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Har, milă, pace și bucurie de la 

Hristos Domnul, 
Iar de la  no i îmbrățișări și 

dragoste frățească! 
„Iata, vă bine vestesc vouă 

bucurie mare, care va fi 
pentru tot poporul. Că vi s-
a născut azi Mântuitor, 
Care este Hristos 
Domnul, în cetatea lui 
David” (Luca 2, 10-
11). Cu aceste cuvinte 
minunate a vestit 
îngerul Domnului 
păstorilor care erau în 
preajmă, că s-a născut 
Hristos, Dumnezeul şi 
mântuitorul sufletelor 
noastre! Cu aceste cuvinte 
vă întâmpin şi eu, cu dragoste frăţească, 
urându-vă totodată un călduros La mulţi 
ani! 

Prea cuvioşi şi prea cucernici Părinţi, 
Iubiţi credincioși și credincioase, 
Această Sfântă bucurie a vestirii 

Nașterii Lui Hristos vine în casele tuturor 
creștinilor ortodocși de pretutindeni, de 
acum 2000 de ani și până astăzi. Cu 
aceeași bucurie mare primesc drept 

măritorii creștini vestea începutului 
Mântuirii neamului creștinesc, 
precum s-au bucurat drepții acelor 
vremuri de Nașterea marelui 
Împărat și Dumnezeu, Iisus 

Hristos! Cu aceeași bucurie 
iată că ne-am adunat și noi, 

astăzi, în această Sfântă 
Biserică, să-i 
mulțumim Lui 
Dumnezeu Tatăl căci, 
nevrednici fiind noi, 
iată, ne-a trimis pe 
Singurul Său Fiu, să 
ia Trup omenesc din 
Fecioara Maria, să 
fie Dumnezeu și Om 
în același  timp și să 
aducă mântuire 

nouă, celor ce ne-am botezat în numele 
Sfintei Treimi, care păstrăm adevărata 
Credință, neschimbată de aproape 2000 de 
ani. 

Dumnezeu fiind, Mântuitorul s-a 
făcut Om, ca pe om să-l îndumnezeiască și 
să-l ridice înapoi la înălțime, după căderea 
strămoșului nostru, Adam. 

Dumnezeu și Omul, s -a întrupat 
pentru a chema la sine pe toți pruncii, 
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după cum însușii mai târziu spunea: 
„Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, 
căci a unora ca aceştia este împărăţia lui 
Dumnezeu” ( Sf. Ev. Marcu, capitolul 10, 
versetul 14). 

Dumnezeu Pruncul şi Mântuitorul, 
care astăzi se Naşte, 
a crescut în bunătate şi curăţie, să-i cheme 
la sine şi pe adolescenţi, dar şi pe cei mari! 
Toţi ne regăsim în chemarea 
Mântuitorului, adresată Sfinţilor Apostoli, 
zicând: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi 
împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi” 
(Evanghelia de la Sf. Ev. Marcu, capitolul 
11, versetul 28). Dumnezeu iubeşte tot 
omul care vine în lumină, la credinţă, vine 
să-şi plângă suferinţa, sau să-i 
mulţumească atunci când e fericit şi 
niciodată nu se leapădă de dânsul. 

Iubiţii mei fraţi întru Domnul, 
Îmi tresare sufletul când privesc, an 

de an, de când m-a rânduit Dumnezeu în 
preoţie, apoi în arhierie, să văd Bisericile 
împodobite cu suflete, în acest mare 

praznic. Oricât de frumoasă ar fi o 
Biserică, o Mănăstire, fie cât de mică sau 
mare, tot mai bine-i stă împodobită cu 
suflete. Vă mulțumesc și eu pentru 
osteneală, vă va mulțumi și Dumnezeu, și 
aici pe pământ și dincolo, în Împărăția cea 
Veșnică. Nu v-ați pornit spre mese bogate, 
nu v-ați ospătat din bunătățile cele de pe 
mesele fiecăruia, ci v-ați adus aminte de 
Hristos, Mântuitorul, ați lăsat toate și ați 
venit aici, în Sfânta Biserică. Este 
sărbătoare mare, praznic plin de lumină; 
dar, totuși, parcă mi-ar da lacrimile; însă, 
de bucurie că nu ați uitat că suntem 
creștini ortodocși, că avem un Mântuitor 
spre care toți v o m merg e la  un moment 
dat și nu în ultimul rând, n-ați uitat Patria 
noastră Sfântă mamă, care ne așteaptă 
acasă! 

Printre străini ne este dat să 
muncim, să luptăm și să ne ducem traiul, 
departe de bucuriile meselor și a 
rudeniilor, de copilași, de soți sau soții, de 
părinți și de cei dra g i. Ne-am fi bucurat 
dacă am fi fost alături de ei. Nicăieri în 
lume nu este mai bine ca acasă, oriunde 
am merge în lumea aceasta, o mai mare 
bucurie decât a sta la un loc cu cei dragi, 
nu putem găsi nicăieri! Chiar și așa, să nu 
ne întristăm, frații mei, să nu ne pară rău 
că ne-a dat Dumnezeu un loc unde să 
muncim, să câștigăm o pâine și să facem 
viața mai bună celor care au nevoie de noi, 
de acolo din țară, a acelora care ne iubesc 
și pe care îi iubim din tot sufletul. Noi toți 
suntem copilașii Lui Dumnezeu și de aceea 
ne ajută, chiar și dacă-i greșim. 

Dumnezeu este Tatăl care nu ne bate 
pe cât am fi meritat 
de mult, nu ne cere mai mult decât putem 
duce și nu ne uită niciodată, indiferent 
prin ce încercări trecem. Și aceste 
încercări sunt tot de la Dumnezeu, ca mai 
apoi, când vine o veste bună, să ne 
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bucurăm mai mult decât ar fi fost bucurie 
după bucurie. 

Frații mei dragi, românii mei iubi ți, 
Niciodată să nu ne uităm Biserica 

noastră dragă și țara care ne -a născut, 
cuvintele cărei limbi le-am rostit întâia 
oară și unde am copilărit cu drag. Suntem 
aici, departe, printre străini; dar, Biserica 
este Una, pretutindeni! Acum, în această 
Sfântă Biserică, se adeverește cuvântul Lui 
Dumnezeu, insuflat Sfântului Prooroc 
David, când a zis: „în tot locul stăpânirii 
Lui, binecuvintează suflete al meu pe 
Domnul” (Psalmul 102, versetul 22). 
Naşterea Lui Hristos este Una, pentru toţi, 
din toate ţările şi din toate neamurile 
pământului. Hristos, Domnul şi 
Mântuitorul, nu s-a născut pentru un 
popor, pentru o ţară sau rasă, ci pentru 
toţi, după cum spune Sfântul Apostol 

Pavel: „voieşte ca toţi oamenii să se 
mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să 
vină” (Epistola către Timotei, capitolul 1, 
versetul 4).  

Dacă Dumnezeu, din măreţia 
Cerurilor, a binevoit să vină printre noi, să 
ne aducă daruri şi binefaceri, ca mai apoi 
să se răstignească pentru a noastră 
mântuire, după cum spunem şi în „Crez”, 
în zilele domniei lui Pilat din Pont, 
batjocorit şi umilit de păgâni, să nu ne 
întristăm nici noi, când trecem prin 
suferinţe, căci, zice Domnul: „Dacă vă 
urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai 
înainte decât pe voi M-a urât” (Evanghelia 
de la Sf. Ev. Ioan, capitolul 15, versetul 
18). Nu este un motiv de deznădejde nici 
necazul, nici supărarea, pentru că Hristos 
ne dă la fiecare bucurii şi întotdeauna 
după ploaie, iese şi soarele, iar după 
noapte vine şi ziua. Vă îndemn pe toţi, să 
mulţumim cu toţii Lui Dumnezeu pentru 
toate, cum spunea Sfântul Ierarh Ioan 
Gură de Aur: „Slavă Lui Dumnezeu pentru 
toate”. Slavă Ţie Doamne, să spunem şi 
noi, pentru că ne-a i da t prilejul să 
participăm la această Sfântă Liturghie de 
ziua Naşterii Tale; mărire Ţie Doamne, că 
ne-ai dăruit căldură şi bunătate; îţi 
mulţumim pentru toate! Amin! 

Fraţi creştini, 
De la căderea strămoşului Adam în 

neascultare, prin mâncarea fructului oprit 
de Dumnezeu, nici un om născut din parte 
femeiască nu a putut să urce în Împărăţia 
Lui Dumnezeu. Singurii care au intrat în 
Rai, după căderea Lui Adam, au fost 
Sfinţii Prooroci Ilie şi Enoh, pentru că 
misiunea acestora nu se termina la acea 
vreme, ci la sfârşitul veacurilor când iarăşi 
vor veni. Chiar dacă alţii aveau viaţă 
îmbunătăţită, şi de aici nu face excepţie 
Sfinţii Noe, Avraam, David, Daniel şi toţi 
ceilalţi din Vechiul Testamen; dar, Porţile 
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Împărăţiei Lui Dumnezeu erau încuiate. 
Trebuia să aştepte toţi, bărbaţii drepţi şi 
cuvioasele femei, până când va veni un 
Mântuitor, trimis de Dumnezeu, 
Împăratul Slavei. Care dintre frăţiile 
voastre aţi participat la Sfinţirea unei 
Biserici, aţi văzut cum este închipuită 
venirea Lui Hristos, bătând la uşă şi 
zicând: „Deschideţi porţile voastre şi va 
intra Împăratul slavei” pentru a ridica de 
la Iad, înapoi în Raiul desfătărilor veşnice, 
pe toţi drepţii din vechime. Dacă înainte 
de Naşterea şi Învierea Lui Hristos nu se 
putea mântui nimeni, acum oamenii au 
posibilitatea mântuirii; dar nu o doresc, 
nu o caută, n-au nevoie de Biserică. Se 
gândesc că pentru ei nu există moarte, nu 
există sfârşit al acestei vieţi, nu vine ziua 
Judecăţii şi răspunsul pentru fiecare faptă. 
Aceştia cred că împărăţesc lumea şi vor 
trăi la nesfârşit. Aici vreau să atrag atenţia 
cu privire la interesul unora faţă de 
„Sfârşitul Lumii”. Pentru ce ne-ar interesa 
atât de mult pe noi, când moare lumea, 
dacă noi nu ştim când murim noi? Aici se 
vede nălucirea diavolului şi înşelarea 
omului, să creadă că el trăieşte cât e lumea 
şi moare totodată cu toţi. Nu este deloc 
aşa! De la facerea lumii până în prezent au 
trecut 7 5 2 3 de a ni…  Care om a  tră it de 
atunci până acum? Deci, fraţii mei, să nu 
ne amăgim şi să-l dă m la  o  parte pe 
Dumnezeu din viaţa noastră, pentru că tot 
înaintea Lui vom merge şi de El vom avea 
nevoie la Judecata de Apoi. 

Nu doar diavolii vin în lume să înşele 
oamenii şi să-i tragă după el la osânda cea 
veşnică, ci vin şi mesagerii lui. Vă voi da 
doar câteva exemple, pentru a vă lămuri 
pe scurt care sunt aceştia şi cu ce 
învăţături vin la noi. Cu toţii aţi văzut un 
sectar care vine cu „Biblia” după el şi 
caută să atragă oamenii la necredinţa lor. 
În vorbele lor se  găsesc astfel de expresii: 

Maica Domnului nu a fost fecioară după  
Naşterea Lui Hristos, ci a mai avut copii. 
Ei pretind că merg după Biblie; arată 
câteva versete în care Sfântul Apostol 
Iacov sau alţi Apostoli sunt numiţi „fraţii 
Domnului”. Acum ce să înţelegem? Dacă 
eu m-am adresat frăţiilor voastre cu 
„fraţilor”, toţi avem o mamă biologică? În 
mintea  lor a şa  ar fi; da r, v ă  v o i citi ce 
spune Biblia despre Maica Domnului, să 
vedeţi că sectarii mint cu neruşinare pe 
oamenii care au o biblie, spun că sunt 
ortodocşi, dar nu o citesc în esenţa 
Ortodoxă, ci doar fugitiv, sau nu o citesc 
deloc. Aveţi Psaltire acasă? O citiţi. Aţi 
ajuns acolo unde zice, David: „Stătuta 
Împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în 
haină aurită şi preaînfrumuseţată”? Acest 
cuvânt se găseşte la psalmul 44, versetul 
11. De asemenea, tot în psaltire găsim: 

„Toată slava fiicei Împăratului este 
înăuntru, îmbrăcată cu ţesuturi de aur şi 
prea înfrumuseţată. Aducese-vor 
Împăratului fecioare în urma ei” (Psalmul 
45, 15-16). 
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Deci, ne întrebăm, cât de mare este 
Maica Domnului şi cât de jos o coboară 
sectarii? Să aflăm răspunsul la această 
întrebare, trecem iarăşi prin Biblia pe care 
o invocă ei, dar ascund unele lucruri. Şi 
înainte aş dori să spun că minciuna nu este 
de la Dumnezeu, ci de la diavol! Deci, 
mesagerii cui sunt ei? Ai diavolului. Iată şi 
răspunsul, din Sfânta Scriptură: „Pentru 
aceasta Domnul meu vă va da un semn: 
Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte 
fiu şi vor chema numele lui Emanuel” 
(Isaia 7,14). Deci, Isaia prevesteşte 
Naşterea Domnului din fecioară cu exact 
736 de ani înainte! Nu doar atât, ci 
mergem mai departe. Trecem la proorocia 
lui Ezechiel, cu 622 de ani înaintea 
Naşterii Lui Hristos. Pe acest Proroc l-a 
ales Dumnezeu şi i-a dat lui pământ mult 
unde să stăpânească şi să înmulţească 
neamul omenesc, după porunca dată şi lui 
Adam „creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi 
pământul. Ajuns pe acest pământ, 
Ezechiel a adormit şi i s-a arătat 
Dumnezeu. L-a dus într-un loc minunat şi 
i-a arătat o poartă Sfântă, vorbindu-i în 
pilde: „Și mi-a zis Domnul: Poarta aceasta 
va fi închisă, nu se va deschide și nici un 
om nu va intra pe ea, căci Domnul 
Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De 
aceea va fi închisă” (Ezechiel 44, 2). Deci, 
Poarta prin care va veni Domnul, a fost 
pântecul Maicii Domnului, Fecioara 
Maria, căci n-a venit prin altă poartă, într-
un alt mod, ci născându-se. O vesteşte 
proorocul ca fiind fecioară înainte de 
naştere? O vesteşte ca fiind poartă închisă 
înainte şi după intrarea şi ieşirea Lui 
Hristos?  Da ! Şi a cum v ă întreb încă  o 
dată: cine i-a trimis pe aceşti mesageri 

care umblă cu Biblia la sub braţ şi spun 
oamenilor care nu cunosc, doar ceea ce 
doresc ei, ocolind multe adevăruri? Ai 
diavolului! 

După cum spuneam, unii cred că nu 
mor niciodată şi n-au nevoie de 
Dumnezeu; alţii cred că trăiesc veşnic şi se 
gândesc doar la cele trupeşti, iar alţii 
poate că din cauza timpului, nu găsesc o 
scăpare să citească. Pentru aceea noi, 
preoţii şi episcopii, suntem datori să vă 
aducem rezumate la aceste probleme 
destul de importante, nu pentru a vă 
plictisi, ci pentru a vă face atenţi să 
rămânem în Credinţa cea Adevărată. Nu 
trăim veşnic şi vine ceasul când vom 
răspunde şi noi pentru ceea ce facem; dar, 
dacă ne vom îndepărta de Dumnezeu, 
chia r şi amă g iţi, crezâ nd că  este un 
Dumnezeu pentru toţi şi toţi se mântuiesc, 
greşim! Nu vom avea mântuire! Aşadar, 
mă bucur că v-am putut rosti acest cuvânt, 
că nu v-aţi plictisit ascultând şi plecaţi 
acasă cu ceva veţi ruşina pe un sectar. 
Chiar dacă el găseşte răspunsul la orice, 
pentru că diavolul este mai vechi decât 
noi, oamenii, are experienţa răstălmăcirii; 
noi, trebuie să urmăm Lui Hristos, 
Dumnezeu, care este mai-nainte de toate şi 
de toţi! 

Rog pe Bunul Dumnezeu să vă 
binecuvinteze casele, familiile, mesele, să 
vă dăruiască ani plini de prosperitate şi 
bucurie şi totdeauna să veniţi şi să-i 
mulţumiţi Lui Dumnezeu, din toată inima, 
şi aşa nici El nu ne va uita pe noi câte zile 
v o m tră i pe acest pămâ nt şi nici după ce 
vom pleca la veşnicie! Să rostim cu toţii, cu 
bucurie mare: Hristos se Naşte, slăviţi-l! 
Amin! 

Din mila Lui Dumnezeu, Dr. Onufrie Pop Arhiepiscop şi Mitropolit al 
Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe de  

Bergamo şi Europa, Italia. Anul mântuirii 2016. 
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LĂMURIRI PRIVIND TAINA SFÂNTULUI BOTEZ 
 

Întrucât am primit foarte multe 
informații de la credincioșii Mitropoliei 
noastre, cum că unele „feţe bisericeşti” dar 
si unii ”așa ziși credincioși” din diverse 
parohii din Italia, încearcă din răsputeri 
să influenţeze negativ prezenţa oamenilor 
la slujbă si de a nu mai boteza, dorim să 
facem câteva lămuriri privind situaţia 
canonică a Sfântului Botez: 

„Este un Domn, o credinţă, un botez, 
Un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este 
peste toate şi prin toate şi întru toţi. Iar 
fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după 
măsura darului lui Hristos” (Efeseni cap. 
IV, versetele 5-7). 

Pornind de la acest cuvânt al 
Sfântului  Apostol Pavel, cunoaştem esenţa 
credinţei şi naşterea acesteia în fiecare 
dintre noi, prin Sfântul Botez, care se 
săvârşeşte o singură dată, simbolizând 
„moartea pentru păcate şi învierea pentru 
Dumnezeu”.  

Botezul  este o Sfântă Taină 
irepetabilă în contextul canonic al 
săvârşirii acestuia. Este instituit de Sfântul 
Prooroc Ioan Botezătorul şi Înainte 
Mergătorul Domnului, devenind puntea de 
trecere a omului de la păgânism sau 
ateism, la Credinţa Creştină. Chiar şi 
Mântuitorul Iisus Hristos a avut un singur 
botez, iar nu două (adică tăierea împrejur 
– botezul iudaic – şi Botezul în apa 
Iordanului). Însăşi Sfânta Evanghelie ne 
relatează acest lucru: „Iisus a răspuns: 
Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte 
cineva din apă şi din Duh, nu va putea să 

intre în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este 
născut din trup, trup este; şi ce este născut 
din Duh, duh este. Nu te mira că ţi-am zis: 
Trebuie să vă naşteţi de sus” (Sf. Ev. Ioan 
cap. III, vers. 5-7). Închipuirea Botezului, 
sau definiţia sa dată de însuşi Mântuitorul 
Iisus Hristos este: „Naştere”. Acesta este 
începutul, orice păcat se curăţă, nimic nu 
rămâne din trecut şi tot omul se înnoieşte 
în haina albă a curăţirii sufletului. 

La rândul Său, Hristos şi-a trimis 
ucenicii să propovăduiască cuvântul la 
toate neamurile pământului, ca toţi cei ce 
vor primi lumina învăţăturii Sfintei 
Evanghelii, să se renască prin Taina 
Botezului, după cum însuşi le zice 
Apostolilor Săi: „Drept aceea, mergând, 
învăţaţi toate neamurile, botezându-le în 
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh, Învăţându-le să păzească toate câte v-
am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în 
toate zilele, până la sfârşitul veacului. 
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Amin” (Sf. Ev. Matei cap. XXVIII, vers. 19 
– 20). 

Botezul săvârşit în numele Sfintei 
Treimi, „din Apă şi din Duh” după 
porunca Mesianică este „începătura 
mântuirii”. Botezul se poate săvârşi doar 
în acest fel; însă, are multe alte aspecte, 
cum ar fi: 

1. Po a te fi să v ârşit de un simplu 
mirean ortodox; 

În cazurile excepţionale, când copilul sau 
omul poate muri fără nădejdea Mântuirii, 
pentru dragostea măreaţă a Lui 
Dumnezeu, Sfântul Botez  se săvârşeşte de 
către orice mirean, femeie sau bărbat, 
călugăr sau diacon, dacă nu se află nici un 
preot în imediata apropiere. Despre 
această situaţie ne vorbeşte Sfântul 
Nichifor Mărturisitorul: 

„De nevoie, şi monahul simplu şi 
nepreoţit botează copil (sau adult), tot aşa şi 
diaconul. Pruncii cei nebotezaţi, când nu 
este de faţă preotul, se permite a-i boteza 
oricine s-ar întâmpla să fie acolo, măcar şi 
însuşi tatăl lor, sau orice om, numai să fie 
creştin” (Canoanele 6 şi 7 ale Sf. Nichifor 
Mărturisitorul). 
2. Poate fi săvârşit chiar de el însuşi; 

Botezul poate fi săvârşit chiar şi de 
persoana în sine, dacă este mare şi poate 
săvârşit această Taină. Acest model de 
Botez personal îl găsim în Sinaxar la data 
de 22 martie, când se face pomenirea 
Sfintei Mucenice Drosida, fiica 
împăratului Traian. Aceasta a îmbrăţişat 
Credinţa în Hristos contrar învăţăturilor 
păgâne ale tatălui ei, împăratul Traian. 
Când a fost aflată, chiar părintele ei i-a 
hotărât moartea în chinuri groaznice, 
nefiind de acord, ca ea să devină Creştină. 
De aici relatează Sinaxarul: „Iar Drosida 
dezbrăcând îmbrăcămintea cea 
împărătească, a ieşit uşor, fără să prindă 
cineva de veste. Şi, pe când mergea spre 
locul de chinuri, se gândea întru sine, 
zicând: "Cum mă voi duce la Dumnezeu, 
neavând îmbrăcăminte de nuntă? Căci nu 
am primit Botezul şi sunt încă necurată! Ci, 
Împărate al împăraţilor, Doamne Iisuse 
Hristoase, iată am renunţat la împărăţia 
mea pentru Tine, ca să mă aşezi portar al 
împărăţiei Tale. Tu, deci, Cel ce Te-ai 
botezat pentru noi, botează-mă în Duhul 
Sfânt!" Şi zicând acestea, scoţând mirul pe 
care îl luase cu sine din cămara ei şi 
aruncându-se într-un bazin în care se 
aduna apa din ploaie, ca într-un lac, s-a 
botezat, zicând: "Se botează roaba lui 
Dumnezeu, Drosida, în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh". (Sinaxarul 
Ortodox - 22 martie). 

3. Poate fi săvârşit de eretici; 
Acesta este cel din urmă mod al 

primirii Botezului. Dogmatic vorbind, 
ereticii nu pot săvârşi nimic, iar acest 
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aspect îl vom regăsi explicat în Sfintele 
Canoane (Pidalionul): 

„Am hotărât să-i întrebăm pe fraţii 
noştri Sirikie şi Simplician, despre pruncii 
botezaţi de ereticii donatişti, dacă nu cumva 
pentru necunoştinţa prunciei lor, să fie 
socotiţi nevrednici pentru slujirea Sfântului 
Altar, când se vor întoarce către Biserica lui 
Dumnezeu cu mântuitoare voinţă, când vor 
fi majori” (Canonul 55 Cartagina, din 
PIDALIONUL de la anul 1844). 

Despre Botezul săvârşit de ereticii 
Donatişti, găsim referiri mai concrete în 
tâlcuirea acestui Canon al Sinodului din 
Cartagina: „…În canonul acesta hotărăşte 
Sinodul din Cartagina ca să întrebe pe 
sinepiscopii cei din Italia, cu ce chip să 
primească pe pruncii cei botezaţi de ereticii 
donatişti, şi dacă se cuvine să devină preoţi 
mai apoi, având botezul ereticilor, când se 
vor întoarce la dreapta slăvire crescând în 
vârstă şi în minte. Iar în canonul 66 
rânduieşte, că aceştia să se primească la 
dreapta slăvire prin punerea mâinilor 
arhiereului, ori a preotului, şi prin 
anatematisirea rătăcirii donatiştilor, fără a 
se boteza încă o dată” (Din PIDALION, 
tâlcuirea Canonului 55 al Sinodului din 
Cartagina). 

După cum am amintit mai sus, nimic 
din cele săvârşite de eretici nu aduc 
mântuire; însă, Botezul nu se repetă, 
considerându-se începutul mântuirii abia 
atunci când aceştia renunţă la erezia lor, 
lăsând învăţătura greşită şi îmbrăţişând 
adevărul Sfintei Evanghelii a 
Mântuitorului Hristos. Acest lucru ni-l 
argumentează şi Canonul 66 al aceluiaşi 
Sfânt Sinod: „…După vechea rânduială să 
se primească unii ca aceştia din numele 
rătăcirii prin punere peste ei a mâinii, 
precum învaţă Sfântul Apostol zicând: „Un 
Dumnezeu, o credinţă, un Botez” şi ceea ce 
este datorie odată a se da nu-i slobod a se 
repeta, după ce se va anatematisi numele 
rătăcirii, prin punerea mâinii peste ei se vor 
primi în Biserica cea Adevărată” (din 
Canonul 66 al Sfântului Sinod din 
Cartagina). 

În decursul istoriei Biserica a primit 
şi botezul săvârşit de ereticii arieni, deşi 
învăţătura lor era împotriva Sfintei 
Treimi, doar Botezul făcându-se în trei 
afundări. De asemenea, a fost acceptat 
botezul mai multor categorii de eretici, 
doar pentru virtutea modului în care era 
săvârşit Botezul, chiar dacă învăţătura 
acestora era greşită. Aceasta ne este 
explicată tot în Cartea Sfintelor Canoane 
ale Bisericii Ortodoxe:  „...botezul 
evnomianilor, şi al savelianilor nu l-au 
primit, iar pe al arienilor şi al 
macedonenilor l-au primit, de vreme ce de o 
potrivă, şi evnomianii, arienii, şi 
macedonenii sunt cu totul cumpliţi eretici?” 
(…) „Botezul altor eretici l-a primit, şi al 
altora nu. Însă pe lângă cuvântul iconomiei 
a stat şi cea de-a doua pricină: ereticii aceia 
al căror botez l-a primit Sinoadele, păzeau 
neschimbat felul şi materia Botezului 
ortodocşilor şi se botezau după forma 
soborniceştii Biserici; Iar ereticii aceia, al 
cărora botez nu l-au primit, au schimbat 
săvârşirea Botezului şi au denaturat-o, 
adică chipul felului, sau întrebuinţarea 
materiei şi a afundărilor”. (Din 
PIDALION, la jumătatea Tâlcuirii 
Canonului 46 al Sf. Apostoli). 
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Aceste câteva Sfinte Canoane ale 
Sfinţilor Părinţi şi exemple aduse până 
acum ne-au lămurit ce înseamnă Sfântul 
Botez, de cine se săvârşeşte, de cine se 
poate săvârşi în cazuri de excepţie, dar 
mai ales cum este făcut Botezul, fiind cea 
mai importantă caracteristică pentru care 
poate fi considerat canonic sau să nu fie 
primit de Biserică. Prin urmare, orice om 
trece la Biserica Ortodoxă, iar Botezul său 
este săvârşit prin trei afundări, aceluia nu 
i se mai repetă Sfânta Taină! Chiar şi 
acelora care săvârşesc anumite greşeli 
dogmatice (de învăţătură), nu ne este 
permis ca  şi Episco pi sa u Preo ţi să  le 
repetăm Botezul,  doar numai în cazul în 
care acesta nu a fost săvârşit în numele 
Sfintei Treimi şi prin trei afundări 

Pe alocuri, Bisericile Ortodoxe 
(Patriarhiile) au adoptat „recunoaşterea” 
botezului altor categorii de eretici, 
protestanţi şi neoprotestanţi care nici nu 
au aceeaşi formă, nici aceeaşi formulă si 
nici chiar mărturisire. Aici se încalcă 
abuziv hotărârile dogmatice ale Sfintelor 
Sinoade, fără a avea acest drept acesta, 
nici un episcop, mitropolit sau patriarh, 
toţi fiind datori să respecte hotărârile 
Sfintelor Sinoade. 

În virtutea faptului în care 
Patriarhia BOR, sau Episcopia Ortodoxa 
Română a Italiei, recunoaşte şi primeşte 
botezuri săvârşite necanonic de către 
eretici de multe feluri, fără să ţină cont 
cum învaţă Sfinţii Părinţi de felul 
săvârşirii Botezului, este o erezie cumplită 
a acestor exemple de preoţi care ajung să 
îmbrace veşmintele preoţeşti fără să aibă 

măcar cea mai puţină cunoaştere despre 
rânduielile pe care au voie să le facă sau 
nu, indiferent de ce orgolii sau ură au 
asupra cuiva. În viziunea lor, care se 
dovedeşte a fi o încercare de a speria 
credincioşii doar pentru a-i manipula, 
Botezul Ortodox trebuie repetat dacă „nu 
ai chitanţă cu suma achitată la Parohia 
respectivă” fără să-i mai intereseze ce 
învaţă Dumnezeu, ce învaţă Sfinţii Părinţi; 
poate, fără îndoială, mulţi au înlocuit 
Credinţa cu ateismul şi credinţa în bani, 
altfel nu se justifică aroganţa unor astfel 
de „modele” nedemne de urmat pentru 
tinerii preoţi care abia acum păşesc pe 
cărarea slujirii Lui Hristos. 
După cum există proverbul „fiecare 
pădure are uscături” aşa şi în Biserică, se 
pot găsi exemple de „preoţi” mai puţin 
devotaţi Sfântului Altar şi mai mult 
orgoliilor proprii care antrenează ură, 
răutate, sau invidie. Din acest punct de 
vedere putem să tragem concluzia că 
episcopul acestora, probabil îi îndeamnă 
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să facă orice erezie, chiar să încalce Sfânta 
Scriptură sau Sfintele Canoane, doar 
pentru a-şi a ră ta  în public ura  pe ca re o  
poartă anumitor persoane. Dacă datoria 
lor este de a-şi manifesta public erezia 
aceasta – pentru că repetarea Botezului 
prin trei afundări în numele Sfintei 
Treimi, este o MARE EREZIE – nu ne 
rămâne decât să ne întrebăm: Oare, mai 
crede cineva în Dumnezeu, dintre aceşti 
preoţi care ajung să-şi bată joc de Sfântul 
Botez doar pentru bani? 

Prin cele relatate, am încercat să vă 
lămurim cu privire la întrebările 
dumneavoastră dacă „Patriarhia 
Ortodoxa  Română  recunoaşte botezul 
nostru”. Conform Canoanelor Universale 
ale Bisericii Ortodoxe, Patriarhia 
Română, Episcopia Italiei, sau alte 
Episcopii, sunt obligate să recunoască 
DOAR BOTEZURILE ORTODOXE, aşa 
învaţă Sfinţii Părinţi! Acelor preoţi care 
mai încearcă să „facă bani” prin repetarea 
Sfântului Botez, vă rugăm să le amintiţi ce 
ne învaţă Sfântul Apostol Pavel, pentru că 
noi, în Biserica Ortodoxă, urmăm Sfinţilor 
Apostoli şi Sfinţilor Părinţi, nu unor 
oameni simpli, ajunşi şi ei în funcţii 
clericale, iar acum încearcă să facă o 
afacere pe seama naivităţii. 

Dacă aveţi exemple concrete de 
preoţi răzvrătiţi împotriva Sfintelor 
Canoane, care au îndrăznit să primească 
botezuri de la protestanţi, iar pe cele 
Ortodoxe le-au repetat, adresaţi-vă 
Episcopului locului printr-o scrisoare, 
fapta aceasta fiind o gravă abatere de la 
disciplina dogmatică a practicării Sfintelor 
Taine în Biserica Ortodoxă. În cel mai rău 
caz, după cum învaţă Sfinţii Părinţi de la 
Sinodul din Cartagina, nu se poate 
confirma Botezul prin repetare, ci doar 
prin „punerea mâinilor” adică prin 
rugăciunea preotului, nicidecum prin 
repetare, această practică fiind săvârşită 
în ascuns de către preoţi care încalcă 

Canoanele Bisericii Ortodoxe doar pentru 
a face bani din Sfintele Taine.  

Avem nădejdea că Învăţăturile 
Sfintei Evanghelii şi ale Sfinţilor Părinţi v-
au lămurit şi întărit în păstrarea Credinţei 
şi oprirea abuzurilor săvârşite de anumiţi 
 preoţi, ajunşi în posturi autentice fără nici 
un fel de credinţă, cultură sau sfială prin 
ceea ce fac. Noi, suntem oameni şi putem 
greşi; însă, călăuza noastră spre mântuire 
trebuie să fie învăţătura Sfinţilor Părinţi, 
iar nu în totalitate a unor duhovnici sau 
preoţi care, din lupta ispitirii, pot să cadă! 
Urmăm învăţăturile preotului, atât timp 
cât acesta păzeşte cu stricteţe Sfintele 
Canoane şi Învăţăturile Sfinţilor Părinţi, 
fără de care nimic nu este valabil, ci doar 
formalism adoptat de la credinţele păgâne. 
Aceste cazuri trebuie constatate şi 
îndreptate, pentru că noi nu trăim veşnic 
aici să ne împărţim la nesfârşit orgolii, ură 
şi răutate; ci, vine ziua în care mergem 
înaintea Lui Dumnezeu şi trebuie să 
răspundem cum am păzit Sfânta 
Evanghelie; a oamenilor, sau a Lui 
Hristos? Amin! 

 
 
 



11 
 

VIZITĂ PASTORALĂ LA TIMIȘOARA  
 

În data de 15 decembrie 2015 Înalt Prea Sfinția sa Dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop de 
Bergamo și Mitropolit Primat, a efectuat o vizită canonică în Timișoara, iar pe 19 
decembrie la Rodna, jud. Bistrița Năsăud. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vizită canonică la Misiunea Creștin Ortodoxă din Timișoara. 
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