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4. POZIȚIA NOASTRĂ FAŢĂ DE DOCUMENTELE BIOMETRICE  
 

Având în vedere aceste vremuri tulburi pe care le trăim, considerăm necesar a exprima poziţia 

noastră cu privire la problema documentelor biometrice, o problemă pe care, alături de celelalte – ereziile 

ecumenismului, serghianismului, noul calendar – o vedem ca o piatră de încercare pentru creştinul 

ortodox. 

Încă de la început trebuie să amintim că cel dintâi judecător pământesc al faptei, cuvântului sau 

atitudinii unui om este propria sa conştiinţă, iar problema acceptării sau refuzului unui document despre 

care se ştie de multă vreme că încătuşează libertatea omului, nu doar sub aspect religios, ci şi social, se 

adresează mai întâi acestui judecător. Apocalipsa vorbeşte clar despre etape, pe care le putem vedea că se 

împlinesc pas cu pas în zilele noastre. Nu mai este un lucru surprinzător. Sfinţii Părinţi au proorocit de 

asemenea, aşternând în cuvinte ceea ce Duhul Sfânt le descoperea, iar atitudinea pe care aceste cuvinte 

ne-o insuflă se adresează dorinţei fiecăruia de a rămâne sau de a se desprinde de iubirea lui Hristos. Atâta 

vreme cât rămânem în încredinţarea Sfântului Apostol Pavel că „Nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici 

stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă 

făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul 

nostru” (Rom. 8:38,39), atâta vreme cât însăşi viaţa noastră nu îşi află sensul decât în Hristos şi nimic nu 

este mai presus de El, nici o temere nu ne poate învinge în alergarea noastră spre ţelul final al acestei vieţi 

trecătoare – mântuirea, câştigarea vieţii celei veşnice. 

De aceea, nici o suferinţă, oricât de cumplită, nu poate justifica un compromis cu satana, 

precum cel al acceptării actelor biometrice. 

Împotriva părerilor unor ierarhi ai Patriarhiei Române cum că scopul scuză mijloacele, noi 

mărturisim că în Ortodoxie nu se poate acţiona conform principiilor machiavelice şi nici un scop nu este 

îndeajuns de nobil încât să-şi scuze mijloacele. De aceea, cu toate că actele biometrice nu reprezintă 

lepădarea propriu-zisă despre care vorbeşte Sfântul Ioan Teologul, ele sunt o treaptă pe care un creştin 

adevărat nu calcă decât întunecându-şi conştiinţa prin compromisul cu satan. Deşi cip-ul şi al lui 666 nu 

au ajuns încă pe mâna dreaptă sau pe frunte, totuşi acceptarea lui în actele care ne reprezintă identitatea 

pecetluieşte cu lepădarea, voinţa şi conştiinţa noastră. 

Urmând Sfinţiilor Părinţi arătăm fără ezitare că o abatere de la calea pe care ne-a arătat-o 

Dumnezeu Cel Întrupat – calea cea strâmtă şi plină de spini – prin acceptarea robiei satanei, este 

distrugătoare pentru sufletul fiecăruia dintre noi. O abdicare de la lupta împotriva biometriei amorţeşte 

conştiinţa şi voinţa – colectivă sau personală – a creştinilor, care, obişnuiţi să accepte cip-ul mai întâi în 

acte, vor suporta tot mai greu lupta purtată pentru a ţine pecetea satanei departe de trupurile lor. 

Totuşi, considerăm că există pocăinţă pentru cei ce deja au primit documentele cu cip. Acesta 

pentru că ”Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu” (Iez. 33:11). Faptul că 

Dumnezeu încă îi mai rabdă înseamnă că aşteaptă pe fiecare să se întoarcă din calea cea rea. Dar pocăinţa 

necesită renunţarea la documentele deja primite, mărturisirea păcatului şi hotărârea de a lupta pentru 

adevăr şi de a nu mai face compromisuri. 

Prin cele arătate mai sus, nu vrem să se înţeleagă că încurajăm primirea documentelor cu cip în 

vederea unei pocăinţe ulterioare. Sfântul Nicodim Aghioritul şi alţi sfinţi mustră aspru pe cei care în mod 

voit păcătuiesc cu gândul că se vor pocăi şi că Dumnezeu îi va ierta: „Vezi, frate, câte vătămări, câtă 
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distrugere îşi aduc toţi cei ce se lasă în voia păcatului având falsă nădejde că se vor pocăi? Cu dreptate 

a zis avva Isaac (Sirul) că oricine păcătuieşte a doua oară nădăjduind că se va putea pocăi, umblă cu 

viclenie în faţa lui Dumnezeu. Pe unul ca acesta îl află moartea nespovedit şi spune Sfântul: «Moare pe 

negândite şi nu mai apucă, cum nădăjduia el, să împlinească faptele virtuţii» (Cuvântul 60). Aproape 

acelaşi lucru îl spune şi Sfântul Vasile cel Mare: «Cel ce face un păcat sperând că se va pocăi, are 

deschisă calea răutăţii şi nu are pocăinţă» (Cuvânt despre Pocăinţă)”. 

Dacă purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, pr. Constantin Stoica, va fi cel dintâi care va da 

mâna cu diavolul prin unirea propriului nume cu cel al necuratului odată cu aplicarea peceţii fiarei pe 

actele domniei sale, aşa cum însuşi a mărturisit, noi vom ţine ca pe o dreaptă mărturisire în inimile 

noastre convingerea că, acceptând o bucăţică din minciună, nu mai poţi fi păstrătorul adevărului, şi de 

aceea ne întărim încă o dată poziţia fermă împotriva  documentelor biometrice. 

Astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Preotule (creştine), să nu taci. Spune, chiar şi unul 

singur dacă te-ar asculta. Dar, chiar dacă nu te ascultă nici unul, spune. Că dacă nu le este lor spre 

mântuire, îţi este ţie spre mărturie.”  

Fie ca lupta noastră să primească binecuvântarea împlinirii şi biruinţei depline prin voia lui 

Dumnezeu Cel în Treime lăudat şi slăvit, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, în veci, 

AMIN! 

 

 


