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ANUL  2021, 

UN  AN   AL  DESPĂRŢIRILOR  DE  CEI  DRAGI 

 
Pentru mulţi dintre noi anul 2021 a fost un an de cumpănă, an în care ne-am despărţit de cei 

dragi, rude, apropiaţi, prieteni, fraţi întru Hristos. Mitropolia de Bergamo s-a despărţit de cel ce i-a 
fost slujitor vreme de mai bine de 10 ani, Arhidiaconul Mihail - Bunea Robert. 

 
Pe data de 3 noiembrie 2021, Înalt Preasfinţitul Dr. Onufrie Pop ne dădea vestea că nepotul 

său şi cel ce l-a însoţit în multe călătorii misionare în decursul anilor, s-a retras în lumea veşniciei 
lăsând un gol în sufletele apropiaţilor Bisericii din Bergamo, rudelor şi cunoscuţilor. Avea doar 43 
de ani şi un viitor promiţător înainte. Viaţa ne dovedeşte că este imprevizibilă şi orice moment 
poate să fie pregătitor nouă pentru întâlnirea cu bunul Dumnezeu. 

 

BUN RAMAS ROBERT! 
 
Miercuri, 3 noiembrie 2021, la ora 12:30, 

a plecat dintre noi urma unei scurte 
suferinte, ROBERT BUNEA 
(MIHAIL) nascut la data de 12 
iunie 1978, (43 de ani) in loc. 
Breaza, jud. Prahova, secretarul 
eparhial si trezorierul Mitropoliei 
de Bergamo si Europa, din Italia, 
timp de aproape doisprezece ani. 

A fost un slujitor destoinic, 
daruind bunatate si aratind 
intotdeauna dragostea sa, pentru 
cei in necaz si suferinta. 

A fost omul care intotdeauna a muncit cu 
timp si fara timp, ajutind mereu semenii. 
Aproape 12 ani, a stat in prejma mea si mereu 
imi spunea, ca el ma va ingriji la batrinete, dar 

iata ca o boala nemiloasa (septicemie) l-a luat 
de linga noi. 

Vreau sa multumesc celor 
care in aceste momente grele au 
vrut sa ii acorde sprijin si ajutor: 
prof. univ dr. VICTOR 
DUMITRASCU, Directorul Casei 
de Asigurari si Sanatate Timis, 
din Timisoara; prof. univ. dr. 
CRISTIAN OANCEA, directotul 
Spitalului de Boli infectioase 
"Victor Babes" din Timisoara; 
doctorului OVIDIU ROSCA, sef 

de sectie, in cadrul spitalului, care zi si noapte i-
au oferit lui Robert, tot ce le-au stat in putinta 
pentru ai salva viata, insa Dumnezeu l-a chemat 
la sine. 
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Simbata, 30 octombrie 2021, am fost 
personal la spital, l-am spovedit si impartasit si 
i-am citit o rugaciune de dezlegare si de iertare 
a tuturor pacatelor. Era obosit si se vedea ca 
este epuizat. A fost ultima mea intilnire, nu m-
am gindit niciodata ca nu o sa-l mai vad viu. 
Trageam sperante ca va fi bine si se va face 
bine. Nu a fost sa fie asa! Stie Dumnezeu de ce! 

Fii incredintat ca voi fi alaturi de tine pina 
la moarte mea si nu te voi uita si vei fi pomenit 
in rugaciunile mele de zi cu zi, dar si ale 
Bisericii nostre. 

Condoleante familiei greu incercate. 
Sa-ti fie tarina usoara si memoria 

Binecuvintata! 
*

 
MONS. DR. ONUFRIE (OCTAVIAN) POP 
BERGAMO, ITALIA - 3 NOIEMBRIE 2021 

 

ÎN MEMORIAM BUNEA ROBERT 
40 de zile de la trecerea la cele veşnice 

 
Comunicat Nr. 340 / 07.12.2021 

 
 
Noi, Sfântul Sinod al Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa, după 

calendar patristic - persoană juridică şi instituţie de Cult cu sediul în Via Alessandro Furietti Nr. 7/B, 
Bergamo-Malpensata, Italia, Codice Fiscale 95215050162, anunţăm împlinirea a 40 de zile de la 
plecarea la Domnul a fratelui nostru Bunea Robert (Mihail), fost secretar mitropolitan, trezorier şi 
responsabil cu Biroul de Presă al Mitropoliei noastre. 

 
S-a născut la data de 12 iunie 1978 în 

oraşul Breaza, judeţul Prahova, dintr-o familie de 
intelectuali, Traian şi Victoria Bunea, care au 
ştiut să-l educe în spiritul credinţei şi a dragostei 
faţă de semeni. 

După absolvirea gimnaziului, a urmat 
cursurile unui şcoli de specialitate în domeniul 
construcţiilor. A lucrat în acest domeniu o 
perioadă de timp prin diferite judeţe din 
România, fiind remarcat de către superiorii săi 
ca fiind un bun specialist. 

În anul 2008, la invitaţia noastră, vine în 
Italia, unde îndeplineşte mai multe ascultări şi-şi 
dovedeşte abilitatea de bun creştin al Bisericii. 

În anul 2009 este numit diacon de către 
regretatul Mitropolit Evloghios şi ales în funcţia 
de secretar Eparhial al Arhidiocezei de Sondrio 
şi Vercelli. În această perioadă şi până în anul 
2012, îndeplineşte serviciul liturgic bisericesc şi 
în restul timpului lucrează în particular pentru a-
şi câştiga existenţa ca lucrător comercial, lucru 
pe care îl fac majoritatea clericilor ortodocşi din 
diaspora. Niciodată nu i-a fost ruşine să 
muncească. 

În anul 2012, o dată cu ridicarea 
Arhidiocezei noastre la demnitatea de 
Mitropolie, este numit secretarul mitropolitan şi 
trezorier, devenind şi purtător de cuvânt până la 
trecerea la cele veşnice. În toată această 
perioadă a ştiut să fie o bună gazdă şi să-i 
primească pe toţi care veneau la sediul 
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Mitropoliei noastre, clerici, călugări sau 
credincioşi de diferite naţionalităţi. 

Regretatul Bunea Robert era un bun 
gospodar, şofer al Mitropoliei şi 
translator de limbă italiană. O 
boală nemiloasă (septicemie) l-a 
răpit dintre noi la doar 43 de ani. În 
ultimele zile din viaţă a ţinut 
neapărat să-i şoptească, cu 
ultimele cuvinte, cerere de iertare 
părintelui său duhovnic, primind 
dezlegarea şi Împărtăşania în ziua 
de 30 octombrie anul curent. La 
trei zile după aceea şi-a dat obştescul sfârşit, 
miercuri, 3 noiembrie, la ora 12:30, pe patul 
Spitalului de boli infecţioase „Victor Babeş” din 
Timişoara. Cauza decesului a fost infarctul 
miocardic. 

Pe toată perioada internării (7 octombrie – 
3 noiembrie), a primit sprijinul şi ajutorul prof. 
univ. dr. Cristian Oancea – Managerul Spitalului 
şi de la dr. Ovidiu Roşca, şeful secţiei I. din 
cadrul Spitalului. Le aducem respectuoase 

mulţumiri acestora, cât şi domnului prof. univ. 
dr. Victor Dumitraşcu, preşedintele director al 
Casei de Asigurări de Sănătate din Timişoara, 

care s-a implicat direct de a-l 
transfera de la Spitalul din 
Floreşti (Prahova) la Spitalul din 
Timişoara, cât şi personalului 
care l-a îngrijit până în momentul 
plecării din această lume.  

Ca orice om a avut şi greşeli 
în viaţa sa, pentru că fiecare are 
păcatele sale şi de aceea se 
cuvine să cerem de la Dumnezeu 

odihnă şi iertare pentru toate câte a făcut şi să-i 
contabilizeze doar strădania şi credinţa. 

Să-l purtăm în rugăciunile noastre şi 
Dumnezeu să se milostivească spre sufletele 
celor care îl vor pomeni. 

Duminică, 12 decembrie 2021, la Misiunea 
Creştin Ortodoxă „Sfântul Ioan Botezătorul” din 
Bergamo va avea loc slujba de pomenire, la care 
îi invităm pe toţi credincioşii care l-au cunoscut. 

 
Dumnezeul să-l odihnească în pace! 

ETERNO RIPOSO NOSTRO FRATELLO!  
 

† Dr. Octavian Onufrie Pop 
Arhiepiscop şi Mitropolit 

7 decembrie 2021, Bergamo, Italia. 
 

 
 

Certificate de calificare profesională şi de studii 
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RUGACIUNEA SOTILOR STAPINITI DE PATIMA GELOZIEI, A CERTURILOR SI A NEÎNȚELEGERILOR 

 
Iubitorule de oameni, Împăratul veacurilor şi dătătorul bunătăţilor, Care ai stricat peretele cel din mijloc 

al vrajbei şi ai dat pace neamului omenesc, miluieşte, Doamne, pe cei ce ne urăsc, ne pizmuiesc şi ne 
ocărăsc; aşijderea şi pe cei ce ne grăiesc de rău. Ca nu cumva vreunul din ei să pătimească ceva rău pentru 
noi, păcătoşii, nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Doamne, Dumnezeul nostru, caută dintru 
înălţime ca un Bun asupra inimilor noastre, ce sunt lipsite de dragoste şi de unire şi sunt îmboldite de spinii 
urii şi ai altor păcate. O picătură din harul Sfântului Tău Duh coborând peste Dânsele, rourează-le bogat, ca 
să aducă roade bune şi din dragostea cea către Tine să sporească în fapte bune şi să petreacă în dragoste şi 
unire. 

Aşa, Doamne, înmulţind dragostea în inimile noastre, păzeşte-ne de tot răul şi de asuprirea vrăjmaşilor 
văzuţi şi nevăzuţi, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră, de războiul cel dintre noi şi totdeauna 
ne ajută să ne iubim unii pe alții şi să facem tot binele, spre a ne învrednici de bunătăţile Tale cele cereşti. 
Amin. 

*** 
CULTURĂ  ŞI  ŞTIINŢĂ 

 
ROLUL ŞTIINŢEI ÎN ASIGURAREA SECURITĂŢII NAŢIONALE 

ŞI A ACTIVITĂŢII ANTRICRIMĂ 
 

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participative internaţionale 
 

Dr. Pop Octavian 
 

Una dintre cele mai importante roluri în 
apărarea şi protejarea unui stat este ştiinţa 
militară. Pe lângă această ştiinţă, societatea 
modernă studiază mai mulţi factori care 
contribuie la asigurarea securităţii naţionale cât 
şi a fiecărui individ în parte. În contextul 
actualei pandemii, joacă un rol de frunte şi 
ştiinţa medicală. Prin urmare, dacă organele 
Statului Republica Moldova, fiecare categorie în 
parte, luptau pentru protejarea integrităţii 
naţionale, criza sanitară internaţională aduce 
un aport în completarea acestei siguranţe, 
responsabilizând medicii într-un timp record. 

O dată cu creşterea factorilor care 
contribuie la asigurarea siguranţei naţionale, se 
înmulţesc şi strategiile criminalităţii. Aplicarea 
legii, terminologia protecţiei civile şi siguranţa 
publică vor căpăta nuanţe noi în ceea ce priveşte 
studierea şi perfecţionarea organelor şi 
organismelor statului. Atât teoretic, cât şi 
practic, provocările şi vulnerabilităţile mediului 

de securitate naţională generează necesitatea 
unor noi metode de prevenire a criminalităţii. 

Un rol foarte important în îndeplinirea 
siguranţei naţionale îl are şi strategia eficientă şi 
predictibilă a punctelor de trecere a frontierelor 
de stat, atât pe cale aeriană cât şi pe cale 
terestră. Republica Moldova este un aliat 
important al României în ceea ce priveşte 
combaterea criminalităţii la nivelul punctelor 
vamale şi a tranzitului dinspre sau către 
Uniunea Europeană. „Securitatea națională 
reprezintă expresia practică a normalității pe 
care ne-o dorim cu toții”1. 

Republica Moldova trebuie să dezvolte 
strategii noi pentru prevenirea, intuirea sau 
combaterea criminalităţii de orice fel. 
Asigurarea eficienţei sistemelor sale şi modul de 
gestionare a personalului militar şi civil o face 

                                                           
1
 https://www.presidency.ro/ro/angajamente/apararea-

tarii-si-securitatea-nationala  

https://www.presidency.ro/ro/angajamente/apararea-tarii-si-securitatea-nationala
https://www.presidency.ro/ro/angajamente/apararea-tarii-si-securitatea-nationala
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un partener de încredere pentru toate statele 
vecine, cum de altfel îşi doresc şi cetăţenii săi2. 

O dată cu declanşarea crizei 
epidemiologice la nivel global, atât Republica 
Moldova, cât şi statele vecine au întâmpinat  
dificultăţi în privinţa gestionării acesteia. 
Factorii principali în combaterea criminalităţii 
informaţionale sunt: 
- Stoparea tendinţelor radicaliste sau 

extremiste, 
- Revenirea la normalitate prin sancţionarea 

nediscriminatorie a persoanelor care 
generează campaniile de dezinformare în 
masă, 

- Consolidarea ştiinţei de cunoaştere, 
prevenire şi combatere a criminalităţii 
transfrontalieră prin dezvoltarea 
capacităţilor organelor statului din teren, de 
la punctele de trecere a frontierei; 

- Descoperirea de metode practice şi 
rezonabile de cooperare cu cetăţenii, 
creşterea asigurării caracterului 
confidenţial şi siguranţa acestor în 
descoperirea din timp a activităţilor de 
crimă organizată la nivel naţional şi 
transfrontalier, de orice fel; 

- Combaterea infracţiunilor de natură 
economică şi recuperarea prejudiciilor care 
se cuvin Statului Republica Moldova; 

- Consolidarea suveranităţii Statului şi a 
mecanismelor care au acelaşi obiectiv ţintă; 

- Îmbunătăţirea funcţionării justiţiei, 
identificarea şi eliminarea deficienţelor care 
au afectat buna funcţionare a acesteia; 

- Dezvoltarea şi perfecţionarea sistemelor de 
sănătate, educaţie şi de ordine publică şi 
descoperirea de metode prin care acestea 
pot conlucra în scopul asigurării unei 
funcţionări excelente a siguranţei 
cetăţeanului, implicit a siguranţei naţionale. 

România s-a arătat interesată să susţină 
„demersurile politice și practice de susținere 
fermă a procesului de integrare europeană a 
                                                           
2
 https://moldova.europalibera.org/a/nicu-popescu-peste-

80-din-cet%C4%83%C8%9Benii-r-moldova-

%C3%AE%C5%9Fi-doresc-o-%C8%9Bar%C4%83-

prosper%C4%83-%C5%9Fi-rela%C8%9Bii-corecte-cu-

to%C8%9Bi-partenerii-externi/30008286.html  

Republicii Moldova, în baza Parteneriatului 
strategic pentru integrarea europeană a 
Republicii Moldova și în consens cu aspirațiile 
cetățenilor săi” 3 . În acest caz, Republica 
Moldova trebuie să maximizeze şansele de 
cooperare cu statele membre ale Uniunii 
Europene şi fructificare a acestora în raport cu 
promovarea şi protejarea valorilor naţionale, 
cât şi prin conservarea şi dezvoltarea 
patrimoniului financiar, cultural şi imaterial. 

În Proiectul Strategiei de Securitate 
Naţională a Republicii Moldova, găsim 
următoarele: „Republica Moldova va promova 
parteneriatul strategic cu România pe 
dimensiunea integrării europene, inclusiv în 
domeniul economic şi energetic. În acest scop, se 
vor dinamiza relaţiile comercial-economice şi se 
vor finaliza proiectele în domeniile energetic, de 
infrastructură şi al educaţiei”4 . Prin urmare, 
ambele State au acelaşi obiectiv ţintă, unul 
favorabil pentru siguranţa naţională şi 
                                                           
3
 http://mae.ro/node/45529  

4
 „SSN” 3.2. Obiective pe dimensiunea bilaterală, pag. 23 

sau: 

https://www.presedinte.md/app/webroot/proiecte/SSN16.p

df  

https://moldova.europalibera.org/a/nicu-popescu-peste-80-din-cet%C4%83%C8%9Benii-r-moldova-%C3%AE%C5%9Fi-doresc-o-%C8%9Bar%C4%83-prosper%C4%83-%C5%9Fi-rela%C8%9Bii-corecte-cu-to%C8%9Bi-partenerii-externi/30008286.html
https://moldova.europalibera.org/a/nicu-popescu-peste-80-din-cet%C4%83%C8%9Benii-r-moldova-%C3%AE%C5%9Fi-doresc-o-%C8%9Bar%C4%83-prosper%C4%83-%C5%9Fi-rela%C8%9Bii-corecte-cu-to%C8%9Bi-partenerii-externi/30008286.html
https://moldova.europalibera.org/a/nicu-popescu-peste-80-din-cet%C4%83%C8%9Benii-r-moldova-%C3%AE%C5%9Fi-doresc-o-%C8%9Bar%C4%83-prosper%C4%83-%C5%9Fi-rela%C8%9Bii-corecte-cu-to%C8%9Bi-partenerii-externi/30008286.html
https://moldova.europalibera.org/a/nicu-popescu-peste-80-din-cet%C4%83%C8%9Benii-r-moldova-%C3%AE%C5%9Fi-doresc-o-%C8%9Bar%C4%83-prosper%C4%83-%C5%9Fi-rela%C8%9Bii-corecte-cu-to%C8%9Bi-partenerii-externi/30008286.html
https://moldova.europalibera.org/a/nicu-popescu-peste-80-din-cet%C4%83%C8%9Benii-r-moldova-%C3%AE%C5%9Fi-doresc-o-%C8%9Bar%C4%83-prosper%C4%83-%C5%9Fi-rela%C8%9Bii-corecte-cu-to%C8%9Bi-partenerii-externi/30008286.html
http://mae.ro/node/45529
https://www.presedinte.md/app/webroot/proiecte/SSN16.pdf
https://www.presedinte.md/app/webroot/proiecte/SSN16.pdf
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dezvoltarea fiecăruia în parte. Un factor 
important pentru realizarea sa îl constituie 
eliminarea oricărei cauze de tensionare a 
relaţiilor bilaterale internaţionale, în special cu 
România, cât şi cu celelalte State învecinate. 

Atât la nivel naţional, cât şi la nivel 
mondial există tendinţa de scădere a încrederii 
opiniei publice în organele Statului, atât din 
perspectiva criminalităţii infracţionale, cât şi 
din perspectiva neprofesionalismului în care au 
fost aplicate metodele de combatere a 
fenomenelor de zădărnicire a siguranţei 
sanitare. Organele de aplicare a normelor legale 
şi de drept nu trebuie să elimine importanţa 
faptului că cetăţenii nu sunt duşmanii statului, 
ci ei formează statul. Incidenţa crescută a 
dezinformării prin metode extremiste nu 

transformă din cetăţeni în infractori, chiar dacă 
prima formă de manifestare este protestul sau 
abaterea de la unele discipline legale. Pentru a 
restabili relaţia dintre Stat şi proprii săi cetăţeni 
trebuie descoperite şi aplicate noi metode de 
dezvoltare psihologică a acestora. Procesul de 
civilizare a cetăţenilor va determina favorizarea 
cooperării poporului în interesul său naţional. 

Prin toate teoriile sale, criminologia are ca 
scop siguranţa Naţională, siguranţa cetăţeanului 
şi îşi aduce aportul său în concretizarea 
parcursului spre o lume mai sigură, atât pentru 
cetăţeni, cât şi pentru Statul de drept. Cu toţii 
ne dorim să avem siguranţa garantată de către 
organele şi organismele statului şi de aceea 
trebuie să ne aducem fiecare aportul propriu 
pentru realizarea acestui scop ţintă. 

 

*** 

CREDINŢĂ, NĂDEJDE ŞI DRAGOSTE 

 
RUGACIUNE   DE   IERTARE   SI   POCAINTA 

 
Doamne, Atotţiitorule, Dumnezeul părinţilor noştri, al lui Avraam, ai lui Isaac şi al lui Iacov, şi al 

seminţie celei drepte a lor, Cel care ai făcut cerul şi pământul cu toată podoaba lor, Care ai legat marea cu 
cuvântul poruncii Tale, Care ai încuiat adâncul şi l-ai pecetluit cu numele Tău cel înfricoşător şi slăvit, 
Înaintea căruia toate se tem şi tremură din pricina atotputerniciei Tale, pentru că nimeni nu poate să stea 
înaintea strălucirii slavei Tale şi nesuferită este mânia urgiei Tale asupra celor păcătoşi! Însă nemăsurată şi 
neajunsă este şi mila făgăduinţei Tale, căci Tu eşti Domnul cel Preaînalt, bun, îndelung-răbdător şi mult-
milostiv, căruia îi pare rău de răutăţile oamenilor. Tu, Doamne, după mulţimea bunătăţii Tale, ai făgăduit 
pocăinţă şi iertare celor ce ţi-au greşit şi după mulţimea îndurărilor 
Tale ai hotărât pocăinţă păcătoşilor spre mântuire. Aşadar Tu, 
Doamne, Dumnezeul celor drepţi, n-ai pus pocăinţă pentru cei drepţi: 
pentru Avraam şi Isaac şi Iacov, care nu ţi-au greşit ţie, ci ai pus 
pocăinţă mie păcătosului, pentru că am păcătuit mai mult decât 
nisipul mării. Multe sunt fărădelegile mele şi nu sunt vrednic a căuta şi 
a privi înălţimea cerului din pricina mulţimii nedreptăţilor mele. Strâns 
sunt eu cu multe cătuşe de fier, încât nu pot să-mi ridic capul meu şi 
nu am nici loc de odihnă, pentru că Te-am mâniat şi am făcut rău 
înaintea Ta; n-am împlinit voia Ta, nici am păzit poruncile Tale, ci am 
pus urâciuni şi am înmulţit smintelile. Dar acum îmi plec genunchii 
inimii mele, rugând bunătatea Ta, am păcătuit, Doamne, am păcătuit şi 
fărădelegile mele eu le cunosc, însă cer, rugându-Te: Iartă-mă 
Doamne, iartă-mă şi nu mă pierde în fărădelegile mele şi nici nu mă 
osândi la întuneric sub pământ, căci Tu eşti, Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se pocăiesc. Arată-Ţi peste 
mine bunătatea Ta, mântuindu-mă pe mine nevrednicul, după mare mila Ta. Şi Te voi preaslăvi în toate zilele 
vieţii mele. Căci pe Tine Te slăvesc toate puterile cereşti şi a Ta este slava în vecii vecilor. Amin! 
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SA NE TREZIM ODATA 

CUGETARE  DUHOVNICEASCĂ 

 

Să luăm aminte și să ne trezim odată inimile noastre împietrite și să ne întoarcem cu adevărat în voia și 
dragostea Scumpului Nostru Mântuitor Iisus Hristos și a Maicii Domnului, cât ne mai îngăduie timpul de 
pocăință si Preasfântul Tată Ceresc.. 

Căci la fel ca în război, vom avea moartea în față într-o clipeală de ochi... 
Căci ne spun toți sfinții părinți că aceste vremuri apocaliptice sunt îngăduite de Bunul Dumnezeu și 

Maica Domnului, din cauza mândriei și a împietriri inimii noastre de neascultarea voii lui Dumnezeu și din 
pricina păcatelor strigătoare la cer, pe care le săvârșim cu atâta nonșalanță și ușurință, de parcă face parte 
din normalitatea noastră de zi cu zi.. Beții, chefuri, distracții, droguri, țigări, bătăi, răutate, invidie, bârfă, 
trândavia, lipsa de la sfânta Biserică , lipsa spovedaniei, lipsa sfintei împărtășanii, lipsa milei, neiertarea, 
ținerea de minte a răului, lipsa rugăciunii, lipsa postului, mândria, lauda de sine, iubirea de arginți, divorțuri, 
înșelari, furturi, uciderea de prunci , iubire de putere și toate celelalte răutăți și pofte lumești, cu care îl 
spurcăm și îl răstignim neîncetat pe Scumpul Mântuitor și Maica Domnului..  

Dacă am citi  ce ne așteaptă la cele 24 de vămi după moarte, ne-am cutremura la sânge și ne-am 
îndrepta radical în voia și dragostea Scumpului Nostru Mântuitor, dar din mândrie, necredință și iubirea de 
sine, nu ne mai pasă de Bunul Dumnezeu și de Maica Domnului. 

 
 

RUGACIUNE PENTRU ATI VEDEA PROPRIUL PACAT 
 
Doamne! Dă-ne să ne vedem păcatele noastre, aşa încât 

mintea noastră, atrasă cu desăvîrşire de luarea-aminte faţă de 
păcatele noastre, să înceteze a mai vedea greşelile aproapelui 
şi să-i vadă pe toţi, într-acest chip, buni. Dă inimii noastre să 
părăsească grija pierzătoare de neajunsurile aproapelui, să îşi 
unească toate grijile numai în grija pentru dobândirea curăţiei 
şi sfinţeniei poruncite şi gătite nouă de Tine. Dă-ne nouă, celor 
ce ne-am spurcat haina sufletului, să o albim iarăşi: ea a fost 
deja spălată prin apele botezului, iar acum, după pângărire, 
aceste haine au nevoie să fie spălate prin apele lacrimilor. Dă-
ne să vedem în lumina harului Tău neputinţele cele de multe 
feluri care trăiesc în noi, înăbuşind în inimă mişcările 
duhovniceşti, aducând în ea mişcările sângelui şi trupului care 
sunt potrivnice Împărăţiei lui Dumnezeu. Dă-ne marele dar al 
pocăinţei, înaintea căruia merge şi pe care îl naşte marele dar 
al vederii păcatelor noastre. 

Păzeşte-ne, cu aceste mari daruri, de hăurile amăgirii de 
sine, care apare în suflet din pricina păcătoşeniei sale neluate 
în seamă şi neînţelese, şi se naşte din lucrările patimii dulceţii 
şi slavei deşarte care trăiesc în el neluate în seamă şi 
neînţelese. Păzeşte-ne pe noi cu aceste mari daruri în calea noastră către Tine, şi dă-ne nouă să ajungem la 
Tine, Cela ce chemi pe cei ce-şi recunosc păcătoşenia şi lepezi pe cei ce se socot drepţi, ca să Te 
slavoslovim în veci, întru veşnica Ta fericire, a Singurului Dumnezeu Adevărat, Răscumpărătorul celor robiţi 
şi Mântuitorul celor pierduţi. Amin. 
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ÎNALT PREA SFINȚIA SA, 

DOCTOR, DOCTOR HONORIS CAUSA, ONUFRIE (OCTAVIAN) POP, 
ARHIEPISCOP DE BERGAMO, ȘI MITROPOLIT 

AL MITROPOLIEI AUTONOME CREȘTIN ORTODOXE DUPĂ CALENDAR PATRISTIC     
DE BERGAMO ŞI EUROPA 

LA 65 ANI DE VIAȚĂ 
 

 

Înalt Prea Sfinția Sa, Conf. univ. dr. Onufrie 
(OCTAVIAN) POP, s-a nascut la 22 octombrie 
1956, in comuna RODNA, judetul Bistrita-
Nasaud (România), fiind cel de-al doilea copil al 
parintilor SIMION si MARIA, agricultori. În 
comuna natala, a urmat Scoala Generala de 8 
ani, pe care a absolvit-o in anul 1971. In toamna 
aceluiasi an, s-a inscris la Scoala Profesionala de 
Constructii din orasul DEJ, judetul Cluj 
(România), pe care a absolvit-o in luna iunie 
1973, calificandu-se in meseria de instalator, 
instalatii tehnico-sanitare si de gaze. Intre anii 
1973 - 1974 a lucrat ca lacatus-mecanic – 
instalatii, la Exploatarea Miniera RODNA. In 
perioada 20 septembrie 1974 – 5 ianuarie 1976 a 
satisfacut stagiul militar la U.M. 01386/II 
ROMAN, jud. Neamt (România). De la 1 
februarie 1976 pana la 1 februarie 1977, a 
lucrat tot la Exploatarea Miniera (România) 
RODNA, ca maistru mecanic - instalatii in 
subteran, dupa care s-a hotarat sa plece la 
manastire si sa imbrace haina monahala. 

La data de 2 februarie 1977, a intrat ca 
frate la MANASTIREA NEAMT, județul 
Neamț (România), din cadrul Mitropoliei 
Moldovei si Sucevei, avandu-l ca staret pe 
regretatul duhovnic si arhimandrit EFREM 
CHISCARIU. Dupa sase luni de ascultare, ca 
ucenic la staretia manastirii, la 6 august 1977, a 
primit binecuvantarea de a purta reverenda si a 
fost tuns intru rasofor, primind numele de 
OLIVIAN. La 1 septembrie 1977, cu 
binecuvantarea vrednicului de pomenire 
patriarh IUSTIN MOISESCU, pe atunci 
mitropolit al Moldovei si Sucevei, s-a inscris la 
Seminarul Teologic Ortodox de la 
MANASTIREA NEAMT, unde, in urma 
examenului de admitere a intrat al treilea.  
      La data de 15 septembrie 1978, s-a 

transferat la Seminarul Teologic Ortodox 
BUCURESTI si a fost inchinoviat la Manastirea 
CALDARUSANI, din judetul Ilfov (România). 
Aici a indeplinit mai multe ascultari printre 
care si cea de econom al manastirii. La 9 iunie 
1979, in ajunul praznicului Rusaliilor, la slujba 
vecerniei, a depus voturile monahale la Biserica 
MANASTIRII CALDARUSANI devenind 
monahul OLIVIAN . In toamna aceluiasi an, a 
fost transferat in interes de serviciu la 
MANASTIREA SINAIA, judetul Prahova 
(România), ca supraveghetor muzeu. Anul 
urmator (1980) incepand cu data de 1 iulie, a 
fost transferat tot in interes de serviciu la 
MANASTIREA COCOS, jud.Tulcea 
(România), tot ca supraveghetor muzeu, 
primind si ascultarea de secretar si contabil al 
manastirii. La 5 octombrie 1980, a fost hirotonit 
ierodiacon de catre regretatul Arhiepiscop dr. 
ANTIM NICA al Tomisului si Dunarii de Jos. 
Dupa hirotonie, a urmat cursurile la zi ale 
Seminarului Teologic din BUCURESTI, slujind 
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ca diacon la Biserica Seminarului „Radu 
Voda”din BUCURESTI. La sesiunea din luna 
iunie 1982, dupa sustinerea examenului de 
diploma, a devenit absolvent al Seminarului 
Teologic Ortodox BUCURESTI, cu media 
7,50%. Dupa absolvire, la cererea sa, a primit 
Inalta binecuvantare a Prea Fericitului Parinte 
Patriarh IUSTIN MOISESCU de iesire din 
cuprinsul Arhiepiscopiei Bucurestilor, 
stabilindu-se in cadrul Arhiepiscopiei 
Timisoarei si Caransebesului, la Manastirea 
„Izvorul Miron” ROMANESTI, Jud.Timiș 
(România), cu binecuvantarea Înalt Prea 
Sfințitului Dr. NICOLAE CORNEANU, 
Mitropolitul Banatului. In perioada 1 iulie – 1 
noiembrie 1982, a slujit ca diacon la aceasta 
manastire, dupa care a fost transferat in 
interesul serviciului ca preot duhovnic la 
Manastirea "Sfantul Ilie de la Izvor" BOCSA-
VASIOVA, judetul Caras-Severin(România). 
Aici a fost hirotonit ieromonah la 6 noiembrie 
1982, in Catedrala Mitropolitana din 
TIMISOARA, de catre Prea Sfintitul Episcop 
Dr. TIMOTEI SEVICIU al Aradului, Ienopolei 
si Halmagiului, pe atunci episcop-vicar al 
Arhiepiscopiei Timisoarei si Caransebesului. 
Timp de aproape 3 ani de zile, aici a fost 
angrenat intr-o serie de lucrari de restaurare, 
pictura si reconstructie la Biserica manastirii, 
cladirile anexe si gardurile ce imprejmuiau 
manastirea. La 13 mai 1984, lucrarile pe care le-
am realizat, au fost binecuvantate de catre Prea 
Sfintitul Episcop Dr. TIMOTEI SEVICIU, prin 
resfintirea bisericii, imbracata in haina de 
sarbatoare, prin noua pictura realizata si 
lucrarile de reparatii, iar pentru munca si 
osteneala depusa i s-a acordat distinctia de 
SINGHEL, prin hirotesie. In perioada anilor 
petrecuti la Manastirea BOCSA-VASIOVA, si-a 
continuat la seral cursurile Liceului Industrial 
Nr. 2 din BOCSA-VASIOVA, in anul 1985, 
promovand anul IV, dupa care s-a transferat la 
Liceul "Traian Vuia" FAGET, jud. Timis 
(România). Ca om de initiativa si bun 
organizator, a fost transferat din nou, tot in 
interesul serviciului, la Manastirea "Izvorul 
Miron" ROMANESTI, jud. Timis, incepand cu 

data de 1 septembrie 1985, pentru a o restaura 
si de a o repune in circuitul turistic national si 
international. 

În toamna aceluiasi an, s-a inscris la 
Liceul "Traian Vuia" din FAGET, in anul V, 
curs seral, pe care l-a absolvit in sesiunea iunie 
1986, cand in urma sustinerii examenelor de 
diploma si bacalaureat, a obtinut media 7,25%. 
La Manastirea "Izvorul Miron" ROMANESTI, 
a realizat lucrari de amenajare, restaurare, 
reconstructie si pictura atat la biserica, cat si la 
cladirile anexe, fapt ce a facut ca la 20 iulie 
1987, de sarbatoarea hramului, sarbatoare ce 
coincidea si cu aniversarea a 75 de ani de la 
punerea pietrei de temelie a Bisericii manastirii, 
de catre cel care a ctitorit-o, Dr. ELIE MIRON 
CRISTEA, primul patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Romane, sa i-se acorde prin hirotesie, 
de catre Inalt Prea Sfintitul Parinte Mitropolit 
al Banatului Dr. NICOLAE CORNEANU , 
distinctia de PROTOSINGHEL. In calitate de 
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conducator al manastirii, a reusit sa formez o 
obste monahala, ce in anul 1994 numara 7 
vietuitori. La 1 octombrie 1988, dupa sustinerea 
examenului de admitere, din luna iulie 1988, s-a 
inscris in anul I la Institutul Teologic de Grad 
Universitar SIBIU, care dupa evenimentele din 
decembrie 1989, a devenit Facultatea de 
Teologie Ortodoxa "Andrei Saguna" din cadrul 
Universitatii "Lucian Blaga" județul SIBIU 
(România). In anul 1992, sesiunea iunie-iulie, a 
devenit licentiat in teologie pastorala a acestei 
facultati, sustinand lucrarea cu tema: 
„CANONIZAREA SFINTILOR IN BISERICA 
ORTODOXA”, avandu-l ca indrumator 
stiintific pe Arhid.Prof.Univ.Dr. IOAN N. 
FLOCA, obtinand media 9,33%.  

La sarbatoarea hramului din 20 iulie 1991, 
cu binecuvantarea Inalt Prea Sfintitului Dr. 
NICOLAE CORNEANU, Mitropolitul 
Banatului, Biserica manastirii, restaurata si 
repictata a fost tarnosita (sfintita), de catre 
vrednicul de pomenire Episcop EMILIAN 
BIRDAS, pe atunci arhiereu-vicar al Episcopiei 
Aradului. In toamna aceluiasi an, la Manastirea 
"Izvorul Miron" ROMANESTI, județul 
Timiș(România), au avut loc trei rasoforii si o 
tundere in monahism.  

Tot aici, a pus bazele unei foi religioase 
intitulata sugestiv "VIATA MONAHALA", 
singura de acest gen (in acea perioada), ce se 
adresa tuturor monahilor. Aceasta foaie 
religioasa aparea lunar si a avut colaboratori de 
marca ai monahismului romanesc. Sub egida 
manastirii, au aparut si un numar de 20 carti 
semnate de smerenia sa continand poezie, proza, 
articole si studii cu caracter pastoral-misionar, 
drept, etc. 

Din dorinta de a-si perfectiona studiile si 
de a-si largi orizontul de cunoastere in mai 
multe domenii de activitate, in anul 1991, s-a 
inscris si la Facultatea de Drept "Nicolae 
Titulescu" CRAIOVA, din cadrul Universitatii 
CRAIOVA, pe care a absolvit-o in luna iunie 
1996 si a devenit licentiat al acesteia in sesiunea 
februarie 1997, sustinand lucrarea cu tema 
„RASPUNDEREA MATERIALA A 
PERSOANELOR INCADRATE IN MUNCA” 
obtinand media 7,97%, avand ca indrumator 
stiintific pe Prof. Univ. Dr. CONSTANTIN 
BELU. In luna iunie 1995, a infiintat cu 
sprijinul Primariei MARGINA, jud. Timis, 
ziarul local intitulat sugestiv „MARGINA” ce a 
aparut lunar si pe care l-a condus ca redactor 
sef, pana in luna septembrie 1995, cand din 
motive financiare si-a incetat aparitia. 

La 1 decembrie 1995, in urma mai multor 
solicitari de a pleca intr-o alta eparhie, a primit 
binecuvantarea Inalt Prea Sfintitului Parinte 
Mitropolit Dr. NICOLAE CORNEANU, al 
Banatului, de a se reintoarce la Manastirea 
CALDARUSANI, din Judetul Ilfov(România), 
manastirea de metanie a parintelui Olivian. 

Aici din lipsa de spatiu si de posturi in 
schema de personal, a primit o negatie, iar 
Arhiepiscopia Bucurestilor, i-a dat 
binecuvantarea de a se stabili in Arhiepiscopia 
Targovistei, unde regretatul Arhiepiscop Dr. 
VASILE COSTIN, chiriarhul de atunci al 
locului, l-a numit incepand cu data de 1 
februarie 1996, ca preot capelan militar la 
CENTRUL DE REEDUCARE GAESTI, jud. 
Dambovita(România), unde a lucrat pana la 1 
august 2006, cand s-a pensionat si a trecut in 
rezerva cu gradul de locotenent-colonel. 
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Prin experiența acumulată de duhovnic și 
pedagog, vazand nevoile acestei unitati, a 
încercat sa pună bazele unei activitati moral-
religioase de exceptie. A intocmit programe de 
asistenta moral-religioasa, iar la 12 iunie 1997, 
sprijinit de cadrele unitatii si Centrul Eparhial 
TARGOVISTE, a pus bazele viitoarei biserici, 
ce urma sa fie inchinata "Sfantului Ioan Gura 
de Aur" Arhiepiscopul Constantinopolului. 

La 5 iulie 1997, au inceput lucrarile de 
constructie a edificiului, ce au durat doar trei 
luni de zile. La 15 septembrie acelasi an, au 
inceput lucrarile de pictura, realizate de 
profesorul HORIA CERNAU din 
TARGOVISTE, ajutat de detinutii MARIUS 
POP si RADU EMILIAN, iar la 13 noiembrie 
1997, cand se face pomenirea Sfantului Ioan 
Gura de Aur, Biserica nou construita, a fost 
tarnosita (sfintita) de vrednicul de pomenire 
Arhiepiscop Dr. VASILE COSTIN, 
Intaistatatorul Bisericii Dambovitene.  
Pentru munca si osteneala depusa, 
Arhiepiscopia Targovistei i-a acordat 
„DIPLOMA DE APRECIERE” nr. 4321/11 
noiembrie 1997, iar Prea Fericitul Parinte 
Patriarh TEOCTIST ARAPASU, al Bisericii 
Ortodoxe Romane, prin GRAMATA 
PATRIARHALA Nr. 326/13 noiembrie 1997, i-a 
acordat "CRUCEA PATRIARHALA".  
     La Centrul de Reeducare GĂEȘTI, județul 
Dîmbovița (România), unde a lucrat ca preot 
militar, a pus bazele unei reviste, sugestiv 
intitulata "LUMINA SI SPERANTA", ce a 
apărut trimestrial incepand cu anul 1996 si 
pana in anul 2006, o revista de cultura, opinie si 
informare, ce a depăși granitele tarii si se 
bucura de o larga apreciere. 

Tot din anul 1996, prin grija sfintiei sale, 
la Centrul de Reeducare GAESTI, a luat fiinta 
Cabinetul de Asistenta Religioasa, care din 
1999, s-a transformat in Biroul de Asistenta 
Religioasa, dotat cu biblioteca, icoane, colectii 
de ziare si reviste, etc. 

În vederea aprofundarii studiilor 
absolvite, in anul 1998, s-a inscris la cursurile 
postuniversitare ale Facultatii de Drept 
„Nicolae Titulescu” CRAIOVA, pe care le-a 

absolvit in anul 1999 sustinand lucrarea de 
disertatie cu tema : „CONSIDERATII 
TEORETICE SI PRACTICE ALE TEORIEI 
GENERALE A DREPTULUI PRIVIND 
LEGALITATEA SI 
CONSTITUTIONALITATEA ACTELOR 
ADMINISTRATIVE” , sub indrumarea Prof. 
Univ. Dr. IULIAN NEDELCU obtinand media 
10. In paralel cu aceste cursuri a urmat si 
cursurile postuniversitare ale Universitatii 
„Politehnica” TIMISOARA, pe care le-a 
absolvit tot in anul 1999, sustinand lucrarea de 
disertatie cu tema : „MANAGEMENTUL 
RESURSELOR UMANE. SISTEMUL. LOC 
DE MUNCA. STRUCTURA SI 
FUNCTIONARE. PARAMETRII. 
PERFORMANTA SI OBOSEALA”, sub 
indrumarea Prof. Univ. Dr. IOAN PUGNA 
,obtinand media 9,40%. 

În urma examenului de admitere, sustinut 
in luna ianuarie 1999 la Academia de Stiinte a 
Republicii Moldova – Institutul de Filozofie, 
Sociologie si Drept ,din CHISINAU, a devenit 
doctorand în specialitatea: 12.00.08. (Drept 
Penal, Criminologie și Drept Penitenciar). La 
data de 27 aprilie 2001, a sustinut public teza de 
doctorat intitulată: „CAUZELE CARE 
ATENUEAZA SI AGRAVEAZA PEDEAPSA”, 
la Academia de Politie „Stefan cel Mare” din 
CHISINAU, sub conducerea stiintifica a Prof. 
Univ. Dr. ALEXANDRU BOROI, de la 
Academia de Politie „Al.Ioan Cuza” 
BUCURESTI - Romania si a consultantului 
stiintific, Conf. Univ. Dr. VALERIU BUJOR, 
fostul rector al Universitatii de Criminologie – 
CHISINAU, R. Moldova, consiliul stiintific 
specializat al acestei academii conferindu-i titlul 
de „DOCTOR IN STIINTE JURIDICE” 
(conform Diplomei de Doctor seria D.R. nr. 
1280/21 iunie 2001, eliberata de Comisia 
Superioara de Atestare a Republicii Moldova). 

La data de 20 august 1999, Senatul 
Universitatii de Criminologie Chisinau - 
Republica Moldova, prin Ordinul nr. 43/p , l-a 
numit prin cumul, asistent universitar la 
catedra de "Drept Public" (pentru anul 
universitar 1999-2000). 
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      La data de 28 august 2000 tot Senatul 
Universitatii de criminologie Chisinau - 
Republica Moldova, prin Ordinul 35/p , l-a 
numit prin cumul, asistent universitar la 
catedra de "Drept Public" (pentru anul 
universitar 2000-2001). 

La data de 30 aprilie 2001, Senatul fostei 
Universitatii de Criminologie CHISINAU – R. 
Moldova, prin Ordinul nr.17/U.P.Pc. , l-a numit, 
prin cumul, in functia de lector universitar, la 
catedra de „Drept Public”.  

La data de 27 decembrie 2001, in baza 
hotararii aceluiasi senat al fostei Universitatii de 
Criminologie CHISINAU - R. Moldova prin 
Ordinul 24b/U.P.Pc., a fost numit prin concurs 
in functia de lector universitar superior la 
Catedra de „Criminologie si Drept Penal”.  

Prin ordinul nr.78 U.P.P./30 august 2002 
al Senatului fostei Universitatii de Criminologie 
CHISINAU – R. Moldova, a fost numit, prin 
concurs, in functia de conferentiar interimar la 
Catedra de „Criminologie si Drept Penal” 
pentru anul universitar 2002-2003.  

Prin ordinul 41/p din 13 septembrie 2003, 
Senatul Academiei de Drept din Chisinau,R. 
Moldova, l-a numit prin cumul lector superior 
la Catedra de Drept  Public. 
Prin ordinul 05-542 din 20 octombrie 2004, a 
fost angajat prin cumul in functia de 
conferentiar universitar interimar la Catedra de 
Drept, a Facultatii de Drept din cadrul 
Universitatii de Stat "Alecu Russo" din Balti - 
Republica Moldova. 

Prin ordinul 05.277 din 29 august 2005 a 
fost angajat pe o perioada de 5 ani, titular la 
Catedra de Drept Public in functia de 
conferentiar universitar la Facultatea de Drept 
din cadrul Universitatii de Stat "Alecu Russo" 
din Balti - Republica Moldova. 

Prin ordinul 196-P din 01 septembrie 2017 
a fost angajat în postul de conferențiar 
universitar la Departamentul de psihologie, 
securitate și drept (Secția criminologie, 
psihologie și științe socio-umaniste) la Institutul 
de Științe Penale și Criminologie Aplicată din 
Chisinau – Republica Moldova, pentru anul 
universitar 2017-2018. 

Prin ordinul 234-P din 10 august 2018 a 
fost numit în postul de cercetător științific 
superior la Departamentul de investigații 
științifice, cooperare inter-universitară și 
ghidare în carieră la Institutul de Științe Penale 
și Criminologie Aplicată din Chisinau – 
Republica Moldova, pentru anul universitar 
2018-2019. 

Senatul Institutului de Stiinte Penale si 
Criminologie Aplicata din Chisinau,R. 
Moldova,prin Hotarirea nr.6 din 26 octombrie 
2018,ii cofera titlul onorific de DOCTOR 
HONORIS CAUSA,pentru merite deosebite in 
propagarea criminologiei si stiintelor penale. 

Prin ordinul 253-P din 1 aprilie 2019 a fost 
transferat din postul de cercetator stiintific 
superior la Departamentul de investigatii 
stiintifice,cooperare inter-universitara si 
ghidare in cariera,in postul de cconferentiar 
universitar la Departamentul de 
psihologie,securitate si drept(Sectia de 
criminologie,stiinte juridice si securitate 
privata),incepind cu data de 1 aprilie 2019 și 
prezent. 

In perioada anilor 1990-2021, a publicat 
un numar de 150 lucrari, 102 dintre ele aparand 
in colectiile: pastorala, juridica si 
psihopedagogica, iar celelalte fiind de proza, 
poezie, istorie, sociologie si tehnologie. Intre anii 
1985-2021, a publicat in diferite ziare (periodice 
si cotidiene) dar si in reviste din tara si 
strainatate, un numar de 230 predici, 1300 
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articole si studii (diferite domenii), 129 poezii si 
33 de articole cu caracter pastoral in limba 
franceza, recenzand un numar de 118 carti si 
prefatand 12 carti ale unor autori diferiti.  
Fara sa fim lipsiți de modestie, trebuie sa 
spunem ca despre viata si scrierile sale, s-au 
scris 18 carti semnate de autori diferiti. 

Pe parcursul anilor, a primit in semn de 
apreciere, pentru activitatea publicistica si 
literara, mai multe diplome, distinctii si premii. 

Intre anii 1995-2021, a participat la 
diferite congrese, conferinte si simpozioane, atat 
in tara cat si in strainatate, unde au fost 
dezbatute probleme de interes national si mai 
ales de reforma penitenciara, la fiecare 
participare, avand cate-o interventie, si 
prezentand cate un referat. 

Aproape 370 de publicisti si gazetari, au 
consemnat in presa scrisa din tara si strainatate 
intre anii 1990-2021 despre lucrarile si 
activitatea publicistica, dar si edilitar 
gospodareasca a smereniei sale. 

In anul 1999 a infiintat si Buletinul 
„CUVANT SI SUFLET” al Bisericii 
"SFANTUL IOAN GURA DE AUR" din cadrul 
Centrului de Reeducare GAESTI, județul 
Dîmbivița (România), ce apărea trimestrial, iar 
din anul 2001, a fondat si revista sugestiv 
intitulata „PHOENIX”, revista semestriala ce 
oferea minorilor si cadrelor penitenciarului, 
posibilitatea de a-si publica materialele si de a le 
face cunoscute cititorilor, iar în anul 2008,in 
luna iulie, a înființat Revista „HRANĂ 
PENTRU SUFLET” a Mitropoliei Autonome 
Creștin Ortodoxe după Calendar Patristic de 
Bergamo și Europa, cu sediul in Bergamo,Italia, 
care apare nentrerupt  până în prezent. 

Din cele prezentate, se poate vedea, ca 
viata pe care a parcurs-o, nu a fost o viata 
linistita si nici usoara, trebuind de tanar sa-si i-a 
soarta in maini, sa traieasca numai printre 
straini, departe de casa si de cei dragi. Valurile 
acestei vieti, l-au purtat de-o parte si de alta a ei, 
avand de-a face cu oameni buni, mai putin buni, 

cu oameni rai, dar si cu oameni plini de 
credinta, cu suflet mare si cu frica de 
Dumnezeu. 

Faptul că a fost slujitorul Lui 
DUMNEZEU, si ca mai bine de 10 ani,  si-a 
desfasurat activitatea într-un Centru de 
Reeducare(Penitenciar)ca preot 
militar(locotenent colonel) iar de 13 ani, în 
calitate de arhiereu și misionar în Italia și 
Europa, la Mitropolia Autonomă Creștin-
Ortodoxă după Calendar Patristic de Bergamo 
și Europa, cu sediul la Bergamo,Italia,  
considera ca aceasta slujire, a fost chemarea 
celor pe care i-a păstorit, tinerii certati cu legea, 
si de multe ori respinsi de societatea din care au 
făcut parte, si care pe buna dreptate au avut 
nevoie de un prieten adevarat, care, sa se roage 
in permanenta pentru ei, ajutandu-i în felul 
acesta să-și revină, dar și să se ridice din 
„noroiul în care au cazut”, dar și o mîngîiere 
pentru credincioșii care sunt departe de casă, 
plecați pribegi printre străini să cîștige o bucta 
de piine și sa duca o viață mai bună.  

A pus si v-a pune suflet in tot ceea ce face, 
cautand in permanenta sa-i ajute pe toti cei care 
sunt in suferinta, și-n necazuri, atat cat 
Dumnezeu il va tine pe pamant binecuvîntat. Se 
va ruga neincetat pentru pacea a toata lumea, 
cerand de la bunul Dumnezeu sa-l tina sanatos, 
sa-si poata mantui sufletul si sa poata contribui 
la randu-i ca duhovnic si la mantuirea altora, 
iar ca dascăl să contribuie la formarea tineri 
generații sănătoase, și cu frică de DUMNEZEU. 

Ca orice om trecut prin multe suferinte si 
necazuri, nu-si mai doreste nimic de la aceasta 
viata pamânteasca si trecatoare, dar nici de la 
oamenii vremurilor tulburi ,pe care le trăim, 
care si ei sunt niste trecatori și călători pe acest 
pamint, ci cauta sa dea slava lui Dumnezeu 
pentru toate cele primite in cei 65 de ani de 
viata si 40 de ani de slujire la altarul credintei 
ca preot si duhovnic, dintre care, 13 ani, ca 
arhiereu și 22 ani de activitate didactico-
științifică, și de cercetare în Republica Moldova. 

 

Biroul de presă al Mitropoliei de Bergamo și Europa, Italia. 
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PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI 
ÎN ANUL MÂNTUIRII 202 

 
A ÎNALT PREASFINŢITULUI PĂRINTE 

† DR. ONUFRIE POP, ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT 
 

Preasfinţiţi Părinţi, iubit cler şi cin monahal, 
Iubiţi fraţi creştini, 
 
Iată-ne ajunşi la finalul anului 2021 şi 

începutul anului 2022, cu bine, cu bucurie şi în 
acelaşi timp cu clipe marcante pentru noi, 
familiile noastre şi pentru toată omenirea. Anul 
acesta a trecut foarte greu, a fost un an plin de 
drame aproape pentru fiecare dintre 
dumneavoastră şi totodată un an în care am 
înţeles mai concret că toate sunt vremelnice, 
umbră şi vis. 

În predica sa, de la praznicul Naşterii 
Domnului, Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici 
spunea: „Adâncimea înţelepciunii dumnezeieşti, 
aşa cum era ea la începutul lumii vechi, mare şi 
minunată, nu era mai mare decât aceea de la 
începutul lumii celei noi, prin naşterea Domnului 
nostru Iisus Hristos”. El, cum bine vedem, 
cataloghează Naşterea lui Hristos a fi un început 
nou de lume nouă. Cu toţii ne dorim, în 
contextul pandemiei, ca toate lucrurile măcar să 
revină la normal, să fie un nou început, să fim 
mai buni şi să ne fructificăm libertăţile de 
odinioară. 

Starea lucrurilor actuale are mai multe 
cauze. Una dintre acestea poate fi şi rodul 
ignoranţei noastre de a ne îndrepta propria 
viaţă şi de a ne încununa sufletul cu fapte bune 
şi duhovniceşti. În acest sens, ne aducem aminte 
de cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, care 
zice: „Când noi ştim că suntem păcătoşi, nu 
trebuie nici să deznădăjduim, nici să fim uşuratici 
la minte”. Cred că starea de degradare a 
omenirii se datorează şi uşurimii minţilor 
omeneşti. De ce spune Sfântul Ioan despre 
vinovăţia minţii uşuratice? Pentru că o minte 
bogată, înţeleaptă şi luminată îl întăreşte pe om 
să progreseze atât în urcuşul duhovnicesc, cât şi 

în urcuşul material, cel trupesc. Mintea slabă îl 
abate de la orice progres. 

Veacul acesta vine cu felurite încercări. O 
dată la un deceniu am avut evenimente care au 
prevestit cele ce aveau să se întâmple, lucruri 
din ce în ce mai critice şi mai apăsătoare. 

 Nivelul de trai scade treptat, eşecul se 
arată în orice domeniu de activitate şi lumea 
intră într-o debusolare totală, nemaiştiind cum 
să iasă la liman. Toate acestea sunt doar 
încercări temporare şi lumea în care trăim are 
să biruiască şi să cunoască iarăşi răsăritul 
soarelui, după aceste vremuri de înnorare. 
Nimic nu este imposibil de depăşit pentru omul 
credincios. 

Apostolul Pavel vorbeşte astfel: „Iar 
Dumnezeul nădejdii să vă umple pe voi de toată 
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bucuria şi pacea în credinţă, ca să prisosească 
nădejdea voastră, prin puterea Duhului Sfânt” 
(Romania 15, 13). Acelaşi Apostol mai spune: 
„În toate pătimind necaz, dar nefiind striviţi; 
lipsiţi fiind, dar nu deznădăjduiţi” (2 Corinteni 4, 
8). Chiar şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne 
învaţă: „În lume necazuri veţi avea; dar 
îndrăzniţi. Eu am biruit lumea” (Ioan 16, 33). 

Timpul şi vremurile nu sunt în 
stăpânirea omului, ci în voia lui Dumnezeu, 
Cel ce pe toate le rânduieşte în aşa fel încât 
chiar şi suferinţa să fie o şcoală a vieţii din 
care putem învăţa multe lucruri. Pentru a 
culege informaţii şi experienţe din orice 
moment al vieţii noastre iarăşi ne întoarcem 
la cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur care 
ne îndemna să nu fim uşuratici la minte. Şi 
Apostolul Pavel ne îndeamnă la fel, spunând: 
„Şi să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă 
schimbaţi prin înnoirea minţii” (Romani 12, 
2). Noi nu doar că nu ne potrivim acestui 
veac din lipsă de experienţă şi pentru că nu am 
mai trecut prin etape similare, ci trebuie să ne şi 
pregătim duhovniceşte pentru cele ce urmează. 

Se poate să vină vremuri bune, se poate să 
vină vremuri mai grele. Chiar şi de ar veni cele 
grele fără de vreo veste, noi vom avea nădejdea 
îndreptării lucrurilor şi aşa vom depăşi orice 
situaţie. 

Vin la Biserică oameni care ajung în 
pragul disperării şi parcă le este greu să audă 
învăţătura „nu deznădăjdui”. Unii recurg la 
gesturi necugetate, alţii înţeleg că nimic nu este 
veşnic, nici vremurile, nici crizele prin care 
trece omenirea şi nici starea de deznădejde. 
Dacă nu ne dăm curaj noi înşine nu vom avea 
prilejul să ne bucurăm de cele viitoare. 

Nici această pandemie nu a fost o 
etapă de nedepăşit şi nici un necaz atât de 
mare peste care să nu trecem. Înainte de 
anul 2020 poate că eram mai libertini, mai 
delăsători şi copilăreşti la minte. Am trecut 
cu toţii prin multe, am depăşit cu toţii 
situaţii dificile şi ne-am învăţat lecţia că: 
nimic nu este imposibil de traversat. 

Mitropolia noastră a trecut prin încercări 
grele o dată cu dumneavoastră şi cu restul 
omenirii. Ne-a ajutat bunul Dumnezeu şi, 
bineînţeles, cu sprijinul dumneavoastră, am 
reuşit să ducem mai departe candela Ortodoxiei 
peste meleagurile ţărilor în care ne-am născut. 
A fost o perioadă destul de dificilă şi dacă 
poporul credincios nu ar fi conştientizat că 
Biserica este şi a sa, nu numai a clerului slujitor, 
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nu ştiu cum am fi putut să depăşim momentele 
acestea critice. 

Biserica în sine vă este recunoscătoare şi 
am nădejde că veţi primi recompensă pentru 
toate ostenelile, „bine ştiind că de la Domnul veţi 
primi răsplata moştenirii” (Coloseni 3, 4). Având 
o astfel de nădejde, împlinim fiecare în cugetele 
și în casele noastre tema principală a rugăciunii 
Sfântului Ioanichie: „Nădejdea mea este Tatăl, 
scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este 
Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ţie!“ 

Prin Naşterea lui Hristos ne renaştem şi 
noi duhovniceşte, prin răstignirea Lui murim 
pentru greşelile noastre, cele cu voie sau fără de 
voie, care ne-au periclitat bunul mers al vieţii şi 
o dată cu Învierea Lui cea de a treia zi, înviem 
împreună, cu toţii, bucurându-ne că ne-a 
învrednicit Dumnezeu să fim parte a lumii noi, a 
lumii creştine, având pururea nădejdea 
mântuirii. 

Cerul şi pământul să salte împreună cu 
noi, creştinii, lăudând Naşterea cea după Trup a 
Mântuitorului! 

 

„Hristos se naşte, slăviţi-L, Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L” 
 
Cu aleasă preţuire, cu dragoste frăţească şi părintească, dorindu-vă sărbători fericite şi pline 

de bucurie, 
 
Al vostru rugător şi de bine doritor, 

 
†Dr. Onufrie Pop 

Arhiepiscop şi Mitropolit 
 
Dată în reşedinţa Mitropolitană din Bergamo, Italia. 

 
Nr. 342/2021 
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IUBIRE   SI   CREDINTA 

 
Astăzi, Domnul Iisus Hristos bate la uşa 

inimii noastre, bate să caute un sălaş al iubirii în 
fiecare suflet, El caută să preschimbe peştera 
sufletului nostru oricât ar fi de întunecată şi de 
rece într-un sălaş al luminii şi iubirii, fiindcă ne 
iubeşte pe toţi cu o iubire infinită şi vrea să ne 
ajute cu multă dragoste să alungăm toate 
patimile din inima noastră, tot întunericul, toată 
deznădejdea, toată răutatea, toată împietrirea 
inimii noastre. Mântuitorul Iisus Hristos vrea să 
se nască în peştera sufletului nostru şi să ne 
ajute să ne mântuim, vrea să ne întoarcem 
mereu ACASĂ,  pentru a petrece cu El o 
veşnicie, vrea să-I deschidem uşa inimii cu 
iubire şi credinţă. 

Să încercăm, aşadar, să simţim cu toţii în 
fiinţa noastră cum Hristos se naşte şi să Îi 
oferim cu iubire şi generozitate inima noastră, 
să încercăm aşa cum spunea Patriarhul Bisericii 
române – PF. Daniel, să Îl primim noi, cum se 
cuvine pe Micul Prunc abandonat într-o peşteră 
pentru că nu s-a găsit nimeni să-L primească în 
casa sa, să Îl primim cu suflete calde, mai calde 
decât răceala din Betleem, să Îl primim cu 

suflete pline de lumină şi bucurie, să Îl primim 
cu sufletul cântând pe ritmul minunatelor 
colinde, să-L întâmpinăm cu sfântă dorire şi 
astfel, uniţi cu El, să ne înălţăm de la cele 
pământeşti şi stricăcioase, la cele cereşti şi 
duhovniceşti, plini de bucurie şi de cugetul 
praznicului, să ne facem mărturisitori şi părtaşi 
ai slavei Sale. Doar primindu-L pe Hristos în 
inima noastră vom reuşi să devenim mai bogaţi. 
Nu darurile materiale ne îmbogăţesc, oricât de 
multe şi de scumpe ar fi, doar primindu-L pe 
Hristos în inima noastră, întunericul 
necunoştinţei va fi luminat de lumina 
cunoştinţei, teama va face loc speranţei, pacea şi 
liniştea sufletească vor alunga neliniştea şi 
deznădejdea, credinţa va alunga necredinţa, 
iubirea va alunga ura, răutatea, mândria, 
invidia, egoismul, iar gândul lipsei Lui 
Dumnezeu va fi îndepărtat de trăirea prezenţei 
Lui, între noi şi întru noi. 

La marele eveniment al Nașterii Domnului 
participă întreaga lume, întregul univers: flori 
și ierburi, viețuitoare și copaci, luminători de pe 
cer și îngeri. Este acel glas de laudă pe care 
colindătorii îl cer soarelui și lunii, îngerilor și 
puterilor, stelelor și luminii, fiarelor și 
păsărilor, tinerilor și bătrânilor. Să încercăm să 
petrecem Crăciunul cu pace şi bucurie, să avem 
colindele strămoşeşti în suflet şi fericirea 
Nasterii Domnului să ne umple inimile de iubire 
pentru Dumnezeu şi semeni, să ne închinăm cu 
credinţă şi dragoste Pruncului Sfânt, precum 
îngerilor  păstorilor din jurul Betleemului şi  
magilor veniţi de la mari distanţe pentru a-I 
aduce daruri şi a I  se închina Lui. Să alegăm şi 
noi la ieslea în care Pruncul ne aşteaptă cu 
mânuţele întinse, dorind să vină în inimile 
noastre ca să le aprindă de iubire, să le dea 
curaj pentru a ne duce cu credinţă şi demnitate 
crucea spirituală. Să nu uităm, că Domnul Iisus 
Hristos ne aşteaptă mereu la Sfânta Liturghie în 
taina altarului, care este Betleemul zilelor 
noastre, să nu uităm că aceste zile de praznic 
binecuvântat, luminate de razele stelei 
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minunate, care i-a condus pe magii de la răsărit 
până la leagănul Pruncului Iisus, înmiresmate 
de frumuseţea negrăită a cântărilor din 
rânduiala sfintelor slujbe şi împodobite de 
armonia inegalabilelor noastre colinde, ne 

îndeamnă pe toţi să ne deschidem sufletul ca să 
strălucească în el lumina cunoştinţei de 
Dumnezeu şi să înţelegem că, prin Naşterea 
Domnului, ni s-a deschis calea mântuirii. 

 
Sfinte sărbători de Craciun, binecuvântate cu iubire, bucurie sfântă, lumină, pace sufletească, 

va doresc din tot sufletul! 
 
Mons. dr. Onufrie (Octavian) Pop, Bergamo, Italia 

 
 

A  CERE  IERTARE 
 

Bunule, iartă-mă că nu ştiu să mă rog ţie, ori cer prea multe, ori nu ştiu să-ţi mulţumesc 
pentru tot ce am. Iartă-mă că de cele mai multe ori sunt egoist/ă şi mă rog doar pentru suferinţele 
mele, iar pentru sănătatea părinţilor mai puţin. Ei sunt sprijinul meu şi tot ce am mai bun, pentru 
că îi am de la tine Doamne. 

Bunule iartă-mă pentru că pe 
prietenii mei îi necăjesc, nu mă auzi 
rostindu-i în rugăciunile mele şi iarăşi 
îmi dau seama că ei sunt dăruiţi de 
Tine. Unde aş putea să găsesc 
bunătatea şi iertarea Ta, dacă nu prin 
ei? Iartă-mă pentru toate gândurile 
mele nechibzuite, pentru toate 
întrebările fără răspuns, pentru 
supărările fără sens, pentru dorinţe 
deşarte, pentru vorbe fără 
rost....Greşesc Doamne dar te iubesc în 
felul meu, de păcătos/ă.... 

Bunule iartă-mă pentru tot ceea ce îţi cer, pentru că Tu ştii dinainte tot ce are nevoie sufletul 
meu. Nu sunt de multe ori altruist/ă, nu pomenesc în rugăciunile mele nici pe cei bolnavi, nici pe cei 
sărmani, nici pe bătrâni, nici pe vrăjmaşi, nici pe fraţi sau surori...ci doar suferinţa mea. Suferinţa 
Ta pe cruce a fost cu mult mai mare decât a mea, şi cu toate astea mă înţelegi şi eşti aici cu 
noi...Cum aş putea să nu te mai supăr? 

Îmi cer iertare inimii mele, Doamne pentru toate emoţiile pe care i le-am dat de-a lungul 
timpului, îmi cer iertare ochilor mei pentru lacrimile care nu izvoreau din pricina păcatelor mele, 
buzelor mele pentru toate vorbele urâte, urechilor mele care au ascultat muzică grea şi 
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zgomotoasă....stomacului pentru câte excese de mâncare am făcut...îmi cer iertare trupului meu că 
am uitat că este templu al Duhului Sfânt. 

Mă ierţi Doamne pentru că nu ţi-am mulţumit pentru natura pe care Tu ne-ai dăruit-o, 
pentru toate legumele şi fructele care ne hrănesc pe noi, pentru pămîntul roditor şi ploaia care-l 
curăţă? Iartă-mă pentru că nu ţi-am mulţumit pentru fiecare Sfânta Liturghie la care am 
participat, pentru duhovnicul pe care mi l-ai dăruit, pentru sfinţii Tăi de care mă simt apropriat/ă. 
Am uitat să-ţi mulţumesc şi pentru suferinţa mea, pentru că prin ea eu mă apropii de Tine. 

Iartă-mă Doamne pentru că au fost momente când am judecat fără să mă gândesc că nimeni 
nu cunoaşte judecăţile tale şi departe suntem noi de voia ta. Bunule iartă-mă că puţină milostenie 
fac, că nu-mi sun prietenii să le spun cît de mult îi iubesc, că uit să zâmbesc, să visez, să cred că 
niciodată Tu nu ne vei lăsa singuri. Iartă-ne pe toţi şi luminează-ne ca să ne înţelegem mai bine, să 
fim toleranţi şi mult iubitori. 

Pentru toţi prietenii mei, pentru părinţii noştrii şi pentru voi toţi! 
 

UNIREA  PURĂ  –  Scurt cuvânt de învăţătură 
 

Oamenii au nevoie de îmbrăţişare! Îmbrăţişările sunt pansamentul sufletului! Atunci când 
îmbrăţişezi o persoană ce trece printr-o perioadă grea, alegi să îţi transferi din energia ta pozitivă 
către persoana căreia i-ai oferit îmbrăţişarea. 
Atunci când îmbrăţişezi, oferi şi un umăr pe 
care se poate plânge. Atunci când îmbrăţişezi, 
oferi fiori, tandreţe, liniştire, consolare, iubire, 
înţelegere, prietenie, energie pozitivă. O 
îmbrăţişare spune atât de multe...! 

Deseori, oamenii nu realizează cât de 
importante sunt îmbrăţişările!  

Am întâlnit oameni care nu se lasă 
îmbrăţişaţi...îmi este milă de aceşti oameni...îmi 
este milă, pentru că aceşti oameni nu cunosc 
minunatul dar pe care îl pot primi şi îl pod da, 
fără a cere nimic la schimb: îmbrăţişarea. Îmi 
este milă, pentru că aceşti oameni îşi refuză cel 
mai mare bine pe care îl pot face propriului 
suflet; o îmbrăţişare devine, uneori, de 
neînlocuit. Iar sufletul oamenilor care nu 
îmbrăţişează este pătat, plâns, găurit, 
mototolit... 

Îmbrăţişările se pot oferi atât oamenilor, 
cât şi animalelor şi pomilor. Da, îmbrăţişările 
se pot oferi şi pomilor! Atunci când îţi este cel mai greu, atunci când îţi simţi sufletul mult prea 
greu pentru a putea merge mai departe, îmbrăţişările oamenilor nu mai sunt îndeajuns. În acele 
clipe, cel mai bun prieten îţi rămâne natura. Cel mai bun pansament pentru suflet îţi rămâne 
îmbrăţişarea unui copac drag sufletului tău.  

Fără îmbrăţişare, omul nu ar cunoaşte acea unire pură, sinceră, izvorâtă din inimă.   
Fără îmbrăţişare, nu ar exista nici comunicare pentru suflete. 
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DOUAZECI DE SFATURI PENTRU SMERENIE 

 
 

1. Au uitat de tine? Nu te caută 
nimeni? Nu e nimic grav. Nu te 
plânge. 

2. Ai fost ofensat pe nedrept? 
Uită. 

3. Eşti disprețuit? Bucură-te! 
4. Eşti învinuit? Nu te justifica. 
5. Îşi bat joc de tine? Nu le 

răspunde. 
6. Te ceartă cineva? Păstrează 

tăcerea, rămânând în rugăciune. 
7. Nu ţi se permite să spui nici 

un cuvânt? Nu fi trist. 
8. Te jignesc? Nu te certa. 
9. Copiii tăi lasă propriile 

responsabilități pe umerii tăi? 
Rudele fac acelaşi lucru? Nu 
protesta. 

 
10. Strigă la tine? Păstrează-ți 

calmul. 
11. Fură de la tine în fața ochilor 

tăi? Prefă-te orb. 
12. Râd de tine? Înarmează-te 

cu mai multă răbdare. 
13. Nu-ţi ascultă sfaturile copiii 

tăi? Îngenunchează şi roagă-te? 
14. Ai neînţelegeri şi certuri în 

familie? Tu ești de vină. Şi din nou 
tu. Şi nimeni altcineva. 

15. Eşti vinovat? Cereţi iertare. 
16. Nu eşti vinovat? Cereţi din 

nou iertare. 
17. Eşti sănătos? Slăveşte-L pe Dumnezeu. 
18. Eşti bolnav? Ai cancer, eşti numai suferinţă şi durere ? Slăveşte-L pe Dumnezeu. 
19. Șomajul, sărăcia s-au sălăşluit în casa ta? Roagă-te mai mult. Posteşte. 
20. Roagă-te pentru toţi şi pentru toate. Roagă-te mai mult. Postul și rugăciunea, căci « acest 

neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post». 
Și dacă voi fraților veţi urma aceste sfaturi și în primul rând eu, atunci fiți siguri că ne vom 

mântui! 
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NU VA RAZBUNATI SI NU RASPUNDETI RAULUI CU RAU 

 
Motivul pentru care unii oameni se 

întorc de la tine sau pleacă din viața ta nu are 
nimic de-a face cu tine însuți. Adevărata cauză 
este că Dumnezeu îi întoarce din calea ta, 
întrucât aceștia pur și simplu nu vor fi capabili 
să meargă acolo unde poți merge tu. Deseori, 
oamenii care par să ne fie necesari sunt de fapt 
un obstacol și o piedică în atingerea 
obiectivelor noastre. Ai încredere în 
Dumnezeu și fii recunoscător pentru tot ceea 
ce ți se întâmplă la moment. Uneori cea mai 

mare pierdere pe care ai suferit-o este de fapt 
și cel mai mare succes și realizare din viața ta. 
Nu uita niciodată de asta. 

Aşadar, să fim mai prevăzători când 
cerem ceva de la Dumnezeu! Binecuvântaţi pe 
cei ce vă prigonesc… şi nu blestemaţi… Nu vă 
răzbunaţi singuri ci lăsaţi loc mâniei lui 
Dumnezeu… Dacă vrăjmaşul tău este 
flămând, dă-i de mâncare; dacă este însetat, 
dă-i să bea… Nu te lăsa biruit de rău, ci 
biruieşte răul cu binele. 

 
SUNT PENTRU CEL DE LÂNGA MINE PACE, BUCURIE SI LUMINA? 

 
Să facem permanent ce ne stă în putere, 

căci dacă ne vom sili mereu spre aceasta, 
rugăciunea, prezența noastră în biserică – ne 
va aduna. 

 
Ne vom ruga unul pentru celălalt mai 

mult. Căci, în cele din urmă, societatea noastră 
suferă de lipsa de rugăciune, trăiește într-o 
închipuire și o iubire de bani și de plăcere și 
uită să se mai smerească. Societatea noastră a 
uitat cu totul să se mai roage. 

Să încercăm să avem acea odihnă a lui 
Hristos înlăuntrul nostru! Căci în cele din 
urmă, toată zbaterea noastră, tot cuvântul 
nostru nu este decât pentru lucrul acesta și 
spre aceasta ne silim: să-L odihnim pe 
Dumnezeu. Și dacă eu Îl odihnesc pe 
Dumnezeu, atunci și eu mă odihnesc în 
Dumnezeu și îl odihnesc pe aproapele. 

Sunt pentru cel de lângă mine pace, 
bucurie și lumină. Să ne ajute Bunul 
Dumnezeu ca să înțelegem și să împlinim. 

 
RUGĂCIUNE PENTRU BINECUVÂNTAREA ŞI SPORUL CASEI 

 

Doamne, dulce mântuitor al sufletelor noastre, pentru 
toate învăţăturile pe care ni le-ai dăruit prin Sfânta Ta 
Evanghelie, trimite binecuvântarea Ta cea Sfântă peste casa 
aceasta. Fă-ne părtaşi bunătăţilor tale cele nemărginite să ne 
învrednicim de darul Tău cel sfinţitor, pe care l-ai rânduit 
pentru mântuirea noastră şi pentru pacea fiecăruia dintre 
cei ce vieţuiesc în lume. Dă-ne răbdare, întărire şi putere 
pentru a face lucrurile cele bineplăcute şi prin ele să 
descoperim buna chivernisire a lucrărilor pe care le 
înfăptuim.  

Înviază sufletele noastre, toate simţirile cele sufleteşti şi 
trupeşti, precum din întuneric ai făcut lumină cu Sfânta Ta 
Înviere. Întăreşte-ne, Doamne, cu puterea Duhului Sfânt, să 
putem să ne ridicăm din orice cădere şi să aflăm izbândă 
pentru numele Tău cel Sfânt, redescoperind bucuria vieţii 
după orice încercare depăşită. Dă-ne, Doamne, şi nouă, 
puterea pe care le-ai dat-o Sfinţilor Tăi Apostoli şi Ucenici; 
ne arată vrednici de purtarea numelui creştinesc şi pe noi, 
creştinii Tăi, (numele). 



ANUL  11                      Iulie  –   Decembrie   2021                             Pag.  23 
 

Avem credinţă tare şi ne rugăm Ţie în orice vreme, în toate zilele pe care le trăim, să ne cureţi 
de toate greşelile pe care le-am săvârşit şi ne învredniceşte de darurile binecuvântărilor Tale. 
Trimite lumina Ta să umple casa noastră, să ne întărească mintea şi aşa să avem întru toate 
bunăsporire. Ne închinăm Ţie şi cu nădejdea bucuriei te chemăm în casele sufletelor noastre să le 
binecuvintezi şi să le sfinţeşti cu conştiinţă curată, inimă dăruită şi cuget înţelept. 

Ocroteşte-ne pe fiecare dintre cei ce locuim aici. Dă-ne putere să depăşim orice primejdie şi 
îndepărtează de la noi toată ispita şi nedreptatea, ca neispitindu-ne de nimic să fim drepţi în faptele 
noastre şi curaţi înaintea Ta. Prin curăţia casei, curăţeşte şi sufletele noastre şi le întăreşte după 
voia Ta cea bună, Părinte a toate făcătorule şi de bine dătătorule. 

Înmulţeşte dragostea dintre noi, întăreşte unitatea casei noastre şi prin toate câte vieţuim aici, 
rânduieşte-ne în rândul celor ce s-au mântuit, în ziua aceea pe care numai Tu o cunoşti. Dă-ne 
răbdare, putere şi bunăvoinţă să putem trece peste toate greutăţile şi să ajungem zilele cele bune. 

Dezrobeşte-ne de toată patima şi durerea, de toată bântuiala şi vătămarea celor răi; fă-ne 
îndrăzneţi spre cele bune şi dă-ne curaj luminat; alungă duhurile cele rele şi binecuvintează 
pământul de sub casa aceasta, dăruindu-ne linişte în toate zilele câte vom trăi aici. Te rugăm cu 
toată dragostea, pentru că ne iubeşti, aşează, Doamne, toate aşa cum trebuie să fie, în orice loc şi în 
orice vreme, după buna Ta rânduială, să Te cunoaştem cu pace şi să Te slăvim cu bucurie şi să ne 
închinăm Dumnezeirii Tale celei veşnice în duh şi în adevăr, în trup şi în suflet, acum şi pururea şi 
în vecii vecilor. Amin. 
 

 
RUGĂCIUNE PENTRU ÎNŢELEGERE ÎN FAMILIE 

 
Doamne, Dumnezeul nostru, sfinţitorul nunţii celei de taină, păzitor al nestricăciunii şi bine 

chivernisitor al celor lumeşti. Cel ce de la începutul zidirii ai pus oamenii ca pe nişte stăpâni peste 
făpturile acestei lumi şi le-ai binecuvântat unitatea dintre ei pe pământ, să vieţuiască împreună, să 

se ajute unul pe altul şi să fie pace între ei. Ai 
întărit această unitate dintre oameni prin 
cuvântul Mântuitorului care zice: „Pentru 
aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa 
şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un 
trup. Aşa încât nu mai sunt doi, ci un trup. 
Deci, ce a împreunat Dumnezeu omul să nu 
despartă”. 

Precum peste primii oameni au venit 
încercări şi suferinţe, neputinţe şi neajunsuri, 
aşa vin şi peste noi. Tu, Doamne, bun şi 
milostiv, trimite darul Tău cel ceresc şi peste 
noi creştinii Tăi, (numele), binecuvintează 
căsnicia noastră, îndepărtează răul şi răutatea 
de la noi şi dintre noi, dă-ne izbândă pentru 
sufletele noastre, necazurile le ridică şi ne 
ajută să biruim toate ispitele ce ne învăluie. 
Dezleagă toate legăturile şi toate greşelile cele 
de voie şi cele fără de voie, uneşte gândurile 
noastre, cugetele şi inimile cu dragostea cea 
nefăţarnică; fă-ne statornici în credinţă şi 
binevoitori în dăruire curată unul altuia. 
Îndreaptă paşii noştri pe cărările Sfintei Tale 
Evanghelii, propovăduite de Singurul 
Întrupat Fiul al Tău, Iisus Hristos, 
Mântuitorul sufletelor noastre, pentru a fi 

părtaşi darurilor Tale celor vremelnice pe pământ şi vrednici de Raiul bucuriei celei veşnice. 
(Continuarea Rugăciunii este pe pagina următoare). 
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Îndestulează casa noastră de toată 
bunătatea şi bună-sporirea şi ne învredniceşte 
să petrecem împreună vieţuirea noastră fără de 
şovăire, păzeşte-ne în toate zilele vieţii noastre 
să fim curaţi cu inima şi dă-ne aleasă dăruire. 

Umple sufletele noastre de lumina 
înţelepciunii să ne fim ajutoare unul altuia şi 
împreună să ajungem la pacea pe care 
Mântuitorul ne-a lăsat-o între noi. Deschide uşa 
conştiinţei şi dă-ne lumină să curăţăm toate cele 
din lăuntrul nostru, scoţând tot răul care este şi 
făcând loc curat în aşteptarea înţelepciunii Tale 
celei dumnezeieşti. De ne-am pierdut vremea cu 

cele vremelnice, Tu ne ştii conştiinţele şi toate 
câte au fost. Dă-ne putere ca de acum să 
mergem înainte mai cu spor, folosindu-ne de 
toate ceasurile fiecărei zile spre a face ceea ce se 
cuvine şi ceea ce ne este de folos, atât în această 
lume, cât şi spre dobândirea celei ce are să fie la 
vremea cuvenită şi rânduită de Tine. 

Tu eşti Cel ce ai puterea de a ne ridica din 
orice cădere care a fost şi ne poţi ajuta să 
trecem peste toate încercările care vor fi şi să ne 
ridici din orice ispită. Ţie ne închinăm şi la Tine 
este toată nădejdea noastră, acum şi pururea şi 
în vecii vecilor. Amin. 

 
RUGĂCIUNE PENTRU ELIBERAREA DE FARMECE 

 
Doamne, Dumnezeul nostru, creatorule 

şi chivernisitorule a toate, Sfânt şi slăvit, Cel ce 
locuieşti în lumina cea nepătrunsă, depărtează 
demonii şi viclenia lor; revarsă ploaie la bună 
vreme peste tot pământul şi fă-l să-şi dea 
roadele sale; copacii şi viile să-şi înmulţească 
roadele lor; femeile neroditoare să rodească 
prunci buni. Dezleagă toată legătura care este 
pusă, magia, farmecele, şi puterile cele 
potrivnice le îndepărtează. 

Îndepărtează toată vrăjitoria care s-a 
făcut vreodată, rupe legăturile şi îndepărtează 
toată lucrarea cea întunecoasă, de 
la cei ce pomenesc Preasfântul 
Tău Nume: al Tatălui şi al Fiului 
şi al Sfântului Duh. Aşa, Doamne, 
auzi-mă pe mine creştinul Tău 
(numele), dezlegându-mă de toată 
lucrarea lumească, văzută sau 
nevăzută, cu piele de animale, cu 
fier, cu piatră, cu lemn, cu 
scriere, cu sfoară, cu sânge de 
om, de pasăre sau de peşte, prin 
necurăţie sau în orice alt chip am 
fost legat de cineva; sau dacă din 
altă parte au venit, din mare, din 
fântână, din morminte sau din orice alt loc, 
sau dacă au venit prin unghii de om, de animal 
sau gheare de pasăre, sau prin şerpi vii sau 
morţi, prin pământul morţilor, sau dacă au 
venit prin străpungere de ace, de la neamul cel 
mai de dinainte de mine şi nu s-au dezlegat 
până astăzi, sau din blestem părintesc sau 
strămoşesc s-au făcut, sau de la vecini ori de la 
rude au venit, dezleagă-le pentru totdeauna, în 
ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare 
şi tămăduitoare.  

Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce 
cunoşti toate, dezleagă şi împrăştie toată 
lucrarea cea rea a fermecătoriei şi păzeşte-ne, 
cu toţi cei ai casei noastre, de toate uneltirile 
vicleneşti. Opreşte vrajba dintre oameni, că de 
ne-am fi iubit precum ne-a învăţat Preaiubitul 
Tău Fiu, Hristos Mântuitorul, nu ar fi mai fost 
pricină de dezbinare şi de ură între noi. 
Zideşte pacea între noi precum l-ai zidit pe om 
dintru început. Revarsă razele soarelui peste 
sufletele noastre şi ne luminează minţile; 
trimite parfumul florilor virtuţilor peste 

inimile noastre şi ne împacă, 
unindu-ne iarăşi cu dragoste şi cu 
pace. 

Aşa, Doamne, vieţuind noi 
în pace, trimite peste noi Duhul 
Tău cel Sfânt să ne dăruiască 
tărie duhovnicească şi limpezire 
sufletească, să ne ridice din 
căderile trupurilor noastre şi să 
ne curăţească de orice greşeală. 
La Tine avem nădejdea noastră, 
de la Tine primim tot darul şi tot 
adevărul, în Tine credem şi ne 
încredem şi pentru Tine vieţuim 

pe acest pământ. Tu ne-ai dăruit lumea şi 
trupul şi viaţa. Tu ne-ai dăruit conştiinţă 
curată şi noi, acum, cu credinţă cerem să o 
cureţi de toată greşeala de până acum. Curăţă-
ne şi de răul ce s-a trimis din altă parte, de 
răutatea de demult de la strămoşi, care nu s-a 
curăţat până la noi; ridică-ne din cele viitoare 
şi ne apără de toată primejdia. Nu doar 
nădejdea noastră eşti Tu, ci şi mântuitor şi 
izbăvitor şi Dumnezeu preabun, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
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PSIHOLOGIA  ÎN  CRIMINOLOGIE  ŞI  METODELE  APLICATE 
 

Conf. univ. dr. Octavian Pop 
  
Republica Moldova este unul dintre 

Statele fostei Uniuni Sovietice, care s-a 
evidenţiat în ultimele decenii prin sporirea şi 
eficientizarea metodelor aplicate în materie de 
criminologie şi criminalistică. Rezultatele sunt 
vizibile şi mai consistente de la un an la altul, în 
virtutea integrării psihologiei criminologice, cu 
rol în descifrarea actului infracţional, lucru care 
îi determină pe experţii în criminologie să aloce 
mai mult timp şi mai multă atenţie acestei 
ştiinţe. O ţară în care rata infracţionalităţii 
scade considerabil poate fi numită o ţară bine 
închegată, care beneficiază de organe ale 
statului competente şi specializate în instituţii de 
învăţământ de încredere şi cu un parcurs 
integru spre dezvoltare. Un progres în acest sens 
îl dovedeşte inclusiv Republica Moldova. 

După anii 1990 criminologia se afla în 
stadiu incipient, folosindu-se încă pentru câţiva 
ani vechile metode. 

O dată cu dezvoltarea uluitoare a 
tehnologiei la care am asistat, s-au înmulţit şi 
posibilităţile viitorilor criminologi de a avea 
acces la o varietate de cărţi şi studii în format 
electronic, furnizate, unele gratuit, pe internet. 
Acest fapt a determinat sporirea potenţialului 
de a cunoaşte. Astăzi fiecare student are acces la 
documente din diferite ţări ale lumii şi le poate 
traduce din orice limbă. Accesul nelimitat la 
informaţie este un pas uriaş în ce priveşte 
descoperirea de noi strategii, prin compararea 
metodelor aplicate folosite de fiecare societate în 
parte şi eficienţa acestora. Mai mult decât atât, 
munca profesorilor universitari solicită un şi 
mai mare grad de seriozitate, dedicare, 
profesionalism şi ingeniozitate, spre deosebire 
de perioada care precede anul 1990, studenţii de 
astăzi fiind mai bine pregătiţi. 

Odată cu sporirea progreselor 
criminologiei suntem conştienţi că se fac 
progrese şi în ceea ce priveşte rafinarea 
metodelor de comitere de infracţiunilor. În 

permanenţă a existat această duelare între 
criminalişti şi criminali, cele două tabere 
schimbându-şi strategiile în funcţie de 
progresele părţii opuse. În acest sens, 
criminologia vine cu un plus de ingeniozitate în 
ajutorul criminaliştilor, descoperind noi metode 
aplicate care să contribuie la scăderea 
criminalităţii. 

Psihologia în criminologie şi criminalistică 
este o disciplină distinctă, formativ-aplicativă şi 
de cultură personală şi profesională, adoptată 
pentru a satisface necesităţile dreptului civil şi 
penal. Este singura ştiinţă care ne oferă 
posibilitatea de a descoperi care au fost 
intenţiile criminalilor, circumstanţele şi 
motivele unor fapte antisociale. Toate aceste 
informaţii diferă de la un individ la altul, în 
funcţie de profilul psiho-social şi conturează 
gradul de dificultate şi specificitate al fiecărui 
caz. 

Psihologia criminală este ramura ştiinţei 
care se ocupă cu studierea legăturii dintre bolile 
psihice cu grad ridicat de gravitate, precum 
paranoia, demenţa, mania şi acţiunile de tip 
infracţional ale celor care suferă de aceste 
maladii. Psihologia criminală are indubitabil un 
rol important în cercetarea crimei. 

Sociologia criminală este disciplina care a 
avut şi are o importantă contribuţie la 
cunoaşterea criminalităţii, a crimei şi a 
criminalului. Aceasta contribuie la cercetarea 
contextelor sociale, a cauzelor, condiţiilor 
sociale, elemente de o importanţă capitală 
alături de factorii personali sau psihici. Aceşti 
factori sunt prezenţi atât în trecerea la 
săvârşirea crimei ca faptă individuală, cât şi în 
variaţiile criminalităţii ca faptă socială sau ca 
fenomen de masă. Sociologia criminală a 
dezvăluit rolul influenţelor sociale, de familie, 
de grup local, de cartier, de oraş la nivel 
naţional şi internaţional, în comiterea crimei, ca 
fenomen social în creştere sau descreştere. 
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Psihologia generală, socială şi/sau 
criminală este necesară şi în ceea ce priveşte 
prevenirea sau întâmpinarea comportamentului 
infracţional. La urma urmei, toate faptele sunt 
premeditate într-o oarecare măsură. În faţa 
judecătorilor toţi criminalii s-ar declara 
incoerenţi sau bolnavi pentru o perioadă de 
timp cât să scape de pedeapsă. În viaţa reală, 
fiecare răspunde pentru faptele sale, fie ele 
plănuite sau spontane. O crimă nu poate avea o 
justificare, uneori nici în scop de autoapărarea. 

„Criminologia şi psihologia criminologică 
trebuie să ţină cont de schimbările şi de 
mutaţiile valorice ce se petrec în societate. 
Astfel, criminologul şi/sau psihologul criminolog 
are datoria să fie „la zi” cu cercetarea din 
domeniul său şi, mai mult decât atât, s-o 
upgradeze constant. Criminologul de teren şi 
criminologul de birou (cercetare) trebuie să se 
întâlnească permanent în congrese, conferinţe şi 
colocvii pentru „a traduce”, coerent şi vizibil, 
stările de fapt ale societăţii din care ei înşişi fac 
parte”5. 

Psihologia se regăseşte în mod activ în 
multe privinţe, în ceea ce priveşte structurarea 
combaterii sau prevenirii criminalităţii: 
- interpretarea corectă a conduitelor 
umane în drama judiciară; 
- interpretarea declaraţiilor martorilor în 
timpul audierilor; 
- interpretarea informaţiilor obţinute cu 
prilejul anchetelor sau interogatoriilor; 
- problematica psihologică a câmpului 
faptei6; 
- evaluarea şi interpretarea cercetărilor; 
- auto-conştientizarea atitudinilor, 
schimbărilor de comportament din timpul 
anchetei; 
- intuirea tendinţelor de ascundere a 
probelor doveditoare; 

                                                           
5Alin Leş, „Psihologie Criminologică”, Bucureşti, „Pro 

Universitaria”, 2015, pag. 12. 
6
Asist. Univ. Elena Sandu şi prof. univ. dr. Tudorel 

Butoi - „Psihologie judiciară”. 
https://www.youtube.com/watch?v=0hNmogbwx6w&t

=397s 

- interpretarea cauzelor şi diminuarea 
consecinţelor în scopul convingerii persoanei 
interogate să colaboreze într-un mod eficient; 
- evaluarea stării psihologice a persoanei 
interogate etc. 

Psihologia criminală are un aport 
considerabil în aprofundarea înţelegerii 
cauzelor care au determinat înfăptuirea 
infracţiunii. Cu ajutorul ei putem afla rolul 
determinant al factorilor psihici, al 
sentimentelor, emoţiilor, temperamentului şi 
portretului psihologic, moral şi psihic, voinţa şi 
eventuala stăpânire de sine în comiterea actelor 
ilicite. Este foarte importantă interpretarea 
precisă a rolului fiecărui factor determinant, fie 
în comiterea faptei, fie în oprirea la stadiul de 
tentativă.  

De multe ori infracţiunile sunt comise ca 
urmare a unor tulburări de ordin emoţional şi 
de comportament, analiza acestora având o 
pondere deosebit de importantă în investigarea 
crimei. Astfel, studiul crimei, ca act individual, 
ridică o serie de probleme între care cea mai 
importantă vizează conturarea profilului 
psihologic şi revelarea naturii tulburărilor care 
determină săvârşirea faptelor antisociale. Actul 
infracţional trebuie cercetat atât în lumina 
profilului psihologic al infractorului,cât şi în cea 
a situaţiei concrete de viaţă în care se comite 
fapta antisocială.  

Prin urmare, fie că vorbim de o faptă 
licită, fie de una antisocială, fiecare manifestare 
este rezultatul unui proces de interacţiune 
dinamică între personalitatea individului şi 
situaţia concretă din viaţa sa. Mecanismele 
psihologice care permit această interacţiune 
sunt complexe şi constituie ţinta analizei 
criminologice din perspectiva psihologică.  

Printre multiplele elemente cu efect direct 
sau indirect asupra psihicului unui individ, care 
îl aduc în starea de a comite infracţiuni se 
numără: 

- antecedentele familiale (mamă, tată, rude 
apropiate); 

- consumul de alcool în familie (poate 
determina copilul ca după o anumită 
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vârstă să îmbrăţişeze o carieră 
infracţională); 

- prejudecăţile şi discriminările sociale etc. 
Etiologia crimei, ca act individual, poate fi 

relevată fie din planul personalităţii 
infractorului, fie din domeniul situaţiei concrete 
de viaţă, fie din planul conjugării dinamice 
dintre aceste două elemente. Pe de altă parte, în 
criminologie, teoriile care abordează etiologia 
infracţiunii acordă valori diferite acestor 
factori. Astfel, unele teorii grupate şi analizate 
pun accentul pe importanţa personalităţii 
infractorului, situaţia precriminală nefiind 
decât o circumstanţă care declanşează sau 
precipită săvârşirea actului infracţional. Se 
scoate în evidenţă ideea că trăsăturile 
individuale negative s-ar fi exprimat oricum la 
un moment dat,diferenţa dintre personalitatea 
infractorilor şi acea a non-infractorilor fiind 
dată în principal de factorii de mediu care stau 
la baza formării fie de personalităţi echilibrate 
psiho-social, fie de personalităţi discordante, 
deviante sau antisociale. 

Criminologia susţine ideea existenţei unui 
complex de cauze, care se asociază în mod 
original în diverse contexte socioculturale, 
abandonându-se ideea unei singure cauze 
generale în comiterea de infracţiuni. În acelaşi 
timp, tot mai mulţi cercetători scot în evidenţă 
importanţa mediului în care trăieşte şi 
acţionează individul. 

Pentru a putea cunoaşte în profunzime şi 
pentru a interpreta cauzele şi probele reale ale 
faptei, este necesară de asemenea înţelegerea şi 
interpretarea adecvată a comportamentelor 
umane. Astfel, criminologia fiind „o ştiinţă în 
formare, a acumulat o bogată experienţă din 
psihologie, psihiatrie, medicină etc. Tendinţa 
este absolut firească, pentru că, până la urmă, 
infracţiunea reprezintă produsul unor 
manifestări de conştiinţă, forma de exprimare a 
unei personalităţi care prelucrează şi reflectă 
într-un mod cu totul personal factorii negativi 
de influenţare. În acest sens, criminologia 
manifestă un viu interes pentru studierea 
factorilor care pot contribui la formarea şi 
influenţarea personalităţii infractorului, cum ar 
fi: particularităţile de micro şi macromediu şi 
posibilităţile lor de influenţare negativă a 
comportamentului, modul de trai, nivelul de 
instruire şi educaţie, profesiunea sau ocupaţia, 

cercul de prieteni etc., pentru a descoperi şi a 
înţelege cauzele comportamentului deviant”7. 

Un element care constituie atât o cauză, 
cât şi un efect al comportamentului uman 
infracţional este nesaţul. Infractorul cu cât are 
mai mult, cu atât urmăreşte şi mai mult să 
obţină pe cale uşoară bunuri şi avantaje care să-
l stimuleze şi să-i satisfacă nevoile8. Dobândirea 
pe cale infracţională de bunuri sau avantaje 
creează un cerc vicios menit  nu să satisfacă sau 
să reducă nevoile sau dorinţele făptaşului, ci să 
le amplifice, crescând totodată şi riscul 
conturării unui mod de viaţă infracţional. 

Comportamentul deviant al individului 
uman survine şi se dezvoltă ca urmare a   
factorul ereditar, cum ar fi. Spre exemplu, 
agresivitatea înnăscută manifestată  ca răspuns 
la frustrări şi traume nevindecate etc. 
Agresivitatea este un instinct, lucru dovedit de 
mai mulţi specialişti, care determină gradul de 
violenţă al unui individ în funcţie de natura 
biologică şi instinctiv-comportamentală, ca 
produs al conştiinţei umane implicite. 

Freud, părintele psihanalizei, diferenţiază 
trei instanţe ale personalităţii: „Sine (ID), Eu 
(EGO) şi Supraeu (Super Ego)”. Conştiinţa de 
sine (Ego-ul) reprezintă nucleul personalităţii şi 
este constituit din cunoştinţele şi imaginile 
despre sine, precum şi din atitudinile conştiente 
sau inconştiente faţă de cele mai importante 
interese şi valori; Supraeul (Super-ego) sau 
conştiinţa morală constituie expresia existenţei 
individului în mediul social; Sinele (Id) 
reprezintă un complex de instincte şi de tendinţe 
refulate, el constituie polul pulsional al 
personalităţii, depozitar al tendinţelor 
instinctive predominant sexuale şi agresive. 

Eul este acela care asigură echilibrul 
dintre instinctele şi tendinţele profunde ale 
individului, pe de o parte, şi normele primite 
prin educaţie şi realitatea, pe de altă parte. 
Apariţia unor stări tensionate între cele trei 
instanţe duce la conflict. Diferenţa dintre 
criminal şi noncriminal s-ar situa la nivelul 
Supraeului, (practic raportarea sănătoasă ori, 
din contră, patologică a individului la normele 
traiului în societate), în sfera Sinelui şi a Eului 
neexistând deosebiri semnificative. Pulsiunile 
organice antisociale,tendinţele criminologice ar 
fi astfel prezente la toţi indivizii. Ele rămân 
                                                           
7
 Igor Ciobanu, „Criminologie”, Partea întâi, Chişinău, 

2007, pag. 22. 
8
 Mateuţ Gh., Criminologie (Note de curs), Arad, 1993, 

pag. 57-59. 
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ascunse în adâncurile personalităţii individului, 
fiind controlate şi stăpânite pe măsura 
dezvoltării acestuia. Diferenţa dintre criminal şi 
noncriminal s-ar datora unei incapacităţi de a 
depăşi complexul oedipian. 

Dintr-un alt studiu memorabil, aflăm 
următoarele: 

„Sinele (Id-ul) este partea primitivă a 
personalității din care se dezvoltă ulterior Eul și 
Supraeul. Conține toate impulsurile și nevoile 
biologice bazale prezente la naștere. Aceste 
nevoi organice se cer satisfăcute și sunt 
încărcate de o tensiune care are nevoie să se 
descarce. Sinele funcționează după principiul 
plăcerii: tinde mereu spre obținerea plăcerii 
imediate și evitarea durerii, indiferent de 
circumstanțele externe. 

Eul (Ego-ul) se dezvoltă din Sine sub 
influența mediului. Are rolul de intermediar 
între Sine și lumea exterioară, fiind un mediator 
între impulsurile Sinelui, regulile Supraeului și 
cerințele realității. Eul funcționează după 
principiul realității care postulează că 
satisfacerea impulsurilor trebuie să fie amânată 
până când situația și contextul o permit. 

Supraeul (Superego-ul) este format din 
reprezentarea internalizată a valorilor și 
regulilor sociale prin care se apreciază dacă 
acțiunile sunt corecte sau greșite. Practic, 
acestea sunt preluate de la părinți, profesori sau 
persoanele semnificative din viața individului. 
Supraeul funcționează după principiul conform 
căruia ghidarea comportamentului se face după 
idealul eului ,,construit” în conștiința 
individului”9. 

                                                           
9
 Mihai Cătălin Neagoe, "Intervenţia psihologică…", 

Noema XV, 2016, pag. 186.  

Portretul psiho-criminologic al 
infractorului revelează în general o 
personalitate a cărei sume de stigmate 
configurează caracteristicile unui individ 
distinct în comportamentul său, definit fie prin 
predestinare ereditară, fie prin nebunie morală. 
În acelaşi timp, în conceptul de personalitate 
infracţională, infractorul este produsul inclusiv 
al influenţelor determinante ale factorilor socio-
culturali10. 
Dacă portretul psihologic al infractorului este în 
cele mai multe cazuri ereditar, predestinat sau 
determinat de factorii sociali şi de mediu în care 
trăieşte, trebuie să socotim de importanţă 
majoră şi schimbările care au loc în 
comportamentul şi structura psihologică a 
victimei unei infracţiuni. În unele cazuri victima 
renunţă să îşi apere sau redobândească 
drepturile, ceea ce determină „sindromului 
Stockholm”. În cele mai ciudate cazuri, victima 
ajunge să empatizeze sau chiar să susţină şi să 
apere agresorul. Acest tip de manifestare a fost 
descoperit abia în anul 1972, ceea ce înseamnă 
că nenumărate cazuri de infracţiune de până în 
acel moment nu au fost condamnate. 

Graţie adoptării psihologiei atât în 
criminologie, cât şi în criminalistică, s-au putut 
scoate la lumină noi piste strategice pentru 
clădirea de metode menite să contribuie la 
scăderii infracţionalităţii, atât prin sporirea 
mijloacelor de prevenire a faptelor recunoscute 
în mod cert ca fiind de natură ilegală, cât şi a 
celor care afectează grav, chiar dacă într-un 
mod mai subtil, integritatea fizică şi psihică a 
victimelor.   

Un exemplu de practică vătămătoare 
percepută paradoxal ca stil de viaţă obişnuit în 
conştiinţa colectivă este violenţa domestică. În 
statele din estul continentului european acest tip 
de infracţiune are o amploare considerabilă şi 
determină crearea unui climat de „colaborare” 
între agresor şi victimă, implicit „sindromul 
Stockholm” menţionat anterior, care afectează 
întreaga structură psiho-comportamentală a 
victimelor. 

Un exemplu de practică vătămătoare 
percepută paradoxal ca stil de viaţă obişnuit în 
conştiinţa colectivă este violenţa domestică. În 
statele din estul continentului european acest tip 
de infracţiune are o amploare considerabilă şi 
determină crearea unui climat de „colaborare” 
între agresor şi victimă, implicit „sindromul 
                                                           
10

 Oleg Pohilă,  „Materialele conferinței științifico-

practice internaționale din 26 iunie 2018”, pag. 381. 
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Stockholm” menţionat anterior, care afectează 
întreaga structură psiho-comportamentală a 
victimelor. 

Cele 4 caracteristici care definesc 
afecţiunea numită „sindromul Stockholm” sunt 
următoarele: victima empatizează cu o 
persoană care îi ameninţă integritatea fizică; 
percepe abuzatorul ca sursă şi de răutate şi de 
bunătate în acelaşi timp, doar pentru faptul că 
abuzatorul îşi întrerupe periodic activitatea 
ilicită; victima este convinsă că nu poate să 
părăsească perimetrul în care este izolată fizic 
sau mental; nu întrevede aflarea unei metode de 
scăpare şi acceptă compromisul de a-şi tolera 
sau susţine abuzatorul (O. Dănilă şi N. Turliuc, 

"Violența în familie. Teorii…" "Consecinţe 
psihologice…", Iaşi 2009, p. 97) 

În concluzie, pentru interpretarea oricărei 
probe, mărturii, aspect sau cauze, atât 
criminologia, criminalistica, cât şi penologia 
sunt influenţate de progresele psihologiei 
moderne. Prin descoperirea multitudinii de 
factori determinanţi şi a felului unic de 
combinare a acestora în fiecare caz de 
ilegalitate, specialiştii vor reuşi să elaboreze noi 
metode şi strategii menite să preîntâmpine 
situaţii de atentat la drepturile fundamentale ale 
omului şi cetăţeanului şi să reducă astfel din ce 
în ce mai mult coeficientul de criminalitate la 
nivel naţional. 

 
 

ÎNCHEIERE 
 
Ne pregătim pentru intrarea în anul 2022, an omagial al Mitropoliei de Bergamo în care vom 

celebra 10 ani de la instalarea Înalt Preasfinţitului Dr. Onufrie Pop în funcţia de Arhiepiscop şi 
Mitropolit, eveniment care a avut loc în data de 4 mai 2012. În acel an plin de tensiuni pentru 
Mitropolia noastră, după nefericitele evenimente ce au avut loc la Milano prin regresul din rang al 
celorlalţi doi ierarhi, avea să înceapă un nou drum pentru noi toţi. 

În urma deciziilor avute în anul 2011, singurul ierarh care rămâne în Mitropolie, cu statutul de 
Arhiepiscop de Sondrio şi Vercelli, este Părintele Onufrie. Prin Thomosul provizoriu din 4 mai 2012, 
urmat de Protocolul nr. 10 din data de 14/27 august 2012, care urma să rămână peste veacuri mărturie 
a numirii în funcţia de Arhiepiscop şi Mitropolit a Înalt Preasfinţitului Dr. Onufrie Pop, prin decizia 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din America, prezidat de către Preafericitul Părinte John (LoBue). 

În decursul aceluiaşi an, comunitatea ortodoxă multi-etnică din Bergamo este recunoscută de 
către Statul Italian sub titulatura oficială de „Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă după Vechiul 
Calendar în Italia” şi mai apoi fiind recunoscută oficial ca „Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă de 
Bergamo şi Europa, denumire pe care o deţine până în prezent. 

A fost un deceniu de progrese şi eşecuri, bucurii şi neajunsuri, sentimente şi amintiri. Într-un 
cuvânt, cei 10 ani de existenţă ai Mitropoliei noastre şi-au spus cuvântul prin modul în care creştinii au 
rămas solidari, implicaţi şi binevoitori. De aceeaşi părere este şi Înalt Preasfinţia sa, Dr. Onufrie Pop, 
Arhiepiscop şi Mitropolit, ajuns la venerabila vârstă de 65 de ani. 

Ortodoxia în occident şi-a păstrat întotdeauna rolul şi importanţa sa, chiar dacă preoţii şi slujitorii 
nu au beneficiat de toate drepturile precum în Ţările majoritar Ortodoxe, totuşi bucuria de a „ţine 
flacăra credinţei aprinsă în inimile oamenilor” este cea mai importantă remuneraţie duhovnicească 
pentru fiecare. 

Poporul este minoritar în confesiunea Ortodoxă, chiar dacă sunt mai multe Mitropolii sau 
Episcopii, ale diferitor naţionalităţi din lume, dat fiind faptul că populaţia este preponderent catolică sau 
protestantă în alte state, şi cu toate acestea s-a dovedit o unitate deosebită între slujitorii Sfântului Altar 
şi credincioşi. 

Dincolo de toate greutăţile, ispitele şi primejdiile care au fost şi care vor mai fi, cred că este o 
floare în cununa mântuirii a-ţi purta cu demnitate credinţa creştinească printre străini, departe de casă, 
departe de cei dragi şi adeseori singur prin occident. 

Ciubotaru Valentina – Corector, Secretar de Redacţie 
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