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PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI, ÎN ANUL 2019 DE LA HRISTOS,  

A ÎNALT PREA SFINŢITULUI PĂRINTE 
DR. ONUFRIE POP 

ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT AL 
MITROPOLIEI AUTONOME CREŞTIN ORTODOXE DE BERGAMO ŞI EUROPA 

 
Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, 
Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul! 
 
Bucuria Naşterii Lui Hristos să vă 

încălzească prin cu cele mai înalte vibraţii 
sufleteşti, iar anul 2020, să fie pentru 
frăţiile voastre unul îmbelşugat, încununat 
cu progrese familiare, personale şi 
profesionale! 

Naşterea Lui Hristos este cel mai 
semnificativ eveniment pentru istoria 
omenirii, de la facere lumii şi până în zilele 
noastre. Momentul a fost mult aşteptat din 
vechime, prevestit cu câteva sute şi chiar 
mii de ani. Când a sosit momentul să se 
împlinească premoniţiile antice, S-a Născut 
Pruncul, dintr-o copiliţă, Fecioară, cu 
numele Maria, care era luată în grijă de 
bătrânul Iosif. Acesta a trăit până la vârsta 
de 110 ani, adică până la împlinirea vârstei 
de 13 ani ai Mântuitorului Iisus Hristos. În 
anul Naşterii Sale, bătrânul Iosif avea 
vârsta de 97 de ani, conform celor mai 
timpurii scrieri ale Părinţilor Bisericii din 
primele 3 secole. 

Apostolul Pavel spune: „cu adevărat, 
mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu 
S-a arătat în trup” (I Timotei, cap. 3, vers. 
16). Adică, Cel ce a făcut toate şi prin care 
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toate au luat fiinţă, acum se întrupează şi 
vine în întâmpinarea oamenilor care se 
ridică dintr-o rătăcire de peste 5000 de ani. 
Pe aceştia-i primeşte cu bucurie înapoi, la 
sânurile Sale Părinteşti. Într-un cuvânt, 
„cel vechi de ani şi veşnic de zile, 
binevoieşte să se facă prunc nou”, ca prin 
pruncia Lui să ne înnoiască şi pe noi. 

Acelaşi Apostol Pavel mai zice: 
„roadele Duhului sunt: dragostea, bucuria, 
pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, 
facerea de bine, credinţa, blândeţea, 
înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca 
acestea nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui 
Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună 
cu patimile şi cu poftele. Dacă trăim în 
Duhul, în Duhul să şi umblăm. Să nu fim 
iubitori de slavă deşartă, supărându-ne unii 
pe alţii” (Epistola către Galateni, cap. 5, 
vers. 22-26). Cea mai mare roadă a 
Duhului, care trebuie să fie prezentă în 
sufletele fiecărora dintre noi, este 
dragostea. Unde dragoste nu este, lipseşte 
orice îndestulare. 

Mântuitorul Hristos vorbeşte despre 
dragoste: „Căci Însuşi Tatăl vă iubeşte pe 
voi, fiindcă voi M-aţi iubit pe Mine şi aţi 
crezut că de la Dumnezeu am ieşit” 
(Evanghelia lui Ioan, cap. 16, vers. 27). 
Dacă ura, mânia, supărarea şi răutatea 
sunt întâlnite la oameni, virtutea care se 
găseşte şi la om şi la Dumnezeu, este 
dragostea, sau iubirea. Această sărbătoare 
pe care o parcurgem aceste 3 zile pas cu 
pas, este cu adevărat un praznic al iubirii 
Lui Dumnezeu; căci precum ne arătăm noi 
dragostea faţă de El, înzecit ne dă şi El 
dragostea Sa care nu a avut şi nu are 
margini. 

În ziua Naşterii Lui Hristos, bucuria 
aceasta care ne răscoleşte sufletele, acoperă 
orice întristare. Este una dintre stările ce 
ne arată că în viaţa noastră are loc o 
schimbare şi dacă suntem conştienţi să o 
fructificăm, ea va fi din bine spre şi mai 
bine. Este un înaintemergător al fericirii 

noastre trupeşti şi sufleteşti, vremelnice şi 
veşnice. Dacă de multe ori îl acuzăm pe 
Dumnezeu pentru eşecurile noastre, acum 
este momentul să ne aducem aminte, că 
poate n-am păstrat tot anul dragostea, 
bucuria şi sentimentele duhovniceşti din 
această minunată zi. De aceea, înaintaşii 
noştri numeau creştinismul „sărbătoare” 
sau „bucurie”, adică sărbătoarea bucuriei, 
care nu se petrece într-o singură zi din an, 
ci ar trebui să fie prezentă în vieţile noastre 
tot restul anului calendaristic. 

Dreptul la o nouă viaţă, prin Naşterea 
Pruncului Hristos, a fost dat Apostolilor şi 
Ucenicilor Săi, care l-au urmat cu femeile, 
copiii şi bătrânii lor, trăind după 
învăţătura Lui Dumnezeu, care a fost dată 
prin Sfânta Sa Evanghelie. Acelaşi drept al 
înnoirii îl au şi creştinii din zilele noastre, 
după cum zice Hristos: „Adevărat, adevărat 
zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi 
din Duh, nu va putea să intre în împărăţia 
lui Dumnezeu” (Evanghelia lui Ioan, cap. 3, 
vers. 5). Reînnoirea omului este clar că 
reprezintă Taina Sfântului Botez; dar, 
vreau să observăm încă ceva: omul prin 
Botez primeşte privilegiul de a intra în 
Împărăţia Lui Dumnezeu, sau, de ce nu, în 
creştinismul mântuirii. Ce înseamnă a te 
înnoi? A-ţi schimba viaţa, a revizui toate 
faptele şi trăirile sufleteşti în fiecare zi, să 
rămâi precum o haină nouă, sau un lucru 
nou şi strălucitor. Acesta este creştinismul 
care, poate, din nefericire nu se mai 
conservă la justa sa însemnătate, practică 
mod de aplicare; dar, măcar noi, care 
suntem ca nişte copilaşi în jurul Pruncului 
nou Născut, Hristos Dumnezeu, să ne 
străduim şi înnoirea noastră ce începe cu 
această zi, să nu se mai degradeze 
duhovniceşte pe viitor. 

Iubiţi fraţi creştini, 
Anii pe care i-am petrecut în occident 

au depăşit un deceniu; dar, cum spune 
Sfântul Ioan Gură de Aur: „Slavă Lui 
Dumnezeu pentru toate” şi eu mă bucur că 
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sunt încă o dată în mijlocul frăţiilor 
voastre, aici în Sfânta Biserică, dar şi prin 
citirea cuvântului pastoral, în celelalte 
Parohii din Europa. Aceşti ani nu au fost 
nici grei, dar nici uşori, fiind departe de 
casă, de pământul unde ne-am născut, am 
copilărit şi am crescut. Uneori ne este greu 
fiecăruia. Avem acasă toţi oamenii frumoşi, 
toate rudele şi nu avem cum să uităm acele 
tradiţii bogate, care s-au împământenit în 
sărbătorile noastre. Aici totul este mai rece, 
mai sec; dar, mulţumim Lui Dumnezeu că 
avem o Biserică în care să ne adunăm şi 
unde să aducem un colţişor din Ţara 
noastră dragă. Marele poet Grigore Vieru 
zicea: „Am o singură Patrie mamă. Restul 
sunt doar ţări”. Câtă profunzime într-o 
propoziţie?! 

Printre străini, suntem ca şi singuri; 
dar, să nu uităm zicala: „cine crede, 
niciodată nu este singur!”. Unele dintre 
creştinele noastre îşi cheltuiesc anii cei mai 
frumoşi din viaţă, îngrijind de bătrânii 
altor ţări, pentru că la noi încă lucrurile nu 
s-au aşezat prea bine. Dacă viaţa nu ni se 
pare uşoară, vreau să ne încurajăm unii pe 
alţii, iar dacă cineva a străbătut aceste 
cuvinte cu o oarecare întristare, să ne 
întoarcem puţin în timp, în urmă cu 2000 
de ani. O copilă de nici măcar 18 ani, 
aducea pe lume Pruncul care se cheamă 
Hristos. Ea însăşi era un copil. Părinţii ei 
Ioachim şi Ana murise de multă vreme, iar 
acum era în grija bătrânului Iosif, care era 
atât de vârstnic, încât l-ar fi putut socoti 
străbunic. 

Biata copilă era lipsită de sprijin. Pe o 
mână adormea Pruncul, iar pe cealaltă îl 
ajuta pe Iosif. Când ar fi avut cea mai 
mare nevoie de ajutor, la vârsta de 13 ani 
ai Lui Iisus, rămâne singurică şi continuă 
să-l crească cu mari greutăţi şi nevoi; dar, 
ea nu se întrista, indiferent cât de greu a 
trecut peste impasuri. Şi iată, timpul a 
trecut, iar Pruncul Acela a devenit Cel mai 
mare şi cel mai cunoscut om din istoria 

omenirii, la nivel mondial. Mai presus de 
atât, ea l-a crescut pe însuşi Dumnezeu în 
braţele sale de copilă. Dumnezeu nu uită 
niciodată ceea ce crezi, ceea ce trăieşti, dar 
mai ales ceea ce faci. Acum să ne aducem 
aminte de un cuvânt al Mântuitorului, care 
zice: „Şi cel ce va da de băut unuia dintre 
aceştia mici numai un pahar cu apă rece, în 
nume de ucenic, adevărat grăiesc vouă: nu 
va pierde plata sa” (Evanghelia lui Matei, 
cap. 10, vers. 42). În aceeaşi Evanghelie, 
Hristos zice iarăşi: „Adevărat zic vouă, 
întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai 
Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut” 
(Evanghelia lui Matei, cap. 25, vers. 40). 

Dacă înaintea Lui Dumnezeu este o 
mare faptă, a da de băut un pahar de apă 
rece când este prea cald, unui copil, sau 
unui vârstnic, socotit şi el mic în putinţa de 
a se descurca singur, câtă plată vor primi 
creştinele noastre care, îşi jertfesc luni sau 
ani din viaţă să poarte grijă de cineva 
străin, dar care nu se poate descurca 
singur? Şi de cele mai multe ori, îndurarea 
lor cea mare este stresul şi întristarea care 
vin din înţelese motive. Poate că atunci 
când fusese tineri, aceşti oameni nu creau 
atâta întristare, fiind capabili să se 
descurce singuri. Acum, ajunşi în lanţul 
neputinţelor vârstei, se manifestă într-un 
alt fel şi din cauza acestor nedreptăţi ale 
bătrâneţii. Cinste celor care au grijă de ei, 
pentru care primesc un salariu; dar, 
devotamentul, dragostea, dăruirea, 
indulgenţa, grija şi celelalte, nu sunt 
salarizabile, ci sunt virtuţi scrise doar de 
către Dumnezeu. De aceea zice Hristos, că 
oricine va da un pahar de apă rece cuiva…, 
nu spune că ai cheltuit foarte mult pentru 
acest ajutor, ci pe cât pare de neînsemnat, 
pe atât de mare este şi pentru omul acela, 
dar şi pentru Părintele nostru Creator. 

Cred că dorul de casă este cea mai 
mare jertfă pe care o purtăm pe umeri în 
Occident; dar, nici Apostolii Lui Hristos nu 
s-au bucurat multă vreme de patria lor, 
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fiind plecaţi ani de zile să propovăduiască 
Evanghelia Lui Dumnezeu şi să lumineze 
lumea. Iată că mesajul lor a ajuns pe toate 
continentele lumii, dar mai mult decât 
mesajul, modul lor de viaţă s-a făcut 
cunoscut tuturor, faptele lor şi dragostea 
emanată din tot lucrul pe care-l înfăptuiau. 
De ce să nu fim şi noi nişte Apostoli ai 
bunătăţii, ai prieteniei şi ai dăruirii unul 
către celălalt? Este o vorbă care spune că 
în post nu trebuie să mănânci carne, iar în 
restul anului nici carne de om. Proverbul 
creştinesc ne arată că nu îşi are rostul să 
stea printre noi ura sau dezbinarea, dar 
mai ales mâncătoria şi dihonia care distrug 
vieţi. 

Apostolul Pavel ne întăreşte, zicându-
ne tuturor: „fraţilor, bucuraţi-vă! 
Desăvârşiţi-vă, mângâiaţi-vă, fiţi uniţi în 
cuget, trăiţi în pace şi Dumnezeul dragostei 
şi al păcii va fi cu voi” (Epistola a II-a către 
Corinteni, cap. 13, vers. 11). Aceleaşi 
gânduri ni le transmit şi alţi Apostoli, dar 
şi foarte mulţi Sfinţi. În această privinţă, 
Sfântul Vasile cel Mare scrie: „Este 
dramatic să pierdem prezentul, iar mai târziu 
să rechemăm trecutul”. De câte ori nu ne 
pare rău de trecut, când ne dăm seama câte 
am fi putut face, sau câte păcate ne-au 
rămas în cuget? Sfântul Ioan Gură de Aur 
spune: „O zi de sărbătoare este şi starea 
aceea în care tu te afli”. Într-adevăr, 
momentul acestor sărbători ne spulberă 
orice necaz, orice supărare şi suntem gata 
să strângem mâna oricui ne-ar fi greşit în 
timpul anului. Aşa este creştineşte, ca 
sărbătorile să fie înveselite şi luminate de 
oameni. Degeaba spunem „Sărbători 
fericite”, dacă noi nu suntem fericiţi. 
Sărbătorile nu pot fi fericite, ci oamenii pot 
fi, fericirea fiind starea cea mai înaltă prin 
care poate trece omul şi mai ales creştinul 
Lui Hristos. Toată viaţa este o competiţie, 
la sfârşitul căreia culegem premiile şi 
roadele. 

Sfântul Ioan Gură de Aur, în cartea 
intitulată „Omilii la Evanghelia lui Matei”, 
scrie despre cei care au venit să vadă 
Pruncul nou Născut: „dar, mai bine spus, 
nici steaua n-ar fi văzut-o dacă nu s-ar fi 
ridicat de acolo cu râvnă. Să ne ridicăm, dar, 
şi noi. Lasă-i pe toţi ceilalţi să se tulbure! 
Noi să mergem bucuroşi la casa Pruncului! 
Să nu ni se potolească dorul chiar dacă 
împăraţi, popoare şi tirani ne-ar tăia 
drumul! Aşa, vom depărta din calea noastră 
toate greutăţile”. 

Venind şi noi, în această zi Sfântă şi 
luminată, de mare sărbătoare pentru 
întreaga creştinătate, să ne străduim şi să 
ne înnoim sufleteşte, nu oriunde, ci în 
braţele Lui Dumnezeu, care ne-a creat; iar 
dacă ne-am abătut cu ceva, să ştim că nu 
poate un fiu să greşească, cât poate 
Părintele Ceresc să ierte. De astăzi suntem 
din înnoiţi sufleteşte, de astăzi să fim 
străini de orice supărare şi încununaţi cu 
pace, cu bucurie şi cu dragoste. Astăzi este 
ziua în care nu doar Pruncul se Naşte, ci 
noi toţi, ne naştem din nou. De aceea, mă 
rog bunului Dumnezeu să vă dăruiască o 
viaţă nouă, un an plin de progrese şi 
realizări pe toate planurile, multă sănătate 
trupească şi sufletească şi un călduros: 

La mulţi şi binecuvântaţi ani! 
Hristos se Naşte, slăviţi-l! Hristos se 

coboară din ceruri, întâmpinaţi-l! 
 

Al vostru rugător şi de bine voitor, 
 

† Dr. Onufrie Pop 
Arhiepiscop şi Mitropolit de Bergamo 

 
 
 
 
 
Nr. 265 / 24 decembrie 2019 
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Nr. 280 / 01.03.2020 
 
Prea Cucernici Părinţi şi iubiţi fraţi creştini! 

 
Mă bucur să fim din nou într-o 

unitate deplină a credinţei, prin 
dumnezeiasca Liturghie, în Casa Lui 
Dumnezeu şi lăcaşul de odihnă al 
sufletelor noastre. A mai trecut un an 
peste fiecare dintre frăţiile voastre şi 
iată-ne ajunşi iarăşi în Sfântul şi Marele 
Post, care comemorează 1987 de ani de 
la Răstignirea şi Învierea Domnului 
nostru Iisus Hristos. 

Doresc ca acest an, 2020, să fie 
unul încununat de roade bune, iar 
Postul care a început, să ne fie un urcuş 
minunat spre dobândirea împlinirii 
fiecărei cereri în parte, din nemărginita 
iubire a Lui Dumnezeu. De aceea, încă o 
dată mă bucur că nu sunteţi precum cei 
ce nu intră aproape niciodată în Sfânta 
Biserică, dar mereu sunt nemulţumiţi 
că nu li se împlinesc cererile. Noi, iată 
că suntem fericiţi să ascultăm cuvântul 
Lui Dumnezeu, care este cu adevărat o 
minune, cum zice Domnul în Sfânta 
Evanghelie: „Nu numai cu pâine va trăi 
omul, ci cu tot cuvântul care iese din 

gura lui Dumnezeu” (Evanghelia lui 
Matei, cap. 4, vers. 4). Ascultând 
cuvântul Lui Dumnezeu, ne hrănim 
sufletele din punct de vedere 
duhovnicesc; iar de restul, se ocupă 
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Dumnezeu, cum zice Apostolul Pavel: 
„Iar nădejdea nu ruşinează pentru că 
iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în 
inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel 
dăruit nouă” (Epistola către Romani, 
cap. 5, vers. 5). 

Având nădejde în Dumnezeu şi 
fiind iubitori de Biserică, nici Tatăl 
nostru Ceresc nu rămâne nepăsător, nu 
uită, sau nu ne rămâne dator, după cum 
zice Domnul Hristos: „Priviţi la păsările 
cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, 
nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru 
Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi 
voi cu mult mai presus decât ele?” 
(Evanghelia lui Matei, cap. 6, vers. 26). 
Cu adevărat suntem mai mult decât 
păsările cerului, pentru că nouă ne-a 
vestit Cuvântul Lui Dumnezeu, pentru 
noi s-a întrupat şi pentru a noastră 
mântuire Hristos s-a răstignit, precum 
un părinte care îşi dă chiar şi viaţa 
pentru copiii lui. Dacă păsările nu se 
ostenesc, răsplata lor este mult mai 
mică decât a oamenilor care se 
încununează cu osteneala. 

Despre nădejde şi trecerea peste 
orice obstacol, Apostolul Petru cel 
Mare, zice: „Cei ce prin El aţi crezut în 
Dumnezeu, Care L-a înviat pe El din 
morţi, şi I-a dat Lui slavă, ca să vă fie 
credinţa şi nădejdea voastră în 
Dumnezeu” (Epistola întâi a Sf. Ap. 
Petru, cap. 1, vers. 21). Nădejdea 
noastră în Dumnezeu este singura care 
ne însoţeşte în occident, departe de casă, 
departe de familiile noastre, de rude, 
cunoscuţi şi apropiaţi. Pentru 
majoritatea dintre noi, depărtarea 
aceasta ne uneşte şi mai mult. 

Eu cred că occidentul ne-a fost ca 
o şcoală, unde am învăţat să fim 
români, iar mai presus de toate, să fim 

creştini, într-o societate confuză. Aici 
am rămas aproape singuri; dar, îmi 
aduc aminte de un proverb: „Cine 
crede, niciodată nu este singur”. Astfel, 
atunci când ne-am simţit singuri, 
Dumnezeu a fost alături de noi.  

Sfântul Apostol Pavel ne mai zice: 
„uitând cele ce sunt în urma mea, şi 
tinzând către cele dinainte, alerg la ţintă, 
la răsplata chemării de sus, a lui 
Dumnezeu, întru Hristos Iisus” (Epistola 
către Filipeni, cap. 3, vers. 14). Am 
venit aici, fiecare dintre noi, pentru a 
oferi un trai mai bun celor de acasă şi 
pentru a aduce un zâmbet pe buze 
copiilor şi familiilor noastre. 

Ţinta noastră la mii de kilometri 
de casă, este evidentă; dar, puţini dintre 
noi urmăresc şi celălalt obiectiv, adică 
răsplătirea venită de la Dumnezeu 
pentru faptele noastre, pentru 
comuniunea deplină cu Sfânta Sa 
Liturghie, cu duhovnicul şi cu 
rugăciunea. Dacă fiecare dintre noi am 
avea două feluri de interese, înainte de 
toate cele duhovniceşti şi apoi cele 
materiale, cu siguranţă Dumnezeu ştie 
ce ne-ar fi cu adevărat necesar. A-ţi 
purta de grijă singur, a munci singur 
pentru propriile realizări, nu este tot 
una cu bucuria aceea de a fi împreună 
lucrător cu Tatăl Ceresc. După acestea 
două, zice Apostolul Pavel: „daţi 
mulţumire pentru toate, căci aceasta este 
voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, 
pentru voi” (Epistola întâi către 
Tesaloniceni, cap. 5, vers. 18). Iar 
despre nădejde, mai adaugă şi aceste 
cuvinte: „Bine ştiind că de la Domnul 
veţi primi răsplata moştenirii; căci 
Domnului Hristos slujiţi” (Epistola către 
Coloseni, cap. 3, vers. 24). 
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Iubiţi fraţi creştini! 
Semnificaţia Postului Mare este 

una foarte importantă, dar puţini dintre 
noi o cunosc cu adevărat. În primul 
secol, Postul Răstignirii era de o 
săptămână, pentru că majoritatea 
Apostolilor încă trăiau trupeşte. Apoi, 
la începutul secolului al II-lea, după 
adormirea în trup a tuturor celor 84 de 
Apostoli primari, aleşi de însuşi Hristos, 
dintre care doisprezece Apostoli, 
menţionaţi în Evanghelia lui Matei, cap. 
10, vers. 2, cărora se adaugă cei 72 de 
Ucenici, amintiţi în Evanghelia lui 
Luca, cap. 10, vers. 1. Sfântul Ierarh, 
Mucenic şi Apostol Ignatie Teoforul, 
Episcopul Antiohiei şi al 3-lea 
întâistătător al Bisericii, după marele 
Petru, a pus temelia postului Mare, pe 
la sfârşitul anului 100. 

În amintirea tuturor celor 84 de 
Apostoli, Sfântul Ignatie a alcătuit 
Postul Mare, fiind comemoraţi câte doi 
în fiecare zi, adică 42 de zile de Post. Ei 
au fost temelia cea tare a Bisericii şi 
piatră de neclintit, indiferent dacă 
treceau prin grele încercări, unii chiar 
şi schingiuiţi pentru credinţă. Tăria lor 
înaintea muceniciei şi puterea 
cuvântului, au fost doi factori prin care 
creştinismul a ajuns în toate 
continentele lumii. 

Prin acest mare Post, comemorăm 
toţi Apostolii şi Ucenicii, iar la sfârşit pe 
Hristos. Nu este întâmplător că 
Praznicul este aşezat la sfârşitul 
Postului, ci însuşi Hristos s-a făcut pe 
sine slujitor Apostolilor Lui, Ucenicilor 
şi nouă, tuturor. „Dumnezeu s-a făcut 
om”, slujitor oamenilor, pentru 
mântuirea tuturor celor ce vin la 
Dumnezeu; l-a aşezat în prim plan pe 
om, iar pe Sine s-a lăsat la urmă. 

Întrebarea este: oare, după 2000 de ani, 
am decăzut din statutul în care ne 
ridicase Hristos? Este o temă de gândit 
pentru fiecare dintre noi, care face 
subiectul Evangheliei de astăzi. Aşa 
cum Apostolul Filip, a lăsat toate şi l-a 
urmat pe Hristos, tot aşa şi noi, se 
cuvine să-l luăm drept exemplu de viaţă 
bună, cu pace, dragoste şi demnitate, 
iar celor din occident, cu şi mai mult 
curaj în lupta fiecăruia. 

Cu alese urări de bine, vă transmit 
părinteşti binecuvântări şi anul acesta, 
2020, rugându-mă pentru tot ceea ce 
ştie Dumnezeu că vă trebuie în casele 
dumneavoastră. Cu aceeaşi dragoste şi 
dumneavoastră să mă pomeniţi în 
rugăciuni, ca din plin să gust din 
bucuria Învierii Lui Hristos împreună 
cu toată Biserica. 

Darul Domnului nostru Iisus 
Hristos să fie cu voi cu toţi, în vecii 
vecilor. Amin! 

 
Cu dragoste părintească şi cu 

aleasă bucurie, 
 

† Dr. Dr. H.C. Onufrie Pop, 
ARHIEPISCOP ŞI 

MITROPOLIT 
 
 

 
 

Bergamo, Italia. 
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Nr. 283/ 15 Aprilie 2020 
Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul, 
 
În ziua cea mai aleasă, Sfântă şi luminată, a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, când 

toată fiinţa şi toată făptura renaşte fizic, noi creştinii, renaştem duhovniceşte şi îmbrăcându-
ne în veşmântul bucuriei, lăsând deoparte grija şi spaima prin care trece omenirea, să zicem 
unii către alţii, cu salutare Sfântă: 

 
HRISTOS A ÎNVIAT! 

 
Ne-a învrednicit bunul Dumnezeu să 

trecem şi această primă parte a anului 
2020, cu multe încercări pentru întreaga 
făptură omenească de pe toate 
continentele. Am ajuns în ziua Sfintei 
Învierii Lui Hristos, unii cu grea mâhnire 
din cauza pierderilor de vieţi omeneşti, iar 
alţii mulţumind Lui Dumnezeu că au 
scăpat cu viaţă. Acum, împreună, 
rămânem mai puţini pe acest bătrân 
Pământ; dar, lumea nu trece pentru prima 
dată printr-o astfel de situaţie dramatică. 

Nimeni n-a rămas în această lume o 
veşnicie, fără să se ducă la viaţa cea de 
veci; nimeni nu a cunoscut lumea de la 
început şi până astăzi; iar dacă Dumnezeu 
a rânduit această cernere, este lesne de 
înţeles că trebuie să schimbăm ceva. Până 
acum vedeam tot felul de persoane, pe 
diferite site-uri de socializare, acuzându-l 
pe Dumnezeu că nu a făcut cutare lucru, 
cum ar fi trebuit. Până anul acesta, oricare 
se punea egal cu Dumnezeu, să-l certe 
consultativ şi să-i dea o lecţie cum trebuie 
administrate lucrurile. Acum, după atâta 

mândrie, când mulţi au strigat împotriva 
Bisericii, am asistat la zeci de mii de 
oameni care au murit în spitale. 

„Vrem spitale şi nu Biserici” sau 
„Vrem spitale şi nu catedrale” s-a strigat în 
stradă, la televiziunile mari, cât şi 
individual, pe internet. Deşi Mitropolia de 
Bergamo nu a primit niciodată suport 
financiar de la Stat, nici salarii şi nici vreo 
altă formă de susţinere, ne-am 
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autoguvernat, împreună cu 
dumneavoastră, care ne-aţi fost alături în 
toate momentele de cumpănă prin care am 
trecut, şi cu toate că suntem de sine 
stătători financiar şi administrativ, nu ne-
am permis să criticăm alte culte sau 
Biserici, pentru susţinerea lor de la 
Guvern. Dar, din toată omenirea, nu noi 
am fost printre cei ce au strigat, ci ateii, 
conduşi de alţii, mai mult sau mai puţin 
conştienţi că Dumnezeu, cu sau fără 
Biserici deschise, rânduieşte toate cele bune 
şi de folos creştinilor Săi. Lucrurile vor 
reveni la normal în curând. 

Bisericile de toate confesiunile, 
creştine sau necreştine, din întreaga lume, 
sunt închise; Icoanele care odinioară 
făceau minuni la comandă, au rămas fără 
efecte; procesiunile cu Moaşte nu au scăzut 
nici măcar cu 1% numărul celor infestaţi, 
ci dimpotrivă, acesta a crescut alarmant. 
Acum toată omenirea vrea să se roage, 
vrea să vină la Înviere, să ia Lumină; dar, 
nu se mai poate. De ce nu gândeam tot aşa, 
în urmă cu câţiva ani? De ce aşteptăm să se 
răsucească pământul şi să cadă capete, 
pentru a înţelege care este limita putinţelor 
noastre? L-am dat deoparte în primul rând 
pe Dumnezeu, înlocuindu-l cu minuni şi 
dorinţe; dar, ce şi-a dorit El, ce ne-a cerut 
în umila Sa şi deloc pretenţioasa 
Evanghelie, am împlinit vreunul? De cerut, 
oricare ştie să ceară; însă, când i se cere, 
este cu totul alt om, de nerecunoscut. 

 
Iubiţi fraţi creştini! 
 
Până să ne trezim din iluzia că ne 

descurcăm singuri, cu tehnologia, cu 
progresele ştiinţifice, cu tot ce ne 
înconjoară în acest moment, am ucis cu 
ştiinţă, fiecare dintre noi, mii de oameni, 
prin incapacitatea de a lua măsuri. Toţi 
tind să arunce vinovăţia pe spatele 
Preşedintelui Ţării respective, pe Ministrul 
Sănătăţii, sau pe alte persoane de la 

conducerea Statului. Oamenii aceştia de 
unde au apărut? Din popor! Iar dacă 
poporul este mândru, incompetent şi caută 
doar interesele sale, aceşti oameni nu tot 
din popor au ajuns la cârmă? Categoric. 
Unii ar spune că nu sunt axaţi doar pe 
interese personale; iar dacă ne uităm mai 
bine, un scurt proces al conştiinţei ne va 
dovedi că nu diferim cu nimic faţă de cei de 
„sus”. 

Ne-am lăsat pământul Ţării să fie 
vândut, sau noi, oamenii, l-am vândut 
străinilor, pe motiv că aveam nevoie de 
bani? Şi dacă eram la limita existenţei, de 
ce nu am fost conştienţi că se poate să fie şi 
mai rău? Deci, nu este vina Statului, ci a 
omului. Aici constatăm două interese, nu 
numai unul singur: dorinţa de a trăi mult 
mai bine o perioadă de timp şi al doilea, 
iubirea comodităţii. Acum, când omenirea 
se confruntă cu cea mai grea Pandemie din 
ultimul secol, lucrurile de dinainte nu vor 
mai continua, ci totul are să se schimbe, 
chiar dacă va trece criza actuală. 

Omenirea are să se schimbe la 180 de 
grade din cauza pierderilor de vieţi 
omeneşti, nu neapărat pe plan economic, ci 
emoţional. Pierderea cuiva drag te 
marchează pentru multă vreme. Pe de 
cealaltă parte, economic vorbind, Statele 
chiar nu au avut nimic de câştigat, pentru 
că au murit atât de mulţi vârstnici 
dependenţi de o pensie. Sunt convins că 
după toată această problemă, orice 
persoană din politică, ce se ridica cu 
nemulţumiri faţă de pensionarii 
neproductivi, şi-ar fi dorit să le plătească 
pensia până la adânci bătrâneţi, în loc ca 
Ţările lumii să piardă miliarde de euro şi 
economia să fie într-o criză mai mare decât 
cea medicală. 

Libertatea de 30 de ani ne-am 
consumat-o în indiferenţă, departe de 
Dumnezeu, departe de noi înşine, 
cunoscând tot ce se întâmplă în jur, 
neştiind de unde venim noi şi încotro ne 
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îndreptăm. Mântuitorul chiar ne spusese în 
Sfânta Evanghelie: „Încă puţină vreme 
Lumina este cu voi. Umblaţi cât aveţi 
Lumina ca să nu vă prindă întunericul. Căci 
cel ce umblă în întuneric nu ştie unde 
merge” (Ev. Ioan, cap. 12, vers. 35). Dar, 
noi ne-am pierdut atâţia ani din viaţă, 
alergând după anumite lucruri, mereu 
fiind nemulţumiţi. Acum, făclia pe care o 
mai aveam, a ajuns la final. Abia mai 
pâlpâie; însă, ne ambiţionăm să-l certăm pe 
Dumnezeu, de ce nu face El ceva, câtă 
vreme noi n-am vrut să facem absolut 
nimic din ce zice El. 

Veneam la Biserică în timp de 
libertate, plictisindu-ne de slujbă, de preot, 
de spovedanie, trăind liberi ca păsările 
cerului, sau cel puţin crezând asta. Acum 
vedem păsările că zboară libere, iar noi 
stăm izolaţi în case, pentru a nu lua virusul 
sau amenda. Acum am vrea să venim la 
Biserică, am vrea să-l căutăm pe Hristos, să 
ascultăm slujba, să-i spunem ce ne doare; 
dar, nu se mai poate. 

Îl socotisem pe Dumnezeu un dator-
vândut la noi, obligat să ne facă toate 
mofturile. Acum nu-l mai căutăm cu acest 
scop, ci ne dorim să mergem la slujbă, să 
ascultăm şi noi cântările, să ni se tâlcuiască 
Sfânta Evanghelie şi să mai auzim câte o 
pildă din istoria frumoasă a creştinismului. 
Parcă, pentru unii dintre noi, acum începe 
să se trezească conştiinţa; dar, poate este 
prea târziu pentru câţiva. 

Am criticat secole în şir persoanele 
care l-au răstignit pe Hristos, deşi El nu 
făcuse nimic rău, nimănui, ci dimpotrivă. 
Vedem nedreptatea, cum zice şi Sfânta 
Evanghelie: „Căci Dumnezeu aşa a iubit 
lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut 
L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci 
să aibă viaţă veşnică” (Ev. Ioan, cap. 3, 
vers. 16). S-a dat pe Sine pentru fiecare 
dintre noi; a fost răstignit o singură dată şi 
tot o singură dată a Înviat pentru 
totdeauna. Nu ne-am dat seama că, 

duhovniceşte, l-am răstignit noi de 
nenumărate ori, prin tot ceea ce am făcut 
în vreme de pace şi libertate. Acum venim 
din nou la El, precum fiul risipitor care se 
întoarce la Părintele său, cerând să-l ierte. 
Doamne, te-am înlocuit cu multe, dar Tu 
ne-ai iertat. 

Omul nu poate să greşească, cânt 
poate Dumnezeu să ierte! Ne întoarcem şi 
noi, ne dăm seama de rezultatul procesului 
conştiinţei, unde am greşit şi ce am făcut, 
fie spre răutatea păcatelor, fie spre 
ignorarea Tatălui Ceresc. Dumnezeu ne 
primeşte, chiar dacă în acest moment ne 
dorim să fim în Biserică, dar nu putem. 

Biserica, fraţi creştini, nu este doar 
aici, în Sfântul Locaş unde slujim adeseori 
Sfânta Liturghie, unde ne regăsim cu 
Părintele nostru Creator. În aceste 
momente, Biserica este o comunitate de 
oameni, chiar fiind depărtaţi fizic, suntem 
uniţi sufleteşte. Nu avem contact unii cu 
alţii, dar prin Duhul Sfânt suntem 
împreună. 

Hristos ne spune o învăţătură care se 
potriveşte acestor vremuri: „unde sunt doi 
sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt 
şi Eu în mijlocul lor” (Ev. Matei, cap. 18, 
vers. 20). Astăzi, sunt permise adunările de 
până la 3 persoane, confirmând ceea ce 
învaţă Hristos. Când eram mulţi, ne 
iroseam timpul slujbei cu distragerea 
atenţiei spre alte lucruri. Acum am sta 
parcă mai drepţi, mai atenţi şi cu mai 
multă înţelepciune decât până nu demult. 

Până se va reveni la cursul firesc al 
lucrurilor şi avem nădejde că Dumnezeu va 
face această rânduială, după ce ne învăţăm 
lecţia, Biserica este şi aici, dar şi în casele 
fiecărui creştin care trăieşte frumos, 
arătând că nu este singur, ci împreună cu 
Dumnezeu. Cine se roagă, niciodată nu este 
singur. Lucrul acesta îl înţeleg cei ce se 
roagă, nu cei ce citesc despre rugăciunile 
făcute de alţii. 
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Hristos ne învaţă un alt lucru frumos, 
plin de nădejde şi de curaj, zicând: „La 
oameni aceasta e cu neputinţă, la Dumnezeu 
însă toate sunt cu putinţă” (Ev. Matei, cap. 
19, vers. 26). Când medicii nu mai au 
putere, când rugăciunile nu mai au 
rezultate, când poliţia nu poate avea pe 
deplin stăpânire asupra oamenilor, când 
omenirea, în general, este neputincioasă, 
doar Dumnezeu mai poate face ceva şi cum 
a făcut de multe ori, chiar şi atunci când îl 
lăsam uitării, are să facă şi acum ca 
lucrurile să revină la cursul de odinioară, 
chiar dacă toate vor fi altfel. 

 
Iubiţi fraţi creştini!  
 
Îndemnăm pe toţi creştinii 

Mitropoliei Ortodoxe de Bergamo, să fie cu 
adevărat dovezi ale Învierii Lui Hristos! 
Înviind El, să înviem şi noi împreună, unii 
cu alţii, trup şi suflet, învăluiţi în căldura 
dragostei şi în lumina înţelepciunii! Am 
ajuns vremurile când creştinismul s-a 
întors la felul în care a fost practicat la 
începuturi, pe timpul marilor prigoane, 
cum zice Sfântul Apostol Pavel: „Vă 
îmbrăţişează mult, în Domnul, Acvila şi 
Priscila, împreună cu Biserica din casa lor” 
(Epistola Întâi către Corinteni a Sfântului 
Apostol Pavel, cap. 16, vers. 19). Astăzi, ne 

întoarcem în timp şi dăm dovadă, fiecare, 
că locuinţa noastră poate să fie o Biserică a 
Duhului Sfânt, o casă creştinească, în care 
a venit lumina învăţăturii Lui Hristos şi 
luminarea faptelor bune, a păcii şi a 
curăţiei sufleteşti. Omul poate fi oprit să 
vină la Biserică; însă, Biserica nu poate să 
fie scoasă din sufletul omului. 

Cu aceeaşi bucurie cu care vă 
îmbrăţişez an de an, vă întâmpin şi în 
această zi a Învierii Lui Hristos, cu braţele 
părinteşti deschise, cu inima plină de 
dragoste şi cu gândul rugător pentru 
fiecare dintre dumneavoastră. Împreună, 
să-l primim cum se cuvine pe Hristos în 
inimile noastre şi cu luminate fapte şi 
cuvinte, dar mai ales cu nădejdea că tot 
răul care se petrece, este doar o lecţie prin 
care trebuie să trecem, să rostim cu curaj şi 
fără vreo teamă: HRISTOS A ÎNVIAT! 
ADEVĂRAT A ÎNVIAT! 

 
Al vostru rugător şi de bine voitor,  
 

DR. ONUFRIE POP, 
ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT 
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CRIMINALITATEA ÎN PERIOADA PANDEMIEI „CORONAVIRUS” 

ÎNAINTE ŞI DUPĂ PRIMUL AN DE PANDEMIE 

Asistăm la una dintre cele mai controversate şi fără precedent etape din istoria lumii 
moderne. Perioada de izolare şi carantinare pentru combaterea infectării cu virusul 
Covid-19 aduce omenirii una dintre cele mai mari schimbări, atât din perspectiva 
medicală, economică, socială cât şi infracţională. 

 

Iniţial, specialiştii criminologi au 
considerat că pandemia va contribui la 
creşterea statisticilor criminalităţii 
internaţionale, inclusiv în Republica 
Moldova. Debutul pandemiei determină o 
masă mare de oameni să revină în Ţară, 
fapt ce a generat panică inclusiv în 
rândul autorităţilor. Până atunci 
afirmaţiile publice ale oficialilor îndemna 
locuitorii imigranţi să revină acasă. 
Brusc, fără nicio invitaţie, ne trezim cu 
aproape întreaga populaţie a Ţării 
revenită de peste hotare şi oficialii încep 
să constate că nu sunt chiar atât de 
pregătiţi să facă faţă acestui val. 

Începând cu luna aprilie a anului 
2020 se pot face primele statistici reale, 
dacă înainte de acest moment erau numai 
păreri şi speculaţii. Fără vreo explicaţie 
cel puţin logică descoperim că presupusa 
creştere a criminalităţii se identifică prin 
vice-versa, adică o scădere a gradului de 
infracţionalitate. Acum se naşte şi 
întrebarea: „restricţiile impuse prin 
ordonanţe au avut un efect asupra 
psihicului uman”? Se pare că până la ora 
actuală nicio strategie de după anul 2008 
nu şi-a spus cuvântul atât de puternic în 
acest sens. 

Aşadar, aşteptările specialiştilor au 
fost zădărnicite prin atitudinea maselor 
de oameni care, deşi treceau printr-o 
perioadă în urma căreia nu putea nimeni 

să presupună ce s-ar întâmpla din 
perspectiva economică, cifra furturilor a 
scăzut. Să fi fost această pandemie un 
beneficiu pentru reeducarea persoanelor 
vulnerabile la a face diverse infracţiuni? 
Până acum rezultatele statistice ne 
confirmă destul de clar acest lucru. 

Să revenim puţin la populaţia 
întoarsă de peste hotare, printre care 
cunoşteam destul de bine din surse 
juridice că nu sunt numai oameni de 
cultură şi cu un statut personal bine 
definit, „specializaţi” în infracţiuni 
dincolo de graniţe. În sensul acesta am 
fost martorii panicii provocate şi de o 
parte a mass-media. Ne aşteptam ca 
aceste persoane să nu fie capabile să se 
reintegreze, să lucreze şi să evite orice 
formă de infracţiune. În cele din urmă 
vedem că lucrurile au decurs în cealaltă 
direcţie decât premoniţiile iniţiale. 

Încă o dată dintr-o perspectivă 
criminalistă şi în acelaşi timp realistă, 
putem spune că consecinţele mai degrabă 
vor fi de natură economică decât de 
natură infracţională. Dar, părere 
responsabilă în această perioadă nu poate 
fi solidă nici în lunile ce urmează. 
Deocamdată nimeni nu ştie când va trece 
Pandemia, care vor fi noile restricţii de 
peste iarnă, care sunt proviziile şi 
resursele de supravieţuire ale cetăţenilor 
şi dacă efectul de „cuminţire” a unora nu 
se va schimba radical după luna 
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decembrie. Trecem printr-o perioadă în 
care nici criminologii şi nici psihologii nu-
şi pot face o părere generală despre ceea 
ce va urma. Traversăm cea mai 
schimbătoare etapă din viaţa lumii 
moderne. 

 

OMENIREA ÎN COLAPS, 
CRIMINOLOGIA ÎN REFORMĂ 

Lucrurile sunt tulburi şi dincolo de 
orice aparenţă de natură psihologică nu 
pot exista păreri; statisticile se schimbă 
de la o zi la alta, cazurile iarăși încep să 
crească şi lumea tinde să se plafoneze pe 
ideea că virusul nu există şi totul este o 
minciună. Poate fi şi o părere lesne de 
înţeles care se promovează din ce în ce 
mai puternic pe reţelele de socializare şi 
în anumite publicaţii „formatoare de 
opinii”, unde infracţionalitatea nu poate 
să fie probată precum în viaţa reală, deşi 
consecinţele ei se văd destul de limpede. 
Pentru ei, neîncrederea în autorităţi are o 
justificare. Le vine foarte uşor să 
generalizeze scurt şi cuprinzător că 
virusul nu există. În acelaşi timp 
organelor Statului le vine greu să explice 
fiecărui cetăţean în parte riscurile 
expunerii. Este dificil de constatat şi 
sancţionat orice infracţiune din mediul 
virtual şi totuşi îşi spune cuvântul în 
dezorientarea populaţiei. 

Omenirea este dezorientată poate că 
la fel de mult precum fusese în perioada 
celui de-al doilea război mondial. 
Statisticile persoanelor care sufereau de 
depresie au fost cel puţin dublate. În 
acest sens le va veni şi mai greu organelor 
Statului, inclusiv de poliţie, să găsească în 
timp record noi strategii de gestionare a 
situaţiei. La urma urmei, Guvernul ia 
nişte decizii legislative şi tot poliţiştii sunt 

nevoiţi să le aplice. Unii nu cred şi alţii nu 
pot să creadă din cauzele provocate de 
diferitele forme de depresie. Trebuie să 
realizăm că urmează o vreme tulbure în 
care adevăraţii poliţişti vor deveni şi 
psihologii societăţii. Dacă până în acest 
moment lumea îi cataloga precum nişte 
persoane care nu ştiu altceva decât să 
aplice amenzi, de acum este dificil să fie 
folosită vechea formă de implementare a 
normelor legislative. În funcţie de o 
reformă în aplicarea codului penal 
actual, orientate oarecum şi spre 
maleabilitate, autorităţile vor elimina 
riscul protestelor, creşterii bruşte a 
stresului şi apariţia atitudinilor 
ostentative. Nici un Stat din lume nu are 
nevoie de infractori mai inteligenţi şi de 
mai mulţi cetăţeni oneşti îmbolnăviţi 
psihic de un sistem. Cu infracţionalitatea 
mai poţi lucra, însă cu degradarea socială 
mă îndoiesc. 

Pentru acest început de toamnă 
relaxările la nivel internaţional le-a dat 
oamenilor vaga impresie că totul va 
reveni la normal. În realitate, după 
această pandemie nimic nu va mai fi ca 
înainte, cel puţin câteva decenii. Este o 
probabilitate ca după luna ianuarie a 
anului 2021, situaţia să se schimbe în ceea 
ce priveşte criminalitatea şi să asistăm la 
o creştere a gradului de infracţionalitate. 
Pe de cealaltă parte probabilitatea 
aceasta poate avea şi efectul neaşteptat în 
cealaltă direcţie. Este drept că momentan 
nimeni nu poate preconiza un parcurs 
aproximativ al viitorului. Viitorul chiar 
este contradictoriu. 

Cele mai mari nemulţumiri, vorbind 
despre neîncrederea oamenilor în acest 
virus, le-au constituit restricţiile şi 
măsurile de protecţie. Poate fi catalogată 
drept infracţiune expunerea unora care 
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nici nu cred în virus şi nici nu vor să 
respecte măsurile de distanţare socială. 
Din acest punct de vedere criminalitatea 
expunerii la riscul infectării este 
necontrolată. Unii cetăţeni refuză chiar şi 
pentru sancţiunile la care sunt expuşi să 
respecte normele minime de siguranţă 
personală sau socială. Astfel, alţi oameni 
disciplinaţi şi responsabili riscă tot mai 
mult să contacteze virusul de la oameni 
iresponsabili din magazine şi din spaţiile 
publice.  

 

REÎNTOARCEREA ÎN ŢARĂ A 
CETĂŢENILOR DIN DIASPORA 

Dacă cei veniţi din occident s-au 
aclimatizat cu igiena şi distanţarea 
socială, nimeni nu poate expune o 
statistică solidă a celorlalţi care sunt gata 
să protesteze şi pentru faptul că suntem 
„obligaţi” „prin lege” să ne spălăm pe 
mâini şi să nu-l sufocăm pe celălalt 
cetăţean din faţa noastră. Aceste norme 
nu au fost doar pentru protecţia fizică a 
cetăţeanului ci şi pentru educarea lui. 
Unii au înţeles mesajul autorităţilor de 
Stat pentru sănătate publică, în schimb 
altora le-a fost greu să se debaraseze de 
propriile metehne, care ne-au definit în 
faţa occidentalilor o dată cu trecerea 
graniţelor. La acest capitol al educaţiei 
individuale încă suntem destul de slab 
pregătiţi pentru a face faţă unei situaţii 
mai delicate decât pătarea imaginii 
noastre peste hotarele Ţării. 

Cea mai mult contestată măsură pe 
reţelele de socializare a fost purtarea 
măştii de protecţie. Nici un medic sau 
chirurg din lume nu a operat vreun 
pacient fără această banală mască. O 
numesc banală formatorii de opinii false, 
în special care invocă anumite fanatisme 

religioase; însă ea nu este chiar o banală 
mască. Într-un alt context medicii nu ar fi 
fost nevoiţi să o poarte înainte de 
pandemie, fie pentru că este fabricată în 
ţările slab dezvoltate, fie pentru că este 
dintr-un material slab calitativ. Diferenţa 
dintre viaţă şi moarte nu se face numai 
prin produse scumpe sau echipamente de 
înaltă calitate. Uneori şi aceste mici 
amănunte îşi au rolul lor. Cetăţeanului 
simplu şi dezorientat de tot ce se discută 
şi se petrece îi este greu să discearnă. 

Din perspectiva criminologică ne-
am fi aşteptat ca masca să constituie un 
privilegiu pentru infractori şi jafurile să 
fie mai multe. În realitate vedem că şi 
infractorii care odinioară constituiau o 
problemă pentru autorităţi, au 
abandonat planurile şi infracţiunile. Doar 
în Statele Unite şi în puţine regiuni de pe 
glob au fost semnalate creşteri ale 
infracţionalităţii. În Republica Moldova 
lucrurile au decurs pozitiv. 

Dincolo de frustrările unora care 
erau veşnic nemulţumiţi şi înaintea 
acestei Pandemii, putem constata un alt 
aspect pozitiv al problemei. Infracţiunile 
de comercializare şi consum de droguri 
au scăzut semnificativ. Limitarea 
zborurilor şi a căilor de acces terestre 
spre Republica Moldova sau spre alte 
Ţări, a reprezentat o lovitură grupurilor 
infracţionale organizate. Chiar dacă 
pandemia nu a fost stopată, măcar 
anumite elemente pozitive şi-au simţit 
apariţia în societate. 

Mai mult sau mai puţin, pandemia a 
transformat conştiinţa colectivă şi 
conştiinţa de sine a cetăţenilor. 
Restricţiile au fost benefice pentru 
anumite situaţii. Chiar dacă unii dintre 
cetăţeni au evitat părăsirea domiciliului 
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în perioada de două săptămâni de izolare, 
de frica dosarului penal sau a amenzilor, 
un număr mare de persoane au fost 
salvate de la contactarea noului virus. 
Nimeni nu poate şti la ora actuală câte 
persoane sunt infectate şi circulă în 
spaţiul public. Dacă s-ar cunoaşte o cifră 
aproximativă am putea asista la stoparea 
acestei evoluţii. Cum statele lumii nu sunt 
încă pregătite să efectueze astfel de 
cheltuieli de testare a maselor, situaţia se 
agravează. 

Este haos chiar şi dacă unora ni se 
pare că situaţia este ţinută sub control. 
Au fost închise graniţele şi accesul în 
public al oamenilor restricţionat doar 
pentru necesităţi alimentare, medicale şi 
profesionale. Totuşi, virusul s-a răspândit 
şi sub presiunile acestor restricţii. De 
cealaltă parte a problemei, nu putem 
considera că toate testările au fost 
pozitive în adevăratul sens al cuvântului, 
sau negative. Unele persoane au fost 
testate o dată ca fiind pozitive şi de două 
ori ca fiind negative. În acest caz 
aparaturile moderne puse la dispoziţia 
spitalelor şi a centrelor de testare nu au 
putut face faţă întru totul unui virus care 
suferă mutaţii periodice. 

Pe lângă incapacităţile aparaturii de 
specialitate, sistemul medical se mai 
confruntă şi cu lipsa speranţei într-un 
apariţia vaccin cel puţin în momentul de 
faţă. Acest lucru se datorează tot 
mutaţiilor periodice pe care le dovedeşte 
de aproape un an de zile acest virus letal. 
Schimbările sale reprezintă 
imposibilitatea vreunui consiliu al 
medicilor să găsească o cale de vindecare 
definitivă. Au fost pacienţi care s-au 
vindecat, iar după o perioadă de timp au 
contactat iarăşi virusul. În consecinţă, 
siguranţa sănătăţii la ora actuală depinde 

şi de siguranţa pe care ne-o asumăm 
fiecare dintre noi. Este o luptă „corp la 
corp”. 

Nu toţi medicii au fost pregătiţi să 
facă faţă unei asemenea situaţii. Unii au 
tratat situaţia cu seriozitate şi alţii cu 
superficialitate. Au fost destule cadre 
medicale în lume care s-au îmbolnăvit din 
cauza naivităţii şi aici în loc să constatăm 
o infracţiune împotriva codului penal, 
constatăm că societatea modernă are un 
număr mai mare de martiri din spitale şi 
centrele medicale. Totuşi, fără medici 
situaţia ar fi fost mult mai gravă. 

Acum concluzionăm că starea 
actuală a omenirii nu are un parcurs cert 
în ceea ce priveşte viitorul. Cazurile sunt 
în creştere ca şi cum nu ar exista 
măsurile de restricţie. Se poate observa 
că cifra îmbolnăvirilor era mult mai mică 
în perioada de restricţie totală. Pe 10 mai 
2020 erau semnalate 60 de cazuri de 
infectări cu noul virus în Republica 
Moldova, iar pe 10 octombrie 929 de 
cazuri. Unii ar putea specula că o vină în 
toată această evoluţie o are şi relaxarea 
măsurilor; însă, trebuie să ne gândim şi 
la economia Ţării. Dacă nu s-ar fi 
repornit industria, economiile populaţiei 
nu ar fi fost suficiente pentru o vreme 
îndelungată de supravieţuire. Statul a 
pierdut enorm de mult din perspectivă 
economică. Practic, nu a fost altă 
alternativă în faţa decimării naţionale sau 
a riscului creşterii numărului de 
îmbolnăviri, decât relaxarea măsurilor de 
restricţie. 

Situaţia este dramatică din toate 
punctele de vedere: sociale, politice, 
economice, medicale, juridice şi de orice 
alt fel. Specialistul în ştiinţe umaniste şi 
ştiinţe sociale, Dr. Xanthé Mallett, 
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descria această etapă fără precedent din 
viaţa fiecăruia dintre noi: „Covid-19 ne-a 
scos pe toţi din zonele noastre de confort”. 
Lumea reală s-a schimbat radical de la 
începutul anului 2020 şi fiecare persoană 
a trecut prin propriile sale schimbări. Se 
pare că şi persoanele care înainte de 
această pandemie erau notorii în diferite 
infracţiuni şi-au schimbat 
comportamentul, l-au abandonat sau şi-
au remodelat propria lor viaţă. 

ÎNCEPE O NOUĂ ERĂ PENTRU TOATE 
CLASELE SOCIALE 

Pentru unii pandemia a fost de bun 
augur, în schimb ce pentru alţii a fost ca 
şi o traumă. Pentru criminologi aceste 
schimbări pot avea efecte adverse. Dacă 
până acum logica infractorului era bine 
cunoscută şi ani de zile analizată de 
specialiştii în domeniu, schimbările 
sociale prin care trece omenirea pot 
reprezenta o reformă şi în materie de 
criminalitate. Ceea ce este important 
pentru noi o reprezintă faptul de a 
rămâne ageri şi abili, studiind orice 
comportament. Apar provocări noi din 
partea infractorilor, numai că pe parcurs 
vor fi descoperite şi strategiile noi de 
combatere a criminalităţii. Dacă 
populaţia globului s-a adaptat la aceste 
condiţii de restricţie în câteva săptămâni 
şi criminologii se vor acomoda cu 
adoptarea altor strategii. „Era nouă” ne 
va obliga fără îndoială să dezvoltăm alte 
principii, păstrându-le în arhiva 
cunoştinţelor pe cele din trecut. 

Pentru a nu avea o societate 
saturată de persoane cu probleme psihice 
generate de stres, anxietate, teamă sau 
alte anomalii determinate pentru 
conştiinţa reflexivă umană de către 
diferiţi factori, este necesar ca autorităţile 

să ia în calcul toate necesităţile fiecărei 
persoană în parte. Dacă până acum litera 
codului penal se aplica în măsura impusă, 
nu văd care ar fi viitorul unui om nevoiaş 
dar încăpăţânat şi credul în diversiuni, 
după o sancţiune exorbitantă. Şi această 
categorie de oameni îşi are locul şi rolul 
în societate. Precum spunea şi specialistul  
Xanthé Mallett, criminologia de acum 
trebuie să ţină mai mult cont de 
sentimentele şi necesităţile oamenilor. 

Rigurozitatea în aplicarea normelor 
de drept civil şi penal în perioada 
pandemiei şi-au spus cuvântul. Dacă la 
început se părea că ieşirea în stradă a 
forţelor de ordine determină panica în 
populaţie, unii aşteptându-se să înceapă 
un război civil, vedem că aşteptările lor 
nu s-au mai adeverit. Totuşi, lumea a 
înţeles mai mult de frica amenzilor 
usturătoare că trebuie să se păstreze în 
siguranţă. Nu este ceva lăudabil că nu 
frica de îmbolnăvire i-a ţinut autoizolaţi 
la domiciliu ci frica de amenzile aplicate 
altor persoane; însă, putem să apreciem 
rezultatele. Foarte puţine persoane şi-au 
menţinut ambiţiile până s-au trezit cu 
dosare penale, fiind posesori ai virusului 
şi transmiţători inconştienţi în acelaşi 
timp. În rest, societatea ne-a dovedit că 
este pregătită să coopereze. 

Criminologia rămâne o disciplină 
care a salvat omenirea de la diferite 
tragedii. Datorită felului în care medicii 
s-au reorganizat şi datorită unei reforme 
consistente în aplicarea legilor Statului, 
pandemia nu va avea nici o şansă să 
dureze mai mult de încă două 
anotimpuri. 

Octavian Pop 
doctor în drept, 

conferenţiar universitar 
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PROCES-VERBAL 

ORDINEA DE ZI A SFÂNTULUI SINOD 
AL MITROPOLIEI DE BERGAMO 

 
Nr. 328/31 decembrie 2020 

 
Întocmit astăzi, 31 decembrie 2020, în şedinţa Sfântului Sinod al Mitropoliei Autonome Creştin 
Ortodoxe de Bergamo şi Europa, prin: 
 
Înalt Preasfinţitul Dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit Primat, Preşedintele 
Sf. Sinod, 
Înalt Preasfinţitul Părinte Arhipiscop Mihail Buruiană, Secretarul Sfântului Sinod,  
Prea Cucernicul Părinte Protoiereu Mitrofor Cristoi Ciprian, Vicar Administrativ 
și Prea Cucernicul Părinte Protoiereu Mitrofor Octavian Trifan, Consilier Economic. 
 
În cadrul şedinţei Sfântului Sinod s-au discutat următoarele: 
 
1. Activitatea pastoral-misionară în cadrul Mitropoliei; 
2. Activitatea sacerdotală în Parohii şi Misiuni; 
3. Activitatea pastoral-misionară a ÎPS. Dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop şi Mitropolit în 

provinciile: 
- Bergamo; 
- Lecco; 
- Sondrio; 

Brescia; 
- Como; 
- Milano; 
- Diaspora. 

4. Activitatea sacerdotală, pastoral-misionară și filantropică pe perioada Pandemiei; 
5. Activitatea economică în cadrul Mitropoliei de Bergamo, Misiunea cu hramul „Sf. Ioan 

Botezătorul”; 
6. Alte aspecte ale vieţii cotidiene a credincioşilor Mitropoliei, din diferite ţări, precum: Spania, 

Republica Moldova, România şi Diaspora, Germania şi Italia. 
 
În urma acestor dezbateri, prezentăm activitatea economică a Mitropoliei de Bergamo, detaliată, 
în conformitate cu documentele prezentate Sfântului Sinod: 
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RAPORT DE ACTIVITATE ECONOMICĂ ŞI PASTORAL-MISIONARĂ 
ÎN CADRUL MITROPOLIEI DE BERGAMO ŞI EUROPA PE ANUL 2020 

 
În cursul anului 2020 (1 ianuarie – 31 decembrie), la Misiunea „Sfântul Ioan Botezătorul” din 
Bergamo – Italia, au fost oferite ajutoare şi masă de prânz în fiecare Duminică, la un număr 
de 314 persoane, bolnavi, neajutoraţi şi fără adăpost (italieni, români, moldoveni, ucraineni şi 
ruşi), cheltuindu-se suma de 3157 euro (conform declaraţiei proces-verbal de la 1 la 37). 
La fiecare vizită pastorală în localităţile enumerate la aliniatul 3 în prezentul proces -verbal, 
au fost oferite credincioşilor: cărţi de rugăciuni, calendare, icoane, pliante, miruri, tămâie şi 
alte daruri, binecuvântându-li-se casele. 
De asemenea, pentru întreţinerea Mitropoliei şi buna funcţionare a acesteia, s-au cheltuit: 

 
Pentru chiria spaţiului în anul 2020 – 5760 euro; Pentru energie electrică – 566 euro; 
Pentru salubrizare – 68 euro; Pentru alimentarea cu gaz – 685 euro; 
Pentru asigurarea spaţiului – 129 euro; Pentru plata internetului – 360 euro. 

 
Total cheltuieli: 10.596 euro. 

 
Raport de activitate întocmit în şedinţa Sfântului Sinod al Mitropoliei Autonome Creştin 
Ortodoxe de Bergamo şi Europa, din 31 decembrie 2020. 

 
DR. DR. HC. ONUFRIE POP 

ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT 
 
 
 

 Arhiepiscop Mihail Buruiană    Protopop Mitrofor Cristoi Ciprian   Protopop Mitrofor Octavian Trifan 

Secretarul Sfântului Sinod                     Vicar Administrativ                                    Consilier Economic 

 

 

 

Arhidiacon B. Mihail 

      Secretar Eparhial                                                                               *Document semnat electronic. 

 

 


