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ZIUA ÎNVIERII, SĂ NE LUMINĂM POPOARE!
Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit ca astăzi să putem sărbători ziua cea măreaţă, cea mai
plină de bucurie şi mângâiere
din câte are omul bisericesc,
ziua Învierii Domnului.
Emoţionaţi, plini de bucurie
noi vestim această Înviere unul
altuia şi cu o sfântă şi cerească
însufleţire buzele noastre rostesc
frumosul şi străvechiul salut
creştin: „Hristos a înviat!” Pe
tot întinsul pământului, în toate
oraşele, comunele şi satele unde
se găsesc creştini adevăraţi, în
palate şi în bordeie, e mare
bucurie în această senină zi.
Astăzi, parcă nici săracul nu
simte amarul vieţii, nici bolnavul durerile ce-l chinuiau altădată. Firea întreagă îşi sărbătoreşte acum învierea sa din
somnul şi amorţeala iernii,
razele soarelui s-au făcut mai
calde şi sărută pământul, în tot
locul ochiul nostru zăreşte
semne de reîntinerire, de bucurie şi de viaţă. Atât în natură, cât
şi în inima omului, în aceste
zile, domneşte bucuria.
Zilele cele pline de jale ale
săptămânii Patimilor, în care am
auzit din Sfintele Evanghelii
duioasele istorisiri despre chinurile nespuse ale Domnului nos-

tru Iisus Hristos, au trecut. Acum,
acest Iisus din Nazaret, omul
durerilor şi al suferinţelor, stă
înaintea ochilor noştri ca un biru-

itor al morţii prin Învierea Sa. Pe
Iisus, pe care l-am văzut umilit şi
batjocorit, îl vedem astăzi preamărit. Iată cel dintâi temei al
bucuriei noastre.
„Dumnezeu a înviat pe Acest
Iisus, Căruia noi toţi suntem martori”, a zis Sf. Apostol Petru către
mulţimea ce-l asculta (Faptele
Apostolilor II, 32). Şi mulţimea a
primit cu bucurie această veste şi
în temeiul ei, a primit şi botezul
lui Hristos. Învierea lui Hristos
au predicat-o şi toţi ceilalţi Apos-

toli, iar pentru adevărul Învierii
au suferit ei toate prigoanele din
partea păgânilor. Credinţa s-a
răspândit în întreaga lume numai
prin Învierea lui Hristos. Fără
Învierea Domnului s-ar fi sfârşit
istoria vieţii Lui cu moartea pe
cruce şi nu s-ar mai fi deschis
nicio inimă ca să-I primească
învăţătura, iar lumea toată, desigur, l-ar fi uitat de mult. Fără
Învierea Domnului nu ar fi pătimit atâtea mii de mucenici, ca
să mărturisească cu sângele lor
credinţa în această Înviere şi să
pecetluiască această credinţă cu
moartea lor martirică. Învierea
Domnului este cea mai mare
minune, cea mai mare taină a
credinţei noastre. Iată cel de-al
doilea temei al bucuriei noastre
în Domnul.
Învierea lui Hristos este cea
mai puternică dovadă că El a
fost într-adevăr Mesia cel tăgăduit, Mântuitorul, trimis din
mila Tatălui ceresc ca să ne
scoată din robia păcatului. De
aceea, încredinţându-se Toma,
apostolul necredincios, că HrisContinuare în pagina 2
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ZIUA ÎNVIERII, SĂ NE LUMINĂM POPOARE!
tos a înviat cu adevărat, L-a
mărturisit cu lacrimi în ochi
zicând: „Domnul meu şi Dumnezeul meu” (Ioan XX, 28).
Prin Învierea Sa din morţi,
Iisus Hristos a nimicit puterea
morţii şi ne-a dat şi nouă garanţia învierii din morţi şi a vieţii
de veci. De aici putem înţelege
ce spune Sf. Apostol Pavel prin
cuvintele: „Dacă Hristos n-a
înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi
credinţa voastră” (I Corinteni
XV, 14). Înviind, Iisus, vom
învia şi noi, iată cel de-al treilea
temei şi cel mai de seamă al
bucuriei noastre. Acest lucru îl
vom înţelege uşor, dacă ne vom
da seama că, din toate binefacerile, cu care Bunul Dumnezeu
ne-a învrednicit aici pe pământ,
viaţa ne pare a fi cea mai mare.
Deşi ştim că bunătăţile şi plăcerile acestei lumi se trec ca
umbra, totuşi ne place viaţa, ne
place să trăim. De aceea bolnavul îşi doreşte mult însănătoşirea, toate le încearcă, niciun
medicament nu i se pare prea
amar, niciun lucru prea scump,
dacă poate lega de el o nădejde
de scăpare. Nu numai celor
avuţi le place viaţa, ci şi celor
sărmani şi necăjiţi, pentru că toţi
vor să trăiască. Dacă această
viaţă pământească, trecătoare,
plină de griji şi de nevoi, ne
pare atât de frumoasă şi ne este
atât de dragă, ce fericire trebuie
să fie în viaţa cea netrecătoare,
în care nu mai este nici durere,
nici frica morţii. Platon a scris o
carte frumoasă despre nemurirea
sufletului. Cartea se numeşte
„Phaedon.” Această carte a
citit-o un oarecare păgân cu
numele Cleombrotus şi s-a însu-

fleţit de credinţa în nemurirea
sufletului atât de mult, încât s-a
aruncat în valurile mării ca să se
înece, zicând: „Ştiu de acum că
sufletul e nemuritor şi nu am
nicio teamă de moarte”. Cu toată
credinţa noastră în nemurirea
sufletului, noi creştinii nu am face
un astfel de lucru pentru că ştim
că viaţa noastră ne este dată de
Bunul Dumnezeu s-o trăim, dar
un lucru tot îl putem învăţa din
această istorisire; credinţa în
nemurirea sufletului este cea mai
mare mângâiere a omului muritor
şi cel mai puternic sprijin în lupta
vieţii! Credinţa în nemurirea
sufletului este tot atât de veche ca
şi neamul omenesc. Şi păgânii o
aveau în vechime, însă ei nu
aveau garanţia învierii, cum o
avem noi, creştinii, prin Învierea
Domnului. Să ne aducem aminte
ce s-a petrecut în casa lui Iair.
Singura copilă pe care o avea, s-a
îmbolnăvit foarte tare. Părinţii
deznădăjduiţi, auzind că Mântuitorul lumii este prin apropiere,
L-au rugat să vină la ei. Până
Iisus a sosit la casa lor, „copila
murise”. Cei de acasă au trimis
veste ca Iair să nu mai supere pe
Învăţătorul. Iisus intră totuşi în
casă şi se aşează la căpătâiul
patului. Părinţii plângeau dispariţia unicului lor copil, iar Iisus
plin de milă se uită la ei şi le
spune: „N-a murit, ci doarme”.
(Luca VIII, 52). Cât de frumos ne
arată această istorisire că moartea
nu este decât un somn înaintea
Atotputernicului Dumnezeu şi
precum Iisus a înviat pe fiica lui
Iair din acest somn al morţii, precum El însuşi a înviat din morţi,
tot aşa ne va învia şi pe noi din
praf şi cenuşă, la o viaţă nouă.
E mare taina aceasta! Dacă

acel păgân nu se temea de
moarte, pentru că aşa îl învăţase
Platon, cu atât mai mult trebuie
noi să spunem că, prin Învierea
Domnului, moartea şi-a pierdut
spaimele ei pentru urmaşii lui
Hristos. Având garanţia învierii
noastre, pe drept cuvânt putem
şi noi rosti împreună cu Sfântul
Apostol Pavel triumfătoarele
cuvinte: „Moarte, unde este
biruinţa ta? Unde îţi este,
moarte, boldul tău?” (I Corinteni XV, 55).
Să ne bucurăm, deci, in
această măreaţă zi, zi de mântuire, zi de bucurie sfântă, că
Hristos a înviat! A înviat cu
adevărat!
Sărbătoarea Învierii Domnului vorbeşte mai mult sufletului
nostru, decât celelalte sărbători.
Învierea ne spune parcă mai
hotărât, mai cu putere: „Omule,
cunoaşte-ţi înalta ta menire!”
Noi nu ne-am născut în lume ca
să ne trecem fără urmă ca dobitoacele, nici ca pomul care, tăiat
şi ars, se nimiceşte cu desăvârşire! Noi avem un suflet nemuritor, care nici după moartea trupului nu se trece, ci viază mai
departe.
Dacă Hristos a înviat, vom
învia şi noi şi întreg neamul
omenesc la o viaţă nouă şi fără
de sfârşit. Azi moartea e biruită,
iadul e biruit, porţile raiului sunt
iarăşi deschise. „E ziua învierii,
să ne luminăm popoare, că sunt
Paştile Domnului! Paştile” Unul
pe altul să ne îmbrăţişăm şi de
toate grijile acestei lumi să
uităm. Să zicem fraţi şi acelora
care ne urăsc pe noi şi să le iertăm toate pentru Învierea lui
Hristos. Cu toţii să ne bucurăm
că astăzi Hristos a înviat din
morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din mormânturi
viaţă dăruindu-le !
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CÂTEVA PRECIZĂRI
ISTORICE ŞI CANONICE
Pentru a reliefa personalitatea, dar şi viaţa ÎPS
Onufrie Pop trebuie să facem câteva precizări istorice, dar şi canonice. Altfel nu putem înţelege
demersurile sale.
Din motive personale, după cum declară – fără
nicio abatere canonică – la 1 aprilie 2006 Înalt Prea
Sfinţitul Onufrie Pop trece sub jurisdicţia Patriarhatului de Kiev, sub omoforul Episcopului Moldovei
de Răsărit, P.S. Filaret Pancu. Două luni mai târziu
(iunie) este numit preot misionar pentru Comunitatea Europeană, apoi vicar administrativ şi exarh
al acestei eparhii tot pentru Comunitatea Europeană, stabilindu-şi reşedinţa la Torino în Italia.
De Praznicul Învierii Domnului al anului Mântuirii 2007, este ridicat la rangul de Arhimandrit
Mitrofor, primind şi cea de-a doua Cruce cu pietre.
Filaret (Denisenko) – „Patriarh de Kiev şi al
tuturor ruşilor din Ucraina”
Cine este însă Patriarhatul de Kiev? Istoria acestei Biserici se leagă indisolubil de Patriarhul Filaret
(Denisenko). „Patriarhul de la Kiev şi al tuturor
ruşilor din Ucraina,” Filaret Michael Antonovich
(Denisenko) s-a născut în data de 23 ianuarie 1929
în satul Fertile, regiunea Amvrosievskogo Donetsk.
După ce a absolvit liceul în anul 1946, a intrat la
Seminarul Teologic din Odesa şi a fost acceptat primul. După ce a absolvit seminarul cu onoruri,
Michael Antonovich Denisenko a intrat în Academia Teologică din Moscova. În cursul de formare
în anul doi al academiei, la 1 ianuarie 1950, a fost
tuns în monahism cu numele de Filaret. În 1950 el
a fost hirotonit diacon, şi în 1951 întru preot.
În 1952, ieromonahul Filaret (Denisenko) a
absolvit Academia Teologică, cu licenţă în teologie.
A fost numit profesor de Noul Testament la Seminarul Teologic din Moscova. În 1953 a fost numit
profesor la Academia Teologică din Moscova. Consiliul Academic al Academiei Teologice din Moscova a hotărât în anul universitar 1953/1954, ca
ieromonahul Filaret să fie distins cu titlul de profesor asistent. Tot în 1953 a fost numit inspector asistent principal al Academiei Teologice din Moscova
şi al seminarului.
În 1956, călugărul Filaret (Denisenko) a fost
numit rector al Seminarului din Saratov şi ridicat la
rangul de stareţ. În 1957 a fost transferat în postul
de inspector al Seminarului Teologic din Kiev, şi în
1958 a fost numit rector al instituţiei şi ridicat la
rangul de Arhimandrit. În 1960 a fost numit director al exarhatului ucrainean de la Kiev şi rector al
Catedralei Sfântul Vladimir. Din iunie 1961 până în
ianuarie 1962, Filaret a fost rector reprezentant al

Bisericii Ortodoxe Ruse în Patriarhia Alexandriei,
în Alexandria.
La o reuniune a Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Ruse, din 12 ianuarie 1962, Arhimandritul Filaret (Denisenko) a fost ales episcop de Luga,
(Leningrad). Hirotonia întru arhiereu a avut loc pe
4 februarie 1962.
Din iunie până în octombrie 1962, Episcopul
Filaret (Denisenko) a fost Exarh al Europei Centrale, după care a fost numit episcop de Viena şi
Austria. În 12 decembrie 1964 a fost numit episcop
de Dmitrov, şi rector al Seminarului si Academiei
Teologice din Moscova. La 14 mai 1966 Episcopul
Filaret a fost ridicat la rangul de arhiepiscop şi
numit Exarh Patriarhal în Ucraina, Arhiepiscop de
Kiev şi Galiţia, membru permanent al Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse. La 25 februarie
1968 a fost ridicat la rangul de Mitropolit, şi în
1971, are dreptul de a purta două panaghii.
Mitropolitul Filaret al Kievului şi Galicia (Denisenko) a activat nu numai în treburile interne ale
bisericii, dar a luat parte şi la activităţile externe ale
Bisericii Ortodoxe Ruse. El a participat în mod
regulat la diverse manifestări internaţionale de pace
şi la diferite forumuri ecumenice.
În 1970, Mitropolitul Filaret (Denisenko) a fost
ales membru de onoare al Academiei Teologice din
Moscova, iar în 1973 membru de onoare al Academiei Teologice din Leningrad. În 1979 i-a fost atribuit titlul de Doctor Honoris Causa de către Academia Teologică Reformată de la Budapesta, iar în
1980, titlul de doctor Honoris Causa de către
Facultatea de Teologie din Pryashivska.
În mai 1990, după moartea Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii, Pimen (Izvekov), Mitropolitul Filaret al Kievului şi Galicia (Denisenko) a
fost ales Locuum Tenes al scaunului Patriarhal din
Moscova, şi din 8 iunie 1990 devine preşedinte al
Sinodului Local al Bisericii Ortodoxe Ruse.
La acelaşi sinod local, a fost ales unul dintre cei
trei candidaţi propuşi pentru funcţia de patriarh, dar
el nu a primit numărul necesar de voturi pentru a fi
ales.
Prin decizia Sinodului Episcopilor Bisericii
Ortodoxe Ruse, din 25-27 octombrie 1990, Biserica
Ortodoxă Ucraineană (UOC), avea dreptul de a
desfăşura un management independent, şi Mitropolitului Filaret al Kievului şi Galicia (Denisenko) i-a
fost acordat titlul de Primat al Bisericii Ortodoxe
Ucrainene. În plus, el a devenit cunoscut sub
numele de “Mitropolit al Kievului şi a toată
Ucraina.”
După ce în 1991, Ucraina a atins statutul de stat
suveran, Mitropolitul Kievului şi a toată Ucraina,

Pag. 4 † An II, Nr. 4-7, Aprilie–Iulie 2012
Filaret (Denisenko) a început să se pronunţe pentru
proclamarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Sub conducerea sa s-a înfiinţat sinodul Local
al Ucrainei (UOCKP), care a avut loc la 3 noiembrie 1991 şi s-a convenit asupra necesităţii statutului Bisericii Ortodoxe Autocefale Ucrainene. Cu
toate acestea, Sinodul Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse, din 1-2 aprilie 1992 a respins solicitarea
ucrainienilor. Mulţi episcopi, inclusiv din Ucraina,
s-au opus acordării autocefaliei Bisericii Ortodoxe
Ucrainene. Mai mult decât atât, Mitropolitul Filaret
a promis să părăsească postul de Întâistătător al
Catedralei UOC şi să conducă una dintre Eparhiile
ucraineene.
În Ucraina, a fost lansată o activitate energică
de respingere a Bisericii Ortodoxe Ucrainene de
către Patriarhia Moscovei.
Pe 11 iunie 1992 Sinodul Episcopilor Bisericii
Ortodoxe Ruse a hotărât:
„Mitropolitul Filaret (Denisenko) are o atitudine sfidătoare şi arogantă, este un cleric insubordonat şi încearcă să se impună prin şantaj (Tit 1,
7-8; Canonul Apostolic 27, e) Prin modul său de
comportament şi prin viaţă personală a introdus
ispita printre credincioşi (Matei 18, 7, Primul
Sinod Ecumenic, al şaselea Canon al Sinodului
Ecumenic, articolul 5a), sperjur (Canonul Apostolic, 25 e). De altfel calomnia publică şi hula împotriva Sinodului Episcopilor “(al doilea Sinod Ecumenic, în general canonul al 6-lea) sunt
condamnate (Canonul Apostolic, articolul 28 e),
inclusiv săvârşirea unei schisme în Biserică (a
doua a Sinodului Articolul 15 e):
1. Mitropolitului Filaret (Denisenko) i se retrag
toate demnităţile, prevalindu-l de toate puterile
preoţiei şi toate drepturile asociate clerului.
2. Toate hirotoniile săvârşite de Mitropolitul
Filaret după 27 mai în treapta de diacon, preot şi
episcop sunt nule (...)
3. Deciziile Sinodului Episcopilor Bisericii
Ortodoxe Ruse cu privire la schisma Mitropolitul
Filaret (Denisenko) sunt definitive (... ) Decidem
retragerea sa din toate demnităţile, din toate treptele ierarhice, inclusiv preoţia, iar hotărârea va fi
adusă la cunoştinţa tuturor Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, surori din lume.”
Mitropolitul Filaret nu recunoaşte decizia Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse, şi şi-a continuat
activităţile sale denumite “separatiste” de Moscova.
Pe 25 iunie 1992 a iniţiat aşa-numitul “sinod Ucrainean al Bisericilor”, iar parohiile Bisericii Ortodoxe Ucrainene au format în Ucraina, „Biserica
Autocefală Ortodoxă Ucraineană”. Prin această
fuziune a apărut o nouă Biserică, o nouă organizaţie religioasă, non-canonică care a primit numele de
“Biserica Ortodoxă Ucraineană - Patriarhia Kievului” (UOC - KP). Pe 22 octombrie 1995 Filaret
(Denisenko) a fost ales Primat al UOC-KP şi înzestrat cu titlul de “Patriarh al Kievului şi al tuturor

ruşilor din Ucraina.”
Episcopii Bisericii Ortodoxe Ruse au reacţionat
iar pe 23 februarie 1997, au dat următoarea rezoluţie pentru “Patriarhul de la Kiev,” Filaret. Iată
textul:
“Episcopii constată acum că trebuie să recunoască cu tristeţe că Filaret călugărul nu a luat în
seamă scrisoarea adresată lui, în numele Bisericii
Mamă, prin chemarea la pocăinţă, şi continuă,
activităţile separatiste. El a restrâns limitele Bisericii Ortodoxe Ruse, ajutând la aprofundarea fracţiunilor din Biserica Ortodoxă Bulgară, Biserică
sora şi în comuniune, preluând disidenţii de la alte
Biserici Ortodoxe locale. Nu a luat în seamă mustrarea, din partea autorităţii ecleziastice legitime,
deşi caterisit, el a continuat să oficieze în mod profanator un nou “cult”, inclusiv cu blasfemiatoare
pseudo-hirotoniri, fără a primi îngăduinţa superiorilor. Călugărul Filaret a fost tentat şi a îndrăznit
să se auto-intituleze “Patriarh al Kievului şi al
Întregii Rusia-Ucraina”, încercând să preia în mod
ilegal Biserica Canonică Ortodoxă Ucraineană,
urmaşă a istoricului tron Kievan. Ridicat necanonic la rangul de mitropolit, călugărul Filaret nu a
încetat să aducă hule împotriva episcopilor, clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene.
Biserica Ucraineană este în comuniune canonică
cu Biserica Ortodoxă Rusă şi prin ea, cu Biserica
Universală Ortodoxă, şi va respecta Canonul Apostolic 28 care prevede clar şi implicit: Dacă un episcop, preot sau diacon slujeşte sau oficiază slujbe
religioase cu cel caterisit „să se taie cu totul de la
Biserică”. Canon 88 coroborat cu articolul 14 al
Antiohiei, al Sf. Vasile cel Mare. Sinodul hotărăşte
în unanimitate:
„Călugărul (monahul – nr.) Denisenko Michael
Antonovich Denisenko este excomunicat din Biserica lui Hristos. El poate fi blestemat în faţa întregului popor”.
Biserica Ortodoxă Ucraineană
(Patriarhia de Kiev)
Biserica Ortodoxă Ucraineană (Patriarhia Kievului) este o organizaţie religioasă din Ucraina,
declarată o Biserică Ortodoxă, locală şi autocefală.
Nu are nicio recunoaştere formală în sine din partea
Ortodoxiei şi nu este în comuniune cu vreuna dintre Bisericile Ortodoxe canonice din întreaga lume.
Este una dintre cele trei mari Comunităţi Ortodoxe
în Ucraina. Susţinătorii UOC-KP spun că aceasta se
revendică de la Mitropolitul Kievului, care a fost
sub jurisdicţia Bisericii din Constantinopol, contestând transferul acesteia sub jurisdicţia Patriarhiei
Moscovei, în 1686.
Episcopii UOC au ales un alt Primat UOC (MP)
pe Vladimir (Sabodan), care era pe atunci Mitropolit de Rostov şi Novocherkassk (ROC) iar în 1997
Sinodul ROC prin Actul Episcopilor “l-au excomunicat pe călugărul Filaret (Denisenko)” (de rangul
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de mitropolit, el a fost lipsit din 1992) pentru “activităţi separatiste”.
În cursul întâlnirii oficiale a delegaţiei Patriarhiei Ecumenice cu preşedintele ucrainean Viktor
Iuşcenko din 24 martie 2005, şeful delegatiei Arhiepiscopul Vsevolod Skopelsky (Maidanskii) a
transmis un mesaj de la patriarh: “Biserica Mamă,
Patriarhia Ecumenică, declara că fiica ei - Patriarhia Moscovei - are ca teritoriu canonic acelaşi teritoriu pe care l-a avut şi înainte de 1686”.
Ca o concluzie trebuie spus că fără îndoială, cu
toate că nu este încă recunoscută, Biserica Ortodoxă Ucraineană – Patriarhia Kievului este o Biserică ortodoxă autentică. Dacă aplicăm principiul
naţionalităţii, Ucraina are tot dreptul de a avea o
Biserică independentă, autocefală şi nu subordonată
canonic Moscovei. Până la reglementarea acestor
probleme juridico-canonice putem afirma că Biserica Ortodoxă Ucraineană – Patriarhia Kievului este
o Biserică autentică, iar trecerea ÎPS Onufrie sub
această jurisdicţie, mai precis sub omoforul Episcopului Moldovei de Răsărit, P.S. Filaret Pancu este
un act cât se poate de canonic şi care nu aduce nicio
atingere asupra credinţei ortodoxe şi ortodoxiei în
genere.
În Sinodul Ortodox din Milano
După “experienţa ucraineană”, ÎPS Onufrie
alege o altă jurisdicţie considerând-o pe drept
cuvânt mult mai apropiată de sufletul românilor din
Italia pe care îi păstorea. O Biserică locală, de origine latină…
La 15 iunie 2008 primeşte la cerere binecuvântarea de ieşire din Eparhia Moldovei stabilindu-se
în cadrul Mitropoliei Ortodoxe de Milano şi Aquileia, cu sediul la Milano – Italia, unde la 20 iunie
2008 este ales episcop vicar de către Sfântul Sinod.
La 29 iunie 2008 este hirotonit Episcop-Vicar, de
către Mitropolitul Primat Evloghie, P.S. Episcop
Avondios şi de Î.P.S. Arhiepiscop Luca, care au slujit Sf. Liturghie în Biserica Sf. Nicolae din Milano
- Italia, primind numele de arhiereu Onufrie.
La 31 august 2008, este ridicat la treapta de
Arhiepiscop Titular de Bergamo şi Vercelli şi numit
Exarh pentru Europa de Est. La 1 septembrie 2009
Sfântul Sinod în permanenţa lucrărilor sale au
schimbat titulatura Î.P.S. Sale în Arhiepiscop de
Sondrio şi Vercelli cu reşedinţa în Bergamo (Citta
Alta).
Biserica Ortodoxă Portugheză
Cine este însă Mitropolia Ortodoxă din Milano
şi Aquileia, cu sediul la Milano – Italia? Originile
sale se află în Biserica Ortodoxă Portugheză. Pentru a se observa că studiul este unul ştiinţific permiteţi-mi să redau un articol din revista “Lumea Credinţei” din octombrie 2005 (anul III, nr. 10) despre
această Biserică Ortodoxă necunoscută de mulţi.

Ceea ce demonstrează preocuparea noastră constantă şi unică în România despre aceste subiecte
sensibile în ortodoxia contemporană. Iată articolul
integral:
“Portugalia este unul dintre bastioanele de
frunte ale romano-catolicismului. Cu toate acestea,
există în aria lusitană şi o Mitropolie Ortodoxă
care numără în jur de 44 de mii de credincioşi, dintre care vreo 20 de mii sunt numai în Brazilia.
De fapt, titulatura oficială a acestei biserici
ortodoxe este Mitropolia Ortodoxă de Portugalia,
Spania şi a toată Brazilia, şi ea se mândreşte cu
şase episcopi şi patru mănăstiri în care se nevoiesc
cam o sută de monahi.
Portugalia devine o ţară în care se face din ce
în ce mai simţită prezenţa Ortodoxiei, după 1990,
desigur şi datorită emigraţiei.
Mai multe mii de români (şi în special moldoveni basarabeni) s-au stabilit în Portugalia, iar
numai într-un singur an Biserica Ortodoxă Portugheză a oficiat circa o sută de botezuri. Pe malul
Atlanticului, în bisericile ortodoxe, Evanghelia şi
Apostolul se citesc în două limbi: portugheză şi
română.
Un om de excepţie
Ortodoxia în Portugalia este legată de numele
Mitropolitului Gabriel, primul său ierarh, denumit
pe drept cuvânt Apostolul Portugaliei. Pe numele
său de laic Rocha, la 28 de ani tânărul portughez
descoperă frumuseţea şi bogăţia spirituală a bisericii răsăritene… în Elveţia, unde studia Filosofia
şi Literele. După o vizită la Muntele Athos, devine
ortodox sub îndrumarea arhiepiscopului rus din
exil Antonie de Geneva. Acelaşi ierarh al Bisericii
Ruse din Exil îl tunde în monahism sub numele de
Joao ( Ioan), iar în toamna anului 1968 îl hirotoneşte ierodiacon şi apoi ieromonah, iar după 2 ani
este ridicat la rangul de arhimandrit. Până în 1972,
arhimandritul Joao slujeşte la Mănăstirea din
Lesna (Franta), fondată de Sfântul Ioan Maximovici, iar ulterior la Biserica Ortodoxă Rusă a Tuturor Sfinţilor din Paris. Licenţiat în Istorie şi Filozofie la Lisabona şi Freiburg, arhimandritul Joao
termină în capitala Franţei şi Institutul Teologic
Ortodox „Saint Serge”, unde rămâne pentru câtva
timp şi ca asistent universitar.
Noua Mitropolie
Întors în Portugalia, după „revoluţia garoafelor” din 25 aprilie 1974 - care a dus la îndepărtarea lui Salazar - arhimandritul Joao înfiinţează
primele parohii ortodoxe, până atunci interzise de
regimul ultracatolic. Ortodoxia se dezvoltă repede
în Portugalia, sute de romano-catolici optând pentru Biserica Răsăriteană, iar în patru ani în Portugalia se înfiinţează 38 de noi parohii ortodoxe!
Arhimandritul Joao devine administrator al nou
înfiinţatului Vicariat pentru Portugalia al Bisericii
Ruse din Exil. În urma unor manevre nu tocmai

Pag. 6 † An II, Nr. 4-7, Aprilie–Iulie 2012
ortodoxe, Biserica Otodoxă Rusă din Exil, atinsă şi
de un naţionalist religios rar întâlnit, refuză să-l
hirotonească pe arhimandritul Joao episcop, deşi
acesta întrunea toate condiţiile canonice.
La solicitarea credincioşilor, părintele Joao
trece sub jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Greceşti de
Stil Vechi, iar pe 18 iulie 1978 Arhiepiscopul
Auxentios îl hirotoneşte Episcop al Portugaliei, cu
numele de Gabriel. Noul ierarh înfiinţează alte
parohii ortodoxe, în Lisabona, Torres Novas, Sintra, Mafra, Coimbra, Figueira da Foz, Mealhada,
Setubal etc. În septembrie 1984,Episcopul Gabriel
este ridicat la treapta de Arhiepiscop al Lisabonei
şi Mitropolit al Portugaliei, iar Biserica Ortodoxă
Portugheză, care numără 4 episcopi şi 18 preoţi,
primeşte autonomia.
În 1986, 9 brazilieni sunt botezaţi în Athena, iar
Mitropolitul Gabriel înfiinţează Episcopia Ortodoxă Braziliană, care în curând va ajunge la circa
20 de mii de ortodocşi.
După dispariţia fondatorului
În 1989, din pricina unor noi dispute, Biserica
Ortodoxă Portugheză trece de sub jurisdicţia stiliştilor greci sub omoforul Bisericii Ortodoxe Poloneze. Demn de remarcat este că primirea s-a făcut
fără re-hirotoniri sau re-hirotesii! Spre disperarea
credincioşilor, la doar 58 de ani Mitropolitul
Gabriel se stinge din viată, în februarie 1997,
lăsând în urma sa 5 episcopi, 62 de parohii, 115
preoţi, 4 mănăstiri, o Academie Teologică, dar şi
multă durere.
Biserica Ortodoxă Portugheză a resimţit din
plin pierderea Mitropolitului Gabriel, mai ales că
după trecerea acestuia la cele veşnice, au început
să apară şi problemele, care nu sunt nici mici, nici
puţine. O parte din episcopi, de pildă, au rămas
sub ascultarea Bisericii poloneze, în timp ce alţii
au ales independenţa.
Cu toate aceste divergenţe, pe malul Atlanticului circa 50 de mii de portughezi se consideră
drept-credincioşi”.(Florian Bichir)
Istoria misiunii Bisericii Ortodoxe în Portugalia.
Anii 1968-1978
Aceste rânduri nu sunt însă suficiente, e vorba la
urma-urmei doar de un articol într-o revistă destinată marelui public, de aceea vom explica teologic
şi academic care sunt originile Bisericii Ortodoxe
Portugheze. Pe această cale mulţumesc încă o dată
teologului rus AV Slesarev, promotorul Proiectului
Antiraskol, dar şi Prea Sfinţitului Ambrósio, Episcop Ortodox de Recife – Brazilia, care mă onorează cu prietenia sa. Şi care mi-a pus la dispoziţie
rarisima carte-document: “Metropolita Gabriel de
Lisboa: Fundação Apostólica da Igreja Ortodoxa
em Portugal” (1998). Practic memoriile şi actele
eleziastice ale acestui mare ierarh şi apostol al
Portugaliei!

Apariţia “Biserica Catolică Ortodoxă din Portugalia” este direct legată de Arhimandritul Ioan
(Roche) născut Eduardo Enrique Pinto da Rocha.
Istoria Bisericii Ortodoxe Catolică din Portugalia
începe cu voia lui Dumnezeu, din voinţa unui singur om, un portughez, Eduardo Henrique Pinto da
Rocha, care a devenit primul ortodox portughez
(după mai mult de 1000 de ani de la stingerea Ortodoxiei pe aceste meleaguri lusitane), fiind primul
preot, primul episcop, primul Mitropolit, nu în ultimul rând, primul întâistătător al Bisericii Ortodoxe
din Portugalia.
După ce şi-a satisfăcut serviciul militar în
armata portugheză ca ofiţer, Eduardo Henrique
Pinto da Rocha decide să meargă în Elveţia, la Abaţia de Saint Maurice d’Agaune pentru a deveni
călugăr, după canoanele Sfântului Augustin.
În Elveţia, unde a locuit aproape doi ani a luat
contact, aproape întâmplător, cu parohia ortodoxă
din satul apropriat de Abbey, iar dragostea lui pentru Ortodoxie a început să-i crească în inimă.
Omul de integritate, nu a abandonat noviciatul
şi nici abaţia romano-catolic Abbey, fără a cere o
binecuvântare şi a anunţa că doreşte să devină ortodox. Stareţul său care avea titlul de Episcop de
Betleem, înainte de a-i da binecuvântarea de a pleca
din mânăstirea romano-catolică, l-a rugat să mediteze şi să se gândească bine înainte de a lua o astfel
de decizie ireversibilă.
Cu toate acestea, în jurul sărbătorii pascale din
anul 1966, având aceeaşi dragoste spre Biserica
Ortodoxă, primeşte binecuvântarea de la stareţul de
Saint-Maurice de a părăsi mânăstirea.
Preotul parohiei a comunicat imediat Episcopului ortodox al Eparhiei neobişnuitul fapt - că un
portughez vrea să treacă la ortodoxie - iar dr. Pinto
da Rocha a fost chemat la Geneva intr-o audienţă.
Acesta nu era doar un simplu arhiereu, ci
Arhiepiscopul Antonie Bartochevitch, responsabil
pentru misiunea întregii Europe de vest, aparţinând
Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Rusiei sau Graniţelor, denumită şi Russian Ortodox Church
Abroad (ROCOR).
Pentru a cunoaşte ortodoxia, arhiepiscopul rus îl
trimite pe Dr. Eduardo Henrique Pinto da Rocha, la
Mănăstirea Hilandar de pe Muntele Athos, unde a
rămas timp de aproximativ nouă luni. Este chemat
de urgenţă de către Arhiepiscop din motive misionare. Este tuns în monahism cu numele de Ioan,
hirotonit imediat diacon, iar o săptămână mai târziu
a fost hirotonit preot de Arhiepiscopul Antonie Bartochevitch, arhiepiscopul de Geneva şi Europa de
Vest (ROCOR).
Este mandatat de arhiepiscop să se stabilească la
Paris pentru a lucra şi sluji cu Protopopul Alexander Troubnikoff. Locuieşte în casa părintelui protopop din Meudon-sur-Seine, parohul comunităţii
ruse din Paris, dar ia contactul şi cu marile comunităţi de portughezi imigranţi în capitala Franţei.
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Tot slujirea pastorală la Paris îl determină pe
Arhimandritul Ioan (Rocha), să intre în contact
strâns cu clerul de Saint-Denis (ROCOR), care se
denumeau “francezi ortodocşi”. “Noi francezii,
suntem ortodocşi, părinţii noştri erau ortodocşi.
Timp de o mie de ani Franţa a fost ortodoxă, deoarece avea un singur trup şi un singur păstor, pe
Mântuitorul Hristos. Timp de o mie de ani a existat
o singură familie creştină, pe care istoricii o
numesc Biserica nedespărţită. Franţa ortodoxă, este
Franţa lui Irineu de Lyon, a lui Ilarie de Poitiers, al
Genevei din Paris, a lui Cassian, a Sfântului Martin, a Sfântului Gherman…” susţineau ortodocşii
occidentali.
O caracteristică remarcabilă a eparhiei ortodoxe,
în frunte cu episcopul de Saint-Denis, Ioan Nectarie (Kovalevsky), a fost să folosească la Sfânta
Liturghie ritul galic care a devenit cunoscută drept
Sfânta Liturghie după Sfântul Gherman de Paris.
Kovalevsky şi adepţii săi considerau că Ortodoxia
nu a dispărut din Occident:
“Occidentul nu s-a pliat niciodată în întregime
voinţei reformatorilor. El a apărat catolicismul ortodox. Cedând istoriei, el a apărut în altă parte, în
conştiinţa altei persoane. Vremurile nu sunt încă
pregătite a scrie istoria tragică a Ortodoxiei din
Occident, destinul ei după ruptură… Nu ne convertim la Ortodoxie, ci revenim la ea; prin ea ne reîntoarcem la casa natală, la părinţi. Cei care au descoperit tradiţia ortodoxă şi se împărtăşesc din viaţa
ei, pot mărturisi: a deveni ortodox nu înseamnă a
abandona patrimoniul părinţilor noştri, ci a-l reconstitui în forma sa originală”. Pr. Emanoil Băbuş
notează că: „Ca orice ideologie, şi cea a Bisericii
Catolice Ortodoxe a Franţei s-a construit pe o intuiţie fundamental justă, care într-un alt context s-ar fi
putut dovedi deosebit de productivă: dacă Ortodoxia doreşte să rămână fidelă vocaţiei sale universale, ea trebuie să depăşească limitele sale istorice,
să se înrădăcineze în spaţiul cultural şi religios al
ţării în care se găseşte, cu alte cuvinte să capete o
faţă inteligibilă în faţa unui Occident căruia trebuie
să-i mărturisească propria credinţă”
Un susţinător consecvent al tradiţiei liturgice în
Vest a Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Frontierelor a fost Arhiepiscopul de Bruxelles şi Europa de
Vest (mai târziu San Francisco), Ioan (Maximovici), astăzi considerat drept sfânt de Biserica Ortodoxă Rusă din Afara Graniţelor (ROCOR).
După ridicarea la cer în 1966 a Sfântului Ioan
Maximovici, “Biserica Ortodoxă a Franţei” a început să aibă divergenţe cu unii episcopii ROCOR,
printre care şi Vitaly, viitor mitropolit al ROCOR.
Disensiunile au dus la ruperea relaţiilor canonice şi
au marcat începutul unei existenţe absolut independente.
Iniţial grupul lui Kovalevsky a intrat în componenţa Bisericii Ruse din Afara Rusiei între anii
1959 şi 1966, iar Kovalevsky însuşi a fost hirotonit
episcop cu numele de Jean-Nectaire de Saint-Denis

în 1964. În această perioadă, Eglise Orthodoxe de
France a primit încurajări substanţiale din partea
Sfântului Ioan Maximovici (care la acea vreme era
reprezentantul ROCOR pentru Europa Occidentală), moartea sa fiind o lovitură serioasă pentru
aceşti creştini ortodocşi francezi, care îşi găsiseră
un avocat influent şi sfânt în Persoana Sfântului
Ioan Maximovici.
Între timp, ritul occidental de sub oblăduirea
Patriarhiei Moscovei s-a ofilit şi a murit, dar biserica episcopului Jean a continuat să prospere până
când, la moartea Sfântului Ioan din 1966, ei s-au
găsit din nou izolaţi. Episcopul Jean a adormit în
1970, iar în 1972 Biserica Ortodoxă Română a luat
Eglise Orthodoxe de France sub omoforul său, în
condiţiile în care episcopul ortodox român Teofil
Ionescu de la Paris, proaspăt trecut sub Patriarhia
Română, nu a reuşit să aducă cu el alte parohii
ortodoxe româneşti din Occident. Gilles BertrandHardy a fost hirotonit sub numele de Episcopul
Germain de Saint-Denis, iar ritul galez restaurat a
devenit liturghia obişnuită în multe parohii mici
ortodoxe franceze înfiinţate în întreaga Franţă.
În 1993, după un lung conflict cu Sfântul Sinod
român privind neregularităţile canonice (sincretisme orientale, precum şi faptul că episcopul francez trăia în secret cu fosta lui soţie), acesta şi-a
retras binecuvântările şi a încetat comuniunea cu
biserica franceză, care s-a găsit din nou în izolare
faţă de celelalte Biserici Ortodoxe.
Plecată dintr-o idee frumoasă Biserica Catolică
Ortodoxă a Franţei a ajuns la practici aberante,
total neortodoxe: botezul copiilor decedaţi, practicarea în mod regulat a ghicitului, astrologiei sau a
exorcismului, slujba de înmormântare a unui câine,
Sfânta Împărtăşanie atribuită eterodocşilor şi
necreştinilor, inventarea şi compunerea de texte
liturgice fără vreo legătură cu tradiţia bizantină
sau cu cea galicană. În paralel cu apropierea de
Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică Ortodoxă a
Franţei multiplica contactele şi legăturile cu o
serie de organizaţii ezoterice.
Pentru o mai bună cunoaştere a acestor evenimente este bine de consultat Preot Prof. Dr. Emanoil Băbuş: “Ortodoxia în Franta secolului al XXlea” şi “Ortodoxie si Occident. Biserica Catolică
Ortodoxă a Frantei”, editura Sophia, 2003 volume care sunt de departe cele mai bune lucrări
în domeniu.
Cel mai clar exemplu de slujire misionară fructuoasă în mediul non-ortodox al clerului din Eparhia
de Saint- Denis este cel al preotului Ioan care a
creat o misiune ortodoxă în Paris, pentru comunitatea de imigranţi portughezi. În 1968, Arhimandritul
Ioan a ajuns în Portugalia, iar activitatea sa misionară intensă a dus la formarea unui număr de comunităţi ortodoxe unite în Portugalia, care s-au organizat ulterior în Misiunea Ortodoxă a Bisericii
Ortodoxe Ruse din Afara Graniţelor (ROCOR). Prin
eforturile depuse de Arhimandritul Ioan au fost tra-
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duse în portugheză texte liturgice şi a deschis şi o
şcoală de pictură ortodoxă. Deja în anul 1972 numărul de convertiţi în Portugalia era aproape de cinci
sute de credincioşi. În 1974, Misiunea Ortodoxă
Portugheză a fost transformată în Exarhatul portughez al Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Graniţelor iar Arhimandritul Ioan (Roche) a fost numit
administrator al episcopiei al Exarhatului. În 1976
Exarhatul portughez a fost oficial recunoscut de statul portughez şi a fost înregistrat de stat sub numele
de “Biserica Ortodoxă Catolică din Portugalia.”
“Biserica Ortodoxă Catolică din Portugalia”
între anii 1978-1990
În ciuda rezultatelor foarte pozitive ale misiunii
Bisericii în Portugalia, Arhimandritului Ioan
(Roche) nu a fost hirotonit episcop de către Arhiepiscopul Antonie de la Geneva şi Europa de Vest
(Bartoshevich) al Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara
Graniţelor (ROCOR). Lipsindu-i un cadru canonic
care să-i ofere posibilitatea de a ajunge în scaunul
de episcop, el a fost primit prin botez şi rehirotonie
în “Sinodul Bisericii de Stil Vechi din Grecia” condus de “Arhiepiscopul Atenei şi întregii Grecii”
Auxentios/ Auxentie (Pastras).
Noua jurisdicţie ecleziastică “Biserica Ortodoxă
Catolică din Portugalia”, şi-a păstrat statutul, iar
Arhimandritul Ioan a primit titlul de Exarh. Pe 17
iunie 1978, Arhimandritul Ioan (Rocha) a luat jurămintele în schima mare, şi a primit numele de
Gabriel . Pe 18 iunie 1978 a avut loc hirotonia
Arhimandritului Gabriel (Roche), intru arhiereu ,ca
episcop de Lisabona şi Exarh al “Sinodului al
Bisericii de Stil Vechi din Grecia în Portugalia”.
Hirotonia a fost oficiată de “Arhiepiscopul Atenei
şi întregii Grecii” ÎPS Auxentios (Pastras), iar coliturghisitori au fost “Mitropolitul de Corint,” Callist
(Makris), “Mitropolitul de Pireu şi Salamina,”
Gerontius (Margiolisa) şi “Mitropolitul de Megaria” Anthony (Fanasisa). Ca episcop de Lisabona,
PS Gabriel a primit de la Arhiepiscopul Auxentios
şi a Sfântului Sinod titlu de Exarh al Europei de
Vest. Şase ani mai târziu, prin decizia ierarhiei
“Sinodul Bisericii de Stil Vechi din Grecia” episcopul Gabriel (Rocha) a format o nouă Mitropolitie
pentru Europa de Vest, care în data de 14/27 septembrie 1984 a primit un Tomos care prevedea
dreptul de existenţă autonomă. Stabilirea autonomiei pentru Europa de Vest a dus la modificarea
titlului de episcop al PS Gabriel, care a devenit
cunoscut ca Întâistătătorul “Bisericii Ortodoxe din
Portugalia”, sub titulatura de “Mitropolit al Lisabonei şi întregii Portugalii” Conform tradiţiei din
Bisericile slave Ortodoxe locale, Mitropolitului
Gabriel i-a fost acordat dreptul de a purta şi camilafcă albă. Structura nou formată, de biserică autonomă a avut destui episcopi, pentru că în 1984,
împreună cu Sinodul grec condus de Arhiepiscopul
Auxentios, Episcopul Gabriel i-a hirotonit, episcopi

pe Tiago (James) de “Coimbra şi Aveiro”, pe Evloghie (Hessler), episcop de Milano şi Aquileia, pe
Gregorio (Basolini) de „Torino” şi Teodoro, de
Évora şi Setúbal.
*Ca urmare a re-botezării şi re-hirotoniei arhimandritului Ioan, Biserica Ortodoxă Rusă din Afara
Frontierelor (ROCOR) a rupt comuniunea cu Biserica Ortodoxă a Vechilor Calendarişti Greci, condusă de Arhiepiscopul Auxentios. Cu toate că după
cum afirmă teologul Vladimir Moss în „THIRTY
YEARS OF TRIAL: THE TRUE ORTHODOX
CHRISTIANS OF GREECE, 1970-2000”, Arhiepiscopul Auxentios după consultări cu teologi greci a
procedat bine. Portughezul fusese primit în ROCOR
de la romano-catolicism fără să fie botezat!
Un an mai târziu de la stabilirea noii Mitropolii
europene în Vest relaţiile Mitropolitului Gabriel cu
episcopii stilişti greci s-au deteriorat brusc. Într-o
publicaţie locală el a declarat că nu a fost informat
de către Sinod că utilizarea calendarului nou, gregorian este un impediment canonic şi că el se consideră parte a Întregii Ortodoxii. Îngrijorat Sinodul
stilist grec l-a chemat pentru explicaţii la Athena,
dar el a refuzat să se prezinte. Această circumstanţă
a dus în 1985 la încercarea de a se alipi unei alte
structuri stiliste din Grecia, numită “Sinodul în
Rezistenţă” al Bisericii Greciei, cu o ofertă de aderare şi colaborare. După ce a fost refuzată, Mitropolia portugheză a început un dialog cu jurisdicţia
Bisericii Ortodoxe din Polonia cu privire la o asociere canonică, iar ca şi condiţie a fost pusă autonomia.
În ianuarie 1989, a început dialogul “inter-bisericesc” între “Biserica Ortodoxă din Portugalia” şi
“Biserica Ortodoxă Ucraineană din Statele Unite”,
o biserică considerată de “lumea ortodoxă” non-canonică, de fapt o Biserica Ortodoxă Ucraineană
Autocefală, creată în condiţiile de emigrare. A fost
semnat un acord de recunoaştere reciprocă, din partea ucraineană semnând Arhiepiscopul de Philadelphia şi Mitropolitul Mstislav (Skrypnik). Mitropolitul Mstislav a primit rangul de “Patriarh” şi a
condus Biserica Ortodoxă Ucraineană Autocefală,
activă în Ucraina unde a renăscut prin efortul unor
politicieni şi preoţi. În pofida acordului privind unitatea liturgică şi perspectiva de dezvoltare a relaţiilor dintre Biserica Ortodoxă din Portugalia şi Biserica Ortodoxă Ucraineană Autocefală a fost de
scurtă durată...
“Biserica Ortodoxă din Portugalia” şi negocierile cu Biserica Ortodoxă a Poloniei (1990-2001)
În august 1990, după o perioadă suficient de
lungă de negocieri cu episcopii portughezi, Sinodul
Episcopilor Bisericii Ortodoxe a Poloniei a decis
să includă “Biserica Ortodoxă din Portugalia” în
jurisdicţia sa canonică cu dreptul de autonomie. O
lună mai târziu delegaţia poloneză a Bisericii Ortodoxe a vizitat Portugalia, iar pe 26 septembrie 1990
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a apărut o proclamaţie solemnă a unităţii stabilite
între cele două biserici. Este foarte important să
observăm că ierarhia Bisericii Ortodoxe din Polonia, în recunoaşterea canonicităţii ierarhiei portugheze, merge înapoi la stiliştii greci ghidată de
principiul „oikonomia”, iar întregul cler portughez
a fost primit în gradele lor bisericeşti. Mai pe româneşte ce este demn de remarcat este că primirea s-a
făcut fără re-hirotoniri sau re-hirotesie!
Începând cu anul 1990 Biserica Ortodoxă din
Polonia a avut în jurisdicţia sa portugheză patru
eparhii, şi grija pastorală a circa 50 mii credincioşi,
iar episcopatul a inclus următoarea ierarhie (în
paranteză data de ordinări episcopale):
1. Gabriel (Roche), Mitropolit al Lisabonei şi
Întregii Portugalii (18 iunie 1978);
2. Tiago (Iacov), arhiepiscopul de Coimbra şi
Aveiro (17 martie 1984);
3. Teodoro (Theodore), episcop de Évora şi
Setúbal (30 septembrie, 1984);
4. Joao (Ioan), Episcop de Silves şi Portimão;
5. Chrysostomos, episcop de Rio de Janeiro şi
Olianda;
6. Benedict, episcop de Porto şi Vigo.
Apariţia “Bisericii Ortodoxe din Portugalia” în
Biserica Ortodoxă a Poloniei a fost dezaprobată de
către unii episcopi, care au înfiinţat o entitate independentă ecleziastică numită “Arhiepiscopia Ortodoxă Autonomă din Europa de Vest şi America”
(“Sfântul Sinod din Milano”). La data de 27
Septembrie 1990, ierarhii care nu doreau o încadrare în ortodoxia poloneză şi renunţarea la misionarismul occidental, se întrunesc în Franţa, la
Mânăstirea Sfântul Arhanghel Mihail şi decid că
vor continua activitatea în Mitropolia Autonomă.
Sfântul Sinod, din care făceau parte PS Gregory de
Torino şi PS Vigile al Parisului, îl alege pe PS.
Evloghie Arhiepiscop şi Mitropolitul Mitropoliei
Ortodoxe din Milano şi Aquileia. Noua sau vechea
jurisdicţie formată va fi condusă de Arhiepiscopul
Evloghie (Hessler), ridicat la rangul de Mitropolit.
Această divizare a redus drastic numărul de adepţi
ai “Bisericii Ortodoxe din Portugalia”, care în 1994
erau numai 12 mii de credincioşi.
În decembrie 1991, ierarhii Bisericii Ortodoxe
din Portugalia l-au hirotonit episcop pe Ioan
(Ribeiro), iar în 1993, a fost ridicat în demnitatea
de arhiepiscop. Pe 18 februarie 1997 liderul spiritual al creştinilor ortodocşi portughezi, Mitropolitul
Gabriel de Portugalia (Rocha), a trecut la cele veşnice, iar înlocuitorul tronului metropolitan al Bisericii Ortodoxe din Portugalia, a fost desemnat ierarhul cel mai vechi in hirotonie, arhiepiscopul de
Coimbra şi Aveiro, Tiago. Sinodul Local al “Bisericii Ortodoxe din Portugalia”, a avut loc la 8 iunie
1997, iar noul Mitropolit şi conducător al jurisdicţiei poloneze a fost ales Arhiepiscopul şi Mitropolitul Ioan Selvi (Ribeiro). Întronizarea solemnă a primatului a avut loc la 15 iunie 1997 cu participarea
directă a Mitropolitului de Varşovia şi a toată Polo-

nia Vasile (Doroshkevich).
Din anul 2000, “Biserica Ortodoxă din Portugalia”, a fost reprezentată de următoarea ierarhie:
1. Ioan (Ribeiro), arhiepiscop de Lisabona,
Mitropolit al Întregii Portugalii, Spania şi Brazilia;
2. Tiago (Iacov), Arhiepiscop de Coimbra şi
Aveiro;
3. Chrysostomos, Arhiepiscopul de Rio de
Janeiro şi Olianda-Retsife;
4. Teodoro, episcop de Évora şi Setúbal;
5. Bento, Episcop de Porto şi Vigo, la Lisabona,
vicar al eparhiei;
6. Ambrozie, episcop de Meindo;
7. Iosif, vicar al eparhiei de la Lisabona;
8. Damaschin, episcopul de Ossonob.
Istoria “Bisericii Ortodoxe din Portugalia”
din 2001. Independenţă şi o nouă sciziune.
În ciuda faptului că “Biserica Ortodoxă de Portugalia” şi-a găsit existenţa canonica în sânul Bisericii Ortodoxe Autocefale din Polonia, istoria ei
ulterioară a dus din nou la divizări. Ca urmare a
acestei separări, care a avut loc în anul 2001,
majoritatea episcopilor şi preoţilor, cu excepţia
celor doi episcopi brazilieni şi unele parohii europene, din jurisdicţia Bisericii Ortodoxe din Polonia,
au revenit din nou la o existenţă independentă. Ca
urmare a acestor neînţelegeri, dar mai ales după
alegerea unui nou lider al Bisericii Ortodoxe Poloneze, portughezii s-au declarat independenţi,
rupând legătura canonică cu Varşovia. După separarea lor, titulatura acestei organizaţii este “Biserica
Catolică Ortodoxă din Portugalia» (“Igreja Católica
Ortodoxã de Portugalia”). În prezent, “Biserica
Catolică Ortodoxă din Portugalia” este pe locul al
doilea în Portugalia ca număr de credincioşi după
Biserica Romano-Catolică.
Cel mai notabil este faptul că, chiar şi după ruptura din 2001, sub jurisdicţia Bisericii Ortodoxe din
Polonia există încă o “Mitropolie a Portugaliei,
Spaniei şi Brazilia”. Potrivit site-ul oficial al Bisericii Ortodoxe din Polonia, în octombrie 2008, sub
omoforul său erau următorii episcopi şi structuri
bisericeşti, care anterior făcuseră parte din Biserica
Ortodoxă din Portugalia:
În Brazilia:
1. Chrysostomos, Arhiepiscopul de Rio de
Janeiro şi Olianda-Retsife;
2. Ambrozie, episcop Retsife.
Mitropolia din Portugalia, Spania şi Brazilia, ca
jurisdicţie a Bisericii Ortodoxe Poloneze este administrată de cinci biserici şi o misiune, care sunt
deservite de 2 preoţi, şi 2 superiori. Mitropolia mai
deţine Mănăstirea „Sfinţilor Arhangheli Mihail şi
Gavril” din Franţa, în frunte cu Maica Superioră
Helena, şi biserica Sf. Barbara de pe insula Sardinia (Italia).
Independentă “Biserica Catolică Ortodoxă din
Portugalia” are cinci eparhii (4 în Portugalia şi una
în Brazilia), 127 parohii (în Portugalia, Spania,
Brazilia şi Africa), 7 mănăstiri, în care trăiesc 200

Pag. 10 † An II, Nr. 4-7, Aprilie–Iulie 2012
călugări. Adunarea portugheză a Bisericii are mai
mult de 60 de mii credincioşi portughezi, spanioli,
brazilieni, arabi şi africani. Din 1976, în Lisabona
funcţionează Academia Teologică Ortodoxă Sf.
Martin de Tours, care are filiale în Rio de Janeiro şi
Recife. Această biserică are o puternică şi pronunţată activitate misionară, care se manifestă în activităţi de editare activă, organizarea de televiziune
şi radio ortodoxe, într-un larg spirit de caritate.
La Sinodul din 2007 al “Bisericii Catolice Ortodoxe din Portugalia” avea următoarea ierarhie:
1. Ioan (Ribeiro), arhiepiscop de Lisabona si
Mitropolit al Întregii Portugalii Spania şi Brazilia;
2. Tiago (Iacov), Arhiepiscop de Coimbra şi
Aveiro (Portugalia);
3. Teodoro, Episcopul de Évora şi Setúbal;
4. Bento, Episcop de Porto şi Vigo, vicar al
eparhiei;
5. Iosif, vicar al eparhiei de la Lisabona;
6. Damaschin, episcop de Silves şi Portimão.
În octombrie 2008 Sinodul “Bisericii Catolice
Ortodoxe din Portugalia” era compus din ierarhii:
1. Ioan (Ribeiro), Arhiepiscop de Lisabona şi
Brazhsky, Mitropolitul Primat de Portugalia, Spania şi Brazilia;
2. Teodoro, Arhiepiscopul de Évora şi Setúbal,
secretar al Sfântului Sinod;
3. Damaschin, episcopul de Coimbra şi Aveiro;
4. Paulo, episcop de Silves şi Portimão;
5. Tiago (James, James), fostul arhiepiscop de
Coimbra şi Aveiro (pensionar).
* Trebuie precizat faptul că un rol important în
ruperea relaţiilor cu Biserica Ortodoxă Poloneză
l-a avut implicarea în viaţa Bisericii Ortodoxe Portugheze a “Sfintei din Ladeira”, cunoscută şi drept
“Mama Maria” pe numele său adevărat Maria da
Conceicao Mendes Horta. Dar şi a sfinţirii controversatei biserici din Torres Novas- Portugalia – cu
două altare, unul ortodox şi unul romano-catolic în anul 2000, unde această “sfântă” avea viziuni!
Calea de formare istorică a “Bisericii Ortodoxe
din Portugalia”, a fost marcată de frecvente schisme
şi dizidenţe ale ierarhiei sale, care reprezintă în prezent subsidiar structura canonică a Bisericii Ortodoxe. Iată câteva grupuri de Biserici care provin
din ierarhia portugheză. În paranteză am notat data
hirotoniei, iar cea de-a doua dată reprezintă transferul la o altă jurisdicţie:
În “Arhiepiscopia Ortodoxă Autonomă din
Europa de Vest şi America”:
1. Evloghie (Hessler), Arhiepiscop de Milano (9
septembrie, 1984-1990.)
2. Gregorio (Basolini), episcop de Torino (23
septembrie 1984);
3. Vigilius (Morale), episcop de Paris (31
octombrie, 1987-1996.)
4. Viktris, episcop de Lausanne (03 mai 1998);

Povestea “Sfântului Sinod din Milano”
ÎPS Evloghie (Hessler), Mitropolitul de
Milano şi Aquileia. Mitropolitul Evloghie (născut
Klaus Hessler), este cetăţean german şi s-a născut
în Westfalia în 1930. Prin naştere şi botez a aparţinut Bisericii Romano-Catolice. După ce s-a convertit la Ortodoxie, a fost hirotonit preot de către
Mitropolitul Antonie al Sourozh (Bloom) drept cleric al Exarhatului Europei de Vest al Bisericii Ortodoxe Ruse - Patriarhia Moscovei (ROC) şi i-a fost
alocată o parohie în Italia. Câţiva ani mai târziu a
aderat la “Biserica Ortodoxă din Portugalia,” iar în
1984 a fost hirotonit episcop de Milano. În demnitatea de Arhiepiscop a fost ales în 1985.
În timpul ultimelor etape ale negocierii “Bisericii Ortodoxe din Portugalia” pentru intrarea în
jurisdicţia Bisericii Ortodoxe din Polonia, Arhiepiscopul Evloghie (Hessler) şi-a manifestat public
dezacordul, iar pe 27 septembrie 1990 a comunicat
formarea unei noi jurisdicţii ecleziastice, care a primit numele de “Arhiepiscopia Ortodoxă Autonomă
din Europa de Vest“ Sfântul Sinod din Milano. În
fapt, Evloghie a continuat şi condus Mitropolia
Autonomă. De la această dată, 27 septembrie 1990,
Evloghie conduce organizaţia religioasă în rang de
Mitropolit. Sfântul Sinod îl va alege ca Arhiepiscop
şi Mitropolit pe Evloghie din Milano şi Aquilea,
devenind cel de-al II-lea Primat al Mitropoliei
Ortodoxe de Stil Vechi din Occident.
* Motivele trecerii arhimandritului Evloghie de
la Patriarhia Moscovei la stiliştii greci sunt destul
de confuze. Unii susţin că motivul a fost destul de
prozaic - banii. Consiliul Municipal din Milano a
ridicat preţul chiriei pentru spaţiul destinat Bisericii destul de semnificativ. El a cerut Moscovei un
ajutor bănesc pentru chiria parohiei, dar niciodată
nu a primit un răspuns. Faptul este explicat pe
site-ul oficial Milano: “În 1983 municipalitatea din
Milano a schimbat contractul său de închiriere şi a
majorat, în cazul parohiei ruse Sf. Nicolae din
Milano, chiria de 70 de ori mai mult. În această
situaţie dificilă Arhimandritul Evloghie a cerut
pentru prima oară un ajutor financiar necesar din
partea Bisericii lui de la Moscova. Moscova părea
să nu aibă “binecuvântarea” KGB-ului, care controla viaţa întregii Biserici, în special din străinătate, şi din acest motiv, Patriarhia Moscovei a
abandonat complet Parohia din Milano şi pe capul
acesteia, Evloghie. Arhimandritul a fost obligat să
ceară ajutor unei alte jurisdicţii ortodoxe. Nu a fost
suficient timp pentru alegere! Parohia din Milano a
acceptat ajutorul frăţesc al Mitropoliei Ortodoxe
Autonome din Europa de Vest -, în conformitate cu
Preafericitul Părinte Mitropolit Gavril de la Lisabona, care a fost la acea vreme singura biserică
adevărată ortodoxă din Europa de Vest, cu un spirit misionar”.

Pag. 11 † An II, Nr. 4-7, Aprilie–Iulie 2012
Istoria “Sinodului din Milano şi comuniunea
cu Biserica Ortodoxă Ucraineană
din Statele Unite”

Istoria “Sinodului din Milano” şi comuniunea
cu “Biserica Ortodoxă Ucraineană - Patriarhia
Kievului”

Foarte interesant că din existenţa istorică a
“Sinodului din Milano” reiese faptul că acesta a
fost legat încă de la început cu Biserica Ortodoxă
Ucraineană. Dialogul dintre Mitropolitul din
Milano Evloghie (Hessler), cu ucrainenii a început
în 1989, când era încă în Sinodul “Bisericii Ortodoxe din Portugalia”. Negocierile şi dialogul interbisericeşti au început cu “Biserica Ortodoxă Ucraineană din Statele Unite” condusă de Mitropolitul
de Philadelphia, Mstislav (Skrypnikov), viitor
Patriarh al Ucrainei între 1990-1993. După separarea de “Biserica Ortodoxă din Portugalia” “Sfântul
Sinod din Milano” şi Mitropolitul Evloghie a continuat, iar cele două jurisdicţii şi-au manifestat intenţia de a colabora în viitor.
Primul episcop hirotonit al “Sfântului Sinod din
Milano” a devenit Arhimandritul Lazăr (Puhalo),
pe numele de mirean Lev Puhalo), care a înfiinţat
mănăstirea ucraineană „Noul Ostrog” în Canada şi
se afla în jurisdicţia “Bisericii Ortodoxe Ucraineane
din Statele Unite” (UOC), Statele Unite ale Americii). Hirotonia în rang de episcop a avut loc pe 28
septembrie 1990 cu participarea directă a Mitropolitului din Milano Evloghie (Hessler), asistat de
Arhiepiscopul de Torino, Gregorio (Basolini) şi
episcopul de Paris Vigilius (Morales). Din 1990
până în 1994, Lazăr (Puhalo) a fost episcop de Vancouver. În 1994 a fost ridicat la demnitatea de Arhiepiscop de Ottawa şi toată Canada. I s-a acordat
dreptul de autonomie, iar noua organizaţie religioasă a purtat numele de “Biserica Ortodoxă din
Canada.” Nou formată “Biserica Ortodoxă din
Canada”, a devenit curând arhicunoscută pentru
munca sa misionară activă.
Al doilea episcop hirotonit a fost arhimandritul
Varlaam (numele său de mirean Vasile Novakşonov) cu titlul de episcop de “Vancouver”. La hirotonia sa, în 2 octombrie 1994, au participat Mitropolitul
din
Milano
Evloghie
(Hessler),
Arhiepiscopul de Detroit, Alexander (Bikovecs) şi
Arhiepiscopul de Ottawa, Lazăr (Puhalo).
În 1997, arhiepiscopul Lazăr (Puhalo), împreună
cu episcopul său Varlaam (Novakşonov) au intrat în
jurisdicţia “Bisericii Ortodoxe Ucrainene – Patriarhia de Kiev” (UOC-KP) după cinci ani de apartenenţă la Biserica Ortodoxă Ucraineană - Patriarhia
de Kiev, incepând cu anul 2002 aceşti doi ierarhi
canadieni au fost acceptaţi în ierarhia Bisericii
Ortodoxe din America (Orthodox Church of America – OCA). Demn de remarcat că primirea celor
doi s-a făcut în demnitatea lor episcopală fără
niciun fel de re-hirotonie. Analişti religioşi, dar
insuficient informaţi, au considerat destul de surprinzător faptul că “reunificarea episcopilor schismatici”, la Biserica canonică a avut loc prin recunoaşterea demnităţii lor episcopale, dar fără a primi
dreptul de a conduce eparhii.

În 1994, Mitropolitul de Milano Evloghie (Hessler), a vizitat “Biserica Ortodoxă Ucraineană Patriarhia Kievului” (UOC-KP) şi s-a întâlnit cu
Patriarhul de Kiev şi a tuturor ruşilor din Ucraina,
Volodymyr (Romaniuk). Rezultatul discuţiilor liderilor celor două Biserici a fost un acord privind
includerea “Sfântului Sinod din Milano”, în
UOC-KP, dar cu drept de autonomie. Tomos-ul de
autonomie este eliberat pe 20 martie 1994 la Kiev
şi prin el s-a proclamat înfiinţarea “Mitropoliei
Autonome pentru Europa de Vest” din Patriarhia de
Kiev. Primul Ierarh al noii autorităţii nou formate a
primit titlul de “Prea Fericitul Arhiepiscop de
Milano, Mitropolit al Întregii Canade şi Europei de
Vest.” Cu toate acestea, unitatea celor două entităţi
a fost de scurtă durată ...
După alegerile din 1995, când a fost numit noul
“patriarh al Kievului,” Filaret (Denisenko), între
conducerea Mitropoliei Autonome şi Patriarhia de
Kiev au apărut disensiuni. Orgoliul l-a determinat
pe Patriarhul Kievului să trimită o telegramă în
1996, Mitropolitului Evloghie în care cerinţa imperativă era de a renunţa la jurisdicţia bisericilor pe
care le păstorea în cele două Americi. În plus, Filaret a cerut ca mitropolitul Evloghie să nu mai
poarte camilafcă albă de mitropolit, susţinând că
aceasta este o prerogativă exclusivă a sa. Ca răspuns la această telegramă la Milano s-a elaborate
un “document al episcopilor”, publicat la 14 septembrie 1997 şi intitulat “Raport al Mitropoliei
Autonome din Europa de Vest şi America prin care
s-a decis “oprirea comuniunii cu Mitropolitul Filaret al Kievului.” Această declaraţie şi ruperea unităţii cu Patriarhia de Kiev, a fost văzută pe drept
cuvânt la Milano ca o încălcare a Tomosului din 20
martie 1994. Şi ca o încercare a patriarhului Filaret
de a uzurpa autoritatea asupra parohiilor americane.
În ceea ce priveşte acuzaţiile de purtare ilegală de
camilafcă albă, episcopii milanezi au afirmat că
aceasta este o tradiţie monahală ortodoxă, şi că
ritualul slav permite mitropoliţilor să poarte acest
simbol al demnităţii lor.
Teologului rus AV Slesarev, promotor al proiectului Anti-raskol este de părere că “situaţia de mai
sus este o ilustrare vie a lipsei de conştiinţă eclezială. Astfel de lideri religioşi sunt dispuşi să accepte
harul şi canonicitatea fiecare altuia numai atâta
timp cât există o chestiune de ambiţie personală,
după care foştii “fraţi şi concelebranţi” pot deveni
dintr-o clipă în alta schismatici şi sunt excomunicaţi”.
Trebuie remarcat faptul că în urma rupturii relaţiilor cu Patriarhia de Kiev, Arhiepiscopul de Paris
şi Lyon, Michel (La Roche), a câştigat de la patriarhul de la Kiev, titlul de Mitropolit, prin ruperea
relaţiilor sale cu Milano. Până în anul 2009, mitro-
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politul Michael a continuat să menţină dependenţa
jurisdicţională a UOC-KP în Franţa.
* Mitropolitul Michel (La Roche) are o poveste
jurisdicţională extrem de interesantă, care din
păcate nu face obiectul studiului nostru. În prezent
el conduce o Mitropolie Ortodoxă în Franţa, independentă.
Istoria “Sinodului din Milano” şi comuniunea
cu “Biserica Ortodoxă Ucraineană Autocefală
din Exil”
La începutul anului 1997, o parte din “Sinodul
din Milano” va include şi o ierarhie a “Bisericii
Ortodoxe Ucraineene Autocefale din Exil”. Arhiepiscopul Ilarion (Williams) şi Arhiepiscopul John
(Lo UD). Împreună cu cei de mai sus “Sinodului
din Milano”, i s-a alăturat un mare număr de biserici parohiale şi mănăstiri din Statele Unite.
Mai târziu, în “Sinodul de Milano”, au fost înfiinţate noi unităţi administrative, cunoscute sub
numele de “Arhiepiscopia Texas-ului de Vest şi
Statelor Unite ale Americii” şi “Arhidieceza de
New York, New Jersey şi toate statele de Est”. Ilarion (Williams) a primit titlul de “Arhiepiscop al
Texasului şi vestul Statelor Unite” iar Ioan (Lo UD)
titlul de “Arhiepiscop de New York şi New Jersey.”
Episcopii americani ai Sinodului Milanez sunt uniţi
în aşa-numitele American Provincial Sinod. În plus
faţă de arhiepiscopii Ilarion, şi Ioan în Sinodul Provincial american îl include şi pe episcopul Paul
(Maspesta).
O caracteristică notabilă a vieţii liturgice a parohiilor americane dependente de “Sinodul din
Milano” este utilizarea ritului occidental.
Istoria “Sinodului din Milano” şi comuniunea
cu stiliştii greci
În plus faţă de comunicarea cu ucrainenii,
“Sfântul Sinod din Milano,” a menţinut comuniunea liturgică cu un Sinod al Vechilor Calendarişti
Greci, o ramură a diviziunii stiliştilor greci. Ca şi
în cazul ucrainenilor, ierarhia “Sinodului din
Milano”, a participat la mai multe hirotoniri. Astfel,
împreună cu ierarhi stilişti greci au fost hirotoniţi
următorii:
1. Lorenzo (Casati), “Episcopul de Torcello”
(mai târziu “Arhiepiscopul de Palermo”). Hirotonit
pe 23 septembrie 1996 de Sinodul Episcopilor din
Milano, împreună cu “Mitropolitul de Aegina”
Auxentios al II-lea (Marines).
2. Pavlos (Mutopulos), “Episcopul de Caucasia”
(mai târziu “episcop de Maspeta”), vicar al Arhiepiscopiei de New York. Hirotonit pe 17 mai 1997 de
Sinodul episcopilor “din Milano”, asistat de “Mitropolitul de Aegina” Auxentios al II-lea (Marines).
În plus faţă de participarea ierarhiei greci la
hirotoniile Sinodului din Milano alte contacte nu
s-au mai înregistrat.

La începutul anului 2008, “Sfântul Sinod din
Milano,” avea următoarea ierarhie:
• Evloghie (Hessler), Arhiepiscop de Milano,
Primat al “Mitropoliei Ortodoxe Autonome a Europei de Vest şi America” (“Sfântul Sinod din
Milano”);
• Ilarion (Williams), Arhiepiscop de Ostins şi
pentru toate statele din vest, Exarh al Americilor,
preşedintele Sinodului Provincial American
• John (Lo UD), Arhiepiscop de New York şi
New Jersey pentru toate statele din est, Exarh al
Canadei; hirotonit la 16 februarie 1997
• Boris, Arhiepiscop de München, Germania şi
Austria;
• Pavlo (Mutopulos), Episcopul de Maspeta,
vicar al Arhiepiscopiei din New York şi New Jersey. Hirotonit la 17 mai 1998;
• Kyrill (Esposito), Episcop de Illinois, vicar al
Arhiepiscopiei din New York şi New Jersey;
• Luca, Episcop de Torcello, vicar al mitropoliei
Milano hirotonit la 19 noiembrie 2006;
• Pavlo, episcopul de Italica, vicarul Mitropolitului de Milano pentru Spania, Portugalia şi America Latină. Hirotonit la 19 februarie 2007;
• Idelfonso, Episcopul de Segorbe, administrează Arhidioceza spaniolă.
Din septembrie 2009 în cadrul jurisdicţiei
“Sfântului Sinod din Milano” au rămas:
• 6 parohii în Italia;
• 24 mănăstiri şi schituri, şi 9 comunităţi a bisericii în SUA;
• O comunitate parohială şi un paraclis în Regatul Unit;
• Arhidioceza de München, în Germania, 3
parohii
• 3 parohii în comunitatea Bisericii din Spania;
• O comunitate in biserica din Portugalia;
• O comunitate a bisericii în Argentina;
• O comunitate a bisericii în Cuba;
• O comunitate a bisericii in Costa Rica;
• O comunitate a bisericii in Africa de Sud.
Biserica Mitropolitană din Milano este închinată
Sf. Nicolae şi Ambrozie. Din punct de vedere dogmatic, “Sinodul de Milano” are o atitudine negativă
faţă de reforma calendarului, şi mişcarea ecumenică.
Este demn de remarcat faptul că diaconii, preoţii şi ierarhii “Sfântului Sinod din Milano”, care au
trecut la alte jurisdicţii canonice, inclusiv a Bisericilor Ortodoxe Oficiale nu au fost rehirotoniţi. Au
fost acceptaţi în gradele lor ierarhice, motivul fiind
„oikonomia”. În fapt nu este vorba decât de o recunoaştere a canonicităţi acestei Biserici. Clerul
acestui grup s-a transferat în mod special la Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, la Patriarhia
Sârbă şi Patriarhia Română, precum şi în Exarhatul vest-european al Patriarhiei Moscovei. Această
circumstanţă, precum şi înrolarea Bisericii Ortodoxe din Portugalia în Biserica Ortodoxă din Polonia, îi permite Mitropolitului de Milano Evloghie
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să considere structura condusă de el drept: “o Biserică Ortodoxă cu succesiune apostolică adevărată şi tainele săvârşite ca valide.’’
Alţi ierarhi care au succesiune în
“Sfântul Sinod din Milano”
„Arhiepiscopia Ortodoxă Autonomă din Europa
de Vest şi America” (“Sfântul Sinod din Milano”)
se caracterizează printr-o instabilitate de personal,
prin treceri frecvente a clerului şi episcopilor în alte
biserici sau alte jurisdicţii.
Până în 2009, din “Sfântul Sinod din Milano” au
plecat in:
I America de Nord şi America de Sud, precum şi
diaspora:
• Lorenzo (Casati), “Arhiepiscopul de Palermo”
II “Biserica Ortodoxă Ucraineană autocefală
(zisă şi Canonică)”:
• Atanasie (Atanasie), “Episcopul Sensky,”
Vicar al Franţei.
III “Biserica Ortodoxă din Italia”:
• Basilio (Grillo), “Arhiepiscopul de Ravenna,
Italia, Mitropolit al Întregii Italii.”
IV Pe o poziţie independentă:
• Michel (La Roche), “Arhiepiscopul de Paris şi
Lyon”
V Fără nicio afiliere jurisdicţională următoarea
ierarhie:
• Nectarie, “Episcopul de Tsividale dei Friulian.” Hirotonit pe 07 februarie 1997
• Jean (Ioan), “Episcop de Arls”, Vicar al Arhiepiscopului de Paris. Hirotonit pe 7 februarie
1997. În acelaşi an s-a mutat la o altă jurisdicţie.
• Marco (Spallone), “Episcopul de Stockholm,”
Vicar scandinav. Hirotonit pe 18 mai 1997 si
a primit ulterior titlul de “episcop de
Genova.” Separat de “Sinodul de Milano” în
2007
• Viktris, “episcop de Lausanne.” Hirotonit pe 3
mai 1998 separat de “Sinodul de Milano” în
2007
• Ioan (Himakos), “Episcopul de Monza”, separat de sinodul de la Milano in 2008.
• Vladimir (Fritsch), “Episcop de San Dzhuilio
şi ‘Orta”. Hirotonit la 19 decembrie 1995
“Sfântul Sinod din Milano” în negocieri cu
Patriarhia Moscovei
Pe 4 aprilie 2011 Mitropolitul din Aquileia şi
Milano, Evloghie (Hessler), Primat al “Sfântului
Sinod din Milano”, în numele structurii sale a dat o
declaraţie oficială despre dorinţa de a se încadra în
Biserica Ortodoxă Rusă, Patriarhia Moscovei. Cleric al cărei jurisdicţii şi-a şi început cariera în Ortodoxie. Într-o declaraţie, Mitropolitul Evloghie a
subliniat faptul că clerul şi credincioşii, “Sfântului
Sinod din Milano”, au fost unanimi în a recunoaşte
autoritatea spirituală a Patriarhului Moscovei şi

Întregii Rusii, Kirill, şi doresc sincer să câştige unitatea spirituală a Bisericii Ortodoxe Ruse.
Dorinţa de a se reuni cu Biserica canonică a
condus Sinodul Milanez la ruperea comunităţii cu
următoarele organizaţii religioase:
– “Sfântul Sinod al Mitropoliei de Stil Vechi din
Grecia “ ramura Mitropolitului Anghelos al Avlonei
– “Biserica Ortodoxă Bulgară Alternativă” jurisdicţie a Mitropolitului Gervasie
– “Mitropolia Ortodoxă Autonomă de Nord şi
America de Sud şi Insulele Britanice”
– “Biserica Ortodoxă din America Latină.”
În 2011, Sinodul de la Milano avea în componenţa sa următoarea ierarhie:
Mitropolitul primat EVLOGHIE din Milano
Episcopul Abondios de Como şi Lecco, vicar
general
Arhiepiscopul Onufrie de Sondrio şi Vercelli,
Exarh pentru Europa de Est
Episcopul Pavlo de Italica, episcop de Spania
şi Portugalia
Episcopul Ildefonso de Segorbe din Spania
Arhiepiscopul Boris al Germaniei
Refuzul unor jurisdicţii paralele
Ca o precizare trebuie spus că deşi are în componenţa sa numeroşi ierarhi şi clerici de origine
română, Sinodul de la Milano a evitat să-şi creeze
o jurisdicţie paralelă în România, tocmai pentru a
nu produce tulburări eclesiologice. Astfel, printr-un
comunicat de presă Mitropolia din Milano a anunţat următoarele:
“Mitropolia Ortodoxă din Milano şi Aquilea, în
urma numeroaselor cereri din partea unor preoţi
din Biserica Ortodoxă Română, de a trece sub
omoforul Mitropoliei noastre, facem următoarea
precizare: întrucât Mitropolia Noastră nu are jurisdicţie canonică pe teritoriul altor ţări ortodoxe (ex.
România), nu luăm în considerare asemenea cereri.
Nu dorim crearea unor probleme ce nasc tensiuni
şi destabilizare în comunităţile ortodoxe ce ţin şi
sunt sub jurisdicţia Patriarhiei Române. Îndrumăm
pe această cale, preoţii care provin din Patriarhia
Română să rămână sub ascultarea Patriarhiei
Române şi să lupte pentru întărirea duhovnicească
a credincioşilor aflaţi sub păstorirea lor. Trecerea
la o altă jurisdicţie, Mitropolie, Episcopie (în cazul
nostru Mitropolia Ortodoxă de Stil vechi din
Milano şi Aquilea), ce nu face parte din Patriarhia
Română, nu duce la soluţionarea problemelor lor
canonice, ci duce la producerea de tensiuni interne
şi generarea multor probleme în sânul bisericilor
noastre ortodoxe”.
Florian BICHIR
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CR Ă C I U N U L – S Ă R BĂT O AREA S ĂRBĂT O RI L O R

„IUBIM PE DUMNEZEU, FIINDCĂ EL NE‑A IUBIT CEL DINTÂI”
Pretutindeni
în
lume,
popoarele creştine, între care
şi poporul român, celebrează
de secole la rând Naşterea
Domnului, a Crăciunului, la 25
Decembrie, sărbătoare marcată de manifestări religioase,
de colinde, obiceiuri şi tradiţii
specifice fiecărui popor. El
relevă în întreaga lor dimensiune însemnătatea crucială pe
care a avut-o şi o are în evoluţia umanităţii, pe calea
Mântuirii, Naşterea lui Hristos, trimisul lui Dumnezeu,
luminându-ne calea spre
iubire şi adevăr.
Crăciunul este sărbătoarea
bunătăţii lui Dumnezeu, care
prin Fiul Său, îl salvează pe
om, îl eliberează din starea de
sclavie şi de singurătate, aducându-l la bucuria comuniunii
cu Dumnezeu.
Prin Fiul Său, Dumnezeu
S-a împăcat cu oamenii, I-a
împăcat, le-a pus în inimi
pace şi bucurie. Şi de aceea
vedem în taina Crăciunului
chemarea lui Dumnezeu la
iubire între oameni, la înţelegere şi disponibilitatea de a
ajuta, la iertare şi împăcare,
la pace şi prietenie. Crăciunul
este pătrunderea iubirii în
această lume întunecată şi
rece, unde se află şi inimile
noastre. Şi în ele pot să
pătrundă iubirea şi bunătatea
ce trec de la om la om, în
împăcarea dintre oameni, în
bună înţelegere, în iertare, în
răbdare, în amabilitate. Dumnezeu nu locuieşte printre cei

care se urăsc, se ceartă, se
duşmănesc, se înveninează şi
se invidiază. Crăciunul este o
chemare să ne lepădăm de
orice violenţă, de orice răutate şi să ne deschidem inimile şi mâinile pentru oameni
aflaţi în suferinţă, scriind
cuvântul PACE pe chipul lor.
Sărbătoarea Crăciunului este
o chemare sfântă la puritate,

hainele de sărbătoare şi după
ce ne-am „curăţit simţirile”
prin taina spovedaniei şi a
Sfintei Împărtăşanii, mergem
cu toţii la Casa Părintelui
Ceresc ca să primim înăuntrul
nostru pe Fiul lui Dumnezeu,
care vine la noi în chip de
prunc ceresc nevinovat „să se
nască şi să crească, să ne
mântuiască”. Ne umplem de

la curăţire sufletească şi la
înnoirea vieţii pentru a-L
primi pe Hristos cel venit la
noi „plin de har şi de adevăr”
(Ioan 1,14). Deşi au trecut de
atunci două mii de ani, icoana
Naşterii Domnului e pururea
vie în sufletul şi viaţa noastră
pentru că, Iisus Hristos, Fiul
lui Dumnezeu întrupat e veşnic viu şi vine să Se sălăşluiască în sufletele noastre,
pentru ca să ne umple de
sfinţenia Lui, de curăţirea Lui,
să ne lumineze sufletul şi
inima. Iarăşi ne îmbrăcăm în

fiecare dată de Crăciun de
aleasa bucurie la fel ca şi păstorii Betleemului şi împreună
cu ei ne înfiorăm la cuvintele
îngerului care a grăit „Iată, vă
binevestesc vouă o bucurie
mare, care va fi pentru tot
poporul, că vi S-a născut azi
Mântuitor, care este Hristos
Domnul, în cetatea lui David”
(Luca 2,10-11).
Ne sârguim şi noi ca şi
magii de la Răsărit să-i aducem darurile noastre duhovniceşti: credinţa în locul aurului, dragostea în locul smirnei
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şi nădejdea noastră în locul
tămâiei şi să I ne Închinăm,
Dumnezeiescului prunc care a
venit „să slujească şi să-şi dea
viaţa răscumpărarea pentru
mulţi” (Marcu 10,45). Ne
împreunăm glasurile cu ale
îngerilor şi cântăm şi noi în
noaptea Sfântă imnul păcii:
„Mărire întru cei de sus lui
Dumnezeu şi pe pământ pace,
între oameni bunăvoie” (Luca
2,14), imn care ne umple şi
pe noi de pacea cea de sus
care covârşeşte toată mintea,
pace care e dorită şi azi de
întreaga omenire. Sărbătoarea Crăciunului este prin
excelenţă sărbătoarea familiei
creştine, sărbătoare de la
care se izvorăşte atâta binecuvântare, atâta lumină şi căldură pentru fiecare familie.
Ea reuneşte în jurul ieslei din
Betleem pe toţi membrii ei
care cugetă la minunea petrecută acum 2000 de ani şi
învăţară de la Dumezeiescul
prunc Iisus, smerenia, bunătatea şi iubirea.
Sărbătoarea
Crăciunului
este o sărbătoare a familiei.
Praznicul Crăciunului ne descoperă pe deplin rostul şi
chemarea familiei creştine şi
care sunt datoriile membrilor
acestuia.
Sărbătoarea
Crăciunului
este şi sărbătoarea colindelor
străbune care vin din adânc
de istorie şi prin care am străbătut veacurile păstrându-ne
credinţa şi iubirea.
Prot. Mitrofor
CIPRIAN CRISTOI
Vicar administrativ

COMUNICAT
E greu de înţeles, ca în
secolul 21, într-o lume liberă
să existe un sinod care să condamne şi să urmărească persoane ce nu fac parte din
jurisdicţia lor şi mai mult
decât atât să-i ameninţe şi să
i-a măsuri în consecinţă. Pentru a nu ne crede rău voitori
vă redăm în copie adresa Cancelariei Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române
trimisă tuturor eparhiilor din
componenţa sa: „Urmare
temeiului Cancelariei Sf.
Sinod nr. 1142/2012, prin care
se face cunoscută adresa
Preasfinţitului Părinte Siluan,
episcop Al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, privind
existenţa pe teritoriul canonic al eparhiei sale a unor
„autointitulaţi
episcopi
români” necanonici (Octavian Pop fost Olivian Bindiu
şi actual – Onufrie arhiepiscop de Bergamo -, Dumitru
Bica, fost ieromonah în episcopia Caransebeşului şi
actual – episcop Abondios de
Como) şi a numitului Ioan
Preoteasa, actual „mitropolit
al valahilor de pretutindeni”,
se recomandă clerului şi credincioşilor să sesizeze eventuala prezenţă şi activitatea
acestora în cadrul episcopiei
şi să evite orice legătură cu ei,
inclusiv în ceea ce priveşte
formularea de răspunsuri la
corespondenţa primită de la
aceştia. Vă rugăm să luaţi act,

comunicând tuturor unităţilor din subordine, cu respectarea strictă a celor de mai
sus”.
TOTAL FALS !
Nici pe vremea inchiziţiei
nu se emiteau asemenea
documente şi mai mult decât
atât episcopul Siluan Span a
dezinformat Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române cu
privire la situaţia Mitropolitului Onufrie pentru că el nu
mai face parte şi nu mai este
în comuniune cu Mitropolia
de Milano. Tocmai de aceea
s-a trimis spre luare la cunoştinţă Patriarhiei Române,
protocolul nr. 7 din 4 mai
2012 emis de Mitropolia Autonomă Ortodoxă a Americii de
Nord şi Sud şi a Insulelor
Britanice.
Pe viitor să fim mai ponderaţi şi să nu ne pripim a lua
hotărâri după ureche, iar episcopul Siluan să-şi vadă de
eparhia sa.
Biroul de presă al
Mitropoliei Autonome
Creştin Ortodoxe după
Vechiul Calendar în Italia.
Bergamo 26.07.2012
Ps. Mulţumim oamenilor
de bine din Patriarhia Română
care ne-au furnizat adresa
menţionată în document.
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CO M U N I C AT D E P R E S Ă
Ca urmare a distribuirii
unei circulare emisă de
Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, în cursul
lunii iulie a.c., tuturor eparhiilor dependente canonic de
B.O.R., prin care IPS. Arhiepiscop şi Mitropolit Dr. Onofrie Pop, Întâistătătorul Mitropoliei
noastre
a
fost
catalogat ca fiind episcop
„necanonic şi autointitulat”
iar mai cu puţin timp în urmă
şi „falsul arhiereu”, de către
Episcopul Ortodox Român al
Italiei, Siluan Span, Sfântul
Sinod al Mitropoliei noastre
întrunit în şedinţă specială
astăzi 23 iulie 2012 condamnă atitudinea necreştinească a acestui For care
se vrea a fi „sfânt” şi roagă
ca pe viitor a se documenta
mai temeinic şi de a nu mai
asocia numele Mitropolitului
Onofrie cu alte persoane
care nu sunt în jurisdicţia

noastră şi nu au nicio legătură
cu Biserica noastră.
Credem că Preasfinţitul
Părinte Episcop Siluan Span
va înţelege măcar acum că el
nu are o eparhie în Italia, ci că
reprezintă Biserica Ortodoxă
Română în Italia, iar pe teritoriul statului italian există şi episcopi ce reprezintă alte biserici
ortodoxe din lume, dar şi biserici ortodoxe autonome „necanonice” de stil vechi, precum
şi alte dominaţiuni.
Mitropolia noastră este succesoarea de drept după schimbările survenite în acest an a
Mitropoliei autonome ortodoxe
occidentale, este de stil vechi
şi nu are nimic în comun cu
Patriarhia Română, iar credincioşii fideli nouă sunt de stil
vechi şi de diferite naţionalităţi,
printre care: români, moldoveni, ucrainieni şi italieni, având
chiar şi un episcop vicar italian.
Suntem îngrijoraţi de amestecul acestui ierarh în treburile

interne în biserica noastră şi
de faptul că se consideră
stăpân peste toată Italia şi
începe a trimite rapoarte
unor jurisdicţii de care noi nu
aparţinem.
Considerăm că această
atitudine dictatorială a Episcopului Ortodox Român
Siluan Span este condamnabilă, iar prin dezinformarea pe care a făcut-o Sfântului Sinod Român incită
preoţii din episcopia sa să
practice şi ei dezinformarea
şi ura în rândul credincioşilor, iar smereniei noastre
aduce mari prejudicii morale
şi de imagine care, dacă nu
vor înceta, pe viitor vor face
obiectul unei plângeri către
autorităţile competente atât
din România, cât şi din
Italia.
Arhidiacon B. Mihail
Secretar eparhial
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MITROPOLIA AUTONOMĂ CREŞTIN ORTODOXĂ
DUPĂ VECHIUL CALENDAR ÎN ITALIA
PĂSTORITĂ DE CĂTRE ÎNALT PREASFINŢITUL DR. ONUFRIE POP,
ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT

BISERICI ORTODOXE SURORI (CU CARE AVEM COMUNIUNE EUHARISTICĂ):

Preafericitul Părinte Ioan
Mitropolitul Primat al Americii

Sanctitatea Sa Rafael al Rusiei
Mitropolitul Moscovei şi a toată Rusia

Preafericitul Părinte Anghelos
Mitropolit Primat al Greciei

Sfântul Sinod întrunit la Moscova – iunie 2012
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ADRESE OFICIALE ALE BISERICILOR ORTODOXE SURORI:
Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă a Americii de Nord şi Sud
şi Insulele Britanice (TOC-AB):
www.orthodoxmetropolia.org / http://www.hermitage-journal.org/
Mitropolia Autonomă Creştin Ortodoxă de Avlona şi Viotia
după Calendar Patristic-Grecia (GOC-PC):
www.metropolsynodgoc.com
Mitropolia Adevăratei Biserici Ortodoxe a Rusiei (TOC-R):
www.ipckatakomb.ru
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