
 
 
 

 

 
 

 

 
 

A Înalt Preasfinţitului Părinte, Dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop şi Mitropolit al 
Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa 

În anul mântuirii 2021 
 
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, 
 
După mai bine de un an de tulburare internaţională iată-ne ajunşi la 

finalul primei săptămâni a Postului 
Răstignirii Domnului, Dumnezeului şi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sau cum 
mai poartă numele în popor „Duminica 
Ortodoxiei”. În această zi am auzit la citirea 
Sfintei Evanghelii: „Natanael I-a zis: De 
unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: 
Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut 
când erai sub smochin.” (Ioan cap. 1, v. 48). 
Dumnezeu cunoaşte timpul, misiunea şi 
locul fiecăruia dintre noi. Pornind de la 
acest cuvânt ne face să ne amintim de cele 
scrise de Apostolul Pavel în Epistola către 
Romani: „Şi să nu vă potriviţi cu acest veac, 
ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să 
deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este 
bun şi plăcut şi desăvârşit” (Romani capitolul 12, vers. 2). 

Nu este o întâmplare să ne regăsim şi în acest an, chiar dacă nu 
împreună cu toţii, în Biserică, precum ne întâlneam înainte, ci constrânşi şi 
restricţionaţi, sunt bucuros să vă ştiu în viaţă, sănătoşi şi să mergem mai 
departe, rugându-ne unii pentru alţii. Cele care se petrec în aceşti ani nu sunt  
 
 
 
 



 
 
 
 

nici ele lucruri întâmplătoare. Libertatea, cum zice Apostolul Petru, ne-am 
folosit-o într-o direcţie diametral opusă. Acesta spunea: „Trăiţi ca oamenii 
liberi, dar nu ca şi cum aţi avea libertatea drept acoperământ al răutăţii, ci ca 
robi ai lui Dumnezeu” (I Petru, cap. 2, v. 16). 

Pare ca şi cum am trăi o libertate îngrădită din multe puncte de vedere, 
dar, în realitate, înainte să înceapă pandemia ne îngrădeam singuri libertatea 
prin diferite metode şi mijloace. Acum am înţeles că putem trăi şi altfel decât 
credeam înainte să izbucnească această pandemie. Nemulţumirile noastre de 
astăzi au şi o doză de încăpăţânare în ideea ca, neasumând felul real în care 
ne înrobisem pe noi înşine, am fost dislocaţi din diferite patimi. 

Dacă în această perioadă simţim constrângerea să ne gândim la 
înaintaşii noştri din primele secole de creştinism, care erau fericiţi doar dacă 
prindeau puţină libertate să participe, în ascuns, la Sfintele Slujbe. Fericirea 
creştinească fusese înlocuită cu „potrivirea acestui veac” şi scopul primordial 
cu delăsarea sau că ignorarea lucrurilor bune şi pentru trup şi pentru suflet. 
Acea libertate pentru primii creştini era cu adevărat un prilej de bucurie. 

Până să înceapă Pandemia de „Coronavirus” omenirea era din ce în ce 
mai rece faţă de Dumnezeu, de Biserică, de preot, abordând fiecare în parte 
câte o formă de „creştinism particular” care se rezuma doar la o simplă 
Cruce făcută înainte de culcare sau înainte de masă. După ce am început să 
vedem cum ne pleacă din această lume cunoştinţe, oameni apropiaţi sau 
prieteni, ne-a revenit dorul de Dumnezeu şi dorinţa de a merge la Biserică. 
Nu spun aceste lucruri despre frăţiile voastre, care aţi fost mereu prezenţi în 
Biserică la Sfânta Liturghie sau aţi chemat preoţii acasă. Mă refer la cealaltă 
categorie de oameni care devenise de multă vreme indiferenţi faţă de 
Dumnezeu şi de Sfintele Taine. 

Pe această cale tind să vă informez că am decis să-mi fac vaccinul 
împotriva virusului Covid-19 din varii motive temeinice şi poate chiar 
duhovniceşti. Am ales una dintre clinicile în care aveam încredere, din 
Timişoara şi mulţumesc lui Dumnezeu că sunt bine. Să nu fiu judecat că aş 
încerca să determin pe cineva să se vaccineze. Fiecare om este liber şi va fi 
liber să facă ceea ce crede că este bine pentru el. Din nefericire asistăm la o 
revoltă a frustrărilor omeneşti, răscoală pornită tocmai de la oamenii care 
nici înainte de Pandemie nu făceau altceva decât să conceapă diversiuni. 

Vreau să vă informez că serul vaccinului a fost desfăcut în faţa mea, de 
asemenea şi injecţia cu care mi-a fost administrat. Oricât de mic ar fi un cip 
RFID sau de alt fel, tot trebuie să se vadă. În această privinţă, iertaţi-mă 
dacă sunt prea dur, vorbesc despre vaccinare oameni care nu au văzut 
niciodată o doză de vaccin. Tot domniile lor nasc felurite teorii o dată la 
câţiva ani despre „sfârşitul lumii”, „cipuri biometrice”, răpirea libertăţii de  
 
 
 
 



 
 
 
 

conştiinţă, de gândire sau de intimitate. Deşi au trecut peste 30 de ani de când 
eu însumi asist la aceste diversiuni şi campanii agresive de înrădăcinare a 
fricii şi terorii în rândul populaţiei, observăm cu toţii că au fost doar vorbe 
goale. Fireşte că ei vor continua cu expresia „dacă nu se întâmplă acum, are 
să se întâmple mai târziu”. Acest târziu se tot prelungeşte în timp şi unii 
dintre oameni încep să se plictisească sau să se sature de astfel de diversiuni. 

Nu ne robeşte nimeni, ci noi înşine ne robisem cu patimile proprii! 
Astăzi strigăm împotriva măştilor obligatorii, dar ieri nu strigam împotriva 
dezmăţului societăţii. Astăzi ne opunem carantinei sau izolării, dar înainte nu 
ne îngrădeam pe noi înşine de la păcat. Astăzi ne războim cu toată omenirea 
speculând că toate lucrurile care se petrec sunt strict din vina celor ce conduc 
lumea. Acum să fim puţin cu luare aminte. Când creştinii devenise atât de 
numeroşi şi au condus lumea, de ce nu au rămas la cârma omenirii, 
complăcându-se în felurite fapte sau activităţi care au dus la „detronarea” 
lor din acele funcţii înalte? Nu este şi vina noastră că ne-am lăsat în bătaia 
vântului şi în cele din urmă, după ce ni se pare că alţii ne-au cucerit, ne-am 
victimizat că am fost cuceriţi din afară? Fireşte că da. 

Dumnezeu însuşi nu pedepseşte pe nimeni, nici pentru păcat, nici 
pentru virtute, nici pentru cădere şi nici dintr-un alt motiv în afara de 
păcatele împotriva Duhului Sfânt. Tot ceea ce se petrece în lume se datorează 
nouă, tuturor, pentru că în urma păcatului vine şi osândirea, acum fiind 
vorba doar de una trupească sau pământească. Cu toate acestea, vedem că 
Biserica lui Hristos merge mai departe şi va dăinui alte veacuri, secole sau 
milenii, pentru că oamenii vieţuiesc, cad sau se ridică, dar Biserica rămâne 
necăzută dacă păstrează dogma şi credinţa Sfinţilor Apostoli. 

În această săptămână a Postului Mare mă rog bunului Dumnezeu să ne 
întoarcem pe noi înşine la calea cea mântuitoare, să ne dezrobim mai întâi de 
propriile porniri pătimaşe şi să ne unim cu Hristos. Astfel, în corpul cel 
nefragmentat al Bisericii, prin Sfântul Potir, să fim comuniune de viaţă şi 
vindecare, de împăcare şi biruinţă, câte zile vom avea de trăit în lume. 

Vremurile vor trece şi anii şi toate perioadele acestea pe care le 
străbatem acum. Un lucru rămâne al nostru în veac: sufletul. Cu aleasă 
dragoste, cu îmbrăţişări părinteşti şi cu dor de fiecare dintre dumneavoastră, 

Al vostru rugător şi de bine doritor, 
† Dr. Onufrie Pop 

Arhiepiscop şi Mitropolit Primat 
 
Bergamo, 
21 martie 2021 
Nr. Reg. 335 
 
 
 
 


