a bine” n-aş vrea să 
mă las lăudat, pentru că nu am 
făcut nimic decât să răspund la 
câteva întrebări; însă, mai mult de 
toate, trebuie să avem grijă de mân-
tuire. Ce folos vei avea dacă ai trăit 
o viaţă lăudat de toţi; dar, când 
mergi înaintea Dreptului Judecător 
nu ai cum să te justifici nici prin 
dragoste, virtute, milostenie, rugă-
ciune, bunătate, pace şi multă milă? 
Aici suntem o scurtă perioadă de 
timp; dar, trebuie să ne adunăm 
comori în suflete, comorile faptelor 
bune, care ne vor fi de mare folos 
dincolo… Ori de câte ori veţi avea 
nevoie, vă voi sta la dispoziţie şi am 
să încerc să îmbin „combaterile” cu 
cel mai important scop al omului pe 
pământ: căutarea Mântuirii şi păs-
trarea Ortodoxiei autentice!

Vă mulţumim din suflet pen-
tru timpul acordat şi vă rămâ-
nem complet îndatoraţi în rugă-
ciune şi susţinere!

Blagosloviţi şi iertaţi!

Dumnezeu să vă binecuvânteze 
şi Maica Domnului să aibă grijă de 
voi prin rugăciunile ei către Fiul ei 
şi Mântuitorul sufletelor noastre!

Bergamo la 23 februarie 2015

Nicolae M. CONSTANTIN
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tăpâne Doamne Sfinte 
Hristoase, Dumne-
zeul nostru, Creato-
rule şi chivernisito-

rule a toate, Sfânt şi slăvit 
eşti; Împăratul împăraţilor 
şi Domnul domnilor, slavă 
Ţie. Tu Cel ce locuieşti 
în lumina cea nepă-
trunsă şi neapro piată, 
pentru rugăciunea mea, 
a smeritului şi nevred-
nicului robului Tău, 
depărtează demonii şi 
stinge viclenia lor de la 
robii Tăi; revarsă ploaie 
peste tot pământul la 
bună vreme şi fă-l să-şi 
dea roadele lui; copacii 
şi viile să-şi dea deplin 
rodul lor; femeile să fie 
dezlegate şi eliberate de 
nerodirea pântecelui; 
acestea şi toată lumea 
fiind mai întâi dezle-
gate, dezleagă şi toată 
zidirea de toate legătu-
rile diavoleşti. Şi dez-
leagă pe robul Tău (numele) 
împreună cu toate ale casei 
lui de toate legăturile sata-
nei, ale magiei, ale farmece-
lor şi ale puterilor potriv-
nice. Împiedică Tu, Doamne 
Dumnezeul părinţilor noş-
tri, toată lucrarea satanei, Tu 
cel ce dai dezlegare de magie, 
de farmece, de vrăji şi de 
toate legăturile lui, şi dis-
truge toată lucrarea vicleană 
prin pomenirea Preasfântu-

lui Tău nume. Aşa, Doamne, 
Stăpâne a toate, auzi-mă pe 
mine nevrednicul slujitorul 
Tău şi dezleagă pe robul Tău 
(numele) de toate legăturile 
satanei şi dacă este legat în 
cer, sau pe pământ, sau cu 

piele de animale necuvântă-
toare, sau cu fier, sau cu piatră, 
sau cu lemn, sau cu scriere, sau 
cu sânge de om, sau cu al păsă-
rilor, sau cu al peştilor, sau 
prin necurăţie; sau dacă din 
altă parte au venit, din mare, 
din fântâni, din morminte, sau 
din orice 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 stră-
pungere de ace, dezleagă-le 
pentru totdeauna, în ceasul 
acesta, Doamne, cu puterea 
Ta cea mare.

Tu Doamne, Dumnezeul 
nostru, Care cunoşti şi ştii 

toate, dezleagă, sfarmă şi 
distruge, acum lucrările 
magiei, iar pe, robii Tăi 
(numele) păzeşte-i cu 
toţi ai casei lor de toate 
uneltirile diavoleşti.

Zdrobeşte cu însem-
narea cinstitei şi de viaţă 
făcătoarei Cruci toate 
puterile potrivnicilor. 
Pustieşte, distruge şi 
depărtează pentru tot-
deauna toate lucrările 
magiei, vrăjitoriei şi fer-
mecătoriei de la robii Tăi 
(numele).

Aşa, Doamne, auzi-mă 
pe mine păcă tosul, sluji-
torul Tău şi pe robii Tăi 
cu toţi ai casei lor, şi dez-
leagă-i de demonul de 

amiază, de toată boala şi tot 
blestemul, de toată mânia, 
nenorocirea, clevetirea, invi-
dia, farmecele,  nemilostivirea, 
lenea, lăcomia, neputinţa, 
prostia, neînţelepciunea, 
mândria, cruzimea, nedrep-
tatea, trufia şi de toate rătăci-
rile şi greşalele, ştiute şi 
neştiute, pentru sfânt 
numele Tău, că binecuvântat 
eşti în veci. 

Amin.

S
Rugăciunea Sfântului Ciprian
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COMUNICAT DE PRESĂ
Nr.115-6/19 ianuarie 2015

Ca răspuns la articolul din data de 17.01.2015 publicat pe blog-ul 
 ASTRADROM Filiala Bihor, în care au fost aduse numeroase acuzaţii nefondate 
Înalt Prea Sfinţitului Dr. Onufrie Pop. Întrucât nu ne-a fost acordat dreptul la 
replică, vă vom prezenta situaţia reală şi detalii omise de „părintele” Eftimie 
Mitra, de la Bihor, cu tendinţa de a face confuzie şi învrăjbire, cu abordări dis-
criminatorii şi chiar nejustificate.

Încă de la începutul articolului intitulat „Gherasim Bratu si Onufrie 
Căruntu înşeală lumea spunând că aparţin de Biserica Ortodoxă. Mărturii 
 despre secta românească de la Milano şi dedesubturile controversate ale aces-
teia” autorul arată forme de analfabetism şi totodată se auto-contrazice, chiar de 
la primele rânduri, unde spune: „Asociaţia se numeşte Mitropolia Autonomă”. 
Prin acest fapt arată clar că niciuna dintre persoanele menţionate în acest arti-
col nu foloseşte titulatura „BOR” iar denumirea de „Ortodoxă” nu aparţine în 
exclusivitate Patriarhiei Române, după cum ne-a fost impus în România din 
anul 1989 şi până în prezent, timp în care noi nu am conştientizat că perioada 
comunistă şi libertatea majorităţii de a persecuta minorităţile, s-a sfârşit.

În România există mai multe culte şi grupări religioase Ortodoxe, precum 
Biserica Lipovenilor, grupată în trei fracţiuni diferite; Mitropolia Ortodoxă 
 Slătioara, Episcopia Ortodoxă de la Moviliţa, dar şi alte biserici precum cea 
Armeană, care tot Ortodoxă se numeşte, cât şi Blagocinatul Ortodox al ROCOR-
ului în România. Este un abuz să impui unei grupări religioase, asociaţii reli-
gioase sau cult să nu folosească termenii de „Ortodoxie, Episcopie, Biserică, 
Mitropolie”, ca şi cum nu ar avea voie să existe pe faţa pământului şi să aibă 
dreptul la apartenenţă religioasă, dacă nu se află în comuniune una cu cealaltă, 
sau dacă nu le permit ziariştii, deşi legea statului le acordă acest drept. Cetă-
ţenii României nu trăiesc în statul BOR, ci trăiesc în statul România. De aseme-
nea, este o ilegalitate ca Patriarhia BOR să se numească „Patriarhia României” 
adică a românilor, mai cu seamă că nu reprezintă interesele celorlalte persoane 
de alte apartenenţe religioase, care au cetăţenie română sau domiciliază în 
România.

În completarea discriminărilor, venim cu amputarea notorie a tuturor celor-
lalte Culte, Asociaţii Religioase, ONG sau Grupări religioase recunoscute de stat 
prin lege şi fără să fie obligate chiar să deţină personalitate juridică unele dintre 
ele, că „nu sunt supuse Patriarhiei BOR”. Aici este vina statului pentru că NU 
respectă promisiunile făcute în legea cultelor din România, unde este interzisă 
constrângerea unei persoane şi obligarea acesteia să aibă apartenenţa religioasă 
dorită de altcineva. Cu toate acestea, afirmaţiile curg în şir la televiziune şi în 
presă, drept urmare, şi prof. Cristian Marc, autorul articolului la care facem 
referire, a adoptat stilul de a denigra mai multe persoane care nu au legături 
una cu cealaltă, doar cu scopul de a determina învrăjbire, constrângere şi călca-
rea în picioare a demnităţii şi libertăţii umane, ceea ce este o gravă infracţiune, 
indiferent de preferinţele sau apartenenţa religioasă a autorului acestui articol 
defăimător.
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Iată câteva afirmaţii deranjante, în urma cărora vom lua măsuri legale şi 
juridice pentru a apăra Întâistătătorul Mitropoliei noastre, Dr. Onufrie Pop:

„Acesta, după plecarea tăinuită din BOR, spun tăinuită pentru că nu a 
anunţat niciun ierarh din BOR că ar vrea să se transfere sau să plece într-o altă 
organizare administrativ- bisericească, a făcut parte şi dintr-o „mitropolie” la fel 
de ciudată şi de „autonomă” a unui Onufrie Pop intitulată Mitropolia Autonomă 
Creştin Ortodoxă după vechiul calendar în Italia cu sediul la Bergamo”. În acord 
cu legislaţia actuală, nicio persoană angajată într-o instituţie nu este obligată 
să-şi motiveze hotărârea de a renunţa la postul pe care-l ocupă. Patriarhia BOR 
şi niciun alt cult NU are dreptul legal de a pune monopol pe viaţa unei per-
soane. Iată cu câtă nonşalanţă se încalcă legile statului una după cealaltă, ajun-
gând să jignească până şi „Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă după Vechiul 
Calendar în Italia” care este instituţie autorizată de statul Italian şi nu are 
nevoie de recunoaşterea statului român, întrucât activează pe teritoriul Italiei, 
stat care o recunoaşte ca Asociaţie Religioasă. Apelativul „ciudată” încalcă orice 
limită a bunului simţ, întrucât noi nu am catalogat drept a fi „ciudată” Asociaţia 
ASTRADROM care face o sumedenie de referiri total în afara legii, încălcând o 
mulţime de drepturi şi libertăţi cetăţeneşti.

Iarăşi afirmă: „Olivian Pop a fost exclus din BOR şi a pactizat cu Filaret al 
Kievului care i-a dat titlul de Mitropolit al Europei, Americii şi Canadei”. 
 Mitropolitul Onufrie nu a fost niciodată intitulat „Mitropolit” de Patriarhia 
 Kievului, care este Biserică Ortodoxă majoritară în Ucraina, dar care nu a avut 
niciodată comuniune cu Mitropolia noastră din Bergamo. Oricine doreşte să 
obţină documente reale şi date certe, poate intra şi pe site-ul Mitropolitului 
Onufrie Pop, unde sunt prezentate documente oficiale unde se va vedea că auto-
rul rău intenţionat al acestui articol minte. Din ce cauză? Pentru a face asociere 
calomnioasă între Mitropolitul Dr. Onufrie Pop de la Bergamo şi Patriarhul 
 Filaret Denisenco al Kievului, în urma unei menţionări făcute de Mitropolitul 
Gherasim Bratu la emisiunea „Răi da’ buni” de la Antena Stars. Nici Mitro-
politul Gherasim, nu are comuniune cu Mitropolia de Bergamo, la ora actuală, 
iar ambele nu au comuniune cu Mitropolia de Milano şi Aquileia, structuri total 
diferite din punct de vedere juridic şi canonic. Înalt Prea Sfinţia Sa, Gherasim 
Bratu, a dorit să facă o comparaţie, ceea ce oricine a înţeles, ascultându-i decla-
raţia de la TV, dar autorul articolului vrea să pară că este pe altă lungime de 
unde. A precizat faptul că în Ucraina există o Patriarhie care nu are comuniune 
cu Patriarhia Constantinopolului şi cu toate acestea, este Biserică de stat, fără a 
i se amputa cu scopul discriminării această problemă. Puţini ştiu că între 
 Patriarhia de Kiev şi Constantinopol, au existat strânse relaţii de colaborare, dar 
nu se mai amintesc Thomosurile date de Patriarhul Bartolomeu şi numeroasele 
vizite ale sale în Ucraina, până la crearea stării conflictuale cu Patriarhia Mos-
covei, când toţi au început să se dezică de o Patriarhie pe care o recunoscuse 
anterior. Dar, în sfârşit, nu ne priveşte activitatea şi „canonicitatea” Patriarhiei 
de Kiev, cât ne priveşte apărarea imaginii Mitropolitului Dr. Onufrie Pop.

„De la Filaret, acest Onufrie Pop a plecat în secta lui Evloghios numită 
„Mitropolia de Milano si Aquilea”. S-a tot perindat aşa de ici colo în tot felul de 
asociaţii şi organizaţii neguvernamentale religioase dubioase cu slujitori 
 homosexuali excluşi din Biserica Ortodoxă”. După cum am mai spus, pe pagina 
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 www.octavianrodna.ro veţi găsi documente care arată că Mitropolitul Dr. 
 Onufrie Pop, nu a plecat de la Filaret Denisenco, la Evloghios Kesler, ci de la 
Episcopia Făleştiului şi a Moldovei de Est, care aparţine canonic de Ucraina. De 
asemenea, însuşi părintele Eftimie Mitra îşi denigrează propria Biserică (adică 
Patriarhia autointitulată Română, dar fără acordul tuturor românilor de orice 
religie, care şi ei au dreptul la cuvânt când e vorba de ţara lor). Acesta spune: 
„slujitori homosexuali excluşi din Biserica Ortodoxă”. Ce este mai grav? Faptul că 
s-au format să fie homosexuali, pe când erau în BOR, sau faptul că au plecat din 
BOR? Oare, păcatul homosexualităţii nu este acelaşi? Sau aceşti clerici s-au 
făcut homosexuali în secunda în care au plecat din BOR, înainte n-au avut 
 astfel de apartenenţe? Să nu uităm că unii clerici din curtea Patriarhiei BOR, au 
fost filmaţi făcând păcatul homosexualităţii, iar acum slujesc la Teleorman. Care 
instituţie are clerici homosexuali? Aceştia sunt negativi doar când sunt cateri-
siţi? Vorbiţi de ei şi cât timp îi deţineţi, slujiţi împreună cu ei la Patriarhie, nu 
doar după ce pleacă.

O lipsă totală de raţiune, este în afirmaţia următoare: „fără să scrie undeva, 
cu litere cât de mici, ca acele biserici sau mănăstiri pe care ei spun că le con-
struiesc nu aparţin canonic de BOR”. Vă voi răspunde cu o întrebare: toate cul-
tele din România trebuie să-şi bată table în frunte şi să scrie „ne iertaţi, nu sun-
tem din BOR”? De ce, este un defect dacă nu eşti din BOR şi nu ai voie să te 
plimbi pe stradă, să slujeşti, chiar dacă eşti budist, hindus, musulman sau de 
altă religie, trebuie să fie o pocăinţă pentru tine că nu eşti din BOR? Aceasta 
reprezintă o discriminare neruşinată şi din păcate foarte des întâlnită. La fel şi 
când se face afirmaţia „port ilegal de uniformă” în privinţa veşmintelor. Con-
form legii statului, uniformele, de orice tip, trebuie să fie inscripţionate cu toate 
datele instituţiei pe care o reprezintă. Vedeţi cumva că Patriarhia are uniformă 
proprie şi scrie pe ea Patriarhia BOR – Eparhia cutare? Vom da în judecată 
 Patriarhia, pentru faptul că un cleric, angajat cu carte de muncă, de aceasta, face 
afirmaţii publice de acest gen. Dacă vorbim despre „uniformă” sau veşminte, 
atunci vă rugăm să le ştanţaţi, să le inscripţionaţi cu titulatura care o deţineţi, 
altfel, o vom cere noi de la Guvernul României, în balanţa discriminării pe care 
ne-o faceţi cu aceste acuzaţii nefondate. Ştiaţi că Reverenda clericală (neagră) 
este de fapt haina obişnuită a unui laic musulman? Musulmanii care vin în 
România, nu vor avea voie să-şi poarte portul lor, pentru că le interzice acest 
lucru domnul „părinte” Eftimie Mitra? Inscripţionaţi-vă uniformele şi scrieţi pe 
ele, în faţă şi în spate, conform legii: „Patriarhia BOR” şi vă asigurăm că nici-una 
dintre celelalte Biserici din lume nu va purta aceleaşi însemne distinctive. Să 
fim totuşi coerenţi în ceea ce spunem. Dacă Poliţia română foloseşte pantalon 
albastru, înseamnă că nici un magazin din România nu are voie să vândă panta-
loni sau trening de aceeaşi culoare? Nici uniforma armatei nu este definită de 
culori, ci de semnele distinctive şi textul scris pe ea, acelaşi tip putând să-l 
găsim legal la costumele pescăreşti, ceea ce nu este ieşit din comun, conform 
legii, doar conform unor astfel de preoţi şi ziarişti, uniforma neinscripţionată 
devine monopol al BOR. Este o aberaţie.

Vă facem o precizare: Mitropolitul Dr. Onufrie Pop, nu a slujit niciodată cu 
acest cleric Emilian Căruntu (Onufrie), şi nici nu a făcut parte vreodată din 
Mitropolia de Bergamo, care este total alta, decât Mitropolia de Milano şi 
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 Aquileia şi nici nu au vreo legătură una cu cealaltă! Emilian Căruntu (Onufrie) 
a plecat din Patriarhia Română, cu o icoană lăudată de mulţi stareţi din BOR, ca 
fiind făcătoare de minuni. Întrucât BOR a definit icoana ca fiind făcătoare de 
minuni, şi cei de la Milano, probabil, au crezut pe cuvânt ce spuneau duhov-
nicii BOR, pe când icoana respectivă, cu tot cu măreaţa cutie a milei, era expusă 
în BOR. Dar, fără să cunoască aceste detalii, părintele Eftimie Mitra dă cu păre-
rea, într-o cu totul altă direcţie, şi afirmă: „Onufrie Pop nu avea credincioşi la 
noua sa „mitropolie” din Milano. După ce a atras lumea cu o icoană făcătoare 
de minuni „enoriaşii” au început să apară”. Mai devreme spunea corect, Mitro-
polia noastră are sediul în Bergamo. Acum o mută, strategic, la Milano, pentru a 
spune: „iată, este acelaşi lucru”… Milano şi Bergamo, sunt două metropole itali-
ene situate la 47 km una de cealaltă… După cum am mai spus, icoana respec-
tivă a fost expusă la Milano, niciodată la Bergamo! Iată încă o afirmaţie minci-
noasă şi aruncată cu repeziciune, fără a verifica măcar dacă este real ceea ce 
declară. Poate că pentru autor nu conta că Milano nu este Bergamo, iar Mitropo-
lia de Aquileia nu este tot una cu Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă după 
Vechiul Calendar în Italia, precum nici Mitropolia Autonomă după vechiul 
Calendar – Episcopul Gherasim NU ESTE TOT UNA CU CELELALTE DOUĂ; 
dar, observăm că pentru autor conta foarte mult să afirme cu tactică parşivă, să 
facă asocieri din greşelile lui proprii, ca până la urmă să ajungă să facă o aso-
ciere între persoane care nu au comuniune între ele; dar, asta doreşte să insi-
nueze domnia lui, ca cititorii să fie total dezinformaţi.

Icoana respectivă nu a fost niciodată în Mitropolia de Bergamo (care nu-i 
tot una cu Mitropolia de Milano…). Aceasta a fost numită făcătoare de minuni 
de către BOR, în cartea „Minunile Sfântului Efrem Cel Nou prin Icoana Sa Izvo-
râtoare De Mir” publicată în anul 2013 şi care cuprinde mărturii ale marilor 
duhovnici ai BOR, despre această icoană, numind-o „făcătoare de minuni”. În 
ciuda faptului că în acelaşi articol, Eftimie Mitra afirmă că icoana aparţine lui 
Emilian Căruntu (Onufrie) tot în acelaşi articol se contrazice şi face o asociere 
mincinoasă, dar cu nesimţire, şi spune: „La fel ca şi în cazul de faţă, Onufrie 
Pop de Bergamo nu a lăsat pe nimeni să verifice acea icoană. Pe undeva, îndo-
iala acestui avocat e de înţeles. Cine cunoaşte dedesubturile acestei secte nu se 
poate să nu-şi pună măcar cel mai mic semn de întrebare”. Repet: Icoana nu a 
fost niciodată la Bergamo, ci la Mănăstirea Sihăstria Rarău din BOR, ulterior 
după ce a făcut minuni (sau nu a făcut) la această Mănăstire, posesorul a dorit 
să o transfere la Mitropolia de la Milano şi Aquileia. Iată cum părintele Eftimie 
Mitra, contestă icoana pe care Biserica din care face parte, stareţi de mănăstiri 
şi mari duhovnici, o numesc făcătoare de minuni şi scriu clar că este în posesia 
lui Emilian Căruntu (Onufrie). Deci, este contestabilă decizia BOR de a o numi 
făcătoare de minuni şi NU a celor de la Milano, care au primit-o aşa cum o 
declarase BOR: făcătoare de minuni. Probarea acestor detalii nu a fost făcută 
încă de când icoana „curgea mir” în cadrul BOR. De ce nu au stopat sau verifi-
cat ei acest fenomen? Cum putea să oprească verificarea icoanei, Mitropolitul 
Onufrie Pop (care nu este unul şi acelaşi cu Emanuel Căruntu (Onufrie)), 
devreme ce icoana nici nu a trecut pe la Bergamo?

Alt paragraf ironic din acest interviu, este următorul: „În prezent singurul 
episcop român din Italia recunoscut de Patriarhia de Constantinopol, de toate 
patriarhiile şi sinoadele ortodoxe din lume, este PS Siluan Spam din BOR, restul 
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sunt aşa, ciudaţi şi dubioşi ca Gherasim Bratu, Avondios, Onufrie Pop, Evloghios, 
etc. şi alţii ca ei în căutare de credincioşi”. Problema reală este că nu Siluan 
Spam, este ierarhul Patriarhiei de Constantinopol în Italia… Autorul bate câm-
pii la propriu! Patriarhia de Constantinopol îl are ca reprezentant în Italia, pe 
Mitropolitul Ghenadie, care este mult mai în etate decât Siluan Spam. Aşadar, 
acest Episcop este „un ciudat” după cum domnul Eftimie Mitra a şi spus mai 
sus. Iată cum domnia sa nu ştie nici măcar unde este Italia pe harta canonicită-
ţii, dar vorbeşte despre „singurul ierarh” de parcă unde merg ierarhii Patriarhiei 
B.O. Române, nimeni nu mai trebuie să existe… Fac o precizare că încă o dată 
domnia sa a enumerat mai multe nume de persoane, care nu au comuniune 
între ele!

În continuare, găsim o altă afirmaţie jignitoare la adresa Mitropolitului Dr. 
Onufrie Pop, vorbind despre „cooptarea” lui Emilian Căruntu (Onufrie): „Poate 
că Gherasim s-a folosit de el şi de icoana sa, să atragă oameni şi să îl exploateze, 
cum a făcut şi Onufrie Pop în Milano cu o icoana a Maicii Domnului.” Încă o 
dată observăm că se face confuzie între Milano şi Bergamo. Mitropolitul Onufrie 
Pop este la Bergamo, la Milano este Mons. Avondios Bica, care nu este ierarh în 
Sinodul Mitropoliei de Bergamo, ci în Mitropolia de Milano şi Aquileia, care 
NU AU COMUNIUNE EUHARISTICĂ ÎNTRE ELE! Icoana cu Sf. Efrem cel Nou, 
a plecat din Patriarhia BOR, de la Mănăstirea Sihăstria Rarău, la Milano, adică 
la „Avondios Bica din Milano” şi nu la Onufrie Pop din Bergamo, care niciodată 
nu a stat în Milano, nici cu ani în urmă, pe când încă era comuniune de slujire 
cu ceilalţi doi ierarhi de la Milano, comuniunea luând sfârşit în luna mai, anul 
2012, când Biserica Ortodoxă din America, păstorită de Mitropolitul John, care 
este recunoscută ca şi cult, l-a numit în funcţia de Mitropolit de Bergamo, pe 
Înalt Prea Sfinţitul Dr. Onufrie Pop. Cu alte cuvinte, apelativul „s-a autointitulat 
Mitropolit” este o înşelăciune publică, întrucât Mitropolitul Dr. Onufrie Pop, a 
fost ales în această funcţie de un cult recunoscut de Statele Unite ale Americii, 
pe teritoriul căreia funcţionează. Între Mitropolia de Milano şi Aquileia şi 
Mitropolia din America nu mai există comuniune euharistică din anul 2011. La 
ora actuală Mitropolia din America condusă de Mitropolitul John LoBue, are 
comuniune euharistică doar numai cu Mitropolia din Bergamo, dintre toate 
celelalte persoane amintite în articolul cu pricina.

Ne pare rău că astfel de oameni, fără măcar să fie informaţi despre numele 
unor persoane, dacă nu cumva fac confuzie, greşesc anumite date, le încurcă în 
mod intenţionat, etc., fac necinste BOR şi Eparhiei Devei şi Hunedoarei pe care 
zic că o reprezintă, fiind angajaţi ca şi clerici şi duhovnici. Părintele Eftimie 
Mitra s-a pronunţat în calitate de „preot” al BOR şi nu de „civil”. Aşadar, con-
form legii, el a reprezentat un punct de vedere al instituţiei angajatoare. Ca 
urmare acestor confuzii, asocieri calomnioase, acuzaţii nefondate, discriminare, 
hărţuire, învrăjbire şi defăimare (fără măcar să existe o continuitate între 
subiecte) vom face toate demersurile pentru ca imaginea Mitropolitului Dr. 
Onufrie Pop, să fie despăgubită, în conformitate cu legea statului român. Ne 
pare rău că aceste persoane au dat naştere unui conflict juridic între două insti-
tuţii, contrar legilor statului român şi cu afirmaţii nici măcar coerente.

Biroul de presă al Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe 
după Vechiul Calendar în Italia
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SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ 
CREDINCIOŞILOR FIDELI 

MITROPOLIEI DE BERGAMO – ITALIA
Nr. 117

24.01.2015

Sâmbătă, 17 ianuarie 2015, Prof. Cristian Marc, de la Asociaţia „Astradrom” Filiala 
Bihor, a realizat un interviu cu părintele Eftimie Mitra, duhovnic la un schit de maici din 
Episcopia Devei şi Hunedoarei, România, fără să verifice sursa sau dacă declaraţiile sunt în 
afara legii privind libertatea de exprimare, gândire, libertatea religioasă şi dreptul la 
 imagine. În urma analizării ilegalităţilor din declaraţiile făcute publice în 17.01.2015, 
ASTRADROM a primit replica Biroului de Presă al Mitropoliei noastre. În urma publicării 
acestei replici, constatăm aceleaşi încălcări ale dreptului uman, dar sub altă formă. Mai mult 
de atât, autorul NU se dezice, ci dimpotrivă, schimbă varianta acuzaţiilor, care mai-nainte 
fuseseră făcute publice şi atacă în mod juridic personalitatea Mitropolitului Dr. Onufrie Pop.

Titlul articolului este: „Gherasim Bratu şi Onufrie Căruntu înşeală lumea spunând 
că aparţin de Biserica Ortodoxă. Mărturii despre secta românească de la Milano şi 
dedesubturile controversate ale acesteia”. Ca şi răspuns la replică, autorul aduce urmă-
toarele argumente:

„Nu a zis nimeni că denumirea de „ortodoxă” aparţine doar BOR. Onufrie încearcă 
să formuleze expresiile astfel încât să dea impresia că BOR (sau cineva din BOR) ar 
pretinde acest lucru, ceea ce este fals. Tot aici, ca şi în mai multe locuri din „comunicatul” 
său, acesta vrea să dea impresia că face parte dintr-o minoritate persecutată. Nu îl 
persecută nimeni, ci mai degrabă putem citi în toată agitaţia sa o frustrare născută probabil 
din nerealizări şi dorinţe neconcretizate.”

Într-adevăr, autorul se contrazice, pentru că încă de la începutul articolului acuză 
„folosirea titlului (spunând că aparţin) Bisericii Ortodoxe. Replica mitropoliei noastre a fost 
aceasta:

„Este un abuz să impui unei grupări religioase, asociaţii religioase sau cult să nu 
folosească termenii de „Ortodoxie, Episcopie, Biserică sau Mitropolie”, ca şi cum nu ar 
avea voie să existe pe faţa pământului şi să aibă dreptul la apartenenţă religioasă, dacă nu 
se află în comuniune una cu cealaltă, sau dacă nu le permit ziariştii, deşi legea statului le 
acordă acest drept. Cetăţenii României nu trăiesc în statul BOR, ci trăiesc în statul 
România. De asemenea, este o ilegalitate ca Patriarhia BOR să se numească „Patriarhia 
României” adică a românilor, mai cu seamă că nu reprezintă interesele celorlalte persoane 
de alte apartenenţe religioase, care au cetăţenie română sau domiciliază în România”.
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Replica ASTRADROM:
„Termenii amintiţi de Onufrie Pop ca: episcopie, mitropolie, patriarhie – sunt termeni 

canonici specifici bisericeşti pe care îi foloseşte doar Biserica canonică. Din punct de 
vedere juridic, al legilor laice, îi poate folosi oricine… chiar şi Onufrie Pop şi alţii în 
situaţia sa. Pe această linie laică se explică acordarea dreptului ca unele asociaţii, de genul 
celor în discuţie, să poată fi înregistrate de către instituţiile statului cu aceste denumiri. Din 
punct de vedere canonic însă, acestea se numesc schismatice sau sectare.” Noi am 
sancţionat încălcarea unor drepturi acordate de legea statului, prin recunoaştere oficială. 
ASTRADROM continuă să facă ofense ilegale, menţionând încă o dată în chip mincinos că 
doar „Biserica Canonică” (în viziunea lor, Patriarhia BOR), poate folosi termenii de 
„episcopie, mitropolie, patriarhie”. În România există mai multe culte care folosesc aceste 
titluri, fapt care arată că NU aparţin în exclusivitate bisericii pe care ASTRADROM o 
consideră canonică. De asemenea, Greco-Catolicii, Romano-Catolicii, Lipovenii, Armenii, 
Bisericile de Stil Vechi, folosesc aceleaşi titluri în mod legal şi nu este permis nimănui să 
îngrădească acest drept. Dar, după vorba românului „altă Mărie cu altă pălărie” 
ASTRADROM nu ne mai interzice pe plan juridic, dar ne interzice în continuare, „pe plan 
canonic”. Canonicitatea catolicilor, lipovenilor, chiar şi a musulmanilor, o acordă Patriarhia 
Română? Nimeni nu are dreptul să fie canonic, în structura sa, dacă nu-i oferă acest drept 
Patriarhia BOR sau Asociaţia ASTRADROM? Indiferent dacă afirmaţiile sunt „canonice” 
sau „juridice” ambele forme consideră că este dreptul lor să ne discrimineze şi să ne 
numească „necanonici”. Mai mult de atât, în prima declaraţie ne acuzau că purtăm ilegal 
veşminte ortodoxe”. Ilegal vine de la lege, are interpretare juridică. Acum, autorii încearcă 
„să se dea după colţ” şi să se spele pe mâini că au zis în mod „canonic” şi nu juridic. Ilegal 
este derivat de la „lege” şi nu de la „canon” ceea ce este total fals, întrucât legea acordă 
acest drept şi musulmanilor şi evreilor, la orice cult, să poarte ce veşminte doreşte, nu 
neapărat dacă-i dă „voie” Patriarhia BOR sau ASTRADROM…

La nici două fraze distanţă, autorul se contrazice. În prima parte spunea că avem voie 
din punct de vedere juridic, acum încearcă să instige cititorii şi să-i învrăjbească, continuând 
cu ofensa: „Onufrie ştie care este canonicitatea unei patriarhii, dar – de fiecare dată – 
încearcă să prezinte lucrurile după bunul plac, sau mai bine-zis, după propriile interese. E 
firesc că dacă Patriarhia Română are jurisdicţie recunoscută de toate patriarhiile, peste 
teritoriul canonic al României, să poarte această denumire”. Dacă stăm să vorbim din 
punct de vedere canonic, Patriarhia Română NU prea respectă Sfintele Canoane, mai ales 
prin slujirea interconfesională legală prin lege, dar necanonică prin Sfintele Canoane. Deci, 
nu este Biserică Canonică, ci necanonică, prin încălcarea Sfintelor Canoane. Din punct de 
vedere juridic, eu nu încerc să prezint lucruri după bunul plac. Am prezentat situaţia legală 
şi reală, în contrar afirmaţiei că „purtăm veşminte ilegale”. În urma acestei afirmaţii unii 
dintre cititori pot crede că „noi nu avem voie să purtăm veşminte”. Eu nu am constatat că 
Patriarhia Română are recunoaşterea Patriarhiilor, ci faptul că eu sunt legal, ca şi Mitropolie, 
şi canonic, conform hirotoniei pe care o am, inclusiv numirea de Mitropolit. Mai mult de 
atât, eu nu am Mitropolie în România, ci în Italia. Dacă Patriarhia BOR are teritoriu în 
România, înseamnă că nici musulmanii, armenii, catolicii, nu au voie să existe fără să le 
atribuiţi în mod dovedit continuu, că „sunt necanonici” şi nu au recunoaşterea Patriarhiei? 
Nicăieri în constituţie NU suntem obligaţi să avem recunoaşterea unei Patriarhii necanonice 
prin faptul că încalcă notoriu Sfintele Canoane. Dacă nu aveţi cultură teologică, citiţi cu 
atenţie Dreptul Canonic şi veţi vedea că Patriarhia Română chiar este necanonică, prin multe 
activităţi pe care le desfăşoară, dar, conform dreptului canonic. Conform legii, nu aveţi 
niciun drept să ascundeţi aceste adevăruri, mai ales cele ale ecumenismului, să vă prefaceţi 
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că nu ştiţi despre ce canoane este vorba, dar, doriţi să daţi impresia cititorilor că noi „nu 
suntem în regulă” ceea ce este fals.

Jignirea continuă:
„Onufrie, precum şi alţii ca el nu au rămas în Biserică ci au preferat să îşi facă 

propria sectă „autonomă”, purtând juridic numele de „mitropolie”. Dacă statul Italian o 
recunoaşte cu acest nume o poate face doar juridic/lumesc, asta însă nu înseamnă că şi 
Bisericile canonice au obligaţia de a o recunoaşte.” Dă impresia că noi am cerut în mod 
obligatoriu Patriarhiilor lor să ne „recunoască” deşi contestăm canonic „canonicitatea” 
acestora, prin încălcarea Sfintelor Canoane. Dincolo de aparenţe, acuzaţia „sectă” este de 
natură juridică, pentru că aduce prejudiciu moral instituţiei noastre. Noi am fost şi suntem 
recunoscuţi ca şi Mitropolie, şi statul nu ne-a trecut în ghilimele, ca Asociaţia 
ASTRADROM să-şi permită acest lucru. Cititorii sunt determinaţi să creadă că noi suntem 
o „sectă paranoică” după cum în articolul anterior ne numeşte „ciudaţi”. Noi cerem mărturii 
juridice, pentru că primul articol a fost de natură să atace personalitatea juridică a fiecăruia 
dintre cei menţionaţi în articol, prin folosirea accentuată a termenului „ilegal”. Nu le-a cerut 
nimeni să ne dea un răspuns „canonic” pentru că am solicitat un răspuns în instanţă, întrucât 
prejudiciul a fost deja făcut şi mulţi cititori au crezut că noi chiar suntem „ilegali” sau că ne 
îmbrăcăm „aiurea” cu veşmintele ortodoxe, în afara legii. Dacă ei vor să schimbe situaţia, în 
al doilea material, în primul spun clar că suntem ilegali. Atunci nu au niciun drept, câtă 
vreme suntem şi legali şi canonici, prin respectarea dreptului canonic, termen care nu 
aparţine BOR, nici Asociaţiei ASTRADROM, ci modului în care o structură apără 
Canoanele şi le respectă. În cazul Patriarhiei BOR, în repetate rânduri, diverşi „duhovnici” 
celebri au catalogat Canoanele ca fiind „bariere ruginite” prin cărţi şi articole; deci, nu au 
canonicitate pentru că nu vor să se mai conformeze Canoanelor Ortodoxiei şi îşi fac 
propriile canoane după bunul plac, ignorând ceea ce au lăsat scris Sfinţii Părinţi şi cei care 
au stat la întărirea temeliei credinţei creştine. Dacă nu împărtăşeşti aceleaşi principii, 
înseamnă că NU mai ai nicio treabă cu Ortodoxia aceea, ci faci alta nouă. Este dreptul lor, 
nu-l contest; dar, folosesc în mod nejustificat termenul „canonic” care vine de la Canon şi 
nu de la decretul prezidenţial de recunoaştere a Patriarhiei Române. Iarăşi, Patriarhia BOR 
„nu poate fi a tuturor românilor” pentru că niciunul dintre cultele şi persoanele care nu 
împărtăşesc doctrina BOR nu sunt reprezentaţi de Patriarhia BOR-ului. Acest abuz nu îl văd 
cei de la ASTRADROM şi continuă să dea impresia că nu eşti în regulă, indiferent cine ai fi, 
dacă „nu eşti recunoscut de Patriarhie”. A mă recunoaşte Patriarhia înseamnă că trebuie să 
fiu în comuniune cu ei. Ori, eu nu încalc Sfintele Canoane să slujesc în comun cu 
ecumenismul, ceea ce îmi defineşte titlul de Mitropolie Canonică, iar juridic, nu au dovedit 
de ce ne discreditează, pentru că denigrarea este interzisă de lege şi nu de canoane.

Alt atac:
Cultul penticostal sau baptist de exemplu au diferenţe de dogmă faţă de învăţătura 

Bisericii Ortodoxe şi din acest motiv au îndreptăţire să spună că îşi fac altă organizare 
administrativă. În cazul lui Onufrie… nu se pune în discuţie schimbarea dogmelor. Aici 
spune clar că noi nu avem îndreptăţire să avem altă administraţie, practic, ne interzice să 
existăm pe motiv că nu ne schimbăm sau nu creăm alte dogme, învăţături. De pildă, în 
Grecia funcţionează aproximativ 20 de Grupări Ortodoxe cu aceeaşi învăţătură dogmatică. 
În România există mai multe culte, grupări şi asociaţii religioase care NU diferă ca dogmă, 
ci doar ca administraţie, cum ar fi: Biserica de Stil Vechi – Mitropolia Slătioara, Biserica de 
Rit Vechi – lipovenii etc., care nu diferă dogmatic, păstrează acelaşi calendar, dar, diferă 
foarte puţin în anumite tradiţii. Doar atât! Deci, NU a dat nimeni voie ASTRADROM sau 
altor asociaţii să interzică existenţa unei Biserici sau Mitropolii Ortodoxe, dacă nu-şi 
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schimbă dogma. Aici ei vorbesc după bunul plac şi nu noi, care ne apărăm drepturile 
canonice şi legale în urma dezinformării făcute de ei. Dacă în primul articol ne asocia în 
prezent cu mai multe Mitropolii, chiar dacă comuniunea dintre noi este întreruptă de ani de 
zile, autorii atribuie termenul „acelaşi aluat” deşi noi nu atribuim acest termen Patriarhiei 
BOR, care a avut pe unii preoţi din cele mai critice exemple, iar ulterior s-au dezis de ei. 
Noi nu-i asociem cu acele persoane doar de dragul de a-i denigra, cum au făcut cei de la 
ASTRADROM.

Autorul aduce din nou o declaraţie ulterioară a lui Eftimie Mitra, care spune: „Din 
punct de vedere juridic ai voie să porţi orice, dar din punct de vedere religios problema se 
pune altfel.” Dar, mai-nainte spunea: „Poartă ilegal veşminte ortodoxe”. Deci, prima dată 
spun că le purtăm ilegal, acum se contrazice şi spune că legal purtăm, dar tot tinde să ne 
interzică „sacramental”. Noi am cerut un răspuns juridic, nu sacramental. Juridic, autorul 
recunoaşte că ne-a încălcat drepturile legale, dar, continuă să facă acuzaţii nefondate, de 
parcă nu ar avea acelaşi efect juridic. Canonic vorbind, am mai explicat de ce Patriarhia 
BOR, nu prea are canonicitate şi un cunoscător al Dreptului Canonic, îşi dă seama despre ce 
este vorba când spunem „ecumenism”. Cu alte cuvinte, au declarat la început că suntem în 
ilegalitate cu scopul de a ne discredita. După ce am dovedit că suntem în legalitate, au 
continuat să ne interzică cu argumentul prin care ei ne obligă să „ascultăm” de Patriarhia 
Română, chiar dacă în lume există sute de Biserici Ortodoxe recunoscute juridic, au forme 
canonice de administrare, dar NU slujesc cu Patriarhia Română. Acesta să fie oare motivul 
pentru care ei îşi atribuie dreptul de a ne discredita? Suntem obligaţi să facem ceea ce ne 
spun ei? Asta reprezintă îngrădire a convingerilor personale, constrângere religioasă şi 
discriminare, toate aşezate cap la cap pentru a discredita şi rezuma drepturile unei persoane 
la dorinţa unui anume cult. Nimeni nu a acreditat juridic acest fapt, ci dimpotrivă, statul 
Român, în conformitate cu disciplina constituţională europeană, acordă dreptul de 
administrare, existenţă şi funcţionare oricărei religii, fie ea islamică, mozaică sau creştină şi 
interzice îngrădirea acestor drepturi, sub orice formă. Bineînţeles, cine doreşte să facă 
discriminare, învrăjbire sau batjocură, este logic că nu o va argumenta „juridică” ci 
„canonică” sau „sacramentală”. Dar, NU tot discriminare şi calomnie este? Este ca şi cum 
un infractor ar agresa verbal o persoană şi la instanţă să menţioneze: am făcut-o canonic. 
Este vorba de încălcarea unor drepturi, nu de părerea dumnealor cum le-au încălcat, juridic 
sau canonic. În ceea ce găsim pe site-ul ASTRODROM ni se arată clar că a fost şi este 
vorba de o discriminare pe faţă, în public, la un ison cu toate celelalte capete de acuzare de 
până acum, dar, de data aceasta le schimbă sensul, deşi conţinutul este acelaşi: de a ofensa şi 
a da de înţeles „că noi nu suntem în regulă” pentru că nu le cerem acordul lor, deşi legal, 
canonic, moral, suntem în deplină formă de funcţionare. În replica dumnealor, continuă să 
facă asocieri cu Mitropolia de Milano, cu care noi nu mai avem comuniune din 2012, dar ei 
continuă „aţi avut”. Noi nu vorbim la trecut, ci la prezent. În primul articol spune clar că 
suntem „aceeaşi sectă” şi în al doilea articol numeşte că „suntem acelaşi aluat”. Deşi sunt 
două structuri de mult separate şi funcţionează independent una de cealaltă. Chiar şi aşa, 
învrăjbirea, încălcarea drepturilor legale pe care le avem, discriminarea religioasă, 
constrângerea, obligarea, denigrarea şi lipsirea de libertate de gândire, exprimare şi 
apartenenţă religioasă, constituie o infracţiune. 

Astăzi, 24.01.2015      Dr. Onufrie Pop
Bergamo, Italia      Arhiepiscop şi Mitropolit
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Scrisoare deschisă adresată
Mitropolitului Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România

În urma declarației calomnioase a PS. Iosif Mogârzan Episcop Vicar al Mitropoliei Slătioara

Nr. 116
24.01.2015

Înalt Prea Sfințite Părinte Vlasie, Arhiepiscop și Mitropolit al Bisericii Ortodoxe de Stil 
Vechi din România,

Ca urmare a declarației calomnioase făcută de Prea Sfințitul Iosif (Mihail Mogârzan), în calitate 
de reprezentat al Mitropoliei Slătioara, în funcția de Episcop Vicar, în cadrul articolului publicat de 
Asociația ASTRADROM în data de 17.01.2015, vă aducem la cunoștință următoarele:

Citatul declaraţiei: „Nu avem treabă cu ei, sunt nişte nebuni. Toţi sunt caterisiţi şi acum 
caută disperaţi să se agaţe de ceva. Sunt în legături cu nişte ucraineni, nu cu noi. Nu avem de-a 
face cu ei, suntem oameni serioşi”.

Mitropolia din Bergamo, care funcţionează în conformitate cu legea şi recunoaşterea acordată 
de statul Italian, care nu are comuniune euharistică cu Mitropolia din care face parte părintele Onufrie 
Emilian Căruntu. Deşi autorul articolului a încercat să facă o confuzie şi să asocieze această persoană 
cu numele meu, în mod eronat, PS. Iosif se face răspunzător în faţa instanţelor pentru prejudiciul de 
imagine adus într-o declaraţie publică: „sunt nişte nebuni”.

Vă aduc la cunoştinţă că am urmat până în prezent două facultăţi acreditate de stat şi un 
doctorat, am o bibliografie compusă din numeroase cărţi, volume, teologice şi de drept; dar, ca o 
comparaţie, nu deţin şi nu am deţinut niciodată un certificat medical-psihiatric, prin care să fiu definit 
„nebun” sau cu deficienţe mintale.

Dacă Episcopul Iosif este mai presus decât legile statului şi are dreptul să facă astfel de 
declaraţii nejustificate temeinic, în calitate de Episcop Vicar şi reprezentant al Bisericii Ortodoxe de 
Stil Vechi din România, în loc să fie preocupat mai întâi de viaţa călugărească şi religioasă a eparhiei 
pe care o păstoreşte, vă informez că solicit în scris un răspuns din partea Mitropoliei Slătioara, dacă 
Prea Sfinţia sa a făcut această afirmaţie nefondată, în calitate de reprezentant al BOSVR, în cazul 
acestui subiect, dat printr-o delegaţie oficială, sau în nume propriu. În cazul în care nu voi primi nici 
un răspuns, mă simt nevoit că acuzaţia s-a făcut atât în nume propriu, a Episcopului Iosif, cât şi în 
numele Mitropoliei. Dat fiind acest fapt, mă simt nevoit să-mi apăr drepturile în instanţă, inclusiv 
reparaţia prejudiciului moral adus prin cuvintele reprezentantului B.O.S.V.R.- Mitropolia Slătioara.

Astăzi, 24.01.2015      Dr. Onufrie Pop
Bergamo, Italia      Arhiepiscop şi Mitropolit
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În urma articolelor din 
ultima vreme, publicate pe 
blog-urile unor Asociaţii din 
România, vom face un rezu-
mat al termenilor folosiţi ca 
şi insultă la adresa Mitropo-
liei noastre. Intenţiile rău-voi-
toare de a discredita Mitro-
polia din Bergamo, s-au 
dovedit a fi fără fundament 
legal, după cum a recunoscut 
şi autorul articolelor publicate 
pe blog-ul ASTRADROM 
filiala Bihor.

Pentru a nu se face confu-
zie, iar Mitropolia din Ber-
gamo să fie catalogată ca o 
„sectă” după cum au încercat 
unele persoane rău-intenţio-
nate să dea de înţeles, vom 
defini fiecare termen în parte 
şi îi vom da conturul real, din 
punct de vedere bisericesc.

Ce înseamnă sectă/
sectar?

Conform dicţionarului 
limbii române, secta este o 
grupare religioasă desprinsă 
din cadrul unei organizaţii 
religioase, care şi-a alcătuit 
propriile convingeri dogma-
tice, diferite acesteia. Sec-
tanţii (sectarii) promovează 
în mod propagandist ideolo-
giile liderului lor, argumen-
tându-i învăţăturile cu scopul 
de a ademeni adepţi ai acelo-
raşi convingeri religioase.

Ce înseamnă schismă/
schismatic?
Schisma este o sciziune în 

sânul unei Biserici (din care 
provine), care s-a opus, mai 
mult pe parte administrativă, 
refuzând să mai dea ascultare 
conducerii bisericii de prove-
nienţă, sau constituind altă 
structură administrativ-ierar-
hică, separată fără un motiv 
temeinic.

Ce înseamnă eretic?
Erezia este o convingere 

religioasă combătută de Bise-
rică, adoptată de un număr al 
adepţilor acesteia, şi propovă-
duită în contradictoriu cu învă-
ţăturile Bisericii Ortodoxe. Ere-
ziile sunt sancţionate aspru de 
către Sfintele Sinoade Ecume-
nice, prin excluderea inovatori-
lor, eliminând pericolul de a 
transmite aceleaşi învăţături 
greşite, în sânul Bisericii şi pe 
ascuns, la credincioşii naivi 
care s-ar lăsa duşi în eroare. 
Ereticii nu cinstesc pe Maica 
Domnului, Sfinţii, Sfânta 
Cruce, interpretează greşit 
dogma Sfintei Treimi, fac aba-
teri vizibile şi permanent au 
tendinţa de a se auto-justifica în 
ceea ce fac.

Erezia este cea mai cumplită 
formă de înstrăinare de Bise-
rica Lui Hristos, fiind condam-
nată în repetate rânduri de mai 
multe Sinoade Ecumenice şi 
Locale.

Ce înseamnă necanonic?

O grupare religioasă se 
numeşte necanonică atunci 
când încalcă în mod frecvent 
Canoanele dogmatice ale 
Bisericii. Însuşi termenul 
necanonic provine de la ter-
menul Canon, care înseamnă 
Lege bisericească, sau moda-
litatea de a modela pe cineva 
prin reguli impuse de superi-
orii eclesiastici. În momentul 
în care o structură religioasă 
nu respectă hotărârile Sinoa-
delor Ecumenice, se numeşte 
necanonică.

Termenul canonic vine de 
la grecescul „kanón” (din 
greaca veche) şi se înţelege 
trestie, baston, linie, mai pe 
scurt, o formă de îndreptare, 
echilibrare sau modelare. În 
limbajul teologic, termenul 
„canon” este întrebuinţat în 
două scopuri: Canon = regulă 
sau slujbă bisericească. De 
asemenea, acest termen poate 
să fie definit şi prin obligati-
vitate pentru îndreptarea 
omului dintr-un păcat sau 
fărădelege, de cele mai multe 
ori în Taina Sfintei Spoveda-
nii. Hotărârile Sfintelor 
Sinoade, pentru conţinutul lor 
sacru, au fost numite „Sfin-
tele Canoane”, atât în limba 
greacă, cât şi în limba română 
(în slavonă având numirea de 
„Pravilă” care înseamnă ace-
laşi lucru).

EXPLICAREA TERMENILOR:
SCHISMATIC, SECTAR, NECANONIC ŞI ERETIC
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Întrucât termenul „necano-
nic” a fost atribuit în mod 
nejustificat Mitropoliei noas-
tre, de către adepţi ai Patriar-
hiei B.O.R., vom enumera 
câteva dintre Sfintele 
Canoane care vădesc necano-
nicitatea acestei Patriarhii:

Canonul 10 al Sfinţilor 
Apostoli:  „Dacă cineva s-ar 
ruga, chiar şi în casă cu cel 
afurisit, să se afurisească.”

Explicaţie: Prin slujbele 
interconfesionale, săvârşite 
de către clericii sau ierarhii 
Patriarhiei Române, cu clerici 
de alte confesiuni neortodoxe, 
se încalcă acest Canon dat de 
Sfinţii Apostoli şi prin 
aceasta, înfăptuitorii nele-
giuirii se regăsesc a fi numiţi 
„afurisiţi”.

Canonul 45 al Sfinţilor 
Apostoli: „Episcopul, preotul 
sau diaconul, doar dacă s-ar 
ruga împreună cu ereticii, să 
se afurisească, iar dacă le-a 
permis acestora să-şi săvâr-
şească slujbe precum ar fi 
clerici canonici, să se cateri-
sească.”

Explicaţie: În sânul BOR 
se găsesc mai mulţi ierarhi 
care participă la slujbe inter-
confesionale cu diferite secte 
şi erezii ale lumii, numind 
această acţiune „săptămâna 
ecumenică”. Indiferent cum 
ar numi-o aceştia, Sfinţii 
Apostoli îi numesc „afurisiţi 
şi caterisiţi” pe cei ce slujesc, 
participă la slujbele ereticilor 
sau fac rugăciuni în comun cu 
aceştia.

Canonul 46 al Sfinţilor 
Apostoli: „Episcopul sau 

preo tul care primeşte botezul 
sau jertfa ereticilor, impunem 
să se caterisească. Căci ce 
înţelegere poate să fie între 
Hristos şi Diavol? Sau ce parte 
are credinciosul cu necre-
dinciosul?”

Explicaţie: Episcopii Patriar-
hiei B.O.R., au slujit cu ereticii, 
s-au împărtăşit, ori au primit 
slujbele lor ca fiind „canonice”, 
deşi aceştia se regăsesc con-
damnaţi de Sfintele Sinoade 
Ecumenice, pentru diferite 
învăţături de credinţă greşit 
interpretate. Prin această 
 acţiune au necinstit acest 
Canon, de parcă ei sunt în 
măsură să răstoarne ceea ce 
înşişi Sfinţii Apostoli ai Lui 
Hristos au hotărât pentru toate 
timpurile, locurile şi spre binele 
Bisericii Ortodoxe.

Canonul 47 al Sfinţilor 

Apostoli: „Episcopul sau 
 preotul de va boteza din nou 
pe cel cu botez adevărat, sau 
de nu va boteza pe cel întinat 
(cu botezul fals) de către 
necinstitorii lui Dumnezeu, să 
se caterisească, precum unul 
ce-şi bate joc de Crucea şi 
moartea Domnului şi nu deo-
sebeşte pe adevăraţii preoţi, 
de preoţii mincinoşi ai 
 ereticilor.”

Explicaţie: Prin acest 
Canon Sfinţii Apostoli inter-
zic primirea botezului culte-
lor care nu cred în Sfânta 
 Treime, deci, nu botează 
corect. De la sine vine şi 
necanonicitatea, câtă vreme 
clerici ai Patriarhiei Române 
au slujit diverse slujbe, nu 
doar cu preoţii catolici sau 
luterani, dar şi cu alte culte, 
precum monofiziţii, care nu 

Fostul Mitropolit al Banatului, Nicolae Corneanu, a asistat la slujba 
oficiată de catolici şi greco-catolici, apoi s-a împărtăşit din potirul 
acestora, ca şi cum ar fi fost taine de aceeaşi însemnătate cu cele 
Ortodoxe. Ce exemplu poate lua omul simplu? Să lepede Ortodoxia?
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au acelaşi Botez, nerespec-
tând dogma Sfintei Treimi.

Canonul 64 al Sfinţilor 
Apostoli:„Dacă vreun cleric 
sau laic intră în bisericile 
ereticilor să se roage, acela 
să se caterisească şi să se 
afurisească.”

Nu doar în cadrul Patriar-
hiei B.O.R. există practici 
necanonice şi eretice, ci şi în 
sânul altor patriarhii, aflate în 
comuniune cu aceasta. De 
pildă, Patriarhul Alexei al 
Moscovei a slujit împreună 
cu Patriarhul Teoctist al 
României şi cu monofiziţii. 
De asemenea, actualul 
 Patriarh al Serbiei, Irineu, s-a 
închinat într-o sinagogă evre-
iască şi a aprins lumânări în 
„Menora evreiască”. Cum pot 
fi numiţi Canonici astfel de 
ierarhi?

Canonul 6 al Sinodului V 
local de la Laodiceea (343): 
„Nu este îngăduit ereticilor a 
intra în casa lui Dumnezeu 
dacă stăruie în eres.”

Explicaţie: Acest Canon 
interzice ca episcopul sau preo-
tul Ortodox să primească pe un 
eretic în Biserică, să săvâr-
şească slujbe, până ce nu se 
converteşte la Ortodoxie. Acest 
lucru se petrece zilnic în 
 Patriarhia de Ierusalim, la Bise-
rica Sfântului Mormânt. Dimi-
neaţa săvârşeşte slujba preotul 
ortodox, îşi strânge lucrurile, 
apoi vine preotul catolic, după 
ce termină acesta, vine şi preo-
tul monofizit. Este interzisă 

această formă de ecumenism 
eretic, dat fiind faptul că slu-
jesc pe acelaşi altar mai multe 
confesiuni, printre care şi 
unele care-l batjocoresc pe 
Hristos, Sfânta Împărtăşanie 
şi Sfintele Taine. Deci, cu ce 
îndrăzneală, Patriarhia de 
Ierusalim permite unor astfel 
de culte să intre în Bisericile 
Ortodoxe şi să slujească, dacă 
pângăresc învăţăturile Orto-
doxiei? Oare, aceasta 
înseamnă „canonicitate”? 
Nicidecum!

Canonul 32 al Sinodului V 
local de la Laodiceea: „Nu se 
cuvine a primi binecuvântă-
rile ereticilor, care sunt mai 
mult absurdităţi decât bine-
cuvântări.”

Explicaţie: În cadrul „săp-
tămânii ecumenice” în care 
clericii Patriarhiilor se întru-
nesc cu mai mulţi lideri sau 
membri ai altor religii greşite, 
îşi împart cadouri, cărţi de 
învăţături, care reprezintă 
cultul respectiv. În public, 
episcopii „ortodocşi” dau 
exemplu că „trebuie cinstite” 

Patriarhul Serbiei aducând ofrande în sinagoga evreiască

Episcopi monofiziţi şi catolici slujind împreună 
cu Patriarhul Ierusalimului
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darurile ereticilor, ca fiind 
„bune”. De unde să ştie omul 
simplu ce impun Sfintele 
Canoane ale Sfintelor 
Sinoade?

Prin citarea acestor Sfinte 
Canoane şi scurte explicaţii, 
încercăm să definim cât mai 
pe scurt în ce „canonicitate” 
se scaldă Patriarhia Română 
şi ce adevăruri încearcă să 
ascundă unii adepţi ai aces-
teia, care ne numesc pe noi 
„necanonici” sau sectari, în 
timp ce însăşi Biserica lor are 
practici oculte, sectante şi 
eretice.

Mitropolia din Bergamo 
are aceeaşi învăţătură Orto-
doxă, nu face abateri de la 
Sfintele Canoane şi nu şi-a 
creat o altă învăţătură de cre-
dinţă, greşită, care să încalce 
hotărârile dogmatice ale Sfin-
telor Sinoade Ecumenice. Cu 
alte cuvinte, Mitropolia noas-
tră păstrează cu sfinţenie şi 
respect profund Credinţa 
Ortodoxă şi toate aşezămin-
tele lăsate cu greu, în vreme 
de prigoană şi persecuţie, de 
către Sfinţii Părinţi, călcate în 
picioare acum, în vreme de 
pace, de marile Patriarhii care 
mai mult se închină cărămizi-
lor de aur şi avuţiilor trecă-
toare, decât Lui Hristos celui 
smerit, care a intrat pe mânz 
de asin în Ierusalim, arătân-
du-ne pildă de smerenie, El 
ca şi Dumnezeu adevărat, 
smerindu-se în cel mai uimi-
tor mod.

Prin acest material, am 
argumentat ce înseamnă anu-

miţi termeni teologici folosiţi 
în scop strategic, împotriva 
Mitropoliei din Bergamo, deşi 
am arătat prin câteva citate 
canonice şi fotografii, că ter-
menii de schismatică, necano-
nică sau eretică, pot fi atribuiţi 
cu uşurinţă Patriarhiei B.O.R., 
cât şi nu numai. Spre deosebire 
de aceasta, Mitropolia din Ber-
gamo nu s-a auto-intitulat, ci a 
fost înfiinţată prin Thomos 
canonic acordat de Mitropolia 
Ortodoxă din America, păsto-
rită de Mitropolitul John Lobue 
al Americii de Nord şi Sud şi al 
Insulelor Britanice, conform 
protocolului nr. 10 din data de 
14/27 august 2012.

Mitropolia de Bergamo duce 
mai departe o istorie de aproape 
un secol, a ierarhiei Ortodoxe 
tradiţionaliste din Grecia, care 
a lăsat succesori şi în Italia, de 
la care am preluat şi noi conti-
nuitatea Apostolică. În ciuda 
tuturor acuzelor şi a jignirilor, 
aduse de eretici şi necanonici, 
credincioşii bisericii noastre 

Patriarhul Chiril al Moscovei şi un Arhiepiscop
catolic din Polonia

cunosc foarte bine situaţia 
reală, fapt pentru care nimeni 
nu a fost afectat de tentativa 
de sminteală a unor blog-uri 
susţinute de nişte Asociaţii 
din România, create special 
în acest scop. Aceştia, mai 
bine s-ar uita în ograda pro-
prie şi ar contribui la izbăvi-
rea bisericilor lor de erezie şi 
schismă, fără să se aventureze 
cu minciună şi răutate în ast-
fel de campanii, care se dove-
desc a fi rău-intenţionate şi 
fără logică.

După cum spune Sfântul 
Apostol Pavel, Biserica va 
rămâne în veacul veacului şi 
porţile iadului nu o vor birui 
niciodată! Slavă Domnului 
pentru toate, şi pentru încer-
cările acestea care, deşi au 
scopul de a discredita Bise-
rica Lui Hristos, ele ne întă-
resc în Credinţă şi în misiu-
nea pe care o avem de dus, 
făcându-ne mai precauţi să nu 
cădem în ispite, păstrând cu 
sfinţenie Credinţa, aşa cum au 
lăsat-o Sfinţii Părinţi.



Pag. 24 � An V, Nr. 1-3, Ianuarie–Martie 2015� An V, Nr. 1-3, Ianuarie–Martie 2015 An V, Nr. 1-3, Ianuarie–Martie 2015

Din dorinţa de a face câteva precizări credincioşilor 
ortodocşi, nicidecum de a susţine o polemică cu un site 
particular Astradrom, care deşi se consideră creştin acţi-
onează fără nicio binecuvântare a unui ierarh, suntem 
obligaţi să facem următoarele precizări:

1. Prima şi cea mai importantă este privind canonici-
tatea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit dr. Onufrie Pop. În 
una din postările acestei asociaţii se susţine că “numitul 
Octavian Pop (fost Olivian Bindiu) a fost caterisit şi 
exclus din monahism de Consistoriul monahal al Arhie-
piscopiei Bucureştilor, în şedinţa din data de 5 decembrie 
2006, pentru numeroase abateri şi delicte bisericeşti, din-
tre care enumerăm:

- neglijarea şi neîndeplinirea îndatoririlor impuse de 
Legea şi Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bise-
ricii Ortodoxe Române şi Regulamentul pentru organiza-
rea vieţii monahale şi funcţionarea administrativă şi disci-
plinară a mănă stirilor;

- schismă;
- însuşirea şi practicarea unor învăţături greşite, stră-

ine de Duhul Ortodoxiei”.
Faptele susţin însă contrariul. Înalt Prea Sfinţitul 

Mitropolit Dr. Onufrie Pop a activat în Biserica Ortodoxă 
Română - Patriarhia Română, până la data de 1 aprilie 
2006 când a fost primit sub omforul Bisericii Ortodoxe 
Ucrainiene - Patriarhia de Kiev, mai exact de Episcopia 
Ortodoxă a Făleştiului şi Moldovei de Est (vezi  document 
nr. 09/02.04.2006). Deci decizia de caterisire este nulă şi 
necanonică din moment ce la data de 5 decembrie 2006 
Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit dr. Onufrie nu mai făcea 
parte din Biserica Ortodoxă Română. Mai pe înţelesul 
celor de la Astradrom nu poţi caterisi un cleric dacă 
acesta nu îţi este subordonat.

2. În al doilea rând, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit dr. 
Onufrie Pop, a activat în cadrul Arhiepiscopiei Târgoviştei 
în calitate de preot capelan militar la Penitenciarul Găeşti, 
de unde a şi plecat. Ar trebui să ştie până şi “ultra-creşti-
nii” de la Astradrom că un preot militar  are dublă subor-
donare: duhovnicească şi militară. Ori un preot  capelan 
militar nu este judecat după Regulamentul monahal. Iar 
Mitropolitul dr. Onufrie Pop, nu a slujit la Găeşti în calitate 
de stareţ sau ieromonah! În privinţa “însuşirii şi practicării 
unor învăţături greşite, străine de Duhul Ortodoxiei” lucru-
rile nici nu pot fi comentate. Simpla menţionare că Mitro-
politul dr. Onufrie Pop slujeşte cu devotament Biserica 
Ortodoxă de 40 de ani (la 19 ani a intrat ca frate de 
mănăstire) – da, reţineţi patruzeci de ani, nu este o gre-
şeală de tipar – este suficientă!

O altă bazaconie scornită de cei de la Astradrom este 
realizată prin preluarea unui material vechi apărut în coti-
dianul „Ziua” (2007) şi pentru care – în urma unor pro-
cese pierdute – autorul, domnul Silviu Alupei, a dat curs 
drepturilor la replică ce-l contraziceau în ceea ce afir-
mase. Aici este vorba de procese de conștiință, în urma 
dezinformărilor făcute, care au stârnit nemul țumirile mai 
multor persoane și chiar instituții nu  doar religioase. De 
asemenea, articolul din ziarul Ziua a fost contestat de 
însuși Veaceslav Gorean, care a precizat că autorul a 
strecurat câteva greșeli cu scopul de a-l denigra fără 
motive reale. Acest lucru îl poate observa, orice cititor 
care caută detalii pe internet, publicații noi sau mai vechi 
cu contestații numeroase, atât la CNA cât și în diferite 
replici.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ucrainiene – Patriarhia 
de Kiev nu este nicidecum un om agreat de fostele struc-
turi de securitate KGB, în recte KGB. Ci dimpotrivă! Sub 
Sanctitatea Sa s-a realizat despărţirea de Patriarhia Mos-
covei a Bisericii Ucrainiene. Trebuie menţionat că în mai 

1990, după moartea Patriarhului Moscovei şi al întregii 
Rusii, Pimen (Izvekov), actualul Patriarh Filaret, pe atunci 
Mitropolit al Kievului şi Galicia (Denisenko) a fost ales 
Locuum Tenes al scaunului Patriarhal din Moscova, şi din 
8 iunie 1990 preşedinte al Sinodului Local al Bisericii Orto-
doxe Ruse. Sanctitatea Sa putea deveni foarte uşor Patri-
arhul Bisericii Ortodoxe Ruse, însă dragostea sa faţă de 
poporul său ucrainian l-au determinat să re-creeze Biserica 
Naţională Ucraineană. Biserică Ortodoxă Ucrainiană recu-
noscută de stat şi aflată în plin dialog de recunoaştere cu 
Patriarhia Ecumenică. A spune despre un inamic declarat 
al imperialismului rusesc, otrăvit de patru ori, că este 
unealta KGB-ului este peste puterile logicii. Numai Astra-
drom putea îndrăzni să o afirme!

Dreptul nostru legitim, canonic dar şi juridic de a funcţi-
ona nu ni-l poate nimeni contesta sau pune sub semnul 
întrebării, mai ales că suntem recunoscuţi de către Statul 
Italian.

O întrebare firească ar trebui pusă. De ce fraţii noştri 
ortodocşi de la Astradrom nu sunt preocupaţi de fenomenul 
sectar, de misionarismul agresiv al unor neoprotestanţi, şi 
avalanşa de imoralitate propagată prin pornografie, homo-
sexualitate, etc., ci exclusiv de soarta unor bieţi credincioşi 
ca noi, care înţelegem să ne vedem de smeritele noastre 
rugăciuni? De unde atâta fanatism, atâta exclusivism orto-
dox?

Incitarea la violenţă, dar şi modul suburban de a reacţi-
ona al celor de la Astradrom ne pun în postura de a ne 
gândi serios la acţionarea în judecată. Dar dincolo de jude-
cata omenească stă judecata divină, care este implacabilă, 
iar în faţa Mântuitorului Nostru Iisus Hristos, Astradrom nu 
va putea face niciodată recurs!

Prot. N.M. Constantin

La Judecata lui Hristos nu poţi face recurs!

Documentul menționat mai sus
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Încă de la începutul acestui an, 
au apărut pe internet mai multe arti-
cole nejustificate împotriva Înalt 
Prea Sfinţitului Dr. Onufrie Pop, 
Arhiepiscop şi Mitropolit. În marea 
lor majoritate, aceste articole sunt 
semnate de persoane obscure  dintr-o 
asociaţie „umanitară” intitulată 
ASTRADROM. Ne întrebăm, oare, 
activităţile umanitare sunt acelea de 
a se implica în mod abuziv în viaţa 
altor persoane, de a defăima şi crea 
prejudicii de imagine unor oameni 
cu care nu au nicio legătură? Bine-
înţeles, răspunsul la această între-
bare vine de la sine, întrucât acestea 
sunt activităţile membrilor care 
defăimează prin scrieri alte per-
soane străine asociaţiei lor. Ba mai 
mult de atât, în anii din urmă, ei au 
atacat atât Eparhii ale Patriarhiei 
Române, cât şi Arhierei ai lor, însuşi 
preotul Eftimie Mitra fiind certat cu 
Episcopul Sofronie Drincec de la 
Oradea şi cu alţi Arhierei după ce 
i-a denigrat şi a făcut haos în cadrul 
eparhiilor de unde a fost apoi 
 alungat.

În prim plan al articolului este 
adusă ca afirmaţie „Biserica KGB” 
ceea ce este o minciună, întrucât nu 
există nicăieri în lume o Biserică ce 
poartă acest nume. Ca şi compara-
ţie, am putea spune acelaşi lucru 
afirmând „Biserica SRI”. KGB-ul a 
fost (acum nu mai există) un orga-
nism al URSS de servicii secrete, 
care persecuta atât preoţii cât şi cre-
dincioşii de orice religie, cu atât 
mai mult preoţii ortodocşi. În 
 perioada comunismului în Rusia, 
născându-se numeroşi Sfinţi Muce-
nici care apoi au fost ucişi de bolşe-
vicii din KGB.

După publicarea acestor articole 
denigratoare, Patriarhia BOR, în 
cadrul Sinodului din februarie, a 
hotărât să nu mai permită niciunui 
preot, să facă afirmaţii gratuite şi 
nefondate pe internet sau în presă, 
în numele Bisericii, probabil că i-a 
deranjat interviul preotului Eftimie 
Mitra, dat la ASTRADROM, fără 
binecuvântarea episcopului locului. 

Ciudată schimbare; dar, acest detaliu 
arată sinceritatea celor care defăi-
mează numele Mitropolitului Onufrie 
Pop, de Bergamo.

Ei au atacat Mitropolia de 
 Ber gamo, spunând că „dublează o 
organizaţie bisericească ortodoxă 
românească canonică în Italia” ceea 
ce este total fals. Mitropolia noastră 
funcţionează independent, este recu-
noscută din punct de vedere legal de 
statul italian, deşi autorii necunoscând 
aceste detalii spuneau în articolele 
anterioare „poartă ilegal veşmintele 
ortodoxe” iar după ce au aflat adevă-
rul, au scris „poartă legal veşmintele, 
dar din punct de vedere sacramental, 
nu”. Dacă nu cunoşteau situaţia la 
început, când au făcut primele afir-
maţii josnice şi nefondate, de ce nu 
s-au resemnat să recunoască adevărul 
că n-au ştiut problema? De ce se 
apucă să scrie unele persoane care nu 
cunosc realitatea, apoi, după ce află 
adevărul, continuă să se întărească 
prin diverse argumente care nu sunt 
dovedite nici din punct de vedere 
canonic, dar nici juridic. Orice Mitro-
polie are dreptul canonic şi legal să se 
administreze cum crede Sinodul de 
cuviinţă, conform Dreptului Canonic, 
dar, iată că apar „tineri” care fac acti-
vităţi atât împotriva Bisericii lor, cât 
şi împotriva altor Mitropolii. Ce 
denotă acest lucru? Că dumnealor 

sunt contra la orice, nu contează că 
este din Patriarhia Română, sau din 
alte structuri bisericeşti, ci „impor-
tant” este ca ei să aibă mereu un 
cuvânt de spus. Cine le-a cerut acest 
cuvânt? Nimeni, întrucât nici nu 
stăpânesc bine istoria Mitropoliei 
noastre, a Mitropolitului ponegrit 
de ei, Dr. Onufrie Pop, etc.

Autorii mai susţin că Mitropoli-
tul Onufrie se „foloseşte” de duhov-
nici români pentru a atrage adepţi… 
Este vorba de faptul că Mitropolitul 
Onufrie a distribuit câteva mesaje, 
pe facebook şi pe site-ul Înalt Prea 
Sfinţiei sale, de la alte persoane din 
lista de prieteni, care au transmis un 
mesaj, nu neapărat un autor. Oricine 
poate distribui pe facebook un like 
şi asta nu înseamnă că distribuind 
un citat din Nicolae Bălcescu, 
înseamnă că cineva are dreptul să te 
atace că „vrei să-i iei locul lui Băl-
cescu”. Este absurd; dar, iată că se 
găseşte cine să gândească într-un 
mod atât de obscur. Mitropolitul 
Onufrie Pop, nu a declarat niciodată 
că „Ilie Cleopa sau Arsenie Boca” 
au fost în Mitropolia de Bergamo, 
întrucât toată lumea ştie cine sunt 
aceştia, ce au fost şi ce au scris. 
Dacă a distribuit pe site sau pe face-
book un conţinut, a făcut-o pentru a 
transmite mai departe ceea ce au 
postat prietenii acestuia de pe 

MITROPOLITUL ONUFRIE POP de BERGAMO, 
Victima unor forţe obscure dintr-o asociaţie „umanitară” 

intitulată astradrom, Filiala Bihor

Vizita Patriarhului Filaret în Statele Unite ale Americii
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reţeaua de socializare. Afirmaţiile 
sunt total aberante şi la o înjosire 
mediocră fără descriere în cuvinte.

În continuarea materialului se 
face următoarea afirmaţie: „Avea 
rolul de a infiltra agenţi ai „Bisericii 
KGB” în structurile de conducere a 
BOR. A fost promovat în structurile 
KGB-istului Filaret de Kiev”. 
Această afirmaţie a creat umor unor 
persoane, întrucât nu a existat nici-
odată o „Biserică KGB” cum nu a 
existat o „Biserică SRI” sau o 
„Biserică FBI”. De asemenea, tre-
buie văzut că Mitropolitul Onufrie, 
nu a fost niciodată în conducerea 
BOR, iar agenţii KGB-ului infiltraţi 
în BOR nu au fost aduşi de dânsul, 
ci poate înainte ca acesta să se 
nască, de pildă, Mitropolitul Nico-
lae Corneanu, dar şi alţi ierarhi, care 
au fost agenţi ai securităţii şi comu-
nismului, dovedindu-se acest lucru 
prin multe dosare şi informaţii 
publice. Cum putea să fie „infiltrat” 
în BOR o persoană ca Nicolae Cor-
neanu, sau alţii, de Mitropolitul  
Onufrie Pop, care nici măcar nu era 
născut pe vremea când aceştia îşi 
începeau activitatea de „turnători” 
ai securităţii”? Iarăşi, o întrebare 
care demască realitatea dezinforma-
toare din articolele publicate cu rea 
intenţie de diverşi autori. În înche-
ierea afirmaţiei de mai sus, îl 
numeşte KGB-ist pe Patriarhul Fila-
ret al Kievului. Departe gândul că 
Filaret ar fi agent KGB, întrucât 
ruşii sunt în cadrul unui conflict 
armat cu Ucraina, iar Patriarhul 
Filaret susţine poziţia Ucrainei, nu 
a Rusiei, ceea ce i-a atras multe 
ameninţări din partea rebelilor. Dar, 
a face afirmaţii după cum doreşti, 
fără o certitudine, a dat dovadă 
nimeni alta decât Asociaţia ASTRA-
DROM care vorbeşte din auzite, nu 
din realitatea cotidiană.

Chiar recent, Patriarhul Filaret 
(care nu are comuniune cu Mitropo-
lia noastră, deşi încearcă să facă 
legături aiurea ASTRADROM-ul), 
a fost recent în Statele Unite ale 
Americii unde a combătut crimele 
din regiunile separatiste Ucrainene, 
făcute de militarii ruşi şi rebelii tri-
mişi pentru a destabiliza zona prin 
conflicte armate.

Voi dezbate rând pe rând afirma-
ţiile mincinoase ale acestor per-
soane rău intenţionate, care încearcă 

să ducă lumea în eroare; dar, din feri-
cire credincioşii pe stil vechi ai Mitro-
poliei noastre, nici nu dau importanţă 
textelor, văzând care este activitatea 
Mitropolitului Onufrie şi cât de 
departe este de aceste acuzaţii menite 
să facă doar rău. Chiar la intrarea în 
Misiunea din Bergamo scrie negru pe 
alb „Mitropolia după Vechiul Calen-
dar....” şi nu scrie nicăieri „noi dublăm 
Patriarhia BOR” ceea ce este o min-
ciună grosolană, fără temei canonic şi 
legal. De asemenea, în toate docu-
mentele oficiale sunt menţionate 
aceste date, nicidecum nu a fost vorba 
vreodată de vreun „act” sau acţiune 
cu antetele celor din Patriarhia 
Română, iar afirmaţia de „dublare a 
Patriarhiei BOR” este total aberantă, 
fiecare instituţie având posibilitatea 
de a-şi exercita drepturile canonice şi 
legale. Mitropolia de Bergamo se află 
pe teritoriul Italiei şi nu al României, 
iar credincioşii noştri aparţin Mitro-
poliei noastre. Ceea ce încearcă Aso-
ciaţia ASTRADROM este să ne îngră-
dească drepturile egale şi umane de a 
avea apartenenţă religioasă proprie, 
încercând să ne impună cu forţa, prin 
presiuni şi jigniri la adresa Mitropoli-
tului nostru, să ne alăturăm bisericii 
lor. Acest lucru este desprins parcă 
din perioada comunistă, când totul îţi 
era impus şi nu aveai dreptul nici să 
cumperi alimente în libertate, ce să 
mai vorbim despre apartenenţă religi-
oasă. Noi, în continuare, argumentăm 
realitatea, contrar minciunilor celor ce 

vorbesc despre ce nici măcar nu ştiu 
– cum am amintit şi în începutul 
acestui articol – şi nu avem de gând 
să credem neadevărurile care se 
arată vizibil a fi pure intenţii de a-şi 
impune supremaţia. Prin aceasta 
arată că ei nu au conştiinţă cano-
nică, firească, disciplinată, ci medi-
ocră, obscură şi lipsită de bun simţ.

Mă voi opri foarte puţin asupra 
unor expresii fără nicio noimă, fără 
înţeles, subiect, o harababură care 
nu doar că nu se face înţeleasă, dar 
arată şi cât de defectuos gândesc cei 
care au scris articolul. De pildă: 
„Onufrie Pop trage singur conclu-
zia că i se interzice să „creadă” şi 
să „existe” într-o altă administraţie 
decât cea a Bisericii Ortodoxe 
canonice. În jurul acestui subiect 
începe teatrul victimizării… Sensul 
acestor cuvinte în contextul iniţial 
nu este de a interzice existenţa sec-
tei lui Onufrie, ci de a dezvălui felul 
în care se creează confuzie”. La 
nici câteva propoziţii de la această 
frază idioată, iată cum se contrazic 
singuri „dogmatic nu are îndreptă-
ţire să facă o altă organizare religi-
oasă ortodoxă, în paralel cu cea 
canonică, Onufrie e mulţumit că în 
Constituţia statului laic Italian i se 
dă această posibilitate…” Problema 
teologică este următoarea: „dogma-
tic” este termen care se referă la 
modul în care crezi în Sfânta 
 Treime, în Dumnezeu, în Sfinţi, 
Icoane, Sf. Cruce, Sf. Tradiţie, etc. 

Soldaţi ai KGB-ului distrugând o Biserică, fapt care arată că întreaga 
istorie a KGB-ului a fost contra Bisericii Ortodoxe, contra preoţilor şi a 

creştinilor, nicidecum existând vreo Biserică KGB vreodată în lume.
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„Dogmatica” nu se referă la juris-
dicţii bisericeşti. În cel mai rău caz, 
analfabetismul teologic folosit de 
autor putea fi astupat prin termenul 
„Drept Canonic”. Dar, dacă a învă-
ţat teologie la vreo profesională de 
mecanici auto, de aceea încurcă ter-
meni cu totul şi cu totul diferiţi ca 
şi înţeles. Încercarea de a vorbi „pe 
alte limbi” omului simplu care nu 
ştie ce-i „eclesiologie, dogmatică, 
sacramentală, etc.” întrucât cu sigu-
ranţă mulţi nu au făcut cursuri de 
„hermeneutică” (dacă ar şti autorul 
ce înseamnă… adică tâlcuirea unor 
texte vechi, hieroglife, criptate, etc.) 
încercarea de a duce în eroare poate 
că dă roade, dar, nu în mitropolia 
noastră, unde ştim ce păstor urmăm 
şi cât de bine păstoreşte mitropolia. 
Aici se vede şi interesul lor de a 
crea fraze fără început şi fără sfâr-
şit, care să plimbe mintea cititorului 
de la Ana la Caiafa şi înapoi, să facă 
o tevatură, un talmeş-balmeş lipsit 
de orice intelectualitate, chiar şi 
mediocră de ar fi, căutând să se 
joace prost cu minţile oamenilor ca 
până la urmă, care să fie concluzia? 
„Nu are voie să existe – zic ei – iar 
mai apoi are voie să existe, dar nu 
are voie să existe pentru că legal 
are voie dar dogmatic nu are…” 
Iertaţi-mi acest adaos, dar, asta se 
înţelege clar şi vizibil din frazele cu 
care încearcă să spună ceva dar nu 
reiese nimic. Autorul, ce-i drept, 
trebuie să pună mâna pe o carte şi 
să păstreze subiectul şi predicatul 
IDEM de la începutul până la fina-
lul articolului; ori, aşa, nu se arată 
decât că nici el nu ştie exact ce vrea 
oare să ne transmită?!

Şi iarăşi: „Comedia falsului mitro-
polit ajunge la apogeu când acesta 
pretinde că el este cel care deţine 
Adevărul, în timp ce „Patriarhia 
Ortodoxă Română este necanonică”. 
Cu siguranţă acum toţi sunt înşelaţi şi 
numai marele „mitropolit” Onufrie de 
Bergamo deţine adevărul – după 
părerea sa.” Să mă ierte Dumnezeu, 
dar mai comedie ca acest articol, n-am 
văzut. Ca o ironie „a sorţii” Mitropo-
litul Onufrie ne rosteşte un cuvânt de 
învăţătură din care înţelegem precis 
tot ce doreşte să ne transmită; dar, 
autorul acestor materiale, el însuşi 
confuz „ba e legal, ba-i ilegal, ba-i 
canonic, ba nu-i dogmatic”. Folosirea 
termenilor teologici aiurea, arată că 
vrea să pară „teolog” în faţa oameni-
lor, dar, poate că unii zic „ia uite dom-
nule ce termeni foloseşte” dar acei 
termeni n-au nicio legătură cu ce vrea 
el să insinueze. În sfârşit, Mitropolitul 
Onufrie NU a zis niciodată că noi 
suntem cei mai buni dintre cei mai 
buni; dar, ASTRADROM combate 
„erezia ecumenismului” existentă în 
cadrul Patriarhiei Române. Vă voi 
pune o întrebare de logică: există vre-
odată erezie fără de eretici? Dacă 
declari că în Biserica de care aparţii 
există erezie, involuntar, n-ai cum să 
zici „nu-s şi eretici” este ca şi cum ai 
spune că avem Episcopie dar nu are 
Episcop, avem bucătărie fără bucătar, 
etc. În concluzie, însăşi Mănăstirea 
Petru Vodă, promovată excesiv pe 
blog-ul ASTRADROM face câteva 
gafe foarte contradictorii, întrucât 

declară că în Patriarhia BOR, există 
erezia ecumenismului, dar totuşi, 
erezie fără de eretici a mai văzut 
cineva? Nu! Deci, care este canoni-
citatea Patriarhiei Române, negate 
chiar de proprii membri care nici nu 
ştiu ce declară? Ei recunosc că au o 
erezie, dar sunt şi canonici în ace-
laşi timp. Greşim dar suntem şi per-
fecţi… Este absurd.

Coborând mai jos, pe blog-ul 
ASTRADROM, vedem un articol 
„incendiar” care probabil a adunat 3 
vizitatori pe blog… Dar, în fine, ce 
vor ei să spună? Voi aduce print-
screen-ul articolului, pentru a vedea 
despre ce este vorba (Foto jos).

Este de-a dreptul penibil să faci 
din orice o grandomanie în „exclu-
sivitate”. Nu era firesc ca această 
Mitropolie a Banatului, să-şi aleagă 
un Mitropolit, după ce, la sfârşitul 
anului trecut a murit ultimul Mitro-
polit, Nicolae Corneanu? Fireşte; 
dar, dacă toţi ştim că oricând ar 
muri un ierarh, va fi înlocuit cu 
altul, îndată apare ASTRADROM 
cu replica: vai, ce grav, bănuim noi 
că se va alege un nou Mitropolit şi 
în spate este un lucru grav. Dar, în 
viziunea lor, ce ar dori, ca Mitropo-
lia aceea să fie condusă în continu-
are de un Mitropolit mort? Dar, 
acestea sunt exclusivităţile publi-
cate foarte des pe Astradrom…

După ce în postarea de mai sus 
îşi lovesc singuri propria Biserică, 
iar pe noi ne acuză că nu vrem să 
avem vreo treabă cu „Biserici 
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nedrepte” iată cum scria în urmă cu 
câteva luni, ASTRADROM, tot 
despre ei este vorba… împotriva 
unuia dintre ierarhii Patriarhiei 
BOR... (Vezi foto sus)

Nu prea înţeleg cum a văzut 
domnul Marius Pop, aceste lucruri, 
cum i-a dat cadouri Patriarhului (să 
înţelegem că este vorba despre 
şpagă, mită, nu?) şi de unde a primit 
dumnealui aceste presupuneri? Pro-
babil, de la părintele Eftimie Mitra, 
priceput la toate? Dacă stăm bine să 
ne amintim, această persoană 
„părinte” a fost exclus din Eparhia 
condusă de Episcopul Sofronie 
Drincec, pentru mai multe motive 
de necanonicitate, acum mutându-se 
la o altă Mănăstire din Episcopia 
Devei şi Hunedoarei, după ce şi-a 
croit drum prin problemele altor 
Eparhii. După cum spunea domnul 
autor împotriva Mitropolitului nos-
tru, vreau să-i fac o dovadă de cano-
nicitate şi de înşelătorie, căci asta 
face prin a ocoli subiecte despre ei, 
despre Patriarhia lor, când vine 
vorba despre Mitropolitul Onufrie; 
dar, în alte articole lovesc singuri în 
ei înşişi.

Voi arăta ce înseamnă „simonia” 
adică mita în Biserică şi cât de 
gravă este aceasta, întrucât mai 
devreme am citat ce spuneau despre 
propria lor ierarhie…

Canonul 29 Apostolesc: „Dacă 
vreun episcop presbiter sau diacon 
ar dobândi această vrednicie (dem-
nitate) prin bani, să se caterisească 
şi acela ce l-a hirotonit şi să se taie 
cu totul din comuniune (Biserica), 
ca Simon Magul de către mine 
Petru.” Dacă tot vorbim despre 
drept canonic, schisme şi secte, 
„dogmatic şi sacramental” Patriar-
hia Română nu prea are har, reiese 
clar din scrierea Sfinţilor Apostoli. 
Ştiau cei de la Astradrom că este 

auto-caterisit şi cel ce dă foloase şi cel 
ce primeşte? Deci, vorbim despre 
canonicitatea Patriarhiei NU de la ce 
am dori noi să zicem, ci de la ce spune 
chiar ASTRADROM, împotriva pro-
priei Biserici.

Ceea ce ne contrariază şi ironi-
zează în acelaşi timp, este următoarea 
frază din articolul ASTRADROM 
împotriva Mitropolitului nostru: 
„Dacă Onufrie spune că este pe stil 
vechi, are o relaţie cu Mitropolia de 
stil vechi din România şi care ar fi 
aceasta? Surse din cadrul „Mitropo-
liei Slătioara” spun că nu au comuni-
une cu secta lui Onufrie. Am dori un 
răspuns oficial din partea lui Onufrie 
Pop. În titulatura sectei sale este spe-
cificat „după vechiul calendar”. Ştiu 
credincioşii români din diaspora că 
„mitropolia autonomă” a lui Onufrie 
nu este în comuniune cu nici un cult 
recunoscut de Statul Român? Acel 
„mitropolit” John din America, cu 
care „juridic” se justifică Onufrie, la 
rândul său, este tot un schismatic”. 
Ceea ce nu vor să precizeze, este că 
Mitropolia Slătioara nu are comuni-
une cu Patriarhia Română, nu îi recu-
noaşte nicio taină, nici preoţia, nici 
mirungerea, nimic, pentru gravele 
abateri pe care le fac Episcopii, cum 
au declarat chiar şi cei de la asociaţie, 
fapte care sunt condamnate de Sfin-
tele Sinoade cu „caterisirea”. Aşadar, 
dacă cei de la ASTRADROM află 
acum că Mitropolia Slătioara nu recu-
noaşte nicio taină a Patriarhiei BOR, 
îi vor numi „schismatici” şi pe cei de 
la Slătioara? Atunci de ce se miră 
dacă avem comuniune sau nu? În Gre-
cia există 18 Sinoade mari, foarte 
puternice ca şi ierarhie, cam egale cu 
cea oficială, dar NU AU COMUNI-
UNE ÎNTRE ELE. Din fericire în 
Grecia nu există o asociaţie Astra-
drom să le impună cu forţa să aibă 
comuniune, dacă nu „îi întreabă de ce 

n-au cu cutare sau cu celălalt” şi 
apoi îi scriu la ei pe blog... trecând 
peste ironia aceasta, cu care de fapt 
chiar ei scriu, Mitropolia din Ame-
rica şi Mitropolitul John, este exact 
în aceeaşi situaţie ca şi Mitropolia 
din Slătioara şi Mitropolitul Vlasie, 
chiar şi noi tot în aceeaşi situaţie 
suntem, adică de a nu avea comuni-
une cu Patriarhia BOR. De vreme 
ce nici Mitropolia Slătioara nu are 
comuniune cu Patriarhia Română, 
pentru ce nu o numeşte schisma-
tică? Fireşte, numeşte doar pe cine 
vrea autorul, dacă nu vrea, tace şi 
ocoleşte subiectul.

În continuarea articolului invocă 
un „document de caterisire” a 
Mitropolitului Onufrie Pop, semnat 
pe 5 decembrie 2006 de către cei 
din Patriarhia BOR. Iată ce citează 
ASTRADROM:

„Privitor la solicitarea dumnea-
voastră, vă comunicăm că numitul 
Octavian Pop (fost Olivian Bindiu) 
a fost caterisit şi exclus din mona-
hism de Consistoriul monahal al 
Arhi episcopiei Bucureştilor, în 
şedinţa din data de 5 decembrie 
2006, pentru numeroase abateri şi 
delicte bisericeşti, dintre care enu-
merăm:

– neglijarea şi neîndeplinirea 
îndatoririlor impuse de Legea şi 
Statutul pentru organizarea şi func-
ţionarea Bisericii Ortodoxe Române 
şi Regulamentul pentru organizarea 
vieţii monahale şi funcţionarea 
administrativă şi disciplinară a 
mănăstirilor;

– schismă;
– însuşirea şi practicarea unor 

învăţături greşite, străine de Duhul 
Ortodoxiei.

Totodată, potrivit relatărilor 
mass-media şi declaraţiilor diverşi-
lor martori, susnumitul, în mod 
secret, primise arhieria în cadrul 
unei grupări religioase clandes-
tine, sub numele  «Onufrie – Arhie-
piscopul misionar al Europei şi 
Americii», fapt pentru care, la 10 
aprilie 2006, fusese «oprit de la 
cele sfinte».”

Incertitudinile apar fără să ne 
dăm seama… Una că Mitropolitul 
Onufrie pe 1 Aprilie, respectiv pe 5 
decembrie 2006 nu făcea parte din 
Patriarhia Română, ci din Episcopia 
Făleştiului şi a Moldovei de Est. 
Asta nu reiese din vorbe, ci din 
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documentul despre care nici nu 
ştiau cei de la Astradrom că există 
(vezi documentul de la pagina 24).

Aşadar, despre ce „caterisire” 
poate fi vorba, când Mitropolitul 
Onufrie, pe atunci Protosinghel, 
făcea parte dintr-o altă Eparhie, din 
altă ţară? Coincidenţă sau nu, Epi-
scopul Filaret din Republica Mol-
dova se numeşte FILARET PANCU 
şi „Filaret al Kievului” se numeşte 
„FILARET DENISENKO”. Aici 
confundă marfa cu ambalajul, auto-
rii de la ASTRADROM. Deşi ei ar 
numi-o „eparhie schismatică” pen-
tru că nu are comuniune cu „simo-
niştii şi ecumeniştii” după cum îi 
descrie blog-ul ASTRADROM, 
adică Patriarhia Română, trebuie să 
spun că şi Eparhia aceasta se află în 
aceeaşi situaţie cu Mitropolia Slăti-
oara, este o jurisdicţie total inde-
pendentă şi nu este subjugată Patri-
arhiei BOR. Nici Slătioara nu are 
comuniune cu nicio Patriarhie; deci, 
care este schisma? Care o preferă 
Astradrom, sau care trebuie să fie? 
În concluzie, caterisirea nu avea 
cum să aibă loc, devreme ce ierarhii 
care o semnau erau caterisiţi pentru 
„turnătorie” şi „erezia ecumenismu-
lui”, fără doar şi poate, nu era nici 
valabilă nici din punct de vedere 
sacramental, nici legal.

Iată altă afirmaţie:
„Conform canoanelor Bisericii 

Ortodoxe, un preot sau episcop, 
dacă a fost caterisit, nu are voie să 
mai îmbrace veşminte preoţeşti sau 
să slujească în vreo treaptă a preo-
ţiei”, ne informează teologul Ioan 
G. Marinas, licenţiat în drept cano-
nic. Un caz asemănător e cel a doi 
preoţi din Suceava care au purtat 
veşminte deşi erau caterisiţi. Aceş-
tia au fost acuzaţi de port ilegal de 
uniformă. Onufrie a fost caterisit, 
iar conform canoanelor bisericeşti, 
preoţia/arhieria sa nu e validă 
deoarece a fost primită de la un 
ierarh schismatic”. Deşi mai 
devreme lăuda Mitropolia Slătioara, 
care nu are comuniune cu Patriarhia 
Română, acum numeşte „ierarh 
schismatic” pe Episcopul Filaret 
Pancu, din Basarabia… Aici se vede 
că autorul numeşte schismatic doar 
pe cine doreşte el… În concluzie, 
nu „teologul Ioan G. Marinaş” 
spune că un preot sau episcop cate-
risit nu are voie să slujească, ci 

însăşi Canoanele Sfintelor Sinoade; 
dar, cine să le caute? Deşi el încearcă 
să insinueze „caterisirea Mitropolitu-
lui Onufrie Pop” am explicat de ce nu 
putea fi vorba de o caterisire, el fiind 
membru al unei alte Biserici-Eparhii 
şi aici intervine încălcarea graniţelor 
eparhiale. De pildă, chiar şi de ar 
exista pe teritoriul aceluiaşi stat, iar 
preotul respectiv este încadrat/închi-
noviat în altă Biserică, nu poate să fie 
caterisit de cealaltă. În Republica 
Moldova există două Biserici: Mitro-
polia Chişinăului, condusă de Mitro-
politul Vladimir şi Mitropolia Basara-
biei, condusă de Mitropolitul Petru. 
Ironia face ca aceste două Biserici să 
nu aibă comuniune şi să nu se recu-
noască una pe cealaltă, deşi ambele au 
comuniune cu Patriarhia de Constan-
tinopol. Care ar fi logica? Niciuna… 
ASTRADROM vorbeşte despre 
„schisme” dar au dovezi clare de 
schisme chiar în Biserica lor „con-
stantinopolitană”. Cât despre cazul 
celor doi preoţi din Suceava, nici nu 
ştim despre ce este vorba sau dacă 
erau recunoscuţi de stat. A te îmbrăca 
aşa, în veşminte preoţeşti, de plăcere, 
fără să fii preot, este o ilegalitate; dar, 
noi avem toate documentele necesare 
pentru ca Mitropolitul nostru să func-
ţioneze într-un cadru perfect legal, 
atât în Italia cât şi în Europa, drept 
oferit de statul Italian, nu de noi! Aşa-
dar, caterisirea a fost făcută necano-
nic, de către episcopi cu „abateri 
canonice” din extrasele publicate de 
ASTRADROM, Mitropolia este recu-
noscută de statul Italian, are dreptul 
de a funcţiona în toată Europa, deci, 
până acum practic am vorbit despre 
un subiect care permanent începe şi 
niciodată nu se termină. Acesta este 
labirintul ASTRADROM de a se con-
trazice singuri şi totodată să se auto-
combată, prin denigrarea propriilor 
Episcopi. 

Altă declaraţie controversato-min-
cinoasă este aceasta: „După ce a slu-
jit cu Ioan Preoteasa şi cu clerici din 
structura schismatică a KGB-istului 
Filaret Denisenko, la 5 decembrie 
2006, consistoriul monahal al Arhie-
piscopiei Bucureştilor s-a pronunţat 
pentru caterisirea şi excluderea din 
monahism a numitului Octavian 
Pop”. Total fals! Mitropolitul Onufrie 
s-a găsit o singură dată cu Ioan Preo-
teasa, în anul 2004, şi nu în 2006… 
de atunci nici nu mai ştie pe unde este 

acest om. Iarăşi găsim afirmaţia că 
Patriarhul Filaret „este KGB-ist” 
deşi KGB-ul nu mai există şi n-a 
existat vreodată o biserică de tip 
„Biserica SRI sau FBI”… Mai mult 
de atât, Ioan Preoteasa n-a fost nici-
odată cleric în Patriarhia Kievului, 
nici în Episcopia Făleştiului şi Mol-
dovei de Est din R. Moldova. Dar, 
această dilemă nu prea o stăpâneşte 
deloc ASTRADROM, deşi scrie 
acolo numai să fie scris… Mâine, 
poimâine vor publica un alt articol, 
dar nu vor recunoaşte că au făcut 
gafe, vor continua să încerce să se 
apropie de adevăr, dar să nu recu-
noască minciuna proprie… Ca de 
exemplu afirmaţiile de la început, 
pe care le voi repeta, ca o ironie a 
confuziilor pe care le fac autorii, 
dar sunt aşa siguri pe ei de parcă ar 
şi cunoaşte despre ce este vorba: 
„Nu are voie să existe – zic ei – iar 
mai apoi are voie să existe, dar nu 
are voie să existe pentru că legal 
are voie dar dogmatic nu are…” 
Cam acelaşi lucru este şi în cazul cu 
Ioan Preoteasa, n-a fost în Patriar-
hia de Kiev, n-a fost în 2006 cu 
Mitropolitul Onufrie, ci pur şi sim-
plu se face o confuzie extraordi-
nară.

Doresc să amintesc, ceva ce 
ASTRADROM nu cunoaşte: legă-
turile acestea cu KGB-ul, Ioan 
 Preoteasa, dar şi cu alte persoane, 
le-a făcut Silviu Alupei într-o emi-
siune televizată de OTV, după care 
Consiliul Naţional al Audiovizualu-
lui a fost sesizat. Aşadar, ASTRA-
DROM, citează fără să-şi dea 
seama, un subiect care s-a dovedit 
mult mai înainte, în 2010, că era o 
minciună, un fals, creat tocmai de 
un jurnalist confuz, cu scopul de a 
denigra mai multe persoane, chiar şi 
dacă însuşi ştia că nu există nicio 
legătură între ele. Astfel, subiectul a 
mai fost condamnat o dată, iar acum 
ei citează de „bun” exact ce CNA a 
sancţionat de FALS. Ce să credem? 
CNA, care este instanţă, sau un blog 
care declară „e legal, da’ nu-i legal, 
pentru că sacramental nu-i dar legal 
este” şi apoi adaugă „port ilegal de 
haine”. Deci, dacă tu spui o dată, de 
mai multe ori, apoi de zeci de ori, 
că este legal, care este ilegalitatea 
portului de veşminte? Este doar în 
capul tulburat de argumente, alan-
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dala, al autorului care însuşi se con-
trazice.

Dacă tot vorbim de auto-contra-
ziceri, iată ce interesant, mai 
devreme atacau propria lor Biserică, 
iar acum neagă, voind să dea impre-
sia că ei nu atacă BOR-ul, deşi am 
fotografiat mai sus cum se dau de 
gol singuri… Citez ce zice autorul: 
„Prin diferite publicaţii (site-uri) 
obscure se recurge la o propaganda 
anti BOR, folosindu-se de diferite 
„nereguli” apărute în Biserica 
Naţională”. Domnii mei, nu dum-
neavoastră, prin propriul blog, vă 
numiţi obscuri, atacându-vă ierar-
hii? Iată încă o dată că autorul 
încearcă să spună că Mitropolitul 
Onufrie Pop le atacă Biserica, ceea 
ce contravine faptului de mai sus, 
când ei însăşi şi-o atacă public, vor-
bind despre mituirea Patriarhului 
Daniel cu foloase scumpe, de către 
Episcopul Sofronie Drincec. Ce să 
mai înţelegem? Nimic! Autorul care 
loveşte în Mitropolitul Onufrie, 
încercând el să pară a fi concludent, 
se dovedeşte singur a fi obscur şi 
propagandist împotriva propriilor 
ierarhi pe care în acest articol ţine 
să dea de înţeles că-i iubeşte şi alţii 
îi atacă, pe când ASTRADROM 
face afirmaţii gratuite la adresa 
Mitropolitului Onufrie Pop, dar şi la 
adresa ierarhilor BOR. Care ar fi 
scopul de a critica şi pe unii şi pe 
alţii, a te da într-un material de par-
tea unora, dar dacă te ia omul la 
puricat, vede că tu nu eşti de partea 
cuiva, că şi pe unii îi ataci şi pe cei-
lalţi îi critici? Schizofrenia textelor 
se vede de la primele încâlcituri ale 
articolului, când nu prea reiese mai 
nimic. Bine ar fi ca autorul articole-
lor, dacă are o asociaţie umanitară, 
să o facă să funcţioneze umanitar, 
pentru că din câte observăm, la 
capitolul „polemici” nu se descurcă 
deloc, ci însuşi se contrazice.

Şi cum cine a zis că autorul vor-
beşte din auzite n-a greşit, iată o 
altă afirmaţie: „Olivian a activat ca 
doctor în drept la Academia de 
Miliţie din Chişinău, dar şi la alte 
structuri de stat din Republica Mol-
dova. În acea perioadă juca dublu. 
În timp ce în BOR funcţiona ca sim-
plu preot la capela deţinuţilor din 
Găieşti – jud. Dâmboviţa – apărea 
şi ca episcop la aşa-zisa catedrală 

din Cernăuţi (Ucraina). Acesta era 
unealta prin care Ioan Preoteasa a 
reuşit să introducă în structurile BOR 
pe Viaceslav Nikolai (agent al „Bise-
ricii KGB”) care funcţiona ca şi con-
silier al patriarhului Teoctist Arăpaşu 
în probleme de învăţământ – ghimpele 
din coasta Patriarhiei Române. Până 
la depistarea sa, Viaceslav a avut pe 
mână serverele şi arhivele BOR pe 
care le-a folosit pentru a racola 
adepţi (din BOR), în structurile lui 
Ioan Preoteasa. Olivian Bindiu nu 
recunoaşte acest lucru deşi presa vre-
mii (ziarul ZIUA) deţinea filmări care 
îl arătau slujind ca „arhiereu” în 
structurile de la Chişinău (Rep. Mol-
dova). Întrucât afirmaţiile sunt destul 
de nefondate şi fără temei, vreau să 
menţionez că Ziarul Ziua nu mai 
există din anul 2010, iar cel care a 
condus această publicaţie, Sorin 
Roşca Stănescu, a fost arestat la 2 ani 
şi 4 luni de închisoare, cu executare, 
desigur din alte motive. Se vede clar 
cât de precise erau acţiunile ZIUA, 
încât l-a băgat în închisoare pe direc-
tor; dar, pe lângă acest detaliu, autorul 
omite dând dovadă că nu ştie cine este 
Onufrie Pop, şi spune că a „activat ca 
doctor în drept la Academia de Miliţie 
din Chişinău” ceea ce este total greşit. 
El a auzit că Mitropolitul Onufrie 
Pop, a predat la Universitatea de Stat 
din Bălţi, dar n-a reţinut bine confun-
dând „Bălţi cu Chişinău” şi de aseme-
nea, confundă mai jos Republica Mol-
dova cu Ucraina… Mitropolitul 
Onufrie Pop, nu are nicio treabă cu 
Ioan Preoteasa, pe care l-a văzut 
prima şi ultima dată în anul 2004, iar 
despre „preot simplu la Găieşti” 
putem spune că Mitropolitul Onufrie 
a fost preot militar, deci, nu era chiar 
un simplu preot de la ţară, merite obţi-
nute prin cele două facultăţi pe care 
le-a absolvit, două mastere şi un doc-
torat în drept, autor al unui număr 
mare de cărţi duhovniceşti, juridice, 
teologice, etc. Mitropolitul Onufrie nu 
l-a cunoscut niciodată nici pe Con-
stantin Dogaru, pe Ioan Preoteasa nu 
la văzut din 2004, iar pe Vieaceslav 
Nikolai nu l-a văzut niciodată şi n-a 
auzit de el până acum. Publicaţia 
doreşte să facă legături aiurea, nefon-
date, între persoane care nici nu se 
cunosc, nici nu au mers în acelaşi pas, 
mai cu seamă, însuşi declarând că a 

fost omul fostului Patriarh Teoctist. 
Repet, Ioan Preoteasa şi Vieaceslav 
puteau să facă ce doreau ei, cât şi 
fostul Patriarh, asta nu înseamnă că 
tot ce se face în lume, hop-top, tre-
buie să apară şi Mitropolitul Onu-
frie Pop, că aşa doreşte autorul de la 
ASTRADROM, fără niciun temei. 
Publicaţia care a făcut aceste legă-
turi calomnioase, iată că este desfi-
inţată din 2010, iar despre sancţiu-
nile aduse lui Silviu Alupei, am 
vorbit deja. Din păcate, „roată-bina” 
prin care se rostogoleşte autorul de 
la ASTRADROM dorind să facă un 
articol incendiar, îl face mai degrabă 
întortocheat în aşa fel încât nimeni 
nu trage şi nici nu poate să tragă o 
concluzie.

Nu doar în postările anterioare, 
autorul arată că nu ştie despre ce 
vorbeşte. El invocă în continuare 
câteva canoane împotriva Mitropo-
litului Onufrie Pop şi cam greşeşte 
rău de tot. Dar, să cităm ce scrie: 
„Canonul 33 Laodicea (anul 343) 
spune: „Nu se cuvine a se ruga 
împreună cu ereticii, sau cu schis-
maticii”. Canonul 45 Apostolic 
(anul 50): „Episcopul sau prezbite-
rul sau diaconul, dacă numai s-ar 
ruga împreună cu ereticii, să se afu-
risească; iar dacă le-a permis aces-
tora să săvârşească ceva ca clerici 
(să săvârşească cele sfinte), să se 
caterisească”. Şi ca o ironie, toc-
mai Episcopii BOR, chiar şi Patri-
arhul, slujesc cu eretici, schismatici, 
clerici de alte confesiuni, încălcând 
aceste Canoane. Oare, autorul aco-
peră ce doreşte şi scrie ce pofteşte? 
Pentru a arăta cum se contrazice 
singur şi invocă nişte Canoane pe 
care chiar Biserica lui le încalcă, nu 
Mitropolia de Bergamo, voi aduce 
câteva fotografii care pot fi găsite 
de oricine pe internet şi în presa 
vremii, pentru a compara confuzia 
în care se află autorul cu intenţia lui 
de a scrie ceva din care nu reiese 
practic nimic.

Articol realizat  de Protopop 
NICOlAE CONStANtIN – 

Consilier economic al Mitropoliei 
de Bergamo, cu scopul 

demascării minciunilor din 
anumite blog-uri obscure şi forţe 

anti-creştinism.



Pag. 31 � An V, Nr. 1-3, Ianuarie–Martie 2015� An V, Nr. 1-3, Ianuarie–Martie 2015 An V, Nr. 1-3, Ianuarie–Martie 2015

Patriarhul Kiril al Moscovei împreună cu Cardinali  Catolici şi Reprezentanţi ai altor confesiuni necreştine

Episcopul Sofronie slujind cu episcopul 
Greco-Catolic de Oradea, Virgil Bercea

Mitropolitul Banatului Nicolae Corneanu, slujind cu 
Greco-catolici la timişoara, unde s-a şi împărtăşit

Papa Ioan Paul al II-lea şi Patriarhul 
teoctist slujind la Bucureşti

Patriarhul teoctist şi Papa Ioan Paul al II-lea
Slujind la Vatican

Patriarhul Constantinopolului Bartolomeu 
şi fostul Papă Benedict al XVI-lea  la Vatican

Actualul Papă Francisc şi Patriarhul 
Bartolomeu de Constantinopol, la Istambul
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I. GENERALITĂŢI

Definiţia Grupării Religioase 
este următoarea:

„Gruparea religioasă este forma 
de asociere fără personalitate juri-
dică a unor persoane fizice care, 
fără nicio procedură prealabilă şi 
în mod liber, adoptă, împărtăşesc şi 
practică o credinţă religioasă” 
(Articolul 6 - (1) din Legea nr. 
489/2006 privind libertatea religi-
oasă, Publicată în Monitorul oficial 
Partea I, nr. 11/8.01.2007.

Spre deosebire de Culte sau 
Asociaţii Religioase, Gruparea Reli-
gioasă nu are personalitate juridică 
(adică nu are formă de înregistrare 
juridică şi nu este obligată să facă 
demersuri în acest sens) din mai 
multe cauze, printre care şi lipsa 
numărului de membri necesar 
(impus de lege) pentru înfiinţarea 
unui Cult sau a unei Asociaţii Reli-
gioase. Cu toate acestea, Gruparea 
Religioasă beneficiază de mai multe 
drepturi, după cum reiese din Legea 
Cultelor Nr. 489/2006, precum:

– de a şi-o manifesta în mod 
individual sau colectiv, în public 
sau în particular, prin practicile şi 
ritualurile specifice cultului/grupării 
(Art. 2 - 1);

– este liberă de a stabili şi men-
ţine relaţii ecumenice şi frăţeşti cu 
alte persoane, culte sau grupări reli-
gioase şi cu organizaţiile inter-creş-
tine şi inter-religioase (Art. 4);

– Raporturile dintre culte, pre-
cum şi cele dintre asociaţii şi gru-
puri religioase se desfăşoară pe 
baza înţelegerii şi a respectului reci-
proc (Art. 13 - 1);

II. FORMA LEGALĂ DE 
FUNCŢIONARE

În acord cu Legea 489/2006, 
Gruparea Religioasă nu are formă 
juridică, nu este înregistrată con-
form cerinţelor impuse pentru Culte 
sau Asociaţii Religioase, fie din 
cauza numărului de membri, a con-
vingerilor religioase, fie din cauza 

activităţilor religiei respective. În 
România există grupări, care, prin 
convingere religioasă, nu doresc înre-
gistrarea Cultului respectiv; dar, prac-
ticile şi ritualurile reprezentative nu 
încalcă legile statului Român! Pentru 
a nu amputa libertatea religioasă chiar 
şi acestor persoane/Grupări, în acord 
cu Legile privind Libertatea Religi-
oasă ale Uniunii Europene, s-au dat 
formă legală de a funcţiona în cadre 
publice sau private, aceste persoane, 
numindu-le în mod legal „Grupări 
Religioase”.

Spre deosebire de Culte sau Aso-
ciaţii Religioase, Gruparea Religioasă 
nu deţine Cod Fiscal şi nu poate avea 
activităţi economice sau comerciale, 
decât prin adoptarea unei forme juri-
dice de funcţionare, în acord cu pre-
vederile legilor statului Român. Din-
colo de acest impediment, Gruparea 
Religioasă poate să-şi exprime faţă de 
membrii săi convingerile religioase, 
ritualurile şi chiar (părinţii) să ofere 
educaţie copiilor sau să aleagă ca 
aceştia să adere la respectiva Grupare 
Religioasă, în acord cu legea sus men-
ţionată.

III. ABUZURI INTERZISE 
PRIN LEGE

Statul Român, precum şi celelalte 
ţări care fac parte din Uniunea Euro-
peană, nu are dreptul să adopte o lege 
sau o practică prin care să impună o 
anumită religie cetăţenilor de pe teri-
toriul său. De asemenea, este interzis 
prin Lege constrângerea unei/unor 
persoane sau discriminarea, margina-
lizarea, defăimarea acesteia. (Art. 1 
(I) - (II) din Legea 489/2006).

A. Abuzurile forţelor de ordine:

În trecut, au fost cazuri prin care 
un anume Cult a impus/solicitat forţe-
lor de ordine ale poliţiei sau ale jan-
darmeriei să creeze presiuni asupra 
unor persoane sau Grupări Religioase. 
Indiferent de poziţiile Cultelor majo-
ritare într-o anumită regiune a ţării, 
Poliţia, Jandarmeria sau oricare alt 
organ al forţelor de ordine, nu are 

dreptul să deranjeze sau să urmă-
rească în mod ameninţător/sfidător. 
Pentru a nu se mai repeta astfel de 
cazuri (mediatizate chiar), Statul 
Român a adoptat următoarea Lege:

„Nimeni nu poate fi împiedicat 
sau constrâns să adopte o opinie 
ori să adere la o credinţă religi-
oasă, contrară convingerilor sale, 
şi nici nu poate fi supus vreunei dis-
criminări, urmărit sau pus într-o 
situaţie de inferioritate pentru cre-
dinţa, apartenenţa sau neaparte-
nenţa sa la o grupare, asociaţie 
religioasă sau un cult, ori pentru 
exercitarea, în condiţiile prevăzute 
de lege, a libertăţii religioase” 
(Art. 1 - (2).

B. Abuzurile Cultelor cu un 
număr majoritar de membri:

Teritoriul României nu este în 
proprietatea sau administrarea unui 
anume Cult. Fiecare cetăţean cu 
domiciliul stabilit în România are 
dreptul de a adopta orice convin-
gere religioasă şi nu poate fi supus 
unei discriminări. Drept urmare, 
omul are libertatea de a adera la 
orice Cult, Asociaţie sau Grupare. 
Forţele de ordine nu au dreptul de a 
se implica în vreo acţiune defăimă-
toare sau să facă presiuni unor per-
soane sau grupuri de persoane pen-
tru convingerile religioase, 
indiferent de părerea celorlalte 
culte, asociaţii sau grupări.

IV.  DREPtURIlE 
GRUPĂRIlOR RElIGIOASE

Gruparea Religioasă fără perso-
nalitate juridică, are dreptul de a-şi 
manifesta în public sau în  parti-
cular credinţa sau convingerile  reli-
gioase proprii (vezi Art. 2 – (1) din 
489/2006), indiferent care ar fi aces-
tea, câtă vreme nu încalcă legile 
statului Român sau nu manifestă 
învrăjbire religioasă sau discrimi-
narea altor Culte, Asociaţii Reli-
gioase ori Grupări Religioase din 
 România.

GRUPAREA RELIGIOASĂ
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I. Legislaţie Europeană

Articolul 21. - (1) „Orice 
discriminare bazată pe orice 
criteriu precum sex, rasă, 
culoare, etnie sau origine soci-
ală, trăsături genetice, limbă, 
religie sau credinţă, opinie 
politică sau de altă natură, 
apartenenţă la o minoritate 
naţională, proprietate, naştere, 
dizabilitate, vârstă sau orien-
tare sexuală este interzisă.” 
(Carta UE din Tratatul Consti-
tuţional al Uniunii Europene).

Articolul 13: „Fără a des-
considera prevederile celorlalte 
dispoziţii ale Tratatului şi în 
limitele puterii conferite de 
acesta Comunităţii Europene, 
Consiliul în unanimitate, acţio-
nând la propunerea Comisiei şi 
după consultarea cu Parlamen-
tul European, poate lua decizii 
necesare pentru combaterea 
discriminării bazate pe sex, 
origine rasială sau etnică, reli-
gie sau credinţă, dizabilitate, 
vărstă sau orientare sexuală.” 
(Carta UE din Tratatul Consti-
tuţional al Uniunii Europene).

I. Legislaţie Română

Articolul 2. - (1) „Potrivit 
prezentei ordonanţe, prin dis-
criminare se înţelege orice 
deosebire, excludere, 
restricţie sau preferinţă, pe 
bază de rasă, naţionalitate, 
etnie, limbă, religie, categorie 
socială, convingeri, sex, orien-
tare sexuală, vârstă, handicap, 
boală cronică necontagioasă, 
infectare HIV, apartenenţa la o 
categorie defavorizată, precum 
şi orice alt criteriu care are ca 
scop sau efect restrângerea, 
înlăturarea recunoaşterii, folo-

sinţei sau exercitării, în condiţii 
de egalitate, a drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale sau 
a drepturilor recunoscute de lege, 
în domeniul politic, economic, 
social şi cultural sau în orice alte 
domenii ale vieţii publice” (Capi-
tolul 1 din Ordonanţa de Guvern 
137/2000 actualizată la data 
11.04.2009).

Articolul 15: „Constituie con-
travenţie, conform prezentei 
ordonanţe, dacă fapta nu intră 
sub incidenta legii penale, orice 
comportament manifestat în 
public, având caracter de propa-
gandă naţionalist-şovină, de 
instigare la ură rasială sau naţi-
onală, ori acel comportament 
care are ca scop sau vizează 
atingerea demnităţii, ori 
crearea unei atmosfere de 
intimidare, ostile, degra-
dante, umilitoare sau ofen-
satoare, îndreptat împotriva 
unei persoane, unui grup de per-
soane sau unei comunităţi şi 
legat de apartenenţa acestora la 
o anumită rasă, naţionalitate, 
etnie, religie, categorie socială 
sau la o categorie defavorizată 
ori de convingerile, sexul sau ori-
entarea sexuală a acestuia” 
(Capitolul 2, Secţiunea a V-a din 
Ordonanţa de Guvern 137/2000 
actualizată la data 11.04.2009)

Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasă

publicată în 
Monitorul Oficial 

Partea I, nr. 11/8.01.2007

CAPITOLUL 1:

Art. 1. – (1) Statul român res-
pectă şi garantează dreptul fun-
damental la libertate de gândire, 
de conştiinţă şi religioasă al ori-

cărei persoane de pe teritoriul 
României, potrivit Constituţiei 
şi tratatelor internaţionale la 
care România este parte.

Art. 1. – (2) Nimeni nu 
poate fi împiedicat sau con-
strâns să adopte o opinie ori să 
adere la o credinţă religioasă, 
contrară convingerilor sale, şi 
nici nu poate fi supus vreunei 
discriminări, urmărit sau pus 
într-o situaţie de inferioritate 
pentru credinţa, apartenenţa 
sau neapartenenţa sa la o gru-
pare, asociaţie religioasă sau 
un cult ori pentru exercitarea, 
în condiţiile prevăzute de lege, 
a libertăţii religioase.

Art. 2. – (1) Libertatea reli-
gioasă cuprinde dreptul orică-
rei persoane de a avea sau de a 
adopta o religie, de a şi-o mani-
festa în mod individual sau 
colectiv, în public sau în 
particular, prin practicile şi 
ritualurile specifice cultului, 
inclusiv prin educaţie religi-
oasă, precum şi libertatea de 
a-şi păstra sau schimba cre-
dinţa religioasă.

Art. 2. – (2) Libertatea de 
a-şi manifesta credinţa religi-
oasă nu poate face obiectul 
altor restrângeri decât al celor 
care sunt prevăzute de lege şi 
constituie măsuri necesare 
într-o societate democratică 
pentru securitatea publică, 
protecţia ordinii, a sănătăţii 
sau a moralei publice ori pen-
tru protejarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale 
omului.

Art. 4. – Orice persoană, 
cult, asociaţie religioasă sau 
grupare religioasă din 
România este liberă de a sta-
bili şi menţine relaţii ecumenice 

LEGISLAŢIE
PRIVIND LIBERTATEA RELIGIOASĂ
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şi frăţeşti cu alte persoane, 
culte sau grupări religioase şi 
cu organizaţiile inter-creştine 
şi inter-religioase, la nivel naţi-
onal şi internaţional.

Art. 5. – (1) Orice persoană 
are dreptul să îşi manifeste cre-
dinţa religioasă în mod colec-
tiv, conform propriilor convin-
geri şi prevederilor prezentei 
legi, atât în structuri religi-
oase cu personalitate juri-
dică, cât şi în structuri fără 
personalitate juridică.

Art. 5. – (2) Structurile 
religioase cu personalitate juri-
dică reglementate de prezenta 
lege sunt cultele şi asociaţiile 
religioase, iar structurile fără 
personalitate juridică sunt 
grupările religioase.

Art. 5. – (3) Comunităţile 
religioase îşi aleg în mod liber 
structura asociaţională în care 
îşi manifestă credinţa religi-
oasă: cult, asociaţie religioasă 
sau grup religios, în condiţi-
ile prezentei legi.

Art. 5. – (4) În activitatea 
lor, cultele, asociaţiile religi-
oase şi grupările religioase 
au obligaţia să respecte Consti-
tuţia şi legile ţării şi să nu 
aducă atingere securităţii 
publice, ordinii, sănătăţii şi 
moralei publice, precum şi 
drepturilor şi libertăţilor fun-
damentale ale omului.

Art. 6. – (1) Gruparea 
religioasă este forma de 
asociere fără personalitate 
juridică a unor persoane 
fizice care, fără nicio pro-
cedură prealabilă şi în 
mod liber, adoptă, împăr-
tăşesc şi practică o cre-
dinţă religioasă.

Art. 13. – (1) Raporturile 
dintre culte, precum şi cele din-
tre asociaţii şi grupuri religi-
oase se desfăşoară pe baza 

înţelegerii şi a respectului 
reciproc.

Art. 13. (2) În România sunt 
interzise orice forme, mijloace, 
acte sau acţiuni de defăimare şi 
învrăjbire religioasă, precum şi 
ofensa publică adusă simboluri-
lor religioase. (…)

Rezultatul Proiectului de Lege 
(aflat în continuarea Legii 
489/2006)

Prima parte:
(...) În cadrul libertăţii 

religioase dreptul la liberă 
asociere are un conţinut larg 
şi generos, statul protejând 
atât grupările religioase, ai 
căror membri nu consideră 
necesar să exercite liberta-
tea lor în cadrul unei struc-
turi cu personalitate juri-
dică, cât şi structurile 
religioase cu personalitate 
juridică, anume cultele şi 
asociaţiile religioase.

NOTĂ:
Gruparea religioasă nu are o 

formă juridică de înregistrare. De 
fapt, nu există o astfel de preve-
dere legală care să impună Gru-
părilor Religioase înregistrarea 
sau raportarea numărului de 
membri ori al activităţilor desfă-
şurate în cadrul acestora, câtă 
vreme nu se încalcă prevederile 
legale şi constituţionale, dreptul 
la libertate şi exprimare. Cu alte 
cuvinte, Grupările Religioase 
beneficiază de aceleaşi libertăţi 
precum Cultele şi Asociaţiile reli-
gioase, pentru care există preve-
deri legale în scopul înregistrării. 
Spre deosebire de aceste persoane 
juridice, Grupările Religioase nu 
pot avea activităţi publice, decât 
în următoarele cazuri:

1. Înmormântarea unui mem-
bru al grupării (care necesită 
acces în public);

2. Deplasarea clericului la 
domiciliul unui membru pentru 

anumite servicii religioase spe-
cifice Grupării.

Pentru înfiinţarea unei Gru-
pări Religioase nu este necesară 
o hotărâre Judecătorească 
(întrucât nu deţine personali-
tate juridică – cod fiscal). Pen-
tru orice eventualitate, liderul 
grupării are tot dreptul să întoc-
mească un Proces Verbal 
NOTARIAL, împreună cu mem-
brii grupării, să ateste „în mode 
istoric” înfiinţarea grupării 
respective, deşi nu este impus 
prin lege acest lucru.

Una dintre cele mai celebre 
grupări religioase fără persona-
litate juridică este Gruparea 
„Misa” care până la adoptarea 
legii sus amintite, erau supuşi 
unor discriminări şi discreditări 
în masă, prin mijloacele de tele-
viziune şi presă scrisă. Aceste 
abuzuri nu se pot repeta şi în 
urma noii legi. Este indicat să 
existe un document (chiar mai 
multe) care să ateste înfiinţarea 
Grupării DVS, după data adop-
tării Legii sus menţionate. Acest 
document este necesar să fie 
notarial (de asemenea, de tip 
istoric) pentru a nu da prilejul 
celorlalte culte să vă discrimi-
neze sau să discrediteze Grupa-
rea DVS.

Statul Român nu este stăpâ-
nit de un singur Cult ori o Aso-
ciaţie sau Grupare, ci toate 
aceste forme religioase au drep-
turi egale de exprimare în mod 
individual, în public sau în par-
ticular, chiar şi în scopul de a-şi 
construi proprii aşezăminte 
specifice dogmelor proprii.

ADAOS:
Pentru orice eventualitate, 

se întocmeşte un proces verbal 
cu o parte a numărului de mem-
bri care au solicitat aderarea la 
aceea Grupare Religioasă, con-
siderând preotul lider, în faţa 
unui notar public.
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Documente privind 
succesiunea apostolicĂ a fostei 
Mitropolii de Milano Şi Aquileia
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e lângă Maica Dom-
nului, care se 
bucură de o cinste 
deosebită din partea 
Fiului Său, mai stau 

şi sfinţii. Biserica noastră 
Creştină Ortodoxă, înteme-
iată pe învăţătura Sfintei 
Scripturi şi a Sfintei Tradiţii, 
a cinstit întotdeauna pe sfin-
ţii cei bineplăcuţi lui Dum-
nezeu.

Ei s-au deosebit prin crân-
cena stăruinţă în credinţa lor 
întru apărarea învăţăturii 
celei drepte şi sfinte a Mân-
tuitorului Iisus Hristos, 
împotriva ereticilor şi a pri-
gonitorilor, fie prin trăirea 
unei vieţi înfrânate şi singu-
ratice, fie prin facerea de 
milostenii şi alte binefaceri, 
prin care şi-au atras harul şi 
binecuvântarea lui Dumne-
zeu. Din categoria sfinţilor 
fac parte apostolii, părinţii, 
mucenicii, cuvioşii şi  drepţii.

Sfinţii sunt acele persoane 
înzestrate cu harul lui Dum-
nezeu, care cu lumina fapte-
lor bune, pământul, cer au 
făcut. Sufletele lor sunt în 
mâna lui Dumnezeu, alcă-
tuind Biserica biruitoare, 
având în fruntea ei pe Mân-
tuitorul Hristos. Aceste 
suflete sunt mădularele ei 
nevăzute, trupul tainic al 
Domnului nostru Iisus Hris-
tos. În viaţa viitoare, sfinţii 
stau în cea mai apropiată 
legătură cu Cel ce stă în frun-
tea lor, cu Domnul nostru 
Iisus Hristos şi unii cu alţii 

alcătuiesc „ceata sfinţilor”, din 
care fac parte şi sfinţii îngeri. 
Biserica luptătoare sau cea 
văzută este şi ea trupul lui 
Hristos, care este în fruntea ei.

Între mădularele acestor 
două biserici, văzută şi nevă-
zută, trebuie să dăinuiască 
legătura ca între supuşii acelu-
iaşi împărat. „Căci precum tru-
pul unul este, şi are mădulare 

multe, iar toate mădularele 
trupului, multe fiind, sunt un 
trup, aşa şi Hristos” (1 Corin-
teni XII, 12).

Sfinţii, aflându-se în apro-
pierea lui Dumnezeu, cunosc 
prin harul Său toate nevoile 
celor rămaşi în viaţă, le aud 
rugăciunile ce le înalţă către 
Dumnezeu şi mijlocesc la El ca 
să fie împlinite. Dumnezeu 
pentru rugăciunile lor, se 
milostiveşte şi dă celor pentru 
care ei mijlocesc iertare într-o 
mai mare măsură. De aceea noi 

P
Cinstirea sfinţilor

trebuie mereu să-i chemăm 
pe sfinţi în ajutorul nostru. 
Sfânta Scriptură i-a îndem-
nat şi îi îndeamnă pe credin-
cioşi să se roage unul pentru 
altul, „că mult poate rugăciu-
nea stăruitoare a dreptului” 
(lacov V, 16).

Dacă rugăciunea drepţilor 
are trecere înaintea lui Dum-
nezeu, în timpul când ei se 
află în viaţa pământească, 
precum ne încredinţează şi 
nenumăratele minuni făcute 
de sfinţi, cu atât mai mult va 
avea ea putere şi după trece-
rea lor din viaţa pămân-
tească, atunci când se află în 
apropierea lui Dumnezeu.

Creştinii, când cinstesc pe 
sfinţi, pe Dumnezeu îl 
c instesc. Dacă Dumnezeu se 
cinsteşte prin sfinţi, care 
sunt mai aproape de El, 
atunci şi noi creştinii cin-
stindu-i pe sfinţi cinstim sau 
preamărim pe Cel minunat 
între sfinţi, adică pe Dumne-
zeu, căci „minunat este 
 Dumnezeu întru sfinţii Săi”. 
Cinstind pe sfinţi, trebuie să 
cinstim şi sfintele lor moaşte 
şi icoane care se împărtăşesc 
din harul lor dumnezeiesc şi 
mântuitor.

Biserica noastră dreptmă-
ritoare are o mulţime de 
rugăciuni către toţi sfinţii 
bineplăcuţi lui Dumnezeu. 
Să-i rugăm deci cu căldură 
dintr-o inimă sinceră şi plină 
de căinţă să mijlocească 
 pentru noi către bunul 
 Dumnezeu.


