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PASTORALĂ LA PRAZNICUL NAŞTERII DOMNULUI ÎN ANUL 2020
A Înalt Preasfinţitului Părinte Dr. Dr. HC. ONUFRIE POP
Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit al Mitropoliei Autonome
Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa
Iubitului Cler şi Preaiubiţilor noştri fraţi creştini,
Ne-am învrednicit şi în acest an, 2020,
a străbate Postul Naşterii Domnului,
Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, ajungând la
Praznicul cel plin de
bucurie,
lumină
şi
renaştere în care ne
reamintim
de
ziua
Întrupării Sale. Ziua
aceasta a fost aşteptată
de toate popoarele din
antichitate,
a
fost
sărbătorită cu multă
dragoste de cei prezenţi
la acea vreme în faţa
ieslei sărăcăcioase unde
avea să se Nască Fiul
Lui
Dumnezeu,
Dumnezeu şi Omul, şi
aceeaşi bucurie ne-o
aduce şi nouă, după
două milenii. Categoric,
nu este o zi obişnuită,
nu este o zi oarecare, ci una în care toată
suflarea prinde a se bucura împreună cu
creştinii.

Praznicul din acest an este cu totul
special şi primul după secole în care
creştinismul a fost liber să se manifeste,
când ne vom bucura doar în
familie. Ne aducem aminte
de vitregia persecuţiilor din
primele
secole,
când
înaintaşii noştri sărbătoreau
acest praznic în ascuns, în
casele fiecăruia, arătândune că Dumnezeu este
prezent pretutindeni unde
un om, doi sau trei îl
cheamă prin rugăciunile lor.
Am ajuns şi noi astfel de
vremuri, doar că nu suntem
închişi din pricina unor
persecutori păgâni, ci de un
virus care a destabilizat
întreaga omenire.
Împreună suferă toate
cultele lumii, toate clasele
sociale şi de alte feluri şi
implicit Biserica noastră. Este primul
„Crăciun” în care conştientizăm cât de mult
ne îndepărtasem de adevărata esenţă a
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sărbătorii din punct de vedere duhovnicesc.
Până anul trecut credeam că mesele bogate
şi casele pline de oaspeţi sunt un mod de a-l
întâmpina metaforic şi din nou pe Pruncul
cel Nou-Născut, pe Iisus Hristos. Petrecerile
erau un mod de a ne exprima veselia şi
libertatea, dar nu şi trăirea intensă a acestei
sărbători.
Unora ni se par vremuri de restricţie
prea aspră, alţii ne-am obişnuit şi vedem
totul a fi aproape normal, iar alţii sunt
indiferenţi. Creştinul adevărat, cum zice şi
Sfântul Ioan Gură de Aur, este acela care
devine conştient, acela care-şi redescoperă
conştiinţa sa şi observă cât de mare era
înstrăinarea de dinainte de acest an. Dacă
ne-am alipi de Sfântul Ioan, am înţelege
care este adevărata formă a sărbătoririi
Praznicelor Lui Dumnezeu. Nu cu ospeţie,
nici cu petreceri şi cu cheltuială financiară
multă, ci cu multe sentimente de dragoste şi
cu o atenţie deosebită acordată Lui, Celui ce
pentru noi a binevoit să se Întrupeze din
Preacurata Fecioară.
Sfântul Apostol şi Evanghelist Lucra a
consemnat în Dumnezeiasca sa Evanghelie
cuvintele auzite de la cei 12 Apostoli ai Lui
Hristos, poate chiar direct de la Fecioara
Maria. El relatează în dialogul dintre
Fecioară şi Arhanghelul care i-a bine-vestit
ce Prunc avea să nască. Maria îi răspunde
Îngerului astfel: „Şi s-a bucurat duhul meu
de Dumnezeu, Mântuitorul meu (…) că,
iată, de acum mă vor ferici toate neamurile”
(Ev. Luca, cap. 1, vers. 47-48). Avem
printre noi şi „neamuri” care înainte
cârteau împotriva Maicii Domnului, deşi se
prezentau prin pieţe, târguri şi prin diferite
locuri publice cu acuze la adresa Ei. Vedem
cât de frumos zice Noul Testament: „mă vor
ferici toate neamurile”. Am auzit din gurile
multora tot felul de păreri. Cred că aceasta
este una dintre cele mai importante păreri
din istoria creştinismului, scrisă de Sfântul
Apostol Lucra, faptul că pe Ea o vor ferici
toate neamurile până la sfârşitul veacurilor.
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Dacă pe Maica Domnului au ponegrito atâtea secte din ultimele secole,
nefericindu-o cum spune Sfânta Evanghelie,
cred că nefericirea noastră de a sărbători
„liberi” prin diferite manifestaţii este
tocmai un răspuns dat de Dumnezeu pentru
felul în care am fost delăsători. Pandemia
nu este chiar o concepţie politică sau
globalistă de a ne constrânge, ci dimpotrivă,
chiar noi ne-am constrâns de peste două
decenii. Prin ce? Prin felul în care am uitat
să ne bucurăm sufleteşte pentru a pune
accentul pe veselia trupească; prin felul în
care ne-am irosit atâţia ani fără să
acumulăm vreo stare spirituală mai
deosebită şi prin felul în care ne-am uitat
adevărata misiune de creştini în societate:
aceea de a face o bucurie celor care chiar nu
pot să se bucure.
Acest Prunc, fiind Fiul Lui Dumnezeu,
vine în lume smerit şi binevoitor să ne ridice
dintr-o rătăcire veche. Care rătăcire? Aceea
în care oamenii uitase complet de existenţa
sufletului, de veşnicia lui şi de felul în care
poate să şi-l înveşnicească fiecare. Unii
credeau în reincarnare, alţii în alt fel de
revenire la viaţă, cu trupul, după sfârşitul
veacurilor, teorie îmbrăţişată chiar şi de
iudei; dar, nici un cult de până atunci nu
pusese accent pe mântuirea sufletului. Totul
se rezuma la trup şi totul începea şi se
termina cu această unealtă vremelnică prin
care lucrează sufletul şi duhul omului.
Acum putem să tragem singuri
concluzia: cum sărbătoream „Crăciunul”
înainte de pandemie? Ca nişte creştini
căldicei care raportează tot ce există şi tot
ce fac la propriile lor corpuri fizice. Vedem
că şi fără dezmăţ şi petreceri, Crăciunul
poate să fie frumos şi oamenii să fie
bucuroşi în cercuri mai restrânse. Ce
înseamnă „Sărbători Fericite” dacă oamenii
nu sunt fericiţi? Bineînţeles, omul este
autorul propriei sale fericiri. Se poate
bucura de un moment deosebit din viaţă şi
liber şi închis, bogat sau modest, echilibrat
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şi conştient de fiecare oră din ziua
sărbătorii. Constată fiecare că nici un om
fericit nu este sărac, ci îşi face o bucurie din
ceea ce are şi nimic nu-l poate opri să fie
fericit. Fericirea este o stare şi tot aşa este şi
Praznicul, o zi în care omul mulţumitor ştie
să fie fericit, în timp ce acela necumpătat şi
neechilibrat caută doar să se plângă din
diferite motive: nu sunt suficienţi oaspeţi,
nu sunt suficiente bucate, nu sunt festivităţi
şi spectacole în public şi alte nemulţumiri
care exteriorizează adevărata stare de spirit
din interior a celui veşnic nemulţumit.
Bătrânii noştri nu ştiau că în viitor vor
exista atâtea feluri de moduri în care să fie
petrecut Crăciunul. Cunoşteau câteva
forme de a-şi exprima căldura faţă de
Naşterea Lui Hristos şi faţă de semeni,
înfrumuseţau serile cu colinde armonioase
şi mesele le împodobeau cu bucate gătite în
casă. Noi, generaţiile „mai vechi”, ne
amintim cât de simplu şi frumos şi totodată
încărcaţi de amintiri am petrecut aceste
zile. De ce astăzi suntem trişti? Pentru că
ne-am încărcat obiceiurile tradiţionale cu o
sumedenie de alte „noutăţi” şi în cele din
urmă descoperim că sărbătoarea este cu
mult mai săracă decât în simplitatea aceea
bogată de demult. În acest sens pandemia
ne ajută să ne reîntoarcem la adevăratul
creştin autentic de dinainte de degradarea
credinţei noastre.
Vom petrece fiecare un Crăciun
simplu, tradiţional, alături de cei dragi şi
deloc distanţaţi sufleteşte unii de alţii.
Sfântul Apostol Ignatie Teoforul vorbeşte în
scrierile sale despre felul în care toţi
Apostolii şi Ucenicii erau ca într-un suflet şi
într-un duh oricât de departe se afla unul
dintre ei. Unitatea lor poate să fie
experimentată şi astăzi prin sentimentul de
dragoste şi nu dor faţă de cei apropiaţi şi
faţă de cei dragi. Dacă vom avea o
sărbătoare tradiţională cum se întâmpla şi
înainte de anul 1990, fără a avea mai multe
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nemulţumiri
decât
mulţumiri,
ne
redescoperim pe noi înşine în mijlocul lumii
acesteia, aparent populari şi cunoscuţi de
mulţi oameni şi în realitate singuri, noi cu
cei mai apropiaţi şi cu Dumnezeu în
mijlocul nostru.
Sunt pe de o parte mâhnit că nu veţi
putea să veniţi iarăşi la Biserică precum în
toţi ceilalţi ani şi parcă în acelaşi timp sunt
fericit că Dumnezeu ne-a dat această povară
să înţelegem că drumul pe care mergeam nu
a fost cel mai bun, cel mai corect şi cel care
ducea spre mântuirea sufletelor noastre. Să
trecem peste cea dintâi tristeţe, pentru că
nici Apostolii şi creştinii primelor secole nu
aveau Biserici şi nu au fost deloc formalişti
în a practica şi trăi creştinismul. Aşadar, să
rămânem concentraţi asupra faptului că
oricând şi oricât de mare ar fi povara ce ne
reeducă pe fiecare dintre cei ce au
conştiinţă, Dumnezeu chiar ne iubeşte.
Avem posibilitatea ca încă o dată să
sărbătorim frumosul praznic. Alţii, rude,
prieteni sau cunoscuţi nu se mai pot bucura,
fiind plecaţi dintre noi din pricina virusului.
Să ne aducem aminte şi de ei, făcându-le
veşnică pomenirea prin ceea ce a rămas viu
în sufletele noastre de la dânşii.
Iubiţi fraţi şi surori în domnul,
În seara Sfântă a Praznicului Naşterii
Domnului, să primiţi aceste cuvinte ale mele
cu aceeaşi dragoste cu care vi le-am rostit în
fiecare an. Oricât de grea ne-ar fi povara pe
care o ducem, mai ales noi, cei singuri,
plecaţi peste hotarele Ţării, mai mare ne
este bucuria de a ne şti iubiţi de frăţiile
voastre şi ne vom alina cu gândul că nu aţi
uitat de noi.
Hristos, Pruncul cel Nou-Născut să vă
binecuvinteze, să vă dăruiască pace,
prosperitate şi sănătate!
Al vostru rugător şi de bine doritor,
† Dr. Onufrie Pop
Arhiepiscop şi Mitropolit
Nr. 325 / Decembrie 2020
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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
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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
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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.
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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
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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
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PASTORALĂ LA PRAZNICUL ÎNVIERII DOMNULUI
ÎN ANUL MÂNTUIRII 2021
A Înalt Preasfinţitului Părinte Dr. Onufrie Pop, Arhiepiscop şi Mitropolit
Preasfinţiţi, Preacuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi,
Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul,
După
osteneala
Postului, vine răsplata
cuvenită pentru fiecare
dintre noi, adică bucuria
sărbătorii
Învierii
Mântuitorului
Iisus
Hristos, sărbătoare care
pentru Sfinţii Apostoli, iar
prin ei, pentru creştinii de
pretutindeni, a reprezentat
trecerea la o nouă eră, la
un nou început. După ce-l
văzuseră pe Mântuitorul
răstignit şi osândit la
moarte,
reîntâlnirea
neaşteptată
înaintea
Mormântului le-a umplut
de
veselie
sufletele
întâlnindu-l, îmbrăcat în
haine albe ca zăpada şi cu chipul
strălucitor precum un fulger.
La începutul propovăduirii Sale,
Hristos le zice Ucenicilor Săi şi celor ce
erau
de
faţă: „Pot
oare,
fiii
nunţii să fie
trişti
câtă
vreme
mirele este
cu ei? Dar
vor veni zile
când mirele
va fi luat de
la ei şi
atunci vor
posti”
(Matei 9, 15). Altă dată le zisese: „Puţin şi

nu Mă veţi mai vedea, şi
iarăşi puţin şi Mă veţi
vedea, pentru că Eu Mă
duc la Tatăl” (Ioan 16, 16).
Aceste cuvinte nu le-au
înţeles Ucenicii fiind încă
alături de ei; dar după ce
s-au împlinit cele zise de
Domnul,
aveau
să
înţeleagă
că
despre
Învierea Sa vorbise.
În cuvântul său de
învăţătură la Praznicul
Învierii, Sfântul Ierarh
Nicolae
Velimirovici
spunea: „Unii se vor
întreba: cum se poate
spune că Domnul Cel
înviat a biruit moartea,
când oamenii încă mor? Cei care vin în
această lume prin pântecele mamei lor o vor
părăsi prin moarte şi mormânt. Aceasta este
regula. Numai că, pentru noi, cei care
murim întru
Hristos,
moartea nu
mai este o
prăpastie
adâncă
întunecată,
ci naşterea
la
viaţă
nouă
şi
întoarcere
în
patria
noastră.
Pentru noi
mormântul nu mai este un întuneric veşnic,
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ci poarta la care ne aşteaptă îngerii minunaţi
ai lui Dumnezeu”.
Puntea dintre noi şi veşnicie începe
prin Iisus Hristos, Dumnezeul întrupat,
propovăduitor şi biruitor al întunecimii,
păgânismului şi răutăţilor omeneşti. A
„învia
împreună
cu
Hristos” cum zice şi
Sfântul Apostol Pavel,
înseamnă şi a muri pentru
răutăţile lumeşti şi pentru
patimi,
înviind
întru
Domnul şi în virtuţile pe
care Acesta ni le-a
învăţat. Bucuria vieţii este
cu
mult
mai
pătrunzătoare, când omul
reuşeşte să se lepede de
toate patimile şi să devină
liber în adevăratul sens al
cuvântului, fără să mai
sufere din această pricină.
Învierea lui Hristos este prilejul de
înnoire pentru fiecare dintre noi. Cu toţii
avem şi lucruri bune care ne fac să fim
fericiţi că trăim pe acest pământ, dar şi
lucruri mai puţin bune care ne pricinuiesc
diferite stări sufleteşti neplăcute. Prin
înnoirea faptelor trupeşti ne vindecăm şi
rănile sufletului. Un om care suferă are
fără îndoială răni nevindecate, răni care
trebuie să fie tratate cu medicamentul cel
mai potrivit. Pentru noi, creştinii,
medicamentul cel mai eficient este Sfânta
Împărtăşanie, medalia primită de cei ce sau nevoit cum se cuvine până la sosirea
praznicului Sfintei Învieri.
Iubiţi fraţi creştini,
Vremurile pe care le trăim ne-au dat o
lecţie de viaţă nouă, lecţie pe care nu o
primisem niciunul dintre noi. Din toate
trebuie să învăţăm şi nici o stare prin care
trecem, nu trebuie să rămână doar o
simplă amintire, ci din fiecare să cumulăm
noi experienţe. Dacă până acum am fost
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abătuţi şi întristaţi, cum zice Sfântul Ioan
Gură de Aur, acum trebuie să ne bucurăm
sufleteşte. Dacă până acum am fost în
decădere, de acum trebuie să ne redresăm
spre ridicarea duhovnicească.
Pentru fiecare dintre noi Hristos a
înviat!
Pentru
fiecare
dintre noi, Hristos a adus
lumina cea mântuitoare şi
a
ridicat
întunericul
necunoştinţei. Din acel
întuneric au fost ridicaţi şi
salvaţi Sfinţii Apostoli şi
Sfinţii Ucenici, temeliile
creştinătăţii şi mesagerii
bucuriei celei nespuse,
bucurie prin care înşişi
trecuse în noaptea Învierii.
Chiar dacă trecem
printr-o perioadă incertă,
prin schimbări pentru felul
în care ne obişnuisem să
sărbătorim şi să vieţuim, praznicul Învierii
are aceeaşi însemnătate, ba chiar mai
mare, pentru că sărbătorim întocmai
Sfinţilor din primele secole care se adunau
prin case, neavând Biserici, la Sfintele lor
slujbe participând Sfinţii Îngeri. Am ajuns
să trăim şi noi aceste momente, înconjuraţi
de puţini creştini; dar nicio restricţie nu ne
poate opri să ne bucurăm de această mare
sărbătoare.
Vă îmbrăţişăm şi noi, cu căldură şi
dragoste duhovnicească, dorindu-vă multă
sănătate, un an plin de belşug şi un nou
început plin de lumină, călăuziţi spre
mântuire de vestea transmisă de Sfintele
femei Mironosiţe că:
HRISTOS A ÎNVIAT!
Al vostru rugător şi de bine doritor,
† Dr. Onufrie Pop
Arhiepiscop şi Mitropolit
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Nr. 338/28.04.2020

ROLUL PROFESORULUI ÎN
INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PENTRU FORMAREA
TINERILOR VIITORI JURIŞTI
Dr. Octavian Pop

Societatea, ca sistem complex și
unitar, a avut dintotdeauna nevoie de
echilibru pentru o bună funcționare și
dezvoltare. Echilibrul este garantat de
cunoașterea,
definirea
corectă
și
respectarea unui set de valori sociale,
universal valabile, de către membrii
comunităților, precum și de existența unor
structuri reglatoare prin care acest sistem
să se imunizeze. 1Instituțiile de învățământ
superior ale unei țări contribuie, în mod
esențial, la consolidarea valorilor sociale,
precum respectul, echitatea și egalitatea,
dreptatea, toleranța, dar și la formarea de
comportamente
bune,
frumoase
și
dezirabile în comunitatea academică,
perpetuate mai departe în medii sociale
diverse. Promotorii din prima linie ai
păstrării unei ordini sociale și a structurii
reglatoare
menționate,în
vederea
consolidării acestor valori de temelie, sunt
juriștii profesioniști sau în formare,
indiferent de cariera specifică aleasă – de la
avocat,
consilier
juridic,
executor
1

RezsohazyR., Sociologia valorilor, Editura Institutului
European, Iaşi, 2010, p. 17.
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judecătoresc, judecător, mediator, până la
notar, polițist sau procuror.
În acest context, conform cu menirea
comunității academice de instruire și
educare, în procesul de atingere a
potențialului maxim de dezvoltare, atât pe
plan profesional, cât și pe plan personal al
studenților, profesionalismul cadrelor
didactice universitare este de departe cel
mai important. Caracteristicile unui bun
dascăl au fost, asemenea valorilor sociale,
stabilite odată pentru totdeauna, dar au
migrat pe scara priorităților în funcție de
epocă, de contextul socio-cultural sau de
evoluția societăților și a gândirii. Totodată,
întâietatea trebuie acordată necesității
formării de către profesor a autonomiei
intelectuale, a spiritului critic și a motivării
intrinseci a studenților, pentru o dezvoltare
durabilă în carieră și continuarea
procesului de educare dincolo de etapa
absolvirii unei instituții superioare.
Scriitorul și omul politic E. Bulwer-Lytton
afirma în secolul al XIX-lea această
constantă în procesul instruirii: „Cel mai
bun profesor este cel care mai curând
sugerează decât dogmatizează, şi îi inspiră
pe cei ce îl ascultă, cu dorința de a fi proprii
lor profesori”. Astfel, cheia succesului în
pregătirea profesională a oricăror tineri
studenți, mai ales a viitorilor juriști, este
inspirarea încrederii în ei înșiși și a
autonomiei.
Îndeplinirea unei activități mai
degrabă de mentorat, care definește rolul
profesorului în cadrul facultăților cu profil
juridic și nu numai, se concretizează prin
transmiterea de cunoștințe atât teoretice,
cât și practice. Îmbinarea celor două
dimensiuni este esențială, dar este
realizabilă în măsura în care profesorul are
o cât mai bogată experiență profesională în
domeniul juridic pe care o poate împărtăși
studenților în diferite moduri. Spre
exemplu, cadrul didactic îndeplinește acest
rol răspunzând la întrebări punctuale,
creând scenarii și studii de caz, inspirate
din realitatea vieții profesionale în care se
vor integra viitorii profesioniști, incitând și
ghidând căutarea pe cont propriu de către
studenți de soluții pentru probleme sociale
de actualitate etc. În acest fel, învățământul
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superior, având rolul de treaptă de lansare
în orice carieră, în speță cea judiciară,
profesorul își asumă în bună măsură
succesul
sau
eșecul
etapelor
de
perfecționare, în calitate de partener al
studentului, bazându-se pe o interacțiune
matură, angajată și responsabilă cu acesta.
Pe lângă activitatea de predare a
unor cunoștințe, neapărat cu aplicabilitate
practică, cu rol de instruire și trasare a
unor
linii
directoare,
în
scopul
perfecționării
profesionale,
cadrele
universitare
continuă
formarea
de
caractere. Acest lucru este posibil atât prin
transmiterea valorilor etice, care sunt în
concordanță cu misiunea noilor generații
de a asigura echitatea și dreptatea socială,
cât mai ales prin exemplul personal de
integritate al profesorului.
Nu pierdem din vedere faptul că
întregul ansamblu de cunoștințe teoretice și
practice comportă automat o latură
educativă, deontologică, după cum afirmă
și Lev Tolstoi: „nu putem educa fără a
transmite
anumite
cunoștințe,
iar
cunoștințele, din orice domeniu ar fi ele,
exercită o acțiune educativă”. Aceste
dimensiuni sunt interdependente, iar
profesorul are misiunea de a evidenția
acest lucru prin propria implicare,
prezentându-se concomitent drept model
profesional și uman în fața studenților.
Construirea unui ethos autentic și credibil
este indispensabilă pentru activitatea
didactică, tinerii având continuu nevoie de
modele și de o convingere fermă a
validității principiilor evocate și transmise
de către profesor.
Nevoia de feedback și de o evaluare
pozitivă și mobilizatoare a muncii
studenților este una reală a acestora și nu
trebuie neglijată 2 . Comunicarea de
calitate,în actul instruirii este primordială
în formarea de relații interumane de
colaborare și încredere reciprocă, în care
toți sunt ascultați și fiecare se poate
exprima liber și constructiv. Profesorul
inițiază
comunicarea
și
moderează
Țărnă E.,„Personalitatea și rolul cadrelor didactice în
procesul de adaptare a studenților la mediul academic”,
În: Unitate prin diversitate,Chișinău, 2011, p. 210-214;

2
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dialogurile sau dezbaterile care se stabilesc
pe marginea unor teme specifice, tot acesta
fiind cel care valorifică nevoile studenților
de afirmare, exprimare și corectare. Întrun
cadru
de
interacțiune
activă
mentalitățile se schimbă, principiile se
consolidează, iar perspectivele personale și
profesionale se extind. Astfel, pe lângă
atribuțiile de a oferi informații privind
domeniul juridic și a împărtăși experiențe,
cadrului didactic îi revine sarcina de a oferi
feedback. Este calea cea mai eficientă prin
care se menține interesul studentului și se
asigură progresul, datorită faptului că
acesta din urmă se simte mai încrezător în
propriile abilități dobândite și mult mai
motivat să le pună în practică.
Pentru cuantificarea deprinderilor și
abilităților practice ale studenților, în
vederea stabilirii nivelului de eficiență a
strategiilor de educare și instruire, sunt
binevenite așadar proiectele și activitățile
de tipul proceselor simulate, spre exemplu.
În
cadrul
acestora
este
înlesnită
familiarizarea
cu
procedurile,
determinarea interesului real al studenților
față de domeniul juridic 3 , precum și
autocunoașterea. Mai mult, colaborarea
instituțiilor universitare cu cele de
specialitate oferă cadrul ideal pentru
asemenea activități de simulare, pentru
caracterul verosimil și memorabil al
acestor două elemente îmbinate. Studenții
pot combina utilitatea materiei teoretice
însușite cu perspectiva profesării în
domeniul ales și totodată cu siguranța
posibilității de a fi îndrumați de echipa de
profesori ce ghidează activitatea practică.
În concluzie, rolul profesorului în
instituțiile de învățământ pentru formarea
tinerilor viitori juriști rezidă în inspirarea
capacității
de
autodeterminare
și
autonomie în rândul acestora. Acest mare
deziderat, prin care ne-am referit la
formarea atât ca buni profesioniști, cât și
ca oameni a studenților este posibil prin
prezența cadrelor didactice în mijlocul lor
ca modele de profesioniști responsabili și
Procesul simulat pregătește viitori juriști, disponibil
via
https://www.youtube.com/watch?v=VehQvlPBZK0.

3
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implicați, iar nu ca simpli furnizori de
informații. Am insistat, în egală măsură,
asupra rolului de evaluator pe care
profesorul responsabil trebuie să îl
îndeplinească pentru ca studenții să
dobândească o conștientizare reală a
abilităților și potențialului pe care îl au.
Cadrul propice pentru verificarea acestora
din urmă îl reprezintă activitățile practice,
utile și plăcute. Putem afirma, așadar, că
viitorul justiției din Republica Moldova
este asigurat de tinerii care vin din urmă și
care își însușesc valorile sociale și le apără,
îndrumați în procesul de formare și
perfecționare profesională de cadre
didactice care își iau rolul de mentori în
serios.
Octavian Pop, Doctor în drept,
conferențiar universitar, Institutul de
Științe Penale și Criminologie Aplicată din
Moldova, Chișinău
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INTERVIU CU ÎNALT PREASFINŢITUL DR. ONUFRIE POP,
ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT AL MITROPOLIEI DE BERGAMO,
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
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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
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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
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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
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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
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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
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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.
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