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RAPORT DE ACTIVITATE
2018
Datele de autentificare ale Asociatiei
Asociatia a luat fiinta in luna mai 2014, prin inscrierea in Registrul Asociatiilor din
Romania. Asociatia are un numar de 3 membri in Consiliul Director, presedintele acesteia
fiind CIPRIAN CRISTOI.
Misiunea Asociatiei Sfantul Ciprian este de a promova credinta crestina si
spiritualitatea ortodoxa, in duhul filocalic al Sfantului Mucenic Ciprian, cu prioritate
persoanelor ce caută un echilibru între viaţa spirituală şi cea socială
Activitatea Asociatiei se desfasoara in principal in doua directii:
1. Acte de filantropie pentru familii si persoane identificate de membrii Asociatiei ca
nevoiase
2. Actiuni de constientizare a importantei echilibrului intre viata sociala si viata
spirituala a omului prin conferinte, consiliere individuala sau familiala.
Pentru a indeplini aceste doua directii, in anul 2016 Asociatie Misiunea Crestina
Sfantul Ciprian a incheiat un parteneriat cu Mitropolia Autonoma Crestin Ortodoxa de
Bergamo si Europa, cu sediul in Bergamo, reprezentata de Inalt Preasfintitul Dr. Onufrie Pop,
parteneriat care are ca scop promovarea credinţei creştine şi a spiritualităţii ortodoxe, în duhul
filocalic al Sfantului Mucenic Ciprian, prin organizare de conferinte de larg interes comun.

1. ACTE DE FILANTROPIE
Membrii asociatiei, impreuna cu un numar de 23 de studenti sau absolventi ai facultatii
de psihologie si sociologie care ajuta ca voluntari Asociatia, au pregatit pachete cu alimente
neperisabile pentru un numar de 37 de familii nevoiase de pe raza judetelor Timis si Arad si
le-au distribuit atat de Sfanta Sarbatoare a Invierii cat si la Sfanta Sarbatoare a Craciunului.
In acest scop s-au achizitionat produse alimentare neperisabile ( ulei, zahar, faina,
biscuiti, etc) de la Supermarket ( Selgros); aceste alimente au fost pregatite in pachete si
predate familiilor pe baza de Proces Verbal.
Cu aceasta ocazie, presedintele Asociatiei a consiliat familiile vizitate in legatura cu
problemele intampinate pe plan social sau familial.
In anul 2018, au fost consiliate in total un numar de 83 de familii pe probleme familiale
si un numar de 27 de adolescenti.
De asemenea de 1 iunie, membrii asociatiei au pregatit pachete cu jucarii si dulciuri
neperisabile pentru mai mult de 47 de copii din familii nevoiase.
In perioada martie – august 2018 presedintele Asociatiei impreuna cu voluntari din
Asociatie s-au implicat intr-un program de pregatire a adolescentilor pentru viata, program
prin care un numar de 18 adolescenti au fost ajutati sa identifice competentele lor pentru a
putea sa isi aleaga o meserie dupa terminarea studiilor.
Toate activitatile filantropice se realizeaza din fonduri proprii sau sponsorizari, o
importanta sursa de venit fiind directionarea a 2 % din impozitul pentru salarii a membrilor si
simpatizantilor asociatiei.

2. ORGANIZAREA DE CONFERINTE
In anul 2018 vizitele pastorale ale Inalt Preasfintitului dr. Onufrie Pop, Mitropolit de
Bergamo Italia la Asociatia „Misiunea Crestina Sfantul Ciprian” din Timisoara, au avut loc in
25 martie, 21 mai, 24 iunie, 6 august, 8 septembrie , 14 octombrie si 27 decembrie, unde, in
fata unui mare numar de persoane, membri si simpatizanti ai Asociatiei au fost sustinute o
serie de conferinte de larg interes, in vederea constientizarii importantei echilibrului intre
viata sociala si viata spirituala a omului.
Temele conferintelor pentru anul 2018 au fost urmatoarele:
- Slujitori in via Domnului – 25 martie 2018
- Cina cea de taina – 21 mai 2018
- Cainta sincera – 24 iunie
- Cainta adevarata – 6 august 2018
- Temeiul cultului Maicii Domnului – 8 septembrie 2018
- Milostenia – 14 octombrie 2018
- Mucenicia, credinta care a biruit lumea – 27 decembrie 2018
Toate conferintele sustinute de Inalt Preasfintitul Dr. Onufrie Pop, au fost asteptate cu
real interes de membrii si sustinatorii Asociatiei „Misiunea Crestina Sfantul Ciprian”, intrucat
fiecare conferinta s-a incheiat cu paneluri de dezbateri pe subiecte reale din viata cotidiana ,
Inalt Preasfintia Sa raspunzand la fiecare intrebare pe care a primit-o din public.
Pr. Ciprian Cristoi

15.01.2019
Timişoara, România.
Adresat Înalt Prea Sfinţitului Dr. Onufrie Pop,
Arhiepiscop şi Mitropolit al Mitropoliei Autonome Creştin Ortodoxe de Bergamo şi Europa.
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PASTORALĂ LA DUMINICA ORTODOXIEI,
DIN ANUL 2019 DE LA HRISTOS,
A ÎNALT PREA SFINŢITULUI PĂRINTE
DR. ONUFRIE POP
ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT DE BERGAMO, ITALIA
Nr. 249 / 16 martie 2019

Prea Cucernici Părinţi!
Darul Lui Dumnezeu Tatăl, ne-a ocrotit şi în acest an, 2019, să ne
învrednicim de culegerea roadelor celei dintâi săptămâni, a Sfântului şi
Marelui Post al Răstignirii Domnului nostru Iisus Hristos.
Iubiţi fraţi creştini!
Devreme ce ne aflăm în cea mai deosebită şi sacră perioadă din anul
calendaristic al Bisericii Creştin-Ortodoxe, adică a Postului Mare, să ne
amintim de jertfa, de patima, de suferinţa îndurată de Domnul pe Cruce
pentru ridicarea noastră şi glorioasa Lui Înviere ce-a de a treia zi.
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Spre comemorarea acestei deosebite sărbători a întregii creştinătăţi, încă
din perioada Sfinţilor şi Dumnezeieştilor Apostoli a fost rânduită o săptămână
de post, care echivala cu săptămâna patimilor din zilele noastre şi se ţinea de
orice creştin. Abia din secolul al 2-lea, după trecerea la cele veşnice a tuturor
Apostolilor Lui Hristos, Postul Mare a fost rânduit la 42 de zile.
În timpul propovăduirii, Hristos a chemat la sine întâi doisprezece
Apostoli, conform scrierilor Sfântului Apostol Matei, în Evanghelia sa, la
capitolul al 10-lea, versetul al 2-lea, iar spre sfârşitul misiunii sale pe pământ,
a ales 72 de alţi Apostoli, conform relatării din Evanghelia Sfântului Apostol
Luca, la capitolul al 10-lea, versetul întâi. În total, Hristos a avut 84 de
Apostoli şi Ucenici, iar fiecare zi a Postului Mare, a fost aşezată pentru
omagierea a câte doi dintre aceşti slujitori ai Domnului, care au fost Episcopi
sau Diaconi (Filipeni, cap. 1, vers. 1).
Aşa a început frumoasa istorie a perioadei Sfântului şi Marelui Post al
„Patruzecimii” sau „Postul Răstignirii Domnului”, cu o durată de 42 de zile.
Creştinii de atunci, care au ales această durată a acestui Post au ţinut cont de
omagiul şi mulţumirea aduse în primul rând Mântuitorului Iisus Hristos şi
apoi tuturor Sfinţilor Lui Ucenici şi Apostoli, datorită cărora şi noi, astăzi,
suntem creştini. Este o reunire a noastră, a celor din secolul 21, cu a celor ce
l-au cunoscut pe Hristos, iau cunoscut pe Apostoli şi s-au bucurat de
splendoarea şi puritatea primului secol al creştinismului în această lume.
Iubiţii mei fii şi fiice duhovniceşti!
La terminarea acestui Post, Episcopul sau Preotul vine înaintea
creştinilor şi strigă: „Veniţi de primiţi lumină”. Prin această chemare mulţi
înţeleg să aprindă o făclie şi să meargă cu ea acasă; însă, este chemarea
Apostolului Pavel, care zice: „Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi
te va lumina Hristos” (Ep. Efeseni, cap. 5, vers. 14). Cu luare aminte să
înţelegem chemarea lui Pavel, pentru că zice Domnul: „Ia seama deci ca
lumina din tine să nu fie întuneric. Aşadar, dacă tot trupul tău e luminat,
neavând nici o parte întunecată, luminat va fi în întregime, ca şi când te
luminează făclia cu strălucirea ei.” (Ev. Luca, cap. 11, vers. 35-36). Aşadar,
lumina cea adevărată, străjuieşte şi străluceşte asupra omului care îl primeşte
pe Fiul Luminii, pe Hristos, Lumina tuturor.
Lumina duhovnicească a creştinului, aprinsă în timpul Sfântului şi
marelui Post, este lumina curăţiei, a faptelor bune, a iubirii şi a dragostei, a
adevărului şi a sfinţeniei, precum zice Sfântul Apostol Petru: „Cei ce prin El
aţi crezut în Dumnezeu, Care L-a înviat pe El din morţi, şi I-a dat Lui slavă, ca
să vă fie credinţa şi nădejdea voastră în Dumnezeu” (Ep. I a Sf. Ap. Petru, cap.
1, vers. 21). Aceluiaşi Părinte Creator şi Dumnezeul creştinilor, ne închinăm şi
noi credinţa şi ne plecăm cu dragoste, dăruindu-i aceste frumoase zile de post.
El, şi-a dat pentru noi propriul Său Fiu; însă, nouă nu ne cere jertfe, ci
dragoste şi mai ales milă faţă de cei aflaţi în strâmtorare, de lângă noi. Aceasta
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este chemarea creştinului, ca tuturor să se facă toate şi pe toţi din jurul lor să-i
fericească prin fapte bune.
După cum am mai spus, Postul în sine este fără de roadă, dacă aşteptăm
doar să aprindem o lumânare în ziua Învierii şi nu agonisim roadele postirii
noastre. Iată cât de complexă este învăţătura Lui Hristos, când zice: „Aşa să
lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre
cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Ev. Matei, cap. 5, vers.
16). Vădit ne învaţă ca numai prin faptele noastre să-i dovedim, în primul
rând Lui Dumnezeu, iar apoi fiilor Lui Dumnezeu, fraţilor şi surorilor noastre,
că noi suntem cu adevărat creştini. Arătarea, după cuvântul Domnului, se face
prin fapte, iar nu prin vorbe.
M-aşi bucura foarte mult ca în perioada acestui Post, să vă ştiu pe fiecare
împăcaţi cu familiile dumneavoastră, cu prietenii şi cu toţi cunoscuţii; să vă
ştiu iubitori de săraci şi plini de dragoste unii pentru alţii. Astfel, vă veţi face
vrednici a fi cu adevărat fiii Lui Dumnezeu, fiii Bisericii Lui Hristos şi în Sfânta
zi a Învierii, să veniţi cu sufletele deschise şi pline de căldură duhovnicească, în
această Bisericuţă Sfântă, unde ne-am adunat fiecare dintre noi, în fiecare an.
Iubiţii mei fraţi şi surori întru Domnul,
Cu aceleaşi mâini iubitoare, cu aceleaşi braţe părinteşti cu care v-am
îmbrăţişat în fiecare an şi la fiecare sărbătoare, vă îmbrăţişez şi în această
luminată, aleasă şi Sfântă zi, dorindu-vă tot binele din lume, dumneavoastră,
familiilor dumneavoastră, copiilor şi tuturor celor dragi. Ştiindu-vă pe fiecare
dintre dumneavoastră pe calea mântuirii şi din ce în ce mai apropiaţi de
Biserică noastră şi de Dumnezeieştile slujbe, consider că misiunea noastră de
ierarhi, preoţi şi diaconi, nu poate cunoaşte o şi mai mare şi mai bogată
cunună a bucuriei.
Cu alese urări de bine, vă transmit părinteşti binecuvântări şi anul
acesta, 2019, rugându-mă pentru tot ceea ce ştie Dumnezeu că vă trebuie în
casele dumneavoastră. Cu aceeaşi dragoste şi dumneavoastră să mă pomeniţi
în rugăciuni, ca din plin să gust din bucuria Învierii Lui Hristos împreună cu
toată Biserica noastră.
Darul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toţi, în vecii vecilor.
Amin!
Cu dragoste părintească şi cu aleasă bucurie,
† Dr. Onufrie Pop,
Arhiepiscop şi Mitropolit de Bergamo.

Dată în Reşedinţa Sfintei Mitropolii Ortodoxe Autonome după Calendar patristic, din
orașul BERGAMO, Italia, astăzi 16 martie 2019.
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PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU
IISUS HRISTOS
DIN ANUL MÂNTUIRII 2019
A ÎNALT PREA SFINŢITULUI PĂRINTE
† DR. ONUFRIE POP
ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT
Nr. 250/ 28 aprilie 2019
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Prea iubit cler,
Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul,
În ziua cea mai aleasă, Sfântă şi luminată, a Învierii Domnului
nostru Iisus Hristos, când toată fiinţa şi toată făptura renaşte fizic, noi
creştinii, renaştem duhovniceşte şi îmbrăcându-ne în veşmântul bucuriei,
să zicem unii către alţii, cu salutare Sfântă:

Hristos a înviat!
Una dintre cele mai cunoscute cântări ale Bisericii Ortodoxe este
„Doxologia”, care începe astfel: „Slavă întru cei de sus Lui Dumnezeu şi pe
pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14). În această
binecuvântată, aleasă şi Sfântă zi, precum ascultăm şi la Canonul Învierii,
cele dintru înălţime se veselesc şi-l slăvesc pe Dumnezeu; iar noi, cei de
jos, îmbrăţişându-ne unii cu alţii, în pace şi cu bunăvoinţa dragostei, îl
vestim pe Hristos, Cel ce a Înviat dintre cei morţi. Prin Învierea sa şi noi
ne ridicăm, prin biruinţa Sa şi noi ne arătăm biruitori, pentru că voia
dragostei Lui Dumnezeu este aceasta: „Cuvântul era Lumina cea adevărată
care îl luminează pe tot omul, care vine în lume” (Ev. Ioan, cap. 1, vers. 9).
Am venit cu toţii în lumina Sfintei sărbători, ne-am înveşmântat în
haina cea albă şi strălucitoare a praznicului, ca prin Învierea Lui Hristos,
în această Sfântă Biserică, să redescoperim adevărul credinţei, să ne
luminăm cu luminarea minţii şi să ne învrednicim de toate făgăduinţele
Lui Dumnezeu. Cred că pentru fiecare dintre noi, cea mai măreaţă
făgăduinţă a Lui Hristos este aceasta: „Eu sunt uşa: de va intra cineva
prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla” (Ev. Ioan,
cap. 10, vers. 9).
La Uşa Sfântului Altar ne întâmpină Episcopul sau Preotul cu făclie
aprinsă, vestind lumina Învierii, taină nepătrunsă de mintea omenească,
rânduită de Dumnezeu ca tot omul care intră în Locaşul acesta pământesc,
să iasă di el la ziua cea mai de pe urmă şi să se înalţe la Locaşul cel
Dumnezeiesc, al slavei celei de sus. Aceasta este făgăduinţa Lui Hristos, pe
care o aşteptăm fiecare; ca la vremea cuvenită să ne învrednicim de
mântuire şi de fericirea cea nesfârşită.
În Evanghelia Sfântului Apostol Ioan găsim foarte multă dragoste;
dar, cel mai potrivit mesaj pentru ziua Învierii, este acesta: „Şi celor câţi
L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui
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Dumnezeu” (Ev. Ioan, cap. 1, vers. 12). Noi l-am primit pentru că
dragostea Lui a fost mai mare decât a tuturor zeităţilor şi divinităţilor
care au rătăcit lumea până atunci. „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea,
încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu
piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ev. Ioan, cap. 3, vers. 16).
Nădejdea noastră în ziua Învierii cea de apoi, în fericirea vieţii celei
veşnice, nu ne înfrumuseţează doar dorinţa arzătoare de a dobândi
mântuirea, ci ne întăreşte şi această viaţă trecătoare. Alături de
Dumnezeu, tot omul care îl descoperă, trăieşte în pace şi în bucurie.
Dumnezeu ne dă putere, ne îndestulează de dragoste, cu El şi prin El
trăim fericirea vremelnică şi tot împreună cu El, avem nădejde în cea
veşnică. În Biserica cea Sfântă a Lui Dumnezeu fericirea omului este cu
două măsuri: vremelnică, în trup şi veşnică în suflet.
În cuvântul rostit la ziua Învierii de Sfântul Nicolae Velimirovici,
găsim aceste cuvinte alese: „Cine nu s-ar bucura întru biruința Domnului
nostru Iisus Hristos? El nu a fost biruitor pentru El, ci pentru noi. Biruința
Lui nu L-a făcut pe El mai mare sau mai viu, sau mai bogat, ci pe noi ne-a
făcut astfel. Biruința Lui nu este egoism, ci dragoste, nu este înșfăcare, ci
dăruire. Cuceritorii pământești iau biruința asupra lor; Hristos este singurul
Cuceritor care o aduce. Nici măcar un singur cuceritor pământesc, împărat
sau căpetenie, nu dorește ca biruința lui să-i fie luată și dată altcuiva; numai
Domnul Cel Înviat dăruiește biruința Lui cu amândouă mâinile, fiecăruia
dintre noi și nu este supărat, ci mai mult Se bucură atunci când noi, prin
biruința Lui, ne facem biruitori - cu alte cuvinte: mai mari, mai vii și mai
bogați decât am fost”. Cu aceste cuvinte ne arată Sfântul Ierarh Nicolae
cât de bogat este creştinul care îl descoperă pe Dumnezeu şi înviază
împreună cu El.
Sfântul Ioan Gură de Aur, în cuvântul rostit la Învierea Domnului, le
spune creştinilor din Constantinopol acestea: „Minunile, care după
moartea Lui s-au săvârşit şi încă şi astăzi se săvârşesc, dăruirea cea mare a
ucenicilor, pe care au arătat-o ei atunci şi pe care o arată şi astăzi,
primejdiile cărora s-au supus credincioşii, toate acestea sunt dovezi despre
învierea Domnului. De aceea, iubiţilor, să nu încetăm niciodată a lăuda şi a
proslăvi pe Cel înviat, ca să putem să ajungem la bunătăţile cele veşnice şi
negrăite, prin harul şi prin iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus
Hristos, căruia împreună cu Tatăl şi cu de-viaţă-făcătorul Duh se cuvine
cinstea şi puterea, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.”
Iubiţi fraţi creştini,
Noaptea aceasta, a Învierii Lui Hristos, se face zi prin mulţimea de
lumini care se aprind în Biserică. În fiecare zi din an lumina din Biserică
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este copleşitoare; însă, în fiecare an, de aproape 2000 de ani, cea mai
săltăreaţă sărbătoare, cel mai mare şi luminat praznic, a fost şi a rămas
această zi. Vedem pe feţele tuturor fericirea fiilor care-şi revăd părintele.
Privim în ochii fiecăruia dintre semenii noştri aflaţi aici, începutul bun al
împăcării şi prin aceasta ni se dovedeşte nu doar că Hristos a Înviat, ci
însăşi gena noastră trupească, a păstrat întipărit în adâncul nostru
adevărul, moştenit de la strămoşi, cât de mare le-a fost bucuria. Cu toţii
ştim că fiecare moştenim trăirile cele mai deosebite ale înaintaşilor noştri.
Văzând că ne saltă inima de bucurie, în ziua Învierii, avem dovada că mai
înainte de noi, străbunii s-au înveselit şi mai mult, văzând Lumina cu
ochii lor.
Ochii noştri nu că s-au nevrednicit pentru felul în care ne-am
îndepărtat de Dumnezeu până acum, ci pentru că zice Evanghelia: „Şi
după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi Toma, împreună cu ei. Şi
a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: Pace vouă! Apoi
a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta
şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios. A răspuns Toma
şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Iisus I-a zis: Pentru că M-ai
văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!” (Ev. Ioan, cap. 20,
vers. 26-29). Să-l vedem pe Dumnezeu, nu ne este de folos; să-l revedem pe
Hristos reînviind, nu ne este cu putinţă; însă, suntem cu adevărat
privilegiaţi pentru că împrejurul nostru, în această zi, nu vedem nimic
altceva decât dragoste. Acesta este Dumnezeul cel adevărat, care se
regăseşte în dragoste. Acesta este Dumnezeul creştinilor, pe care noi înşine
îl dovedim prin iubirea şi bucuria pe care o dovedim în această Sfântă zi.
Cu aceeaşi bucurie cu care vă îmbrăţişez an de an, vă întâmpin şi în
această zi a Învierii Lui Hristos, cu braţele părinteşti deschise, cu inima
plină de dragoste şi cu gândul rugător pentru fiecare dintre
dumneavoastră. Împreună, să-l primim cum se cuvine pe Hristos în
inimile noastre şi cu luminate fapte şi cuvinte, să rostim cum se
cuvine:HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!
Al vostru rugător şi de tot binele voitor,

DR. ONUFRIE POP,
ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT
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SESIZARE DE NECONSTITUŢIONALITATE
ASUPRA LEGII 489/2006, PRIVIND LIBERTATEA
RELIGIOASĂ IN ROMANIA

V

ă sesizăm articolele
din cuprinsul Legii
489/2006, care încalcă
Constituţia României, Liberta
tea Religioasă şi Hotărârile
Curţii Europene a Drepturilor
Omului, având caracter ambi
guu şi lăsând loc de interpre
tări abuzive şi discriminatorii.
Articolul 5 (1) „Orice
persoană are dreptul să îşi
manifeste credinţa religioasă
în mod colectiv, conform pro
priilor convingeri şi prevede
rilor prezentei legi, atât în
structuri religioase cu perso
nalitate juridică, cât şi în
structuri fără personalitate
juridică. (2) Structurile reli
gioase cu personalitate juri
dică reglementate de prezenta
lege sunt cultele şi asociaţiile
religioase, iar structurile fără
personalitate juridică sunt
grupările religioase”.
Articolul 6 (1) „Gruparea
religioasă este forma de aso
ciere fără personalitate juri
dică a unor persoane fizice
care, fără nicio procedură
prealabilă şi în mod liber,
adoptă, împărtăşesc şi prac
tică o credinţă religioasă”.
Articolul 23 (4) „Exercita
rea fără drept a atribuţiilor
de preot constituie infracţiune
şi se pedepseşte potrivit Codu
lui penal”.
Articolul 23 (4) a fost
modificat în mod evaziv şi cu

tendinţa de a crea discriminare
religioasă, grupărilor reli
gioase prevăzute în această
lege. Vechia formă era: „Exer
citarea funcției de preot sau
orice altă funcție care presu
pune exercitarea atribuțiilor
de preot fără autorizația sau
acordul expres dat de struc
turile religioase, cu sau fără
personalitate juridică, se
sancționează potrivit legii
penale”. Prin rezumarea aces
tui articol, mai multe persoane,
în calităţile lor de preoţi ai
unor grupări religioase, au
suferit de pe urma unor plân
geri penale, la solicitarea
reprezentanţilor cultelor mari
din România.
Dicţionarul limbii române
ne dă câteva definiţii esenţiale
pentru a înţelege ce înseamnă
o religie, fie cult, asociaţie sau
grupare religioasă.
RELÍGIE, religii, s. f. 1.
Ansamblu de idei, sentimente
și acțiuni împărtășite de un
grup și care oferă membrilor
săi un obiect de venerare, un
cod de comportament, un
cadru de referință pentru a
intra în relația cu grupul și
universul;
confesiune,
credință.
TÉMPLU, temple, s. n.
Edificiu consacrat găzduirii
unor divinități și destinat
practicării unui cult religios.

BISÉRICĂ, biserici, s. f.
1. Clădire destinată celebrării
unui cult creștin.
PRÉOT, preoți, s. m. (În
majoritatea religiilor primi
tive sau superioare) Persoană
care oficiază cultul religios,
fiind, în această postură,
mijlocitor între om și divini
tate și reprezentând pe seme
nii săi în sfera sacrului.
Prin modificarea articolului
23 (4) din Legea 489/2006 s-a
creat precedent, pentru inter
pretări defectuoase, dată fiind
ambiguitatea tendenţioasă a
acestor articole, prin care,
reprezentanţi ai unor culte, au
încercat să inducă în eroare
instanţe de judecată, prin plân
geri penale şi formulări discri
minatorii, cum că după schim
barea articolului, grupările
religioase rămân fără dreptul
de a avea preoţi sau episcopi,
ci numai cultele pe care le
reprezentau aceştia. Astfel, s-a
ajuns până la cazuri de execu
tarea pedepsei cu închisoarea.
Însăşi denumirea dată de
Legea 489 unor cetăţeni cu
drepturi, care pentru faptul că
adoptă sau practică o credinţă
religioasă, sunt umiliţi cu
denumirea jignitoare de „gro
pare”, atribuită în general
structurilor infracţionale orga
nizate. Practic, aceşti oameni
nu au dreptul să fie denumită
confesiunea lor „Biserica”,
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ceea ce înseamnă confesiune.
Încă din vremea comunismului
avem exemple de structuri
religioase care, deşi funcţionau
în ilegalitate, erau definite ca
fiind „Biserici”. În secolul
democraţiei, ajungem să fim
martorii unor discriminări
similare celor din trecut.
Prin definiţia dată de
Dicţionarul Limbii Române,
religia cuprinde templu, sau
biserică, unde un preot sau
intermediar între adepţi şi
divinitate, îşi exercită în
deplină libertate toate atribu
ţiile sale clericale.
Prin această modificare şi
prin ambiguitatea articolului,
în care Gruparea Religioasă
este lipsită de drepturile
fundamentale de existenţă şi
funcţionare, se încalcă:
Convenţia pentru apăra
rea Drepturilor Omului şi a
Libertăţilor fundamentale,
Articolul 9 (1): „Orice per
soană are dreptul la libertate
de gândire, de conştiinţă şi de
religie; acest drept include
libertatea de a-şi schimba
religia sau convingerile, pre
cum şi libertatea de a-şi
manifesta religia sau convin
gerea în mod individual sau
colectiv, în public sau în par
ticular, prin cult, învăţământ,
practici şi îndeplinirea ritua
lurilor”. Prin schimbarea
religiei, oricine are dreptul să
adere sau să aibă el însuşi o
credinţă religioasă proprie,
fără să fie împiedicat, discri
minat sau constrâns de alte
culte sau de legile statului.
Prin legea 489/2006, sunt
încălcate pe deplin aceste

drepturi constituţionale ale
Uniunii Europene şi ale tutu
ror statelor democrate din
lume.
Protocolul nr. 12 al Con
venţia pentru apărarea
Drepturilor Omului şi a
Libertăţilor fundamentale
Articolul 1 (1) „Exercitarea
oricărui drept prevăzut de
lege trebuie să fie asigurată
fără nici o discriminare
bazată, în special, pe sex, pe
rasă, culoare, limbă, religie,
opinii politice sau orice alte
opinii, origine. naţională sau
socială, apartenenţa la o
minoritate naţională, avere,
naştere sau oricare altă
situaţie. (2). Nimeni nu va fi
discriminat de o autoritate
publică pe baza oricăruia
dintre motivele menţionate în
paragraful 1” – articolul din
Convenţia Drepturilor Omului
este încălcat prin articolele
citate din Legea 489/2006,
care constrânge pentru religie
şi pentru număr, o confesiune
religioasă, să funcţioneze
ilegal, deşi în cadrul legii.
Ambiguitatea se adresează în
mod intenţionat autorităţilor
statului, precum Judecătorie,
Tribunal, Poliţie, Jandarmerie.
Dacă structura nu deţine per
sonalitate juridică, constrânsă
pentru numărul redus de
membri, liderul sau liderii
clerici nu se pot legitima cu
un cult care nu este înregistrat
în nici un registru al Statului.
Practic şi legal, nu există.
Constituţia
României,
Articolul 4 (2) „Romania
este patria comună si indivi
zibilă a tuturor cetăţenilor

săi, fără deosebire de rasă, de
naţionalitate, de origine
etnică, de limbă, de religie, de
sex, de opinie, de apartenentă
politică, de avere sau de
origine socială” – articolele
încalcă acest paragraf prin
crearea de oportunităţi juridice
unora şi defavorizarea altora
pentru apartenenţa religioasă
la o confesiune restrânsă ca
număr de membri.
Constituţia
României,
Articolul 16 (1) „Cetăţenii
sunt egali in fata legii si a
autorităţilor publice, fără
privilegii si fără discriminări”
– structurile religioase fără
personalitate juridică sunt
discriminate faţă de cultele cu
un număr mai mare de ade
renţi. Ei sunt datori să respecte
Legile statului, dar, prin arti
colul 6 (1) din legea 489/2006,
Statul nu are nici o obligaţie
să le respecte lor drepturile
garantate la nivel naţional şi
internaţional.
Constituţia
României,
Articolul 29, (4) „In relaţiile
dintre culte sunt interzise
orice forme, mijloace, acte
sau acţiuni de învrăjbire
religioasă” – legea 489/2006
interzice mijloacele de învrăj
bire, în timp ce însăşi actul
legislativ creează învrăjbire
între religii, prin marginali
zarea şi încălcarea drepturilor
unora şi părtinirea neconstitu
ţională a altora, pentru apar
tenenţă religioasă şi pentru
inferioritate numerică, ceea ce
nu se întâmplă în nici un stat
democratic din lume.
Legea 489/2006, Articolul
13 (2) „În România sunt

Pag. 14 † An IX, Nr. 1-12, Ianuarie–Decembrie 2019
interzise orice forme, mij
loace, acte sau acţiuni de
defăimare şi învrăjbire reli
gioasă, precum şi ofensa
publică adusă simbolurilor
religioase”.
Legea 489/2006, Articolul
9 (2) „Cultele sunt egale în
faţa legii şi a autorităţilor
publice. Statul, prin autori
tăţile sale, nu va promova şi
nu va favoriza acordarea de
privilegii sau crearea de
discriminări faţă de vreun
cult” – Legea 489/2006 se
încalcă singură, prin crearea
de oportunităţi discriminatorii
cultelor şi asociaţiilor cu un
număr mare de membri, iar
„structurile religioase fără
personalitate juridică” cu doi
sau trei membri, nu au nici un
drept de a exista. Prin „Cult”
se înţelege, conform artico
lului 5 (2) din aceeaşi Lege,
cultele ca şi instituţii, structu
rile religioase fără perso
nalitate juridică rămânând
discriminate.
Nu poate fi vorba de res
pectarea libertăţii religioase în
România, câtă vreme, această
structură definită de lege, care
nu are un număr de 300 de
membri, în vederea înfiinţării
ca şi Asociaţie Religioasă,
adică a deţine personalitate
juridică: Articolul 40 (1)
„Libertatea religioasă se
poate exercita şi în cadrul
asociaţiilor religioase, care
sunt persoane juridice alcă
tuite din cel puţin 300 de
persoane, cetăţeni români
sau rezidenţi în România,
care se asociază în vederea
manifestării unei credinţe
religioase. În nici o Ţară

membră a Uniunii Europene,
grupările religioase nu sunt
obligate să funcţioneze „fără
personalitate juridică”, sub
falsa invocare a „libertăţii de
funcţionare”, amintită în arti
colul 6 (1) din legea 489/2006,
devreme ce se creează con
strângerea pentru inferioritatea
numerică, în mod neconstitu
ţional şi cu atingere a dreptu
rilor şi libertăţilor religioase,
garantate la nivel interna
ţional.
Prin formularea „fără per
sonalitate juridică”, Grupările
Religioase cu 2 sau 3 membri
(care sunt la debut), sunt obli
gate să nu fie înregistrate în
nici un registru, să nu desfă
şoare o activitate economică
sau comercială, activităţi care
sunt foarte vitale pentru dez
voltarea unei structuri reli
gioase.
Articolele care definesc
gruparea religioasă sunt lovite
de neconstituţionalitate prin
discriminare, încălcând Con
stituţia României, Legile
Statului Român şi Convenţiile
Curţii Europene a Drepturilor
Omului, prin toate articolele
din Legea 489/2006 citate
până acum. Practic, „structura
religioasă fără personalitate
juridică”, în acord cu preve
derile fiscale din România,
neavând cod fiscal şi activităţi
fiscale, nu poate să fie sus
ţinută legal nici măcar de
proprii membri. Ele există în
lege; dar, în teren nu au voie
să existe! Ele nu pot deţine
proprietăţi. Atunci unde îşi
desfăşoară activitatea? Ele nu
pot face contracte de comodat,
neexistând. Nu pot primi

donaţii vitale pentru existenţa
unui cult religios, minoritar.
Dacă în privinţa Grupărilor
Religioase, întâlnim condam
narea lor la dispariţie prin
lipsirea de drepturi şi activităţi
fundamentale în formarea şi
dezvoltarea unei structuri reli
gioase, articolul 40 (1) încalcă
de asemenea dreptul la liber
tate religioasă. Este imposibil
pentru un cult religios, care se
naşte de la ideile uneia sau a
câtorva persoane, să aibă încă
din prima zi a existenţei lor în
România 300 de membri. Sunt
asociaţii vechi în România
care nu au reuşit în ani de zile
să adune 300 de membri. Cum
poate aduna un lider întemeie
tor al unei structuri religioase,
un număr de 300 de aderenţi,
într-o singură zi?
Legea 489/2006 nu este
concepută în acord cu Consti
tuţia României şi încalcă în
mod evaziv Libertăţile şi
Drepturile Omului, acreditate
prin Convenţiile Interna
ţionale. Scopul vădit al acestor
articole este de a distruge
orice intenţie a cetăţenilor
români de a-şi exprima
punctul de vedere, de a avea
sau de a-şi forma o opinie sau
o doctrină religioasă, drepturi
respectate cu desăvârşire în
toate celelalte state ale Uniunii
Europene. Articolele fac doar
să-i discrimineze pe cei ce
sunt membri în structuri reli
gioase cu alte învăţături teolo
gice, decât cele majoritare,
structuri care totuşi vor să
respecte legile României,
prevederile fiscale şi tot ce
ţine de buna desfăşurare a
activităţilor lor.
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REZUMAT AL
REZULTATELOR
DISCRIMINATORII
DIN CUPRINSUL
LEGII 489/2006
În cele ce urmează şi prin
documentele citate, vom
dovedi că persoanele din
conducerea Secretariatului de
Stat pentru Culte din România,
cunosc aceste ambiguităţi şi
discriminări şi chiar le folo
sesc cu scopul de a constrânge
orice persoană cu drepturi şi
libertăţi religioase, în favoarea
susţinerii unor culte majo
ritare, prin încălcarea Codului
Penal (Art. 297 (2); art.430 (1)
litera B; art. 431 litera J, art. 9
din Convenţia Drepturilor
Omului, etc.).
Prin constrângerea săvârşită
de art. 40 (1) din Legea
489/2006, datorită inferiorităţii
sau impunând un anumit
număr pentru existenţa unei
confesiuni religioase, în mod
neconstituţional, faţă de liber
tatea oricărui cetăţean de a
adera sau de a adopta singur o
confesiune sau o credinţă reli
gioasă, structurile religioasă
fără personalitate juridică sunt
obligate să îndure discriminare
şi în cele mai rele cazuri,
închisoare.
În procesele ce au avut loc,
tocmai din cauza ambiguităţii
Legii 489/2006, unii preoţi ai
structurilor religioase fără per
sonalitate juridică au fost
arestaţi, iar alţii hărţuiţi,
discriminaţi şi constrânşi cu
sfidări vizibile prin urmăriri
penale şi prin procese lungi,

contrar aceiaşi legi, 489/2006,
articolul 1 (2).
De exemplu, Biserica Orto
doxă Bulgară nu are un cult
religios înfiinţat în România.
Cu toate că aceasta se află în
comuniune cu Biserica Orto
doxă Română, nu poate
beneficia de persoană juridică
şi instituţie religioasă. În caz
contrar, se aduce discriminare
în cazul procesului din dosarul
16915/200/2018, în care, unei
alte persoane din cadrul unei
structuri religioase, i se res
ping documentele emise de o
instituţie de cult recunoscută
pe teritoriul Italiei, sub pre
textul că nu funcţionează pe
teritoriul României. În aceeaşi
situaţie, Secretarul de Stat
Victor Opaschi – Secretariatul
de Stat pentru Culte din
România, creează părtinire şi
discriminare, dând recunoaş
tere unei structuri religioase
cu documente emise în
Bulgaria, „uitând” intenţionat
că este pe teritoriul altui Stat,
conform scrisorii acestuia cu
numărul C-1039/22.04.2019
cu mesajul de „felicitare
pentru frumoasa iniţiativă”.
În scrisoarea trimisă altei
persoane (implicate în dosarul
16915/200/2018), cu aceeaşi
iniţiativă, cu Nr.R.G. 5722/
13.11.2018, Directorul Gene
ral de la Secretariatul de Stat
pentru Culte, Florin Frunză,
evită să răspundă la toate
întrebările adresate de Gheor
ghe Bratu, liderul structurii
religioase şi parte în procesul
nr. 16915/200/2018 şi în
cuprinsul scrisorii menţionează
„exercitarea fără drept a atri

buţiilor de preot constituie
infracţiune şi se pedepseşte
potrivit codului penal” (citând
art. 23, al. 4). În primul caz
este „apreciabilă” intenţia
cuiva de a înfiinţa ceva în
România, cu documente din
Bulgaria, iar în al doilea caz
persoana cu documente de
atestare a calităţii clericale,
întocmite legal în Italia este
îngrădită prin ameninţarea cu
„faptă de natură penală”.
Prin acest act de părtinire,
conducerea Secretariatului de
Stat pentru Culte din România,
se manifestă favorabil faţă de
persoane care au comuniune
cu Patriarhia Română – BOR,
iar pe cei ce vin în România,
legali, precum cei din Bulga
ria, îi constrânge cu sfidare în
faţă. Cetăţenii români trăiesc
în România şi nu în Patriarhia
Română. Ar trebui să atacăm
însăşi denumirea Statului şi să
fie schimbat din România în
denumirea unui cult, după
felul în care s-a exprimat
Secretarul de Stat pentru
Culte, umilindu-i pe unii, în
favoarea propriei sale confe
siuni religioase.
O altă dovadă a discrimi
nării şi părtinirii, prin abuz de
putere şi de funcţie, din partea
conducerii Secretariatului de
Stat pentru Culte, o întâlnim
în Scrisoarea Nr.R.G. 6602/
23.11.2018, adresată Preşedin
telui Completului P1p din
cadrul Judecătoriei Focşani, în
dosarul 1597/231/2017. În
scrisoare se menţionează ten
denţios, ambiguu şi se lasă loc
de interpretări, în scopul
arestării celor doi preoţi, ai
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unor structuri religioase fără
personalitate juridică: „În
ceea ce priveşte grupările
religioase, întrucât acestea nu
au personalitate juridică,
potrivit art. 5. alin. (2) din
Legea nr. 489/2006, în rela
ţiile lor cu terţii nu pot folosi
denumirea de preot” apoi se
forţează psihologic mâna
judecătorului, pentru pedepsi
rea persoanei, continuând: „în
conformitate cu prevederile
art. 23, al. 4 din Legea
489/2006, exercitarea fără
drept a atribuţiilor de preot
constituie infracţiune şi se
pedepseşte potrivit Codului
penal” (scrisoarea 6602/
23.11.2018). Vedem că însăşi
actul normativ a fost conceput
pentru distrugerea oricărei
structuri religioase care ia
fiinţă, prin încălcarea tuturor
drepturilor şi libertăţilor reli
gioase. După cum însuşi
Dicţionarul limbii Române şi
istoria cuvântului „religie”
pleacă de la un preot, atât în
antichitate, cât şi în toată
lumea modernă. În România
se aplică legea comunismului
majorităţii, în detrimentul
minorităţilor religioase.
Într-un alt caz similar, unde
răspunsul oficial al Secre
tariatului de Stat pentru Culte
afirmă în faţa unei instanţe,
punând în pericol libertatea
unui om, că aceste „grupări
religioase” nu pot folosi
denumirea de preot, printr-o
scrisoare cu Nr. C-687/
13.02.2013, într-o situaţie
similară a unor doi preoţi din
Ialomiţa, care activau într-o

structură religioasă fără per
sonalitate juridică, acelaşi
Director General Florinel
Irinel Frunză, scrise: „nu
există
prevederi
potrivit
cărora cultele religioase, aso
ciaţiile religioase şi grupările
religioase, sunt obligate să
transmită listele nominale cu
personalul clerical aferent”
(al. 1). Deci, fără să se fi
modificat vreodată un articol
de lege, între anul 2013 şi
2018 (conform scrisorii adre
sate Judecătoriei Focşani), în
privinţa grupărilor religioase,
în 2013 grupările religioase au
liste de clerici… Cleric
înseamnă diaconi, preoţi,
episcopi, etc. iar în scrisoarea
din 2018 adresată de aceeaşi
Instituţie, structurile religioase
nu mai au, fără să se fi
schimbat măcar vreo virgulă
din aceeaşi lege, în privinţa
aceasta„grupări religioase”.
În aceeaşi scrisoare din
anul 2013 citată mai sus, în
cazul preoţilor din Ialomiţa,
acelaşi Secretariat de Stat
pentru Culte, afirmă pentru a
doua oară că „grupările reli
gioase” au preoţi: „Calitatea
de preot nu este constituită cu
titlul de exclusivitate şi atri
buită doar unui cult, asociaţii
sau grupări religioase” (al.
4). Prin aceste documente
citate, constatăm părtinirea
unora şi discriminarea altora,
prin încălcarea Articolelor 4
(2), 16 (1), 29 (4) şi 9 (2) din
Constituţia României, inclusiv
articolul 9 (2) din aceeaşi
Lege 489/2006: „Cultele sunt
egale în faţa legii şi a

autorităţilor publice. Statul,
prin autorităţile sale, nu va
promova şi nu va favoriza
acordarea de privilegii sau
crearea de discriminări faţă
de vreun cult”. În cazurile de
faţă, când a venit vorba de
înfiinţarea unor astfel de
structuri religioase fără per
sonalitate juridică, menţionate
inutil în Lege, se dovedeşte că
articolul este încălcat în mod
abuziv, tocmai prin dezin
formare, favorizarea unora şi
punerea altora în inferioritate
pentru minoritatea numerică,
deşi vorbim de cazuri
identice.
Prin cele 4 exemple, ce ne
arată modul discriminatoriu în
care Secretariatul de Stat
interpretează propriile ambi
guităţi, săvârşite în mod
intenţionat şi premeditat la
constituirea Legii 489/2006,
în favoarea unor culte sau
structuri şi în detrimentul
altora, se mai încalcă şi Art. 1.
al 2, art. 2, al. 1 şi art. 5 al. 1
din Legea 489/2006; Conven
ţia pentru apărarea Drepturilor
Omului şi a Libertăţilor funda
mentale, Articolul 9, al. 1 şi 2,
art. 14; Protocolul nr. 12 la
Convenţia pentru apărarea
Drepturilor Omului şi a Liber
tăţilor fundamentale Articolul
1, al. 1 şi 2; Convenţia pentru
apărarea Drepturilor Omului
şi a Libertăţilor fundamentale,
Articolul 14; Codul Penal,
Articolul 378 (1); Cod Penal,
Articolul 297 (2); Cod Penal,
Articolul 430, al. 1 litera B;
Cod Penal, Articolul 431, etc.
Cele mai multe plângeri
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împotriva clericilor care îşi
manifestă creştina în cadrul
unei structuri religioase, con
form libertăţilor religioase
garantate
de
Constituţia
României şi abrogate la
propriu de Legea 489/2006,
au fost făcute prin plângeri
penale formulate de repre
zentanţi ai Bisericii Ortodoxe
Române în majoritatea cazu
rilor. Constatăm că un cult
majoritar beneficiază din plin,
împotriva umanităţii, de dis
trugerea oricărei nou-apărute
structuri religioase cu preoţi,
prin acest act legislativ. Drep
turile şi Libertăţile Omului
sunt total excluse din aceste
proceduri discriminatorii, des
făşurate tocmai în cadrul
Instanţelor Judecătoreşti din
România.
Reprezentanţii Patriarhiei
Române, au invocat aproape
în fiecare plângere penală
Legea 489/2006, Articolul 23
(4). Trebuie să înţelegem şi
mentalitatea religioasă. Sunt
confesiuni religioase care nu
au preoţi, ci pastori; dar,
Curtea Europeană nu permit
ca structurile religioase care
au preoţi sau pastori, să fie
discriminate, fie pentru veş
minte sau îmbrăcăminte, fie ea
ortodoxă, catolică, protestantă
sau neoprotestantă, niciuna
neaparţinând în mod exclusiv
unui singur cult, ci fiind
utilizate încă din antichitate.
Însăşi denumirea de „creştin”
sau „ortodox” nu este o
exclusivitate a Patriarhiei
Române. Prin aceste abuzuri,

constatăm că Instanţele Jude
cătoreşti devin mâinile mur
dare ale unor culte religioase
din România, cu care sunt
distruse psihic, prin procese,
persoane care în mod legal
doresc să practice şi să adopte
o confesiune religioasă. Să ne
amintim şi de modul în care,
în secolul XXI, Patriarhia
Română a interpretat abuziv
legea 103, patentând lumâ
narea. Aceasta nu este inven
tată de B.O.R., nici proprie
tatea sa, ci forma de iluminat
a antichităţii, până în secolul
XX. Încotro ne îndreptăm cu
aceste abuzuri?
Una dintre plângerile şi
procesele soluţionate cu închi
soare, este cazul celor doi
preoţi „TOTHPAL şi SZABO”
(altă confesiune religioasă).
Conform
hotărârilor
nr.
28617/13 şi 50919/13 de la
începutul anului 2019, CEDO
a hotărât că, deşi ei plecase
din cultele de unde făcuse
parte, au fost arestaţi în mod
neconstituţional, ilegal şi Sta
tul Român a fost condamnat la
plata unor daune morale,
tocmai pentru că i-a condam
nat după ce au continuat să-şi
practice atribuţiile preoţeşti în
noua lor structură religioasă.
Acelaşi lucru l-a încercat
inclusiv Secretariatul de Stat
pentru Culte, trimiţând scrisori
ambigue unor instanţe judecă
toreşti, cu scopul de a fi ares
taţi anumiţi oameni care
respectau cu desăvârşire legile
statului. Scopul acestor demer
suri în instanţă, este de a

distruge mintal orice lider care
doreşte să înfiinţeze o struc
tură religioasă în România,
încălcând inclusiv Codul
Penal, art. 430 (1) lit. B; Art.
431 lit. J, etc.).
În Cele din urmă, după
ispăşirea pedepsei ilegale, în
baza articolului 23 al. 4,
articol neconstituţional şi care
îngrădeşte drepturile omului,
identitate şi apartenenţă reli
gioasă, cât şi libertatea de a-şi
practica ritualurile religioase,
cei doi preoţi au câştigat la
CEDO şi acum nu li se plă
teşte daune din partea cultului
discriminatoriu care a făcut
plângerea, ci de către Statul
Român. Prin urmare, cultele
îşi manifestă discriminarea
prin plângeri penale, Justiţia
nu ştie ce decizie să ia din
cauza ambiguităţilor şi se lasă
influenţată de scrisorile unor
reprezentanţi ai cultelor sau ai
Secretariatului de Stat pentru
Culte. În cele din urmă, nu
plătesc în faţa faptelor săvâr
şite, cei ce au influenţat ares
tarea pe nedrept, din motive
religioase, a unor oameni
nevinovaţi, ci tot Statul
Român pierde bani, pentru
interesele totalitariste ale unor
culte, în baza acestui articol
neconstituţional, pentru onora
rea despăgubirilor legale.
În Dosarul 11199/180/2015
Arhiepiscopia Ortodoxă a
Romanului
şi
Bacăului,
depune
plângere
penală
preotului Floreşteanu Neculai,
pentru exercitarea fără drept a
atribuţiilor de preot, în baza
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articolului 23 al. 4 din legea
489/2006 şi este condamnat la
închisoare. După ispăşirea
pedepsei cu închisoarea, preo
tul a redeschis procesul în
anul 2019. Condamnat pe
nedrept la închisoare şi discre
ditat în faţa societăţii ca
„recidivist”, doar pentru
faptul că şi-a manifestat cre
dinţa religioasă, conform
Convenţiilor Europene şi
Internaţionale şi în baza liber
tăţilor religioase garantate
inclusiv de Statul Român prin
Lege şi Constituţie, în anul
2019 este achitat. În hotărâre
scrie: „În baza art. 396 alin.
(1) şi (5) C.proc.pen. rap. la
art. 16 alin. (1) lit. b) teza a
II-a C.proc.pen. şi art. 9
CEDO, achită inculpatul F N,
pentru săvârşirea infracţiunii
de exercitarea fără drept a
unei profesii sau activităţi,
prev. de art. 348 din C.pen.
rap. la art. 23 alin. (4) din
Legea 489/2006 privind liber
tatea religioasă şi regimul
general al cultelor, cu aplic.
art. 35 alin. (1) C.pen. (3 acte
materiale din 01.07.2014,
05.07.2014 şi 26.03.2015)”
(dosarul
nr.
11199/180/
2015*).
Un alt caz este al preotului
Vlad Gabriel, preot al altei
structuri religioase fără perso
nalitate juridică. În plângerea
împotriva acestuia, s-a mers
atât de departe, încât a fost
invocată
infracţiunea
de
„uzurpare de calităţi ofi
ciale”, ceea ce, conform celor
amintite în acest document,

preotul nu este o calitate
oficială şi nu este o exclusi
vitate a unui cult religios, cum
încearcă reprezentanţii Bise
ricii Ortodoxe Române să
speculeze
prin
plângeri.
Speculaţiile lor din Judecătorii
şi Tribunale, se face datorită
acestui articol neconstituţional,
care pune în pericol libertatea
unor oameni nevinovaţi, doar
pentru faptul că doresc să-şi
practice şi propovăduiască
propria confesiune religioasă.
Pe lângă această acuzaţie de
„furt calificat”, s-a interpretat
şi „furtul de cele Sfinte”, ca şi
cum preotul nefăcând parte
din BOR, este un „hoţ de cele
sfinte” adică de cele preoţeşti
şi nu are nici un drept să
existe, ci să facă închisoare. În
concluzie, Instanţa raţională,
clasează dosarul nr. 950/243/
2019 şi urmărirea penală nu-şi
mai are sensul. Acesta este un
caz fericit; însă, sunt nenu
mărate cazuri de preoţi ai unor
structuri religioase, care au
făcut închisoare pentru apar
tenenţa lor la o anumită
confesiune proprie, conform
legii 489/2006 şi nu vorbim
de anii comunismului, ci de
secolul XXI, într-un Stat
democratic şi membru al
Uniunii Europene.
Prin cele sesizate în această
scrisoare, în care se încalcă în
mod transparent şi nonşalant
Constituţia României, Dreptu
rile Omului şi Convenţiile
Internaţionale, cu privire la
Libertatea religioasă, vă facem
cunoscute cum sunt folosite

aceste ambiguităţi în favoarea
unor confesiuni religioase şi
în discriminarea altora. În
acest caz, trebuie întreprinse
toate măsurile prevăzute la
nivel Naţional şi Internaţional
pentru combaterea îngrădirii
dreptului la libertate reli
gioasă, în România anului
2019.
În niciun Stat democratic
din cadrul Uniunii Europene,
nu există „structuri religioase
fără personalitate juridică”,
care să nu aibă dreptul la
denumire, codice fiscal, perso
nal clerical, activităţi econo
mice şi comerciale, patrimoniu
material şi cultural, etc. dato
rită inferiorităţii numerice, ci
numai în România. Această
situaţie se datorează Legii
489/2006, care îngrădeşte în
mod vizibil Drepturile Omu
lui. Nici un Stat democratic şi
care respectă drepturile şi
libertăţile religioase, nu-şi
lipseşte cetăţenii de dreptul la
o structură religioasă cu denu
mire, cu personalitate juridică,
cu drepturi fundamentale de
exercitare a practicilor reli
gioase legale, indiferent de
numărul lor de membri.
În speranţa soluţionării şi a
unui răspuns, mulţumim
anticipat!
Astăzi, 5 iulie 2019.
Avocat OCTAVIAN POP
Doctor în Drept,
Conferenţiar Universitar.
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Domnule Avocat
 al Poporului,
1. Numele şi prenumele (cu majuscule) OCTAVIAN POP, doctor în drept,
conferențiar universitar, cu domiciliul ales pentru comunicarea oricărui act de proce
dură la Cabinet individual avocat Stoian Gheorghiță, Strehaia, strada Republicii, nr.
167 A, județul Mehedinți.
2. Data la care aţi luat cunoştinţă despre încălcarea drepturilor dumneavoastră
în primăvara anului 2019.
3. Prezentarea succintă a drepturilor şi libertăţilor încălcate:
Nerespectarea libertăţii religioase în România
Legea 489/2006 nu este concepută în acord cu Constituţia României şi încalcă în
mod evaziv Libertăţile şi Drepturile Omului, acreditate prin Convenţiile Internaţionale.
Scopul vădit al acestor articole este de a distruge orice intenţie a cetăţenilor români de
a-şi exprima punctul de vedere, de a avea sau de a-şi forma o opinie sau o doctrină reli
gioasă, drepturi respectate cu desăvârşire în toate celelalte state ale Uniunii Europene.
Articolele fac doar să-i discrimineze pe cei ce sunt membri în structuri religioase cu
alte învăţături teologice, decât cele majoritare, structuri care totuşi vor să respecte
legile României, prevederile fiscale şi tot ce ţine de buna desfăşurare a activităţilor lor.
4. Autoritatea administrativă sau funcţionarul public reclamat:
Autoritatea Legislativă – Parlamentul României
5. Descrierea succintă a faptelor invocate, prin care vi s-au încălcat drepturile:
(puteţi continua pe o altă pagină, pe care să o anexaţi la cerere)
Articolele din cuprinsul Legii 489/2006, care încalcă Constituţia României, Liberta
tea Religioasă şi Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului, având caracter ambi
guu şi lăsând loc de interpretări abuzive şi discriminatorii.
Articolul 5 (1) „Orice persoană are dreptul să îşi manifeste credinţa religioasă în
mod colectiv, conform propriilor convingeri şi prevederilor prezentei legi, atât în
structuri religioase cu personalitate juridică, cât şi în structuri fără personalitate
juridică. (2) Structurile religioase cu personalitate juridică reglementate de prezenta
lege sunt cultele şi asociaţiile religioase, iar structurile fără personalitate juridică
sunt grupările religioase”.
Articolul 6 (1) „Gruparea religioasă este forma de asociere fără personalitate
juridică a unor persoane fizice care, fără nicio procedură prealabilă şi în mod liber,
adoptă, împărtăşesc şi practică o credinţă religioasă”.
Articolul 23 (4) „Exercitarea fără drept a atribuţiilor de preot constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit Codului penal”.
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Articolul 23 (4) a fost modificat în mod evaziv şi cu tendinţa de a crea discriminare

religioasă, grupărilor religioase prevăzute în această lege. Vechia formă era: „Exercitarea funcției de preot sau orice altă funcție care presupune exercitarea atribuțiilor de
preot fără autorizația sau acordul expres dat de structurile religioase, cu sau fără
personalitate juridică, se sancționează potrivit legii penale”. Prin rezumarea acestui
articol, mai multe persoane, în calităţile lor de preoţi ai unor grupări religioase, au sufe
rit de pe urma unor plângeri penale, la solicitarea reprezentanţilor cultelor mari din
România.
Prezentarea amplă a drepturilor încălcate am descris-o în memoriul anexat.
6. Autorităţile publice care au fost sesizate anterior:
Nu am sesizat anterior alte autorități.
7. Răspunsul primit şi motivele pentru care vă consideraţi încontinuare nedreptăţit:
Nu există alte răspunsuri.
8. În dovedirea celor afirmate depun următoarele acte (în copie, nu în original):
Anexez sesizarea formulată de mine privind neconstituționalitatea dispozițiilor din
Legea 489/2006.
9. Menţiunea obligatorie dacă cererea face obiectul unei cauze aflate pe rolul
unei instanţe judecătoreşti sau dacă a format obiectul unei judecăţi:
NU
10. Doresc ca toate informaţiile şi rezultatele acestei cereri să rămână confidenţiale:
NU
11. Petiţia este depusă:
Prin mandatar
Data 5 iulie 2019 Semnătura
Octavian Pop
prin av. Stoian Gheorghiță
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42 DE ANI DE LA TUNDEREA IN MONAHISM
(10 IUNIE 1977 – 10 IUNIE 2019)

DARUL IERTĂRII PĂCATELOR MELE
Sunt patruzeci și doi de ani (10 iunie 1977) de când port rasa călugărească, depunând
voturile monahale la Mănăstirea Căldărușani, jud. Ilfov, Arhiepiscopia Bucureștilor şi, pe cât îmi
pare, nu am dorit a-mi neglija mântuirea, ci totdeauna cu mare teamă şi lacrimi am rugat pe
Dumnezeu să se milostivească de mine, să-mi ierte toate păcatele şi să nu mă lepede de la
aşternutul picioarelor Sale.
Am încercat, cred, după puterile mele, să nu nedreptăţesc nicio persoană de pe Pământ;
mai mult chiar, să-mi dea Dumnezeu bărbăţia de a sluji cât mai multor oameni cu putinţă, fără
să aştept de la ei nici o plată materialnică sau duhovnicească, ci aşteptând doar de la Dumnezeu
darul iertării păcatelor mele.
Şi totuşi, în tot acest răstimp de aproape o jumătate de veac, nu am cunoscut perioade de
pace sau siguranţă, ci totdeauna am simţit în jurul meu ameninţări ori cel puţin stări potrivnice.
În tot ceea ce încerc să fac, chiar şi în cel mai mic lucru, întâlnesc totdeauna piedici de netrecut.
Aproape toate porţile lumii acesteia sunt mereu închise pentru mine. Am îmbătrânit şi nu am
înţeles sensul acestor încercări.
Adică: sunt ele semnul urgiei lui Dumnezeu faţă de mine, păcătosul, sau altceva se
întâmplă? De nenumărate ori am rugat pe Dumnezeu să-mi descopere pentru ce merg lucrurile
aşa, iar Dumnezeu îmi răspunde necontenit cu tăcere.
De aici veţi înţelege că nu sunt în măsură să vă dau explicaţii la dramatica încercare prin
care treceţi. Dar vă avem totdeauna în rugăciunile noastre, cu durere şi dragoste.
Greu este nouă să învinovăţim pe Dumnezeu şi să ne îndreptăţim pe noi înşine, dar iarăşi,
nu este uşor să facem nici invers, ca prietenii lui Iov, care doreau să se facă apărătorii dreptăţii
lui Dumnezeu, uitând de înfricoşatele chinuri prin care a trecut Iov. Astfel, tace Dumnezeu,
tacem şi noi.
Mitropolitul Onufrie Pop, Bergamo, Italia, 11 iulie 2019
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RĂSPUNS DE LA AVOCATUL POPORULUI
(6 august 2019)
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SCHISMELE ªI SECTELE
INCURSIUNE ISTORICĂ
Schismele au fost cele mai frecvente cauze de scindări cu care s-a confruntat Bise
rica Creştină încă din perioada Mântuitorului Iisus Hristos. Primele rupturi din sânul
Bisericii apar printr-un grup de foşti ucenici ai Sfântului Ioan Botezătorul, care n-au
înţeles cuvintele sale. Ioan nu şi-a asumat rolul de fondator al vreunei teorii, biserici sau
vreunui mod de viaţă, ci a avut misiunea de a predica venirea Mântuitorului în lume.
Aceşti ucenici nu l-au primit pe Hristos şi, contrar învăţăturii lui Ioan, au alunecat de la
creştinism chiar în momentul de apariţie.
După schisma „ioaneică”, din care mai apoi se nasc ereziile gnosticismului şi mon
tanismului, următoarea schismă o fac chiar unii dintre Apostoli, care nu înţelesese cuvin
tele Lui Hristos de la început şi se retrăsese chiar după primele predici. Unii dintre ei
s-au întors înapoi atunci când au meditat mai mult asupra subiectelor abordate. Nici spre
sfârşitul propovăduirii, nu toţi Apostolii erau desăvârşiţi în pricepere, drept pentru care,
văzând că Hristos are să fie arestat şi răstignit, s-au retras încă o dată şi iarăşi s-au întors
înapoi.
Vedem că Dumnezeu nu a dat verdict final asupra unor schisme, ci dimpotrivă, ori
cine s-a întors din nou, a fost primit de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Înţelegem
această bunăvoinţă prin pilda rostită de Hristos lui Zaheu, căruia îi zice: „coboară-te
degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân” (Ev. Luca, cap. 19, vers. 5). Oricine se
coboară din înălţimea mândriei, conştientizează bunătatea Părintelui Creator şi revine în
sânurile Sale.
Una dintre ultimele schisme cu care se confruntă Biserica Apostolică, o dată cu tre
cerea la „Sobornicitate”, o constituie Sinodul din Arles, de la anul 314. Despre acest
Sinod, scriitorul şi teologul Epifanie, Episcopul Salaminei, scrie spre sfârşitul secolului
al IV-lea: „„biserica a fost aruncată în tulburare încă din timpul episcopilor tăiaţi
împrejur”1. Tot el mai aminteşte: „Și au fost în total cincisprezece episcopi tăiaţi împre
jur2. Și în acea vreme, când episcopii tăiați împrejur au fost hirotoniţi la Ierusalim, era
obligatoriu ca întreaga lume de jos și sărbătorită cu ei”3. Una dintre reformele acestui
Sinod a fost menţionată de acelaşi Epifanie: „În vremea lui Constantin a fost abandonat
ritualul pascal din dorinţa de a i se potrivi cu ziua împăratului”4. Temele abordate nu
au fost legate numai de orgoliile imperiale, pentru că tulburarea persistă până în ziua de
astăzi, ci mult mai multe reforme, drept pentru care, astăzi creştinismul nu mai seamănă
aproape deloc cu creştinismul Apostolic. Puţini cunosc că în urma schismei Sinodului
din Arles, ia fiinţă biserica imperială ariană, care devine oficială şi mai târziu cea pe care
Eusebiu „Panarion” p. 9, s.p. 9
Tăierea împrejur este „botezul” evreilor. Constantin a dorit ca toţi episcopii de la acest prim Sinod condus
de el, din localitatea Arles, absolut toţi să fie evrei.
3
Panarion, cart. III, 10, 4.
4
Epifanie de Salamina – „Panarion” cartea a III-a, p. 70, s.p. 9
1
2
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o vedem astăzi, ca o ruptură de la corpul integru al vechii Biserici lăsate de Hristos şi de
Sfinţii Apostoli.
O altă schismă care a zguduit din temelii Biserica secolului al IV-lea, o constituie
demisia Sfântului Ioan Gură de Aur şi părăsirea Bisericii Ortodoxe în anul 398. Acesta a
fost caterisit şi declarat schismatic abia în anul 404, de către un Sinod condus de episco
pii Teofil şi Flavian. În ciuda faptului că Sfântul Ioan nu a mai revenit niciodată în Bise
rica Ortodoxă, după moartea sa a fost reabilitat5, dar nu pe motivul caterisirii din 404, ci
pe motivul separării sale de slujirea, împărtăşirea şi mărturisirea comună cu Biserica
imperială.
Mai târziu, are loc marea schismă de la anul 1054, când apare o separare cumplită
între cele două Biserici mari, de Apus şi de Răsărit6. Până astăzi cele două structuri reli
gioase îşi aruncă acuzaţii reciproc, nici un sinod nefiind capabil să rezolve conflictul.
Desprinderea celor două tabere eclesiastice are loc pe fond de interese politice şi nu reli
gioase. Abia după înfăptuirea schismei, au început să se caute şi să se invoce motive
religioase.
Cea din urmă schismă care a mai tulburat încă o dată creştinătatea, a fost desprinde
rea preotului Martin Lutter în anul 1517 din corpul Bisericii Catolice. Acesta sancţio
nează drastic afacerile Vaticanului cu indulgenţe, strategii meschine şi minuni false, care
aveau ca scop principal îmbogăţirea cultului de pe urma naivităţii oamenilor. Schisma
lui Martin Lutter nu mai poate fi rezolvată prea curând, întrucât în primele 3 secole de la
apariţie, gruparea a dat naştere câtorva sute de structuri religioase total diferite între ele,
care s-au acuzat reciproc de la începuturi.
Nici Biserica Românească nu a fost lipsită de schismă. Cea mai veche ruptură are
loc în vremea lui Ştefan cel Mare, când în Ţările Române nu rămăsese viu nici un Epi
scop. Biserica era separată de Scaunul de Constantinopol, pentru felul în care fusese
anexată Bisericii din Grecia, care ocupase Ţara pe un ton totalitarist. Despre decursul
acestei schisme, aflăm din „Istoria Bisericii Româneşti”: „„Această organizaţie religi
oasă era atârnată de biserica patriarhală din Ohrida. Dovadă ar fi într-o privinţă, scri
soarea lui Ştefan către arhiepiscopul Iustinian întâiul, al tuturor bulgarilor, al sârbilor
şi al dariilor, sau al ţărilor de miazănoapte, prin care Dorotei este rugat să trimită
oamenii săi cu binecuvântare, pentru a hirotoni un nou mitropolit, în locul mitropolitu
lui nostru Visarion, care s-a sfârşit (a murit), lucru pe care nu-l putea face patriarhul
(Iustinian), şi acesta scuzându-se că nu poate veni el însuşi, arată şi că nu este în stare
a trimite nici clerici din partea sa, ci îl împuterniceşte pe Ştefan a hirotonisi pe urmaşul
lui Visarion”7. Schisma a atras după sine indiferenţa tuturor ierarhilor vecini, care n-au
dorit să mai hirotonească episcopi pentru vreo comunitate românească. Mult mai târziu
Biserica Română a fost reprimită de Constantinopol, dar, niciodată până astăzi nu s-a
reparat lipsa succesiunii Apostolice, primul episcop nefiind hirotonit de ierarhi, ci de un
domnitor politic, împotriva Canonului întâi Apostolic8.
https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/regionale/transilvania/reabilitarea-post-mortem-a-sfantuluiioan-gura-de-aur-109176.html
6
DOGMĂ ȘI ETHOS CREȘTIN ÎN RĂSĂRIT ȘI APUS. CONSIDERAȚII ISTORICE, DOCTRINARE
ȘI MISIONAR-ECUMENICE, pag. 12.
7
Ibidem, „IBRVR” N. Iorga, vol. 1, pag. 85.
8
Pidalionul lui Veniamin Costachi, 1841, pag. 21.
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Altă schismă care a avut loc în România, a fost pricinuită de reforma calendaristică
din anul 1924. Fără a fi convocat un Sinod Pan-Ortodox, la care să fi participat toate
Bisericile Ortodoxe din lume, Patriarhia de Constantinopol a trecut la Calendarul de Stil
Nou împreună cu Grecia şi România. Până în anul 1945 nici Biserica Ierusalimului,
Antiohiei sau Serbiei, dar nici Biserica Ortodoxă Rusă din Diaspora, nu au mai acceptat
comuniunea cu aceste Biserici de Stil Noul. După anul 1945 a rămas în opoziţie doar o
parte a Bisericii din Grecia şi tot Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse din Diaspora. În
România, structura vetero-calendaristică nu a avut nici un episcop susţinător, ci doar
preoţi. Trei dintre aceştia sunt hirotoniţi episcopi în anul 1955, de către fostul ierarh al
Bisericii de Stil Nou, Galaction Cordun, care rămăsese fără eparhie după decretul lui
Gheorghiu Dej, aplicat în 1950. Totuşi, şi Galaction fusese hirotonit în schismă, conform
mărturisirii de credinţă a Bisericii de Stil Vechi, în anul 1935, de către 3 episcopi impli
caţi în ecumenism încă din 1927. Nici el nu fusese străin de întruniri ecumenice, fiind
duhovnicul casei regale a României, care era formată din catolici şi protestanţi, pe care
Galaction era obligat să-i spovedească şi să-i împărtăşească, împotriva unui număr
foarte mare de Canoane9.
După hirotonia din 1955, schisma dintre cele două Biserici de Stil Nou şi de Stil
Vechi, nu a mai fost rezolvată niciodată şi cine ştie dacă va mai fi rezolvată vreodată.
Unele grupuri sunt formaliste şi ar putea ajunge la un înţeles comun cu celelalte Sinoade
Ortodoxe; dar, altele s-au format pe principii fanatice, zelotiste şi greu de avut un dialog
cu membrii lor. Prin urmare, rana Bisericii rămâne deschisă încă o dată, fără ca ierarhii
să-şi asume greşelile proprii.
I. FACTORII CARE GENEREAZĂ SCHISMELE
În cazul schismei din secolul al XVI-lea, o dată cu apariţia protestantismului, vina a
aparţinut în special ierarhiei catolice, care s-a orientat spre afaceri şi interese băneşti,
fără să pese cuiva că are să nască una dintre cele mai cumplite schisme din istorie. Cate
goric, schisma din 1517 a fost mult mai mare decât cea din 1054, prin gravitatea şi con
secinţele care aveau să se vadă abia peste trei secole. Cu toate acestea, ierarhia catolică
niciodată nu a fost capabilă să recunoască faptul că afacerile şi abuzurile propriilor epi
scopi, a dat naştere rupturii. Din această ruptură, ulterior s-a născut neo-protestantismul,
aproape imposibil de greu de recuperat înapoi în sânul Bisericii.
Aceeaşi lipsă de responsabilitate o întâlnim şi în Biserica Ortodoxă, în cazul schis
mei neo-calendariste. Atunci, o parte a ierarhiei Bisericii, prin intermediul prieteniilor
cu Biserica Romano Catolică, adoptă noul calendar alcătuit de Papa Grigorie în anul
1582. Fără ca Biserica Catolică să fi adoptat ceva din Biserica Ortodoxă, ierarhii orto
docşi sunt primii care renunţă la propria tradiţie, în timp ce catolicii nu au împrumutat
nici un obicei sau detaliu din Ortodoxie. De la evenimentul din 1924 şi până astăzi a mai
trecut încă aproape un secol, timp în care Ortodoxia a primit şi alte modificări de la
catolici, dar nu şi catolicii de la ortodocşi.
Apostolic, can. 11, 12; Antiohia, can. 2; Cartagina, can. 9; Apostol: 65; Sobor 3: 2, 4; Laodic: 6, 9, 32,
33, 34, 37; Timo: 9; Apost: 47, 65, 68; Sobor 2: 7; Sobor 6: 95; Cartag: 1; Vasilie: 1, 20, 47, 2, Cartag: 6,
15; Apost: 7, 45, 71; Sobor 6: 11; Ant: 1; Lao: 6, 32, 33, 37, 38; 7, 65, 70; Sobor 6: 11; Ant: 1; Laod: 29,
37, 38; Cart: 59, 82, 123, etc.
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Constatăm că ambele schisme, protestantismul şi apariţia noului calendar gregorian
sunt datate din acelaşi secol al XVI-lea. Poate că ambele scopuri au fost generarea de
schisme, secte şi rupturi, din care să apară şi mai multe confesiuni. Teoretic, nimeni nu a
consemnat în istorie acest adevăr; însă, la patru secole distanţă, vedem consecinţele şi
cât de grav au progresat.
O dată plecat din sânul Bisericii, unde cât de cât omul mergea în paralel cu ierarhia,
în dogmă, tradiţie şi învăţături, devenind independent şi fără raţiune creştinească, ajunge
ca din schismă să cadă în erezie şi ridicarea lui, devine cu mult mai imposibilă. O dată
înrădăcinat într-o erezie, el niciodată cât va trăi nu-şi va mai îndrepta atenţia să vadă
dacă greşeşte cu ceva, ci înspre căutarea argumentelor biblice şi istorice, care să argu
menteze teoriile acelei doctrine. Abia după câteva generaţii, urmaşii ar putea deveni for
malişti, o dată că desăvârşirea ereziei şi epuizarea argumentelor şi nici atunci nu poate fi
vorba de o revenire uşoară în sânul Bisericii.
II. ABUZURILE IERARHILOR GENEREAZĂ SCHISME
La ora actuală, toate Ţările lumii unde există Biserici Ortodoxe cu un ierarh sau un
Sinod, avem de a face şi cu apariţia ideilor de superioritate, supremaţie, îndreptăţire se
umilirea celor mai mici în rang şi asumarea unei josnice infailibilităţi de a întreprinde
orice măsură vrea ierarhul, fără ca cineva să aibă dreptul să-l corecteze. În cele mai
multe cazuri, cei ce au cutezat să respingă o aberaţie episcopală, o formă de organizare
defectuoasă sau o gândire totalitaristă a ierarhului, a fost caterisit.
O mare parte dintre ierarhi, ajunşi în fruntea unei Eparhii şi văzându-se un fel de
şefi, încep să-şi impună propriile reguli, fără a le păsa dacă membrii Episcopiei, clerici,
monahi şi creştini, au vreun cuvânt de spus, sau dacă felul în care erau familiarizaţi să se
organizeze în vremea fostului ierarh, vor fi uşor de implementat. Aici intervine orgoliul
şi prostia unui ierarh, limitat ca orice om, care îşi confundă statutul de episcop în Epar
hie, cu acela de Dumnezeul suprem al clerului, cinului monahal şi poporului.
Totdeauna, gândirile totalitariste au generat probleme în Biserică şi totuşi, nici un
Sinod din istorie nu a căutat să rezume statutul episcopului, de la orgolii şi mândrie a
superiorităţii infailibile, la smerenia şi discernământul cu care Apostolii au condus clerul
şi poporul creştin. Nici măcar Hristos nu s-a arătat a fi un şef al Apostolilor, precum
însuşi zice: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună
pentru prietenii săi” (Ev. Ioan, cap. 15, vers. 13). Vedem că se adresează Apostolilor şi
le zice această pildă, ca mai apoi, când vor rămâne episcopii Bisericii, să-i considere pe
toţi prieteni şi din comportamentul lor să nu lipsească dragostea faţă de restul creştinilor.
În asentimentul acestei învăţături, Hristos mai adaugă: „cel ce este mai mic între voi
toţi, acesta este mare” (Ev. Luca, cap. 9, vers. 48). Episcopul are obligaţia să fie exem
plu celorlalţi şi nu şef, pentru că „nimeni nu ne-a aşezat stăpâni peste Biserica Lui Hris
tos”, ci fii ai acesteia. În acelaşi timp, episcopi, preoţi sau diaconi, toţi suntem slujitori ai
Bisericii şi nu Biserica dimpreună cu ceilalţi sunt slujitorii episcopului de la palat.
Confundarea rolului episcopului în Eparhie, cu Dumnezeu în univers, inevitabil
naşte reticenţe ale clericilor. Printre unii teologi circulă şi expresia „capul plecat prea
multă vreme, va începe să pască”. Apostolul Pavel zice: „Pentru că n-aţi primit iarăşi
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un duh al robiei, spre temere, ci aţi primit Duhul înfierii” (Ep. Romani, cap. 8, vers. 15).
Tot el zice încă o dată: „Staţi deci tari în libertatea cu care Hristos ne-a făcut liberi şi
nu vă prindeţi iarăşi în jugul robiei” (Ep. Galateni, cap. 5, vers. 1). În ziua de astăzi
creştinismul a suferit atât de multe reforme, dorite de episcopi, care au devenit conflictu
ale chiar şi cu învățăturile Noului Testament, care ar fi trebuit să fie temelia teologiei;
însă, constatăm că părerile şi mofturile episcopale au devenit prioritare, indiferent dacă
încalcă principiile predicate de Sfinţii Apostoli, sau mai rău, pe cele lăsate de Însuşi
Dumnezeu Fiul, Iisus Hristos.
Este evident faptul că rolul episcopului este acela de coordonator, întâistătător, pen
tru că şi Apostolul Ignatie Teoforul zice acest lucru: „4. Am fost învrednicit să primesc
veşti de la voi prin Damas, Episcopul vostru, vrednic de Dumnezeu şi prin vrednicii pre
oţi Vas şi Apolonie şi prin cel împreună cu dânşii, diaconul Zotion. Se cuvine, dar, ca voi
să vă folosiţi de vârsta înaintată a episcopului vostru, dându-i tot respectul potrivit
Darului Lui Dumnezeu care este asupra lui. 5. Ştiu că şi sfinţiţii preoţi nu se uită că a
fost hirotonit episcop de curând, ci, ca nişte oameni înţelepţi în Dumnezeu, îl urmează;
dar nu-l urmează pre el, ci pre Tatăl Lui Iisus Hristos, Episcopul tuturor”10. De la coor
donatorul Eparhiei în Duhul Lui Dumnezeu, până la suveranitatea actuală cu duhul mân
driei, este cale lungă şi diferenţă radicală.
Episcopul care-și ia rolul prea în serios și schimbă drepturile și obligațiile sale, doar
cu drepturi personale, din toate timpurile istoriei a născut schisme. Ne amintim de
„schisma ioaneică”, una dintre cele mai puţin discutate probleme din Biserica secolului
al IV-lea, când Sfântul Ioan Gură de Aur a părăsit scaunul patriarhal în anul 399 şi
comuniunea cu ierarhia Bisericii de atunci. O parte dintre ierarhi l-au urmat şi aşa a luat
naştere numita „schismă a ioaniţilor”. El nu s-a mai întors niciodată în comuniunea cu
Sinodul oficial, fiind caterisit abia în 404 pentru schismă, de un Sinod condus de Flavian
al Antiohiei şi Teofil al Alexandriei. După moartea lui, în anul 413 a fost „reabilitat postmortem din schismă, deşi voinţa lui a fost de a nu se mai întoarce niciodată în comuniu
nea cu această ierarhie, sau cel puţin în aşa fel a plecat din această lume, neîmpărtăşin
du-se în comun cu episcopii oficiali11.
Vedem că atunci, ierarhia a preferat să-l reabiliteze după moarte, pentru că n-a dorit
niciodată să îndrepte ereziile şi greşelile cu care Ioan nu mai era de acord. Acelaşi lucru
se întâmplă şi astăzi, când ierarhii, în marea lor majoritate boieri autoritari şi încununaţi
de propriile vicii şi interese, preferă să nu ia în seamă nici o opoziţie, nici dacă ea este
conformă Sfintei Evanghelii sau Sfintelor Canoane ale Bisericii Ortodoxe.
În urmă cu 1600 de ani Sfântul Ioan Gură de Aur era caterisit pentru schismă de doi
patriarhi compromişi ai ierarhiei vremii. Să nu creadă cineva că astăzi Sinoadele sunt
pline numai cu Sfinţi şi toţi aceşti episcopi iau cele mai echilibrate hotărâri. Dimpotrivă,
fiecare caută interesele lui, se practică „bisericuţe”, unii prietenii cutărui ierarh mai în
etate sau mai influent, contrar învăţăturii Apostolului Pavel din capitolul al 3-lea al Epis
tolei întâi către Corinteni: „4. Căci, când zice unul: Eu sunt al lui Pavel, iar altul: Eu
Epistola către Magnesieni a Sf. Ignatie Teoforul, „Părinţi şi scriitori bisericeşti” (PSB), Părinţi Apostolici
vol 1.
11
https://ziarullumina.ro/fara-categorie/regionale/transilvania/reabilitarea-post-mortem-a-sfantului-ioangura-de-aur-109176.html
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sunt al lui Apollo, au nu sunteţi oameni trupeşti? 5. Dar ce este Apollo? Şi ce este
Pavel? Slujitori prin care aţi crezut voi şi după cum i-a dat Domnul fiecăruia. 6. Eu am
sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. 7. Astfel nici cel ce sădeşte nu e
ceva, nici cel ce udă, ci numai Dumnezeu care face să crească”. El sfârşeşte astfel capi
tolul: „21. Aşa că nimeni să nu se laude cu oameni. Căci toate sunt ale voastre: 22. Fie
Pavel, fie Apollo, fie Chefa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie cele de faţă, fie cele vii
toare, toate sunt ale voastre. 23. Iar voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos al lui Dumne
zeu”.
Prin cuvintele amintite, Apostolul Pavel încearcă să dizolve „bisericuţele” apărute
între Apostoli şi Ucenici; dar, pentru traficul de influenţă din ziua de astăzi, de la nivel
ierarhic, este imposibil de destructurat prin citate scripturistice. Se pare că „triburile”
fidele unora sau altora, sunt încurajate chiar de ierarhii bătrâni, care nu de puţine ori îşi
aleg propriii prieteni la candidatura pentru episcopie. Oamenii vrednici, rugători sau
iubitori de Biserică, „după cum şi Hristos a iubit Biserica, şi S-a dat pe Sine pentru ea”
(Efeseni, cap. 5, vers. 25), rămân anonimi şi nu ajung episcopii de care Biserica are
nevoie. Dacă lucrurile acestea tot se petrec, cum le recunoaşte şi Epifanie de Salamina
în Panarion, la capitolul despre ierarhul eminent spre care s-a îndreptat Sfântul Ioan
Gură de Aur după înfăptuirea aşa-numitei „schisme ioaneice”: „Audius era un om emi
nent, din părinţi mesopotamieni. Casa lui era lăcaşul purităţii vieţii sale, plin de râvnă
dumnezeiască şi credinţă. De multe ori, când vede lucrurile care au continuat să se
petreacă în biserici, sub nasul episcopilor şi preoţilor, el se opune unui astfel de com
portament, spunând cu mustrare: „aceasta nu este aşa cum ar trebui să fie” sau „acest
lucru nu ar trebui să fie aşa”. El este întocmai unui povestitor de adevăruri şi se potri
veşte cu persoanele care vorbesc deschis din respect pentru adevăr, mai ales când pro
priile lor vieţi sunt exemplare”12. Tulburările de atunci sunt aceleaşi cu cele de astăzi, iar
faptele cu mult mai greu de discutat. Într-un secol întreg, doar patru ierarhi au condam
nat unele fapte petrecute prin Sinoade, Vasile cel Mare, Audius din Mesopotamia, Ioan
Gură de Aur şi Epifanie de Salamina. Astăzi, nimeni nu mai are curajul lor, nu care
cumva să deranjeze vreun episcop orgolios.
III. CARACTERELE OAMENILOR CARE PĂRĂSESC BISERICA.
În istorie, apariţia unor schisme au condus la îndreptarea unor greşeli, ierarhii ajun
gând să-şi asume faptele sau defectuoasa administrare bisericească. Unele presupuseschisme sunt încurajate în acest sens chiar de Sfintele Canoane, după cum scrie: „Cele
rânduite pentru prezbiteri, episcopi, şi mitropoliţi, cu mult mai vârtos pentru patriarhi
se potrivesc. Drept aceea dacă vreun prezbiter, sau episcop, sau mitropolit ar îndrăzni a
se depărta de împărtăşirea cea către patriarhul său, şi n-ar pomeni numele lui precum
este hotărât şi rânduit întru dumnezeiasca mistagoghie, ci mai înainte de sinodiceasca
înfăţoşare şi de deplinita lui osândire ar face schismă, aceasta a hotărât sfântul sinod,
cu totul a fi străin de toată ieratia (preoţia), dacă numai se va vădi că a nelegiuit acest
lucru. Şi mai ales s-au pecetluit şi s-au hotărât acestea pentru cei ce cu pricinuire de
Epifanie Episcopul Salaminei (310 – 403), Panarion, 70, p. 1, s.p. 2.
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oarecare vinovăţie se depărtează de ai lor întâi şezători şi fac schismă, şi rup unirea
Bisericii. Că cei ce se despart pe sineşi de împărtăşirea cea către întâiul şezător al lor
pentru oarecare eres osândit de sfintele sinoade, sau de Sfinţii Părinţi, de acela adică
care eresul în public îl propovăduia, şi cu capul descoperit îl învăţa, unii ca aceştia nu
numai canoniceştii certări nu sunt supuşi, îngrădindu-se pe sineşi despre împărtăşirea
numitului episcop, mai înainte de sinodiceasca cercetare, ci şi de cinstea cea cuvenită
celor dreptslăvitori se vor învrednici. Că nu au osândit episcopi, ci minciuno-episcopi şi
minciuno-învăţători. Şi nu cu schismă au rupt unirea Bisericii, ci s-au silit a izbăvi Bise
rica de schisme şi de împărţiri” (Canonul 15 al Sinodului I-II din Constantinopol)13.
Mai multe Canoane ale Bisericii Ortodoxe nu declară schismatică separarea unor
clerici raţionali şi devotaţi adevărului, în detrimentul ierarhilor iubitori de sine şi igno
ranţi cu dogmele şi părţile eclesiologice ale Bisericii14. Aceste fenomene sunt legale din
punct de vedere bisericesc sau de drept canonic, numai în cazul în care persoana cleri
cală se opune cu dreptate unor reforme care periclitează bunul mers al Bisericii, se abat
de la gomă sau aduc modificări problematice tradiţiilor bisericeşti.
În cazul celor ce optează să se separe de Biserică fără nici un motiv, canonul al
13-lea al aceluiaşi Sinod (I-II) din Constantinopol, interzice şi condamnă fracţiunea.
Dacă fiecare s-ar fi separat de Biserică din orice motiv banal, iar despărţirea sa ar fi fost
canonică, încă din vremea Apostolilor ar fi existat zeci de Bisericuţe în lumea creştină;
dar, vedem că sunt foarte puţine schismele apărute în primele 4 secole de creştinism,
spre deosebire de mulţimea lor din zilele noastre. Unul dintre aceste cazuri este situaţia
Bisericii din Ucraina, care odinioară era numită schismatică de toate Patriarhiile, pre
cum este şi cazul Bisericii Ortodoxe a Macedoniei, care nu slujeşte în comuniune cu
nimeni.
După anul 2018, printr-o hotărâre scrisă de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu al
Constantinopolului, Biserica de Kiev din schismatică devine Biserică Ortodoxă Cano
nică, iar fosta Biserică Ucraineană canonică, a devenit schismatică. Acest caz are la bază
interese politice şi deloc ce ţin de ordinea şi administraţia bisericească. Cazul este unic
în istoria creştinismului, când două Patriarhii (Constantinopol-Moscova), întrerup comu
niunea şi se acuză una pe cealaltă de schismă, fără ca vreunul dintre cei doi Patriarhi să
se gândească la sufletele a câtorva zeci de milioane de creştini, care stau nepăsători şi
nici de ar dori să facă ceva, nimeni nu-i ia în considerare. Este situaţia despre care vor
beam, în care un ierarh îşi întrece limitele sale rezumate, de simplu om slujitor al Biseri
cii, în stăpânul Bisericii, gata oricând să creioneze într-o hotărâre proprie cine se mântu
ieşte şi cine se duce în iad. Uneori ne ducem prea departe cu exagerările mândriei şi ale
încrederii prea mari în propriile concepţii.
Dacă unele situaţii sunt controversate şi au fiecare argumente de adus, numai un
Sinod internaţional, poate să mai restabilească pacea; însă, la cât de multe schisme sunt
în secolul XXI, nici măcar un Sinod Ecumenic nu ar putea să rezolve problema cu uşu
rinţă. Dincolo de cazurile argumentate, schismele cele mai frecvente apar din interesele
Pidalionul Mitropolitului Veniamin Costachi de la anul 1844, pagina 268, rev. Protosinghel Neofit
Scriban.
14
Canonul Apostolic 31; Sinod 4, can. 18; Sinod 6, can. 10, 31, 34: Sinod 1 şi 2, can. 12, 13, 14; Gangra,
can. 6; Cartagina, can. 10, 11, 62; Antiohia, can. 5.
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unor clerici sau ierarhi de a-şi înfiinţa propriile lor confesiuni, ierarhii sau Biserici. Ele
nu pleacă de la polemici teologice sau de la argumente aduse împotriva unor situaţii
necanonice ce s-ar petrece în sânul Bisericii, ci pur şi simplu din mândria unora de a
întemeia ceva al lor.
Chiar şi în Mitropolia Ortodoxă Autonomă de Bergamo şi Europa, au încercat mulţi
clerici să se afilieze, marea lor majoritate fiind caterisiţi de alte Biserici Ortodoxe, din
diferite motive. Unii au fost acceptaţi, dar după puţin timp, au preferat să plece iarăşi şi
de la noi, ducându-se la alte structuri,sau chiar unii, reîntorcându-se înapoi. Nici acolo
nu au fost statornici.
Schismele care se bazează pe interesele personale ale unui om, caută să găsească un
Sinod, care să le accepte orice dorinţe. În momentul în care Biserica respectivă îşi
expune o dorinţă proprie, aceşti oameni văd un interes şi se pregătesc să plece din nou.
Din nefericire, trăim într-un secol în care mulţi preoţi ajunşi schismatici, şi-ar dori să
găsească un Sinod, care să nu aibă nevoie de nimic, ei să nu îndeplinească nicio obliga
ţie sau ascultare, ci ei sa aibă numai drepturi, iar acea Biserică, să fie încununată numai
cu obligaţii faţă de ei.
Din cauza multelor cazuri de preoţi plecaţi din Bisericile care i-a caterisit, ce se
bazează pe un interes personal şi care nu mai văd nimic altceva, Mitropolia Ortodoxă
din Bergamo, a evitat, să mai accepte vreo cerere de afiliere, a vreunui cleric caterisit.
Sunt şi cazuri de oameni nedreptăţiţi; dar, aceşti clerici sunt foarte rari. Majoritatea îşi
invocă nedreptăţiri; însă, după câteva săptămâni, se dovedeşte că acţiunea episcopului
de a-i caterisi, nu a fost deloc o hotărâre pripită,ci chiar una buna si argumentata!
IV. FACTORII FINALI CARE ALIMENTEAZĂ SCHISMELE.
După ce apar schisme în sânul Bisericii, clericii sau ierarhii care au părăsit comuni
unea din diferite motive, chiar şi argumentate canonic şi dogmatic, încep să fie discredi
taţi, jigniţi şi trataţi cu dispreţ de clericii rămaşi într-o anumită Biserică. În încercarea lor
de a combate schisma în sine, ajung să agite şi mai mult spiritele prin jignirea unor
oameni.
Să ne amintim de zicala Mântuitorului: „Iar Ioan, răspunzând, a zis: Învăţătorule,
am văzut pe unul care, în numele Tău, scoate demoni şi l-am oprit, pentru că nu-Ţi
urmează împreună cu noi. Iar Iisus a zis către el: Nu-l opriţi; căci cine nu este împo
triva voastră este pentru voi” (Ev. Luca, cap. 9, vers. 49-50). El nu a acuzat pe nimeni
de schismă, de fapt nu a acuzat pe nimeni pentru nimic. Unii, din exces de zel, prin ast
fel de acţiuni necontrolate, determină schisma să nu se rezolve, ci mai tare să înrăută
ţească situaţia.
Singura modalitate de a rezolva problema unei schisme, nu este aceea de a te arăta
pe tine mai îndreptăţit decât cel ce a plecat, pentru că astfel îl înrăieşti. Ci felul în care
lăsăm lucrurile să se aşeze, cu pace şi cu linişte, fără a răspunde acuzaţiilor tot cu
acuzaţii, cum zice Apostolul: „Nu răsplătiţi nimănui răul cu rău” (Ep. Romani, cap. 12,
vers. 17).
Dr. ONUFRIE POP – Arhiepiscop de Bergamo și Mitropolit al Mitropoliei
Autonome Creștin Ortodoxe (după calendar patristic) de Bergamo și Europa
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Domnule Constantin ɒɭɛɪɚɧ,

1U2FWRPEULH


$PSULPLWFDWDORJDUHDGXPQHDYRDVWUăSHSDJLQDRILFLDOăGH)DFHERRNúLGLQDFHVWPRWLY
GRUHVFVăYăUăVSXQGFXFkWHYDSUHFL]ăULFDQRQLFH
ÌQDLQWHGHDIRUPXODUHSOLFDQRDVWUăH[SXQHPPHVDMXOMLJQLWRUWUDQVPLVGHDFHVWÄSUHRW´
QHFDQRQLF
„Oameni buni, ce căutaĠi voi sănătoúi la un doctor bolnav? Este un amăgitor care
amăgeúte lumea. Este un slujitor fals. Merge singur în iad úi voi vreĠi să-l urmaĠi. CăutaĠi o
Biserică Canonică úi nu spurcaĠi sufletul úi casele cu un amăgitor fals”.

'XPQHDYRDVWUă vQFKHLDĠL SULQ H[SUHVLD „amăgitor fals” FHHD FH VFKLPEă WRW VHQVXO
PHVDMXOXLGXPQHDYRDVWUă8QDPăJLWRUÄIDOV´QXHVWHXQDPăJLWRUUHDOWRFPDLGXPQHDYRDVWUă
VSXQHĠLDVWD'HúLQHDPVWUăGXLWVăYăVFRDWHPWRDWHJUHúHOLOHJUDPDWLFDOHGLQWH[WVSHUFăQX
YHGHĠL R MLJQLUH vQ DFHVW IDSW 0XOĠXPLP DQWLFLSDW 'DU DP DYHD R FXULR]LWDWH XQ SUHRW FDUH
VFULH SUHFXP XQ DQDOIDEHW D WHUPLQDW )DFXOWDWHD GH 7HRORJLH vQDLQWH GH D DEVROYL *LPQD]LXO"
(VWHIRDUWHJUDYGDFăXQWHRORJQXPDLVSXQHPÄSUHRW´VFULHPDLUăXGHFkWXQFRSLOGLQFODVHOH
SULPDUH
ÌQPHVDMXOSRVWDWDĠLHYLWDWVXERULFHIRUPăVăDERUGDĠLSUREOHPDFDQRQLFLWăĠLL%LVHULFLLGLQ
FDUH GXPQHDYRDVWUă IDFHĠL SDUWH FD VOXMLWRU OD 3DURKLD 5RSFHD GLQ UHJLXQHD &HUQăXĠL 'LQ
DFHDVWăSULFLQăPăVLPWQHYRLWVăYăLQIRUPH]SUHFXPQHvQYDĠă0kQWXLWRUXO,LVXV+ULVWRV„Ci
cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da, da; úi ceea ce este nu, nu; iar ce e mai mult decât
acestea, de la cel rău este” (Y0DWHLFDSYHUV 
3ULQIHOXOvQFDUHYDĠLDGUHVDWGRULĠLVăOăVDĠLLPSUHVLDGHSUHRWFDQRQLFRUWRGR[vQWRDWă
UHJXOD FDUH DYHUWL]HD]ă FUHúWLQLL SH FDUHL SăVWRUHúWH vQ VDWXO VăX 3URILWkQG GH FRQMXQFWXUD Fă
VXQWHĠL SUREDELO VLQJXUXO SUHRW GLQ ORFDOLWDWHD 5RSFHD MXFDĠL IRDUWH ELQH UROXO GH WăLQXLWRU DO
DGHYăUXOXL 1X HVWH XQ PRWLY SHQWUX FDUH DU WUHEXL Vă Yă EXFXUDĠL SHQWUX Fă LDUăúL UHYHQLP OD
&XYkQWXO 6ILQWHL (YDQJKHOLL FDUH ]LFH„Voi sunteĠi din tatăl vostru diavolul úi vreĠi să faceĠi
poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător de oameni úi nu a stat întru adevăr,
pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieúte minciuna, grăieúte dintru ale sale, căci este
mincinos úi tatăl minciunii” (Y,RDQFDSYHUV /XDĠLvQFDOFXOGRDUSDUWHDFXPLQFLXQD
SHFDUHRHYLGHQĠLD]ă+ULVWRV
6SXQHDP Fă SURILWkQG GH FLUFXPVWDQĠD Fă VXQWHĠL SUREDELO VLQJXUXO SUHRW ÄRUWRGR[´ GLQ
ORFDOLWDWH DVFXQGHĠL IDSWXO Fă GLQ GDWD GH  RFWRPEULH  VLQJXUD %LVHULFă 2UWRGR[ă
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UHFXQRVFXWă GH 3DWULDUKLD (FXPHQLFă GH &RQVWDQWLQRSRO KWWSVZZZSDWULDUFKDWHRUJ
FRPPXQLT  HVWH 3DWULDUKLD 2UWRGR[ă D .LHYXOXL úL 8FUDLQHL SULQ 7KRPRVXO DFRUGDW GH
3DWULDUKXO (FXPHQLF %DUWRORPHX KWWSVZZZSDWULDUFKDWHRUJSDWULDUFKLNRVNDLV\QRGLNRV
WRPRVFKRUHJHVHRVDXWRNHSKDORXHNNOHVLDVWLNRXNDWKHVWRWRVHLVWHQHQRXNUDQLDLRUWKRGR[RQ
HNNOHVLDQ 
ÌQFRQIRUPLWDWHFXDFHVWHGRFXPHQWHUHGDFWDWHGH6IkQWXO6LQRGDO3DWULDUKLHL(FXPHQLFH
GXPQHDYRDVWUăDYH܊LVWDWXWXOGHÄVFKLVPDWLF´FRQWLQXkQGDYăvQFKLQDVSUH.UHPOLQúLQXVSUH
3DWULDUKLD (FXPHQLFă R HQWLWDWH LVWRULFă úL PDPă D 3DWULDUKLHL 0RVFRYHL QLFLGHFXP ILLFă
SUHFXP vQFHUFDĠL Vă LQVLQXDĠL Ä&D]DFRSDWLD´ GH FDUH GDĠL GRYDGă SULQ DFHVWH IRUPXOăUL Yă
LQFOXGHvQFXYkQWXOGHGRMDQăDOGXPQH]HLHVFXOXL$SRVWRO3DYHOFDUH]LFH„unii au schimbat
adevărul lui Dumnezeu în minciună úi s-au închinat úi au slujit făpturii, în locul Făcătorului”
5RPDQLFDSYHUV 'XPQHDYRDVWUăDPăJLĠLRFRPXQLWDWHQHYLQRYDWăúLQDLYăFă7DLQHOH
SH FDUH OH VăYkUúLĠL vQ %LVHULFD VDWXOXL VXQW YDOLGH vQVă FRQIRUP GHFL]LHL 3DWULDUKLHL 0DPH ±
(FXPHQLFH±VXQWHĠLVFKLVPDWLF'HVSUHVFKLVPDWLFL6ILQWHOH&DQRDQHYRUEHVFIRDUWHPXOWGDU
QHUH]XPăPVăYăFLWăPXQXOVLQJXUGHFDUHSUREDELOQXDĠLDX]LWSkQăDFXPILLQGSUHRFXSDWFX
FHOHSHUVRQDOH
&$1218/$/6),1ğ,/25$32672/,„Dacă cineva cu cel scos de la împărtăúire
(schismatici) măcar, în casă de s-ar ruga împreună, acesta să se afurisească”>$SRVWROLFFDQ
$QWLRKLDFDQ&DUWDJLQDFDQ@3ULQDFHVWFDQRQYăFRPXQLFăIăUăvQGRLDOăFKLDU
&DUWHD 6ILQWHORU &DQRDQH Ä3LGDOLRQXO´  Fă ILLQG VFRV GH OD vPSăUWăúLUHD FX 3DWULDUKLD
(FXPHQLFăVXQWHĠLLGHQWLFXQXLHUHWLFSHQWUXFăSHGHDSVDÄDIXULVLULL´VHDSOLFăvQDFHODúLFKLSúL
VFKLVPDWLFLORUGDUúLHUHWLFLORU &DQRQXO$SRVWROLF 
'XPQHDYRDVWUăVXQWHĠLXQXOGLQWUHvQFKLQăWRULLODRDPHQLFXP]LFH$SRVWROXO3DYHOúLQX
DO)ăFăWRUXOXL WXWXURUFDUH„face să răsară soarele úi peste cei răi úi peste cei buni úi trimite
ploaie peste cei drepĠi úi peste cei nedrepĠi” (Y0DWHLFDSYHUV 3UHVXSXQHĠLFăQLPHQL
GLQWUHFHLFHQXIDFDVFXOWDUHGHWkQăUD3DWULDUKLHD0RVFRYHLVXQWVOXMLWRULIDOúL(LELQHHVWH
DEVXUGVăFUHGHĠLDFHVWOXFUXSHQWUXFăvQOXPHVXQWGHğăULFăURUDVHDQH[HD]ăQXPHURDVH
SURYLQFLL DXWRQRPH ÌQ DSURDSH WRDWH VWDWHOH OXPLL VXQW %LVHULFL 2UWRGR[H FDUH QX DSDUĠLQ GH
3DWULDUKLD 0RVFRYHL FL QXPDL  %LVHULFD (VWRQLDQă  D /LWXDQLHL  0LWURSROLD 5HSXEOLFLL
0ROGRYD úL  D 8FUDLQHL &D OLVWă D VWDWHORU DIODWH VXE MXULVGLFĠLD 0RVFRYHL DSDU GLQ YUHPHD
IRVWHL 8566 XUPăWRDUHOH  5XVLD  8FUDLQD  %HODUXV  0ROGRYD  $]HUEDLGMDQ 
.D]DKVWDQ  .vUJv]VWDQ  /HWRQLD  /LWXDQLD  7DGMLNLVWDQ  7XUNPHQLVWDQ 
8]EHNLVWDQ(VWRQLDVWDWHUDSRUWDWODQXPăUXOGHGHğăUL«1XHVWHGHORFFDQRQLFFD
vQ ]LXD GH DVWă]L Vă QH vQFKLQăP GHFL]LLORU IRVWHL 8566 GH DQH[DUH D XQRU VWDWH vQ PRG
QHFDQRQLFSROLWLFúLDEX]LY
'H FHDODOWă SDUWH GXPQHDYRDVWUă VXQWHĠL FDSDELO Vă DFX]DĠL WRDWH 3DURKLLOH GLQ 8FUDLQD
FDUHQXVHvQFKLQă3DWULDUKXOXLUXVFăVXQWVFKLVPDWLFHúLvQFRQFOX]LHQXPDLODGXPQHDYRDVWUă
vQ %LVHULFă VH SRJRDUă 'DUXO 'XKXOXL 6IkQW ğLQ Vă Yă LQIRUPH] Fă vQ 8FUDLQD DVFXOWă GH
3DWULDUKLD5XVăGRDUGLQQXPăUXOGH3DURKLLúL0ăQăVWLULFHHDFHUHSUH]LQWăPDLSXĠLQGH
XQ VIHUW GLQ WRDWă 8FUDLQD 5HVWXO DGLFă  GLQWUH 3DURKLLOH 8FUDLQHQH VXQW vQ VXERUGLQHD
3DWULDUKLHL(FXPHQLFHSULQILOLHUD.LHYXOXLúLREXQăSDUWHGLQHOHILLQGGHSHQGHQWHGH%LVHULFD
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ÎNALT PREA SFINȚIA SA,
DOCTOR HONORIS CAUSA ONUFRIE (OCTAVIAN) POP,
ARHIEPISCOP DE BERGAMO, ȘI MITROPOLIT
AL MITROPOLIEI AUTONOME CREȘTIN ORTODOXE
DUPĂ CALENDAR PATRISTIC ÎN ITALIA

LA 63 ANI DE VIAȚĂ
Înalt Prea Sfinția Sa, Conf. univ. dr. Onufrie (OCTAVIAN) POP, s‑a născut la 22
octombrie 1956, în comuna RODNA, județul Bistrița-Năsăud (România), fiind cel
de-al doilea copil al părinților SIMION și MARIA, agricultori. În comuna natală, a
urmat Școala Generală de 8 ani, pe care a absolvit-o în anul 1971. În toamna aceluiași
an, s-a înscris la Școala Profesională de Construcții din orașul DEJ, județul Cluj
(România), pe care a absolvit-o în luna iunie 1973, calificându-se în meseria de
instalator, instalații tehnico-sanitare și de gaze. Între anii 1973 - 1974 a lucrat ca
lăcătuș-mecanic – instalații, la Exploatarea Minieră RODNA. În perioada 20 sep
tembrie 1974 – 5 ianuarie 1976 a satisfăcut stagiul militar la U.M. 01386/II ROMAN,
jud. Neamț (România). De la 1 februarie 1976 până la 1 februarie 1977, a lucrat tot la
Exploatarea Minieră (România) RODNA, ca maistru mecanic – instalații în subteran,
după care s-a hotărât să plece la mănăstire și să îmbrace haina monahală.
La data de 2 februarie 1977, a intrat ca frate la MĂNĂSTIREA NEAMȚ, județul
Neamț (România), din cadrul Mitropoliei Moldovei și Sucevei, avându-l ca stareț pe
regretatul duhovnic și arhimandrit EFREM CHISCARIU. După șase luni de ascultare, ca
ucenic la stăreția mănăstirii, la 6 august 1977, a primit binecuvântarea de a purta
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reverenda și a fost tuns întru rasofor, primind numele de OLIVIAN. La 1 septembrie
1977, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire patriarh IUSTIN MOISESCU, pe
atunci mitropolit al Moldovei și Sucevei, s-a înscris la Seminarul Teologic Ortodox de
la MĂNĂSTIREA NEAMȚ, unde, în urma examenului de admitere a intrat al treilea.
La data de 15 septembrie 1978, s-a transferat la Seminarul Teologic Ortodox
BUCUREȘTI și a fost închinoviat la Mănăstirea CĂLDĂRUȘANI, din județul Ilfov
(România). Aici a îndeplinit mai multe ascultări printre care și cea de econom al
mănăstirii. La 9 iunie 1979, în ajunul praznicului Rusaliilor, la slujba vecerniei, a depus
voturile monahale la Biserica MĂNĂSTIRII CĂLDĂRUȘANI devenind monahul
OLIVIAN. În toamna aceluiași an, a fost transferat în interes de serviciu la MĂNĂS
TIREA SINAIA, județul Prahova (România), ca supraveghetor muzeu. Anul următor
(1980) începând cu data de 1 iulie, a fost transferat tot în interes de serviciu la
MĂNĂSTIREA COCOȘ, jud. Tulcea (România), tot ca supraveghetor muzeu, primind și
ascultarea de secretar și contabil al mănăstirii. La 5 octombrie 1980, a fost hirotonit
ierodiacon de către regretatul Arhiepiscop dr. ANTIM NICA al Tomisului și Dunării de
Jos. După hirotonie, a urmat cursurile la zi ale Seminarului Teologic din BUCUREȘTI,
slujind ca diacon la Biserica Seminarului „Radu Vodă” BUCUREȘTI. La sesiunea din
iunie 1982, după susținerea examenului de diplomă, a devenit absolvent al
Seminarului Teologic Ortodox BUCUREȘTI, cu media 7,50%. După absolvire, la
cererea sa, a primit Înalta binecuvântare a Prea Fericitului Părinte Patriarh IUSTIN
MOISESCU de ieșire din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, stabilindu-se în cadrul
Arhiepiscopiei Timișoarei și Caransebeșului, la Mănăstirea „Izvorul Miron” ROMÂN
EȘTI, Jud. Timiș (România), cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Dr. NICOLAE
CORNEANU, Mitropolitul Banatului. În perioada 1 iulie – 1 noiembrie 1982, a slujit ca
diacon la această mănăstire, după care a fost transferat în interesul serviciului ca
preot duhovnic la Mănăstirea “Sfântul Ilie de la Izvor” BOCȘA-VASIOVA, județul CarasSeverin (România). Aici a fost hirotonit ieromonah la 6 noiembrie 1982, în Catedrala
Mitropolitană din TIMIȘOARA, de către Prea Sfințitul Episcop Dr. TIMOTEI SEVICIU al
Aradului, Ienopolei și Hălmagiului, pe atunci episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Timișoarei și Caransebeșului. Timp de aproape 3 ani de zile, aici a fost angrenat într-o
serie de lucrări de restaurare, pictură și reconstrucție la Biserica mănăstirii, clădirile
anexe și gardurile ce împrejmuiau mănăstirea. La 13 mai 1984, lucrările pe care le-a
realizat, au fost binecuvântate de către Prea Sfințitul Episcop Dr. TIMOTEI SEVICIU,
prin resfințirea bisericii, îmbrăcată în haină de sărbătoare, prin noua pictură realizată
și lucrările de reparații, iar pentru munca și osteneala depusă i s-a acordat distincția
de SINGHEL, prin hirotesie. În perioada anilor petrecuți la Mănăstirea BOCȘAVASIOVA, si-a continuat la seral cursurile Liceului Industrial Nr. 2 din BOCȘA-VASIOVA,
în anul 1985, promovând anul IV, după care s-a transferat la Liceul “Traian Vuia”
FĂGET, jud. Timiș (România). Ca om de inițiativă și bun organizator, a fost transferat
din nou, tot în interesul serviciului, la Mănăstirea “Izvorul Miron” ROMÂNEȘTI, jud.
Timiș, începând cu data de 1 septembrie 1985, pentru a o restaura și de a o repune în
circuitul turistic național și internațional.
În toamna aceluiași an, s-a înscris la Liceul “Traian Vuia” din FĂGET, în anul V, curs
seral, pe care l-a absolvit în sesiunea iunie 1986, când în urma susținerii examenelor
de diplomă și bacalaureat, a obținut media 7,25%. La Mănăstirea “Izvorul Miron”
ROMÂNEȘTI, a realizat lucrări de amenajare, restaurare, reconstrucție și pictură atât
la biserică, cât și la clădirile anexe, fapt ce a făcut ca la 20 iulie 1987, de sărbătoarea
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hramului, sărbătoare ce coincidea și cu aniversarea a 75 de ani de la punerea pietrei
de temelie a Bisericii mănăstirii, de către cel care a ctitorit-o, Dr. ELIE MIRON CRISTEA,
primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, să i-se acorde prin hirotesie, de către
Înalt Prea Sfințitul Părinte Mitropolit al Banatului Dr. NICOLAE CORNEANU, distincția
de PROTOSINGHEL. În calitate de conducător al mănăstirii, a reușit să formeze o
obște monahală, ce în anul 1994 număra 7 viețuitori. La 1 octombrie 1988, după
susținerea examenului de admitere, din luna iulie 1988, s-a înscris în anul I la
Institutul Teologic de Grad Universitar SIBIU, care după evenimentele din decembrie
1989, a devenit Facultatea de Teologie Ortodoxă “Andrei Șaguna” din cadrul
Universității “Lucian Blaga” județul SIBIU (România). În anul 1992, sesiunea iunie-iulie,
a devenit licențiat în teologie pastorală a acestei facultăți, susținând lucrarea cu
tema: „CANONIZAREA SFINȚILOR ÎN BISERICA ORTODOXĂ”, avându-l ca îndrumător
științific pe Arhid. Prof. Univ. Dr. IOAN N. FLOCA, obținând media 9,33%.
La sărbătoarea hramului din 20 iulie 1991, cu binecuvântarea Înalt Prea
Sfințitului Dr. NICOLAE CORNEANU, Mitropolitul Banatului, Biserica mănăstirii,
restaurată și repictată a fost târnosită (sfințită), de către vrednicul de pomenire
Episcop EMILIAN BIRDAS, pe atunci arhiereu-vicar al Episcopiei Aradului. În toamna
aceluiași an, la Mănăstirea “Izvorul Miron” ROMÂNEȘTI, județul Timiș (România), au
avut loc trei rasoforii și o tundere în monahism.
Tot aici, a pus bazele unei foi religioase intitulată sugestiv “VIAȚA MONAHALĂ”,
singura de acest gen (în acea perioadă), ce se adresa tuturor monahilor. Această foaie
religioasă apărea lunar și a avut colaboratori de marcă ai monahismului românesc.
Sub egida mănăstirii, au apărut și un număr de 20 cărți semnate de smerenia sa
conținând poezie, proză, articole și studii cu caracter pastoral-misionar, drept, etc.
Din dorința de a-și perfecționa studiile și de a-și lărgi orizontul de cunoaștere în
mai multe domenii de activitate, în anul 1991, s-a înscris și la Facultatea de Drept
“Nicolae Titulescu” CRAIOVA, din cadrul Universității CRAIOVA, pe care a absolvit-o în
luna iunie 1996 și a devenit licențiat al acesteia în sesiunea februarie 1997, susținând
lucrarea cu tema „RĂSPUNDEREA MATERIALĂ A PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN
MUNCĂ” obținând media 7,97%, având ca îndrumător științific pe Prof. Univ. Dr.
CONSTANTIN BELU. În luna iunie 1995, a înființat cu sprijinul Primăriei MARGINA, jud.
Timiș, ziarul local intitulat sugestiv „MARGINA” ce a apărut lunar și pe care l-a condus
ca redactor sef, până în luna septembrie 1995, când din motive financiare si-a încetat
apariția.
La 1 decembrie 1995, în urma mai multor solicitări de a pleca într-o altă eparhie,
a primit binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Părinte Mitropolit Dr. NICOLAE
CORNEANU, al Banatului, de a se reîntoarce la Mănăstirea CĂLDĂRUȘANI, din Județul
Ilfov (România), mănăstirea de metanie a părintelui Olivian.
Aici din lipsă de spațiu și de posturi în schema de personal, a primit o negație,
iar Arhiepiscopia Bucureștilor, i-a dat binecuvântarea de a se stabili în Arhiepiscopia
Târgoviștei, unde regretatul Arhiepiscop Dr. VASILE COSTIN, chiriarhul de atunci al
locului, l-a numit începând cu data de 1 februarie 1996, ca preot capelan militar la
CENTRUL DE REEDUCARE GĂEȘTI, jud. Dâmbovița (România), unde a lucrat până la 1
august 2006, când s-a pensionat și a trecut în rezervă cu gradul de locotenentcolonel.
Prin experiența acumulată de duhovnic și pedagog, văzând nevoile acestei
unități, a încercat să pună bazele unei activități moral-religioase de excepție. A
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întocmit programe de asistență moral-religioasă, iar la 12 iunie 1997, sprijinit de
cadrele unității și Centrul Eparhial TÂRGOVIȘTE, a pus bazele viitoarei biserici, ce
urma să fie închinată “Sfântului Ioan Gură de Aur” Arhiepiscopul Constantinopolului.
La 5 iulie 1997, au început lucrările de construcție a edificiului, ce au durat doar
trei luni de zile. La 15 septembrie același an, au început lucrările de pictură, realizate
de profesorul HORIA CERNAU din TÂRGOVIȘTE, ajutat de deținuții MARIUS POP și
RADU EMILIAN, iar la 13 noiembrie 1997, când se face pomenirea Sfântului Ioan Gură
de Aur, Biserica nou construită, a fost târnosită (sfințită) de vrednicul de pomenire
Arhiepiscop Dr. VASILE COSTIN, Întâistătătorul Bisericii Dâmbovițene.
Pentru munca și osteneala depusă, Arhiepiscopia Târgoviștei i-a acordat
„DIPLOMA DE APRECIERE” nr. 4321/11 noiembrie 1997, iar Prea Fericitul Părinte
Patriarh TEOCTIST ARĂPAȘU, al Bisericii Ortodoxe Române, prin GRAMATA PATRIAR
HALĂ Nr. 326/13 noiembrie 1997, i-a acordat “CRUCEA PATRIARHALĂ”.
La Centrul de Reeducare GĂEȘTI, județul Dâmbovița (România), unde a lucrat ca
preot militar, a pus bazele unei reviste, sugestiv intitulată “LUMINĂ ȘI SPERANȚĂ”, ce
a apărut trimestrial începând cu anul 1996 și până în anul 2006, o revistă de cultură,
opinie și informare, ce a depășit granițele țării și se bucura de o largă apreciere.
Tot din anul 1996, prin grija sfinției sale, la Centrul de Reeducare GĂEȘTI, a luat
ființă Cabinetul de Asistență Religioasă, care din 1999, s-a transformat în Biroul de
Asistență Religioasă, dotat cu bibliotecă, icoane, colecții de ziare și reviste, etc.
În vederea aprofundării studiilor absolvite, în anul 1998, s-a înscris la cursurile
postuniversitare ale Facultății de Drept „Nicolae Titulescu” CRAIOVA, pe care le-a
absolvit în anul 1999 susținând lucrarea de disertație cu tema: „CONSIDERAȚII
TEORETICE ȘI PRACTICE ALE TEORIEI GENERALE A DREPTULUI PRIVIND LEGALITATEA
ȘI CONSTITUȚIONALITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE”, sub îndrumarea Prof. Univ.
Dr. IULIAN NEDELCU obținând media 10. În paralel cu aceste cursuri a urmat și
cursurile postuniversitare ale Universității „Politehnica” TIMIȘOARA, pe care le-a
absolvit tot în anul 1999, susținând lucrarea de disertație cu tema: „MANAGEMENTUL
RESURSELOR UMANE. SISTEMUL. LOC DE MUNCĂ. STRUCTURĂ ȘI FUNCȚIONARE.
PARAMETRII. PERFORMANȚA ȘI OBOSEALA”, sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. IOAN
PUGNA, obținând media 9,40%.
În urma examenului de admitere, susținut în luna ianuarie 1999 la Academia de
Științe a Republicii Moldova – Institutul de Filozofie, Sociologie și Drept CHIȘINĂU, a
devenit doctorand în specialitatea: 12.00.08. (Drept Penal, Criminologie și Drept
Penitenciar). La data de 27 aprilie 2001, a susținut public teza de doctorat intitulată:
„CAUZELE CARE ATENUEAZĂ ȘI AGRAVEAZĂ PEDEAPSA”, la Academia de Politie
„Stefan cel Mare” din CHIȘINĂU, sub conducerea științifică a Prof. Univ. Dr.
ALEXANDRU BOROI, de la Academia de Politie „Al. Ioan Cuza” BUCUREȘTI - România
și a consultantului științific, Conf. Univ. Dr. VALERIU BUJOR, fostul rector al
Universității de Criminologie – CHIȘINĂU, R. Moldova, consiliul științific specializat al
acestei academii conferindu-i titlul de „DOCTOR ÎN ȘTIINȚE JURIDICE” (conform
Diplomei de Doctor seria D.R. nr. 1280/21 iunie 2001, eliberată de Comisia Superioară
de Atestare a Republicii Moldova).
La data de 20 august 1999, Senatul Universității de Criminologie Chișinău Republica Moldova, prin Ordinul nr. 43/p, l-a numit prin cumul, asistent universitar la
catedra de “Drept Public” (pentru anul universitar 1999-2000).
La data de 28 august 2000 tot Senatul Universității de criminologie Chișinău -
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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 Universității de Criminologie CHIȘINĂU
– R. Moldova, prin Ordinul nr.17/U.P.Pc., l-a numit, prin cumul, în funcția de lector
universitar, la catedra de „Drept Public”.
La data de 27 decembrie 2001, în baza hotărârii aceluiași senat al fostei
Universității de Criminologie CHIȘINĂU - R. Moldova prin Ordinul 24b/U.P.Pc., a fost
numit prin concurs în funcția de lector universitar superior la Catedra de
„Criminologie și Drept Penal”.
Prin ordinul nr.78 U.P.P./30 august 2002 al Senatului fostei Universității de
Criminologie CHIȘINĂU – R. Moldova, a fost numit, prin concurs, în funcția de
conferențiar interimar la Catedra de „Criminologie și Drept Penal” pentru anul
universitar 2002-2003.
Prin ordinul 41/p din 13 septembrie 2003, Senatul Academiei de Drept din
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 în funcția de conferențiar
universitar interimar la Catedra de Drept, a Facultății de Drept din cadrul Universității
de Stat “Alecu Russo” din Bălți - Republica Moldova.
Prin ordinul 05.277 din 29 august 2005 a fost angajat pe o perioadă de 5 ani,
titular la Catedra de Drept Public în funcția de conferențiar universitar la Facultatea
de Drept din cadrul Universității de Stat “Alecu Russo” din Bălți - 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 – 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 interuniversitară și ghidare în carieră la Institutul de Științe Penale și Criminologie
Aplicată – Republica Moldova, pentru anul universitar 2018-2019.
Senatul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată din Moldova, prin
Hotărârea nr. 6 din 26 octombrie 2018, îi conferă titlul onorific de DOCTOR HONORIS
CAUSA, pentru merite deosebite în propagarea criminologiei și științelor penale.
Prin ordinul 253-P din 1 aprilie 2019 a fost transferat din postul de cercetător
științific superior la Departamentul de investigații științifice, cooperare interuniversitară și ghidare în carieră, în postul de conferențiar universitar la
Departamentul de psihologie, securitate și drept (Secția de criminologie, științe
juridice și securitate privată), începând cu data de 1 aprilie 2019.
În perioada anilor 1990-2019, a publicat un număr de 130 lucrări, 92 dintre ele
apărând în colecțiile: pastorală, juridică și psihopedagogică, iar celelalte fiind de
proză, poezie, istorie, sociologie și tehnologie. Între anii 1985-2019, a publicat în
diferite ziare (periodice și cotidiene) dar și în reviste din țară și străinătate, un număr
de 200 predici, 1255 articole și studii (diferite domenii), 127 poezii și 33 de articole
cu caracter pastoral în limba franceză, recenzând un număr de 114 cărți și prefațând
12 cărți ale unor autori diferiți.
Fără să fim lipsiți de modestie, trebuie să spunem că despre viața și scrierile sale,
s-au scris 16 cărți semnate de autori diferiți.
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Pe parcursul anilor, a primit în semn de apreciere, pentru activitatea publicistică
și literară, mai multe diplome, distincții și premii.
Între anii 1995-2019, a participat la diferite congrese, conferințe și simpozioane,
atât în țară cât și în străinătate, unde au fost dezbătute probleme de interes național
și mai ales de reforma penitenciară, la fiecare participare, având cate o intervenție și
prezentând câte un referat.
Aproape 365 de publiciști și gazetari, au consemnat în presa scrisă din țară și
străinătate între anii 1990-2019 despre lucrările și activitatea publicistică, dar și
edilitar gospodărească a smereniei sale.
În anul 1999 a înființat și Buletinul „CUVÂNT ȘI SUFLET” al Bisericii “SFÂNTUL
IOAN GURĂ DE AUR” din cadrul Centrului de Reeducare GĂEȘTI, județul Dâmbovița
(România), ce apărea trimestrial, iar din anul 2001, a fondat și revista sugestiv
intitulată „PHOENIX”, revista semestrială ce oferea minorilor și cadrelor posibilitatea
de a-și publica materialele și de a le face cunoscute cititorilor, iar în anul 2008 a
înființat Revista „HRANĂ PENTRU SUFLET” a Mitropoliei Autonome Creștin Ortodoxe
după Calendar Patristic, în Italia, cu sediul la Bergamo, care apare până în prezent.
Din cele prezentate, se poate vedea, că viața pe care a parcurs-o, nu a fost o
viață liniștită și nici ușoară, trebuind de tânăr să-și ia soarta în mâini, să trăiască
numai printre străini, departe de casă și de cei dragi. Valurile acestei vieți, l-au purtat
de-o parte și de alta a ei, având de-a face cu oameni buni, mai puțin buni, cu oameni
răi, dar și cu oameni plini de credință, cu suflet mare și cu frică de Dumnezeu.
Faptul că a fost slujitorul Lui DUMNEZEU, și că mai bine de 10 ani, și-a desfășurat
activitatea într-un Centru de Reeducare (Penitenciar) ca preot militar (locotenent
colonel) iar 11 ani, în calitate de arhiereu și misionar în Italia și Europa, la Mitropolia
Autonomă Creștin-Ortodoxă după Calendar Patristic din Italia, cu sediul la Bergamo,
considerăm că această slujire, a fost chemarea celor pe care i-a păstorit, tineri certați
cu legea, și de multe ori respinși de societatea din care au făcut parte, și care pe bună
dreptate au avut nevoie de un prieten adevărat, ca să se roage în permanență pentru
ei, ajutându-i în felul acesta să-și revină, dar și să se ridice din „noroiul în care au
căzut”, dar și o mângâiere pentru credincioșii care sunt departe de casă, plecați
pribegi printre străini să câștige o viață mai bună.
A pus și v-a pune suflet în tot ceea ce face, căutând în permanență să-i ajute pe
toți cei care sunt în suferință, și-n necazuri, atât cât Dumnezeu îl va ține pe pământ
binecuvântat. Se va ruga neîncetat pentru pacea a toată lumea, cerând de la bunul
Dumnezeu să-l țină sănătos, să-și poată mântui sufletul și să poată contribui la
rându-i ca duhovnic și la mântuirea altora, iar ca dascăl să contribuie la formarea
tinerei generații sănătoase, și cu frică de DUMNEZEU.
Ca orice om trecut prin multă suferință și necazuri, nu-si mai dorește nimic de la
această viață pământească și trecătoare, și nici de la oamenii vremurilor pe care le
trăim și care și ei sunt trecători, ci caută să dea slava lui Dumnezeu pentru toate cele
primite în cei 63 de ani de viață și 38 de ani de slujire la altarul credinței ca preot și
duhovnic, dintre care, 11 ani, ca arhiereu și 20 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 2019 DE LA HRISTOS,
A ÎNALT PREA SFINŢITULUI PĂRINTE
DR. ONUFRIE POP
ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT AL
MITROPOLIEI AUTONOME CREŞTIN ORTODOXE DE BERGAMO ŞI EUROPA
Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul!
Bucuria Naşterii Lui Hristos să vă încălzească prin cu cele mai înalte vibraţii
sufleteşti, iar anul 2020, să fie pentru frăţiile voastre unul îmbelşugat, încununat cu
progrese familiare, personale şi profesionale!
Naşterea Lui Hristos este cel mai semnificativ eveniment pentru istoria omenirii, de
la facere lumii şi până în zilele noastre. Momentul a fost mult aşteptat din vechime,
prevestit cu câteva sute şi chiar mii de ani. Când a sosit momentul să se împlinească
premoniţiile antice, S-a Născut Pruncul, dintr-o copiliţă, Fecioară, cu numele Maria, care
era luată în grijă de bătrânul Iosif. Acesta a trăit până la vârsta de 110 ani, adică până la
împlinirea vârstei de 13 ani ai Mântuitorului Iisus Hristos. În anul Naşterii Sale, bătrânul
Iosif avea vârsta de 97 de ani, conform celor mai timpurii scrieri ale Părinţilor Bisericii
din primele 3 secole.
Apostolul Pavel spune: „cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a
arătat în trup” (I Timotei, cap. 3, vers. 16). Adică, Cel ce a făcut toate şi prin care toate au
luat fiinţă, acum se întrupează şi vine în întâmpinarea oamenilor care se ridică dintr-o
rătăcire de peste 5000 de ani. Pe aceştia-i primeşte cu bucurie înapoi, la sânurile Sale
Părinteşti. Într-un cuvânt, „cel vechi de ani şi veşnic de zile, binevoieşte să se facă prunc
nou”, ca prin pruncia Lui să ne înnoiască şi pe noi.
Acelaşi Apostol Pavel mai zice: „roadele Duhului sunt: dragostea, bucuria, pacea,
îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia;
împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit
trupul împreună cu patimile şi cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să şi umblăm. Să
nu fim iubitori de slavă deşartă, supărându-ne unii pe alţii” (Epistola către Galateni, cap. 5,
vers. 22-26). Cea mai mare roadă a Duhului, care trebuie să fie prezentă în sufletele
fiecărora dintre noi, este dragostea. Unde dragoste nu este, lipseşte orice îndestulare.
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Mântuitorul Hristos vorbeşte despre dragoste: „Căci Însuşi Tatăl vă iubeşte pe voi,
fiindcă voi M-aţi iubit pe Mine şi aţi crezut că de la Dumnezeu am ieşit” (Evanghelia lui
Ioan, cap. 16, vers. 27). Dacă ura, mânia, supărarea şi răutatea sunt întâlnite la oameni,
virtutea care se găseşte şi la om şi la Dumnezeu, este dragostea, sau iubirea. Această
sărbătoare pe care o parcurgem aceste 3 zile pas cu pas, este cu adevărat un praznic al
iubirii Lui Dumnezeu; căci precum ne arătăm noi dragostea faţă de El, înzecit ne dă şi El
dragostea Sa care nu a avut şi nu are margini.
În ziua Naşterii Lui Hristos, bucuria aceasta care ne răscoleşte sufletele, acoperă
orice întristare. Este una dintre stările ce ne arată că în viaţa noastră are loc o schimbare
şi dacă suntem conştienţi să o fructificăm, ea va fi din bine spre şi mai bine. Este un
înaintemergător al fericirii noastre trupeşti şi sufleteşti, vremelnice şi veşnice. Dacă de
multe ori îl acuzăm pe Dumnezeu pentru eşecurile noastre, acum este momentul să ne
aducem aminte, că poate n-am păstrat tot anul dragostea, bucuria şi sentimentele
duhovniceşti din această minunată zi. De aceea, înaintaşii noştri numeau creştinismul
„sărbătoare” sau „bucurie”, adică sărbătoarea bucuriei, care nu se petrece într-o singură
zi din an, ci ar trebui să fie prezentă în vieţile noastre tot restul anului calendaristic.
Dreptul la o nouă viaţă, prin Naşterea Pruncului Hristos, a fost dat Apostolilor şi
Ucenicilor Săi, care l-au urmat cu femeile, copiii şi bătrânii lor, trăind după învăţătura
Lui Dumnezeu, care a fost dată prin Sfânta Sa Evanghelie. Acelaşi drept al înnoirii îl au şi
creştinii din zilele noastre, după cum zice Hristos: „Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va
naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu”
(Evanghelia lui Ioan, cap. 3, vers. 5). Reînnoirea omului este clar că reprezintă Taina
Sfântului Botez; dar, vreau să observăm încă ceva: omul prin Botez primeşte privilegiul
de a intra în Împărăţia Lui Dumnezeu, sau, de ce nu, în creştinismul mântuirii. Ce
înseamnă a te înnoi? A-ţi schimba viaţa, a revizui toate faptele şi trăirile sufleteşti în
fiecare zi, să rămâi precum o haină nouă, sau un lucru nou şi strălucitor. Acesta este
creştinismul care, poate, din nefericire nu se mai conservă la justa sa însemnătate,
practică mod de aplicare; dar, măcar noi, care suntem ca nişte copilaşi în jurul Pruncului
nou Născut, Hristos Dumnezeu, să ne străduim şi înnoirea noastră ce începe cu această zi,
să nu se mai degradeze duhovniceşte pe viitor.
Iubiţi fraţi creştini,
Anii pe care i-am petrecut în occident au depăşit un deceniu; dar, cum spune Sfântul
Ioan Gură de Aur: „Slavă Lui Dumnezeu pentru toate” şi eu mă bucur că sunt încă o dată
în mijlocul frăţiilor voastre, aici în Sfânta Biserică, dar şi prin citirea cuvântului pastoral,
în celelalte Parohii din Europa. Aceşti ani nu au fost nici grei, dar nici uşori, fiind departe
de casă, de pământul unde ne-am născut, am copilărit şi am crescut. Uneori ne este greu
fiecăruia. Avem acasă toţi oamenii frumoşi, toate rudele şi nu avem cum să uităm acele
tradiţii bogate, care s-au împământenit în sărbătorile noastre. Aici totul este mai rece, mai
sec; dar, mulţumim Lui Dumnezeu că avem o Biserică în care să ne adunăm şi unde să
aducem un colţişor din Ţara noastră dragă. Marele poet Grigore Vieru zicea: „Am o
singură Patrie mamă. Restul sunt doar ţări”. Câtă profunzime într-o propoziţie?!
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Printre străini, suntem ca şi singuri; dar, să nu uităm zicala: „cine crede, niciodată
nu este singur!”. Unele dintre creştinele noastre îşi cheltuiesc anii cei mai frumoşi din
viaţă, îngrijind de bătrânii altor ţări, pentru că la noi încă lucrurile nu s-au aşezat prea
bine. Dacă viaţa nu ni se pare uşoară, vreau să ne încurajăm unii pe alţii, iar dacă cineva a
străbătut aceste cuvinte cu o oarecare întristare, să ne întoarcem puţin în timp, în urmă
cu 2000 de ani. O copilă de nici măcar 18 ani, aducea pe lume Pruncul care se cheamă
Hristos. Ea însăşi era un copil. Părinţii ei Ioachim şi Ana murise de multă vreme, iar
acum era în grija bătrânului Iosif, care era atât de vârstnic, încât l-ar fi putut socoti
străbunic.
Biata copilă era lipsită de sprijin. Pe o mână adormea Pruncul, iar pe cealaltă îl
ajuta pe Iosif. Când ar fi avut cea mai mare nevoie de ajutor, la vârsta de 13 ani ai Lui
Iisus, rămâne singurică şi continuă să-l crească cu mari greutăţi şi nevoi; dar, ea nu se
întrista, indiferent cât de greu a trecut peste impasuri. Şi iată, timpul a trecut, iar Pruncul
Acela a devenit Cel mai mare şi cel mai cunoscut om din istoria omenirii, la nivel mondial.
Mai presus de atât, ea l-a crescut pe însuşi Dumnezeu în braţele sale de copilă. Dumnezeu
nu uită niciodată ceea ce crezi, ceea ce trăieşti, dar mai ales ceea ce faci. Acum să ne
aducem aminte de un cuvânt al Mântuitorului, care zice: „Şi cel ce va da de băut unuia
dintre aceştia mici numai un pahar cu apă rece, în nume de ucenic, adevărat grăiesc vouă:
nu va pierde plata sa” (Evanghelia lui Matei, cap. 10, vers. 42). În aceeaşi Evanghelie,
Hristos zice iarăşi: „Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea
mici, Mie Mi-aţi făcut” (Evanghelia lui Matei, cap. 25, vers. 40).
Dacă înaintea Lui Dumnezeu este o mare faptă, a da de băut un pahar de apă rece
când este prea cald, unui copil, sau unui vârstnic, socotit şi el mic în putinţa de a se
descurca singur, câtă plată vor primi creştinele noastre care, îşi jertfesc luni sau ani din
viaţă să poarte grijă de cineva străin, dar care nu se poate descurca singur? Şi de cele mai
multe ori, îndurarea lor cea mare este stresul şi întristarea care vin din înţelese motive.
Poate că atunci când fusese tineri, aceşti oameni nu creau atâta întristare, fiind capabili să
se descurce singuri. Acum, ajunşi în lanţul neputinţelor vârstei, se manifestă într-un alt fel
şi din cauza acestor nedreptăţi ale bătrâneţii. Cinste celor care au grijă de ei, pentru care
primesc un salariu; dar, devotamentul, dragostea, dăruirea, indulgenţa, grija şi celelalte,
nu sunt salarizabile, ci sunt virtuţi scrise doar de către Dumnezeu. De aceea zice Hristos,
că oricine va da un pahar de apă rece cuiva…, nu spune că ai cheltuit foarte mult pentru
acest ajutor, ci pe cât pare de neînsemnat, pe atât de mare este şi pentru omul acela, dar şi
pentru Părintele nostru Creator.
Cred că dorul de casă este cea mai mare jertfă pe care o purtăm pe umeri în
Occident; dar, nici Apostolii Lui Hristos nu s-au bucurat multă vreme de patria lor, fiind
plecaţi ani de zile să propovăduiască Evanghelia Lui Dumnezeu şi să lumineze lumea. Iată
că mesajul lor a ajuns pe toate continentele lumii, dar mai mult decât mesajul, modul lor
de viaţă s-a făcut cunoscut tuturor, faptele lor şi dragostea emanată din tot lucrul pe carel înfăptuiau. De ce să nu fim şi noi nişte Apostoli ai bunătăţii, ai prieteniei şi ai dăruirii
unul către celălalt? Este o vorbă care spune că în post nu trebuie să mănânci carne, iar în
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restul anului nici carne de om. Proverbul creştinesc ne arată că nu îşi are rostul să stea
printre noi ura sau dezbinarea, dar mai ales mâncătoria şi dihonia care distrug vieţi.
Apostolul Pavel ne întăreşte, zicându-ne tuturor: „fraţilor, bucuraţi-vă! Desăvârşiţivă, mângâiaţi-vă, fiţi uniţi în cuget, trăiţi în pace şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu
voi” (Epistola a II-a către Corinteni, cap. 13, vers. 11). Aceleaşi gânduri ni le transmit şi
alţi Apostoli, dar şi foarte mulţi Sfinţi. În această privinţă, Sfântul Vasile cel Mare scrie:
„Este dramatic să pierdem prezentul, iar mai târziu să rechemăm trecutul”. De câte ori nu ne
pare rău de trecut, când ne dăm seama câte am fi putut face, sau câte păcate ne-au rămas
în cuget? Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „O zi de sărbătoare este şi starea aceea în care
tu te afli”. Într-adevăr, momentul acestor sărbători ne spulberă orice necaz, orice
supărare şi suntem gata să strângem mâna oricui ne-ar fi greşit în timpul anului. Aşa este
creştineşte, ca sărbătorile să fie înveselite şi luminate de oameni. Degeaba spunem
„Sărbători fericite”, dacă noi nu suntem fericiţi. Sărbătorile nu pot fi fericite, ci oamenii
pot fi, fericirea fiind starea cea mai înaltă prin care poate trece omul şi mai ales creştinul
Lui Hristos. Toată viaţa este o competiţie, la sfârşitul căreia culegem premiile şi roadele.
Sfântul Ioan Gură de Aur, în cartea intitulată „Omilii la Evanghelia lui Matei”, scrie
despre cei care au venit să vadă Pruncul nou Născut: „dar, mai bine spus, nici steaua n-ar
fi văzut-o dacă nu s-ar fi ridicat de acolo cu râvnă. Să ne ridicăm, dar, şi noi. Lasă-i pe toţi
ceilalţi să se tulbure! Noi să mergem bucuroşi la casa Pruncului! Să nu ni se potolească
dorul chiar dacă împăraţi, popoare şi tirani ne-ar tăia drumul! Aşa, vom depărta din calea
noastră toate greutăţile”.
Venind şi noi, în această zi Sfântă şi luminată, de mare sărbătoare pentru întreaga
creştinătate, să ne străduim şi să ne înnoim sufleteşte, nu oriunde, ci în braţele Lui
Dumnezeu, care ne-a creat; iar dacă ne-am abătut cu ceva, să ştim că nu poate un fiu să
greşească, cât poate Părintele Ceresc să ierte. De astăzi suntem din înnoiţi sufleteşte, de
astăzi să fim străini de orice supărare şi încununaţi cu pace, cu bucurie şi cu dragoste.
Astăzi este ziua în care nu doar Pruncul se Naşte, ci noi toţi, ne naştem din nou. De aceea,
mă rog bunului Dumnezeu să vă dăruiască o viaţă nouă, un an plin de progrese şi realizări
pe toate planurile, multă sănătate trupească şi sufletească şi un călduros:
La mulţi şi binecuvântaţi ani!
Hristos se Naşte, slăviţi-l! Hristos se coboară din ceruri, întâmpinaţi-l!
Al vostru rugător şi de bine voitor,
Dr. Onufrie Pop
Arhiepiscop şi Mitropolit de Bergamo
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DATA SFINTELOR PAŞTI ÎN ANII 2021 - 2050
2021
2 mai

2022
24 aprilie

2023
16 aprilie

2024
5 mai

2025
20 aprilie

2026
12 aprilie

2027
2 mai

2028
16 aprilie

2029
8 aprilie

2030
28 aprilie

2031
13 aprilie

2032
2 mai

2033
24 aprilie

2034
9 aprilie

2035
29 aprilie

2036
20 aprilie

2037
5 aprilie

2038
25 aprilie

2039
17 aprilie

2040
6 mai

2041
21 aprilie

2042
13 aprilie

2043
3 mai

2044
24 aprilie

2045
9 aprilie

2046
29 aprilie

2047
21 aprilie

2048
5 aprilie

2049
25 aprilie

2050
17 aprilie

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX DE STIL VECHI 2020 CU PASCALIA ANILOR 2021 – 2050
TIPĂRIT CU ÎNGRIJIREA ŞI BINECUVÂNTAREA ÎNALT PREASFINŢITULUI PĂRINTE
Dr. Dr. H.C. ONUFRIE POP – ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT DE BERGAMO
TELEFON: România: +40746829619 Italia: +393285906172 Web: www.octavianrodna.ro
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REGIM ALIMENTAR PENTRU SLĂBIT
ȘI PENTRU CEI CARE AU PROBLEME CU STOMACUL
DIMINEAȚA
Ora 7,00:
- pâine neagră prăjită sau integrală (o felie);
- corn integral (brioșă) (o bucată);
- cafea de orz cu lapte (capucino) cu
zaharină;
- lapte de soia sau lapte slab (degresat) fără
lactoză;
- ceai de romaniță, sunătoare, măceșe,
fructe de pădure, busuioc, tei, fructe, etc.
Ora 10:
- fructe proaspete: kiwi, mandarine,
clementine, mere acre, grepfrut etc.

PRÂNZ
Ora 13,00:
- grătar de carne de pui, pui, curcan, vițel și
pește și grătar de vițel;
- mâncărică din carne de pui (curcan, carne
de vițel);
- pește cu legume (fasole verde, salată,
ciuperci, spanac, roșii, ardei verde etc.) totul
fiert (fără ulei);
- pâine integrală prăjită (biscotată) (o felie);
– grisine
Ora 16:
- fructe proaspete: kiwi, mandarine,
clementine, mere acre, grepfrut etc.

SEARA
Ora 19;00:
- mâncărică de varză cu roșii, ceapă;
- mâncărica de fasole verde cu roșii și ceapa;
Preşedinte: Dr. Onufrie Pop

- mâncărică de conopidă cu roșii și ceapă
(totul fiert - fără ulei);
- linte (fiartă) cu puțină sare;
- năut (fiert) cu puțină sare;
- fasole verde (fiartă) cu puțină sare;
- conopidă (fiartă) cu puțină sare;
- vinete la cuptor, cu ceapă și puțin bulion;
- varză la cuptor cu ceapă, ardei verde și
bulion;
- dovleac la cuptor cu legume (roșii, ceapă și
ardei verde).
- broccoli (fiert);
- oua proaspete moi (trei pe săptămână);
- mâncărică de ciuperci sau ciuperci la
grătar;
- pâine integrală (biscotată) (o felie) sau
grisine integrale.
N.B.: se poate prepara zilnic salată de roșii,
castraveți și ceapă cu puțină brânză slabă și
fără lactoză – se mănâncă când ție foame.
Este interzis:
- morcovul, strugurii, prunele, merele dulci,
perele, portocalele, ananasul, apa
minerală, sucurile cu acid, Pepsi Cola, Cola,
Fanta etc.;
- zahărul;
- dulciurile de toate felurile;
- cafeaua;
- alcoolul;
- vinul;
- berea;
- orice altă băutură alcoolică;
- carnea de porc;
- carnea de vită;
- condimentele;
- uleiul de orice fel;
- crenvurștii de orice fel;
- salamurile de orice fel (tot ce este
procesat).
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