
 
 
 
 
 

 
 

INTERVIU CU ÎNALT PREASFINŢITUL 
DR. ONUFRIE POP, 

ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT 
AL MITROPOLIEI AUTONOME CREŞTIN ORTODOXE 

DE BERGAMO ŞI EUROPA, 
DUPĂ TERMINAREA PERIOADEI DE RESTRICŢII, 

PRIVIND COMBATEREA 
PANDEMIEI DE „CORONAVIRUS” 

 
Înalt Preasfinţite Părinte, sunteţi, dacă nu vă deranjează, 

unul dintre „atleţii” creştinătăţii moderne care a străbătut perioada 
Pandemiei mai mult printre străini decât acasă, în Patria 
Românească. 

Cum aţi reuşit să străbateţi cel de-al doilea an de restricţii şi 
care v-au fost experienţele cumulate în tot acest timp? 

 
Mulţumesc pentru întrebare şi, da, am reuşit, cu ajutorul lui 

Dumnezeu, să străbat, alături de credincioşii din Bergamo şi din 
toate provinciile Italiei, cel de-al doilea an de restricţii. Cred că 
pentru nimeni nu a fost o perioadă uşoară, deşi cea mai grea 
cumpănă a vieţii noastre a fost aceea de a parcurge primele valuri 
de restricţii din anul 2020. Pot spune că „valul doi” a fost mai uşor 
de depăşit pentru că deja eram familiarizaţi cu această experienţă 
încă de anul trecut. 

Creştinii Mitropoliei noastre au avut de suferit mai mult în 
primul val al Pandemiei, adică în anul 2020, iar în anul 2021 criza 
a fost, să spunem, mai puţin resimţită. În primul an a fost criza 
locurilor de muncă, creşterea ratei şomajului, pe când în al doilea  
 
 
 
 



 
 
 
 

 
an a fost vorba doar de temerile noastre, dintre care multe nu s-au 
mai adeverit. Aşa că s-a putut călători, s-a putut sluji în Biserici, 
nu a mai fost aceeaşi criză care parcă ameninţa să nu se mai 
termine decât cu infinite sacrificii diverse.  

Am străbătut, cum spuneam, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin 
oameni, dar şi unii dintre ei au reuşit să depăşească prin ajutorul 
nostru, a slujitorilor Sfântului Altar, care am fost „în teren” chiar 
şi atunci când era în vigoare restricţia de deplasare. Cu ajutorul 
delegaţiilor de serviciu şi a declaraţiei ne-am deplasat acolo unde 
era nevoie de noi, fie pentru a acorda asistenţă religioasă, fie 
pentru a acorda un sprijin alimentar şi un cuvânt bun oamenilor 
aflaţi la capătul puterilor. 

 
 
În toată perioada aceasta aţi întâlnit şi oameni 

nerecunoscători? 
 
Majoritatea credincioşilor sunt fideli Mitropoliei de Bergamo 

de mai bine de 10 ani şi alţii au devenit prietenii noştri mai de 
curând. În mare parte oamenii au fost recunoscători şi s-au 
îngrijit de noi, slujitorii, precum şi noi ne-am îngrijit de starea lor 
sufletească şi nu numai. Totuşi cazuri în care oamenii au uitat să 
ne mai cerceteze de sănătate sau dacă suntem bine, după 
terminarea primului val de restricţii, nu au lipsit. Nu purtăm ură 
nimănui şi nu este aceasta menirea noastră, adică aceea de a 
aştepta mulţumirile oamenilor. Însuşi Hristos a venit în lume 
făcându-se slujitor nouă tuturor. Cu atât mai mult noi, clericii, 
trebuie să împrumutăm acest aspect în viaţa de zi cu zi, pentru că 
nu eşti preot sau episcop numai în Biserică, ci în tot timpul vieţii 
tale. 

Este drept, te copleşeşte tristeţea atunci când vezi că unii 
dintre oameni vin, creează aşteptări, uneori promit, iar după ce 
trec de oarecare impas, uită de Dumnezeu, de Biserică, de preot şi, 
în cele din urmă, vin iarăşi în căutare de ajutor la greu. Este firesc 
să fie aşa? Nu este firesc, dar, vedeţi dumneavoastră, Dumnezeu te 
 
 

 



 
 
 
 

 
primeşte nu o dată, nici de 70 de ori, ci de câte ori te întorci la El. 
Nu este corect din partea noastră să fim delăsători. 

 
 
Aţi cunoscut cazuri de îmbolnăviri cu noul „Coronavirus”? 
 
Din fericire, nu prea am cunoscut cazuri nici în primul val şi 

nici în al doilea. Noi am fost precauţi şi aşa s-au comportat cam 
toţi creştinii Mitropoliei de Bergamo. S-a purtat mască încă de la 
început, am descurajat orice „proteste” şi dacă ne-am concentrat 
pe respectarea dispoziţiilor Ministerului Sănătăţii, iată-ne 
sănătoşi până astăzi. Cu cât eşti mai precaut, cu atât eşti mai 
sănătos. 

 
 
Ce părere aveţi despre Vaccinul care se face împotriva 

virusului? 
 
Chiar în Pastorala de la Duminica Ortodoxiei am anunţat 

creştinii că mă voi vaccina, şi în funcţie de urmări aveam să ştim 
despre ce este vorba. Presa a fost luată cu asalt de „politicieni” 
mai mult protestatari decât implicaţi în ceva şi chiar de aşa-zişi 
credincioşi fanatici. Au fost aruncate „pe piaţă” tot felul de 
informaţii sumbre despre consecinţe, decese şi traume, însă omul 
rămâne puţin speriat chiar şi dacă nu ar crede 100% acele surse. 
Din păcate, au ieşit chiar medici despre care nu ştiu dacă profesau 
toţi sau dacă au fost trimişi de cineva să apară pe posturi şi să 
creeze panică. 

Fie că m-am temut sau nu, Hristos le zice de multe ori 
Apostolilor Săi „nu vă temeţi şi nu vă înfricoşaţi” şi chiar femeilor 
mironosiţe care veniseră noaptea la mormânt. Tot aşa a fost şi 
primul vaccin pe care l-am făcut. O iniţiativă luată într-o noapte a 
dezinformărilor internetului şi cu speranţa venită din partea 
medicilor care m-au încurajat să-l fac. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Ce simptome aţi avut după vaccin? 
 
Ţin să amintesc faptul că am făcut ambele vaccinuri 

recomandate de Ministerul Sănătăţii din România, ambele în 
România. Simptome nu au fost aproape deloc, exceptând temerile 
pe care ni le-au pricinuit dezinformările din mediul virtual. Au 
fost cazuri care au avut ceva simptome uşor sesizabile, dar pe 
mine m-a ajutat bunul Dumnezeu să nu simt nimic nici după 
primul vaccin şi nici după al doilea. Mai am cunoştinţe care s-au 
vaccinat şi tot aşa, nu au avut simptome negative. Prin urmare, 
sunt unul dintre slujitorii care recomand vaccinarea. La urma 
urmei, când avem o problemă de sănătate alergăm la Dumnezeu şi 
la medici. Dincolo de articolele şi postările de pe internet, 
importanţa medicilor îşi menţine rolul în societate din cele mai 
vechi timpuri până astăzi. 

 
 
Nu vă temeţi de implantul cipurilor în structura ADN prin 

metode făţişe? 
 
Să fim realişti. Chiar îi rog pe toţi creştinii, nu numai pe cei 

ai Mitropoliei de Bergamo, să fie realişti! Diversiuni au fost şi vor 
mai fi. De sute de ani vine antihristul, de zeci de ani vin cipurile, 
an de an se face o adevărată tevatură din aceste spaime, de parcă 
zici că unii semeni au descoperit în creştinism cel mai propice 
mediu de a se traumatiza singuri, de a se teme de orice zvon şi de 
a-şi schimba viaţa de la un an la altul după părerile băbeşti. Chiar 
Apostolul Pavel spune: „de basmele cele lumeşti şi băbeşti, fereşte-
te şi deprinde-te cu dreapta credinţă” (I Timotei, cap. 4, vers. 7). 
Dincolo de acest sfat deosebit de important, Hristos ne garantează 
ceva: „şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă” (Matei, cap. 17, vers. 
20). Oare, Dumnezeu ne va lăsa în voia sorţii încât să nu putem 
depăşi unele momente mai grele? Fireşte că nu! Eu mă încred în 
Dumnezeu şi tot el ne-a dovedit că aceste zvonuri „petruvodiste” 
şi „protestatare” au fost până acum doar simple basme băbeşti  

 
 
 



 
 
 
 

 
niciodată adeverindu-se. 

 
 

Aşa este. Asistăm de peste 20 de ani la astfel de înspăimântări 
şi tensiuni venite tocmai din rândul clericilor. Totuşi, omul de rând 
este vulnerabil în faţa unor astfel de manipulări. Cum să se 
protejeze şi să rămână netemător? 

 
Aş dori să vă corectez de două ori, tocmai pentru a vă da un 

răspuns suficient de folositor. Aceste zvonuri nu vin din rândul 
clericilor, ci din rândul călugărilor. Clericii nu concep iscoade şi 
destabilizări ale populaţiei. În al doilea rând, prin a fi netemător 
nu trebuie să înţelegem a fi indiferent. Nouă ne pasă din natura 
firii noastre de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Chiar şi eu, nu 
m-am vaccinat îndată ce am auzit la televizor că există un vaccin. 
Am fost puţin precaut. În acest timp m-am interesat pe la toate 
cunoştinţele din sistemul medical românesc, italian şi chiar 
european. Am consultat şi părerile medicilor ruşi pe care îi cunosc 
şi mi-am conturat bine cunoştinţele despre acest vaccin. Nu cred 
că statul a avut vreodată scopul de a-şi ucide propria populaţie. 
La urma urmei, existenţa statală depinde şi de numărul 
populaţiei. Nu veţi vedea vreo ţară care să aibă 100 de locuitori şi 
să-şi poată păstra suveranitatea. 

Cum să se protejeze omul? Nicidecum prin indiferenţă. Dacă 
am văzut medici ieşind pe post şi împroşcând cu informaţii false, 
tot aşa am văzut şi călugări predicând pe internet, cu de la sine 
putere, lucruri total neadevărate. Trebuie să avem în vedere două 
aspecte foarte importante. Medicii care furnizează informaţii 
trebuie să fie avizaţi de o comisie de specialitate, pentru că nu 
orice absolvent al unei facultăţi de medicină este şi medic sau unul 
care nu mai profesează în nicio clinică autorizată de Ministerul 
Sănătăţii. De cealaltă parte, informaţiile furnizate de clerici sau de 
călugări, dacă sunt de la sine şi nu au binecuvântarea Sfântului 
Sinod, sunt pur şi simplu păreri personale, în majoritatea 
cazurilor născute în entuziasmul de a se afirma în public, 

 
 
 



 
 
 
 

 
„heirupism” sau inconştienţă. 

Eu, unul, niciodată nu am aruncat informaţii pe internet sau 
în predicile din Biserică fără să mă documentez. Acest amalgam 
de informaţii ne-a debusolat pe fiecare şi trebuie să fim smeriţi, 
încât unde am greşit să venim cu corecturile de rigoare. Aşa ne 
învaţă şi Mântuitorul Hristos: „adevărul vă va face liberi” (Ev. 
Ioan, cap. 8, vers. 32). Nu pot să mă cred fără de greşeală sau fără 
de păcat şi, de aceea, trebuie să am smerenia de a mă corecta când 
îmi descopăr greşeala. Cred că ar fi bine să ne gândim de două ori 
înainte să vorbim şi de multe ori să ne documentăm din surse 
credibile, nu numai din una singură, ci din câte ne permite timpul. 
În astfel de situaţii trebuie să ne facem timp. Este vorba de viaţa 
noastră şi de sănătatea celor din jurul nostru. 

Către slujitori te adresezi cu formulările „părinte duhovnic” 
sau „părinte episcop”. Însăşi formula trebuie să ne determine să 
înţelegem că avem şi statutul de părinţi, nu doar de slujitori ai 
Altarului. Aşa cum Hristos a slujit Apostolilor şi noi trebuie să 
slujim adevărului şi să avem grijă de comunităţile pe care le 
păstorim. 

 
 
În încheierea acestui interviu, ce sfat ne oferiţi pentru perioada 

care urmează? 
 
Pentru mine, personal, îmi doresc sănătate, putere de lucru, 

minte vigilentă şi mântuire. Aceleaşi lucruri le doresc tuturor 
credincioşilor noştri şi, pentru a le avea, aduc aici o afirmaţie de 
actualitate a Apostolului Pavel care zice: „roadele Duhului sunt 
dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea 
de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea şi curăţia”. Dacă avem 
aceste roade în noi, nu ducem lipsă de absolut nimic. Amin. 

 
BIROUL DE PRESĂ AL MITROPOLIEI DE BERGAMO 

28 IUNIE 2021 


