Mesajul Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Nathaniel
către cel al 77lea Congres al Episcopiei, Iulie 2009
BINE AŢI VENIT
Prea Cucernici Părinţi şi Delegaţi :
Bine aţi venit la cel al 77lea Congres anual al Episcopiei noastre. Mulţi dintre
dumneavoastră aţi venit pentru prima oară ca delegaţi la Congres, şi poate chiar că
aceasta vă este prima vizită aici la Vatra. Vă urăm un bun venit, şi vă rugăm să vă
sculaţi în picioare să vă cunoaştem. Urăm acelaşi bun venit şi celor, delegaţi preoţi şi
mireni, care au mai venit aici şi în trecut.

Preparările Congresului şi a lucrărilor noastre
Personalul Cancelariei vă aşteaptă de mult, şi a lucrat din greu să vă furnizeze
rapoartele şi celelalte informaţii care vă pot fi de folos. Chiar acum câteva zile, nu
aveam o parohie care să fie gazda acestui Congres. Deşi unele făcuseră oferte, nici o
parohie nu se oferise să accepte să fie gazdă în felul cum avem obiceiul să vă primim.
În numele dumneavoastre şi a personalului nostru, dorim să exprimăm adâncă
recunoştinţă Consiliului parohial şi Asociaţiei Doamnelor dela Biserica Sf. Petru şi
Pavel, Dearborn Heights MI, care prin intermediul P.C. Părinte Romey şi a D-nei
Preotese Mary Ellen Rosco s’au oferit, chiar în ultimul moment, să fie gazdele
Congresului acestuia!
Articolul III din Statutul şi Regulamentul Episcopiei descrie sarcinile
Congresului. Bănuim că desigur v’aţi familiarizat cu acest articol. Regulamentul
totodată descrie, în Art. IV, activităţile Consiliului Episcopesc, iar în Art. I cele ale
ierarhului. Fiecare delegat ar trebui să aibe la dispoziţie “Raportul 2009 către
Congres”, în care se găsesc rapoartele activităţilor din anul trecut, precum şi bugetul
propus pentru 2010. Responsabilii fiecărui departament vă stau la dispoziţie să dea
răspunsuri în legătură cu rapoartele respective când le va veni rândul pe ordinea de
zi.
Majoritatea activităţilor Ierarhilor precum şi ale Consiliului Episcopesc au fost
descrise în detaliu în SOLIA. După cum ştiţi SOLIA se imprimă acum numai odată la
două luni, şi necesarmente articolele care descriu aceste activităţi apar mult mai
târziu decât evenimentul respectiv. Site-ul Web al Episcopiei uneori poate să aibe ştiri
mai timpurii.
In luna octombrie 2008, am pomenit trecerea a 50 de ani dela adormirea în
Domnul al primului ierarh al Episcopiei noastre, P.S. Policarp Moruşca.
Două biserici au fost sfinţite în anul 2008. La sfinţirea bisericii Sfânta Cruce, în
San Jose, California, a participat P.S. Iustin, vicar al eparhiei Maramureşului şi Crişanei.
P.S. Petroniu din Zălău a fost prezent la sfinţirea bisericii Sfinţilor Impăraţi Constantin
şi Elena din Lilburn, Georgia. Amândoi arhiereii au fost oaspeţii Episcopiei.
În luna noembrie, delegaţii la al 15lea congres “All American Council of the
Orthodox Church in America” au ales pe Prea Sfinţitul Jonah, Episcopul Vicar pentru
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“Diocese of the South”, în scaunul de mitropolit primat pentru OCA. Preoţi şi delegaţi
mireni din Episcopie au luat parte la alegerea noului mitropolit.
Alegerea a fost descrisă în detaliu pe site-ul OCA, în revista “The Orthodox
Church” şi în SOLIA. În seara dinainte de alegere, am răspuns la întrebări din partea
unor delegaţi la acel congres, referitoare la dialogul Episcopiei cu Arhiepiscopia
Română care depinde de Patriarhie, precum şi cu Patriarhia Română. Acest lucru a fost
un răspuns spontan din partea noastră. În caz că cineva ar dori amănunte, bănuim că
acestea s’ar putea găsi pe internet sau în vre’un reportaj scris.
Sf. Sinod OCA a ridicat comunitatea din Mexic la rang de “Exarhat”, dând Prea
Sfinţitului Episcop Alejo titlul de Episcop al oraşului Mexico, şi al întregului Mexic.
Dorim să şi mulţumim auxiliarelor Episcopiei, pentru toate cele ce fac, între
doamne, pentru tineret, precum şi pentru toţi membrii Episcopiei. Constatăm cu
bucurie că aceste organizaţii, în plus de a susţine diferite iniţiative ale Episcopiei,
reuşesc să şi acorde burse de studii pentru studenţi. Detalii se pot citi în rapoartele
către Congres a fiecărei organizaţie.
Episcopia face parte din Biserica, şi Biserica acţionează în numele Domnului
nostru Iisus Hristos. Vă atragem atenţia, cu multă satisfacţie, asupra anumitor
acţiuni, vrednice de laudă, făcute individual în numele Domnului Hristos de unii din
credincioşi noştri. De exemplu, tineretul parohiei Sf. Gheorghe, din Regina SK, I-au
slujit Lui, participând la construcţia de case pentru săracii din Mexic. Jessica Precop,
a lucrat benevol la un orfelinat din San Salvador, făcând parte dintr’o echipă din
asociaţia studenţească OCF (Orthodox Christian Fellowship). Cristina Semon este în
România prin auspiciile OCMC (Orthodox Christian Mission Center). Ne pare bine să
vă anunţăm că Dna Dr. Sanda Constantinidi, fostă delegată la Congres, slujeşte
Domnului chiar în acest moment (22 iunie- 9 iulie) pentru a doua oară ca misionară
medicală în Gulu, Uganda. Aceştia sunt unii dintre credincioşii noştri care îşi sacrifică
timpul, talentele şi resursele financiare pentru ajutorarea celor nevoiaşi.

BISERICA ÎN LUME
Institutul de Vară Sf. Vladimir
După ce am dat atenţie unor activităţi precise care s’au petrecut în Episcopie
dela ultimul Congres, dorim să vă împărţim şi câteva impresii personale dela institutul
de vară care a luat loc recent la Seminarul Sf. Vladimir, din Crestwood NY. Acesta s’a
ţinut în datele 18-20 iunie, acum două săptămâni. Institutul de vară este public, şi
are loc în fiecare an. Scopul organizatorilor este să întrunească personalităţi din
domeniu învăţământului, să discute un anumit subiect. Anul acesta, invitaţii nu
numai că au prezentat informaţii despre istoria autocefaliei în America de Nord, dar
s’au şi adresat subiectului care preocupă Episcopia, parohiile ei, şi chiar şi pe
dumneavostră, şi pe cei dragi ai voştri “Viziuni despre Unitate, în trecut şi în prezent,
în America de Nord”.
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Viitorul Ortodoxiei în America de Nord
Vă întrebaţi poate “În ce priveşte programul acestui institut pe Congresul
acesta, pe parohia mea, sau pe mine şi pe cei ce-mi sunt dragi?” Bine înţeles,
institutul este numai forul care întruneşte pe prezentatori; cea ce ne importă este ce
au de zis aceştia. Oratorii, fiecare specialist în domeniul său, au ajutat pe cei prezenţi
să aprecieze anumite evenimente din istoria ortodoxiei pe acest continent. Pentru că
suntem cetaţeni ai Americii de Nord, fie ai Canadei sau a Statelor Unite, e bine să ne
cunoaştem istoria Bisericii noastre, aşa încât, ca membri, să ne dăm seama care este
direcţia cea mai bună în care ar trebui să procedăm – direcţie care, bine înţeles, să
corespundă şi cu cea optimă pentru comunitatea ortodoxă din America de Nord.

Ce formă va lua Biserica noastră
Vă poftim să urmăriţi programul institutului, în întregime, pe “Ancient Faith
Radio” www.ancientfaithradio.com. Între subiectele principale abordate în program
au fost: “Soborul Bisericii Ruse 1917-18” ale cărui preparative au început cu ani
înainte, deşi el a avut loc la începutul revoluţiei bolşevice, şi a fost anulat chiar în
mijlocul sesiunilor de noul regim; însemnătatea “Autocefaliei” aşa cum este de obicei
înţeleasă; “Tomosul de Autocefalie al Mitropoliei Ruse în America de Nord (adică
actuala OCA); interpretarea unui vechi canon al Bisericii, şi care ar putea fi
consecinţele acestui canon asupra ortodoxiei noastre în America de Nord (vorbim aici
de Canonul 28 al Consiliului Ecumenic din Calcedon 451 AD).

Formarea Unităţii Administrative
Totuşi continuaţi poate să vă mai puneţi întrebarea “Întru ce privesc aceste
subiecte pe Congresul Episcopiei, pe parohia mea, sau pe mine şi pe cei ce-mi sunt
dragi?” Aceste teme ne sunt de foarte mare importanţă, pentru că sunt indicaţii ale
formei care ar putea lua o unitate administrativă a întregii ortodoxii în America de
Nord – adică a viitorului administraţiei Episcopiei noastre şi deci a parohiilor noastre.
Un alt subiect care a predominat discuţiile este “Care este rolul mirenilor în Biserică?”
Şi acest subiect ne interesează pe noi pe toţi. Oricare ar fi fost experienţa unora
dintre preoţii noştri în legătură cu rolul mirenilor în Biserica Română, ne gândim că
rolul mirenilor, în administraţia Episcopiei şi a parohiilor noastre, are un caracter unic.
Aceste este unul dintre subiectele, dar nu singurul, care sunt în curs de revizuire în
toată Biserica din America de Nord.
Se discută şi cum ar putea să se unească toate jurisdicţiile din America de Nord,
dar continuând să-şi respecte tradiţiile unora şi altora? Cum am putea întinde mâna
concetăţenilor noştri care caută mântuirea? Cum vor putea toţi arhierei să conlucreze?
P.F. Mitropolit Jonah s’a adresat acestor întrebări în prezentarea care a făcut-o la
institut: “A Vision for Now, on the Basis of History“ pe care o puteţi auzi pe “Ancient
Faith Radio”.

Chambésy
Cu câteva zile înainte de cele ce s’au petrecut la institutul la Sf. Vladimir, în 613 iunie, a luat loc o întrunire, la Chambésy, în Elveţia a comisiei pan-ortodoxe
preconciliare, care, după cum este intitulată, are sarcina de a prepara aşteptatul Sfânt
şi Mare Sinod al Bisericii (a cărui dată nu a fost încă dezvăluită nimănui.).
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Se prevede încă o întrunire a acestei comisii înainte de sfârşitul acestui an. În
general, comisia ar propune ca arhiereii ortodocşi care îşi au sediile în ţările unde nu
există o Biserică autocefală sau autonomă, să formeze conferinţe episcopale în cadrul
cărora arhierei să poată lucra împreună. În unele locuri aceste comisii există deja. În
America de Nord avem SCOBA (the Standing Conference of Orthodox Bishops).

Structura Conferinţelor Episcopale
Cine vor fi membrii acestor conferinţe nu s’a decis încă. În America, SCOBA
întruneşte căpeteniile fiecărei jurisdicţie considerată “etnică”. OCA participă în
SCOBA. IPS Arhiepiscopul Nicolae (Condrea) este membru şi reprezintă Patriarhia
Română. Care vor fi relaţiile acestor conferinţe cu patriarhatele din alte ţări nu s’a
decis încă, precum nici nu s’a decis cine le va prezida. Ar fi posibil că aceste
conferinţe să fie sub o anumită supraveghere a Patriarhului Ecumenic. Nici nu este
clar care ar putea fi relaţia între o conferinţă dintr’un anumit loc, şi fiecare arhiereu cu
eparhia lui.

Consilii Ecumenice şi Sinoduri Locale
Ne amintim că ultimul Consiliu Ecumenic a avut loc acum mai bine de o mie de
ani.
De atunci au avut loc multe sinoduri locale a căror decizii au fost uneori
acceptate de toate Bisericile. Nu a lipsit Sfânta Biserică de întruniri arhiereşti (care de
altfel sunt obligaţi de sfintele canoane să se întrunească de două ori pe an). Acest
Sfânt şi Mare Sinod ar putea întruni marea parte a tuturor arhiereilor. S’ar putea să fie
şi participanţi mireni. Creştinii Ortodocşi din America au fost reprezentaţi în
conferinţele pan-ortodoxe, şi în alte ocazii, de patriarhatele care au credincioşi pe
acest continent.

Alte Subiecte
Între multe alte subiecte pe ordinea de zi a întrunirii din iarna ce vine, care vor
influenţa viaţa creştinilor ortodocşi în toată lumea sunt: dispoziţii pentru
recunoaşterea autocefaliei sau autonomiei a noilor Biserici; adoptarea unui calendar
unic; reguli privitoare la căsătorii; observarea sfintelor posturi în societatea de astăzi;
relaţiile cu alte organizaţii creştine; mişcărea ecumenică; contribuţiile ortodoxe pentru
afirmarea idealurilor creştineşti de pace, fraţie, şi libertate.

EPISCOPIA
Comisia Mixtă de Dialog (JDC)
Aceste două evenimente recente au o influenţă importantă asupra Episcopiei, şi
parohiilor, credincioşilor, şi chiar a ordinei în care ne aflăm, în societatea nord
americană. Cum de altfel trebue că sunteţi la curent din Congresele anterioare,
precum şi din articole în SOLIA, Episcopia noastră (ROEA) şi Arhiepiscopia Ortodoxă
Română a celor Două Americi (ROAA), a format o Comisie Mixtă de Dialog (JDC). În
scrisoarea care v’a fost adresată recent în luna iunie, au fost descrise pe scurt
sarcinile comisiei JDC. În documentul oficial “Raportul către Congres” găsiţi un
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raport despre lucrările în curs ale acestei comisii. Cel de al 76lea Congres a decis în
2008 că lucrările comisiei în legătură cu o Propunere comună către Patriarhia Română
au pus o bază acceptabilă ca lucrările să continue. Acelaşi Congres a îndrumat
Cancelaria să se creeze comisii pentru implementarea cerinţelor “due diligence” în
domeniile legale, financiare şi pentru statute. Comisiile au fost numite, şi lucrul lor
continuă.

Opinii şi Îngrijorări Diverse
La începutul lucrărilor comisiei JDC, puţină lume şi-a exprimat vre’o opinie
relativă la scopului ei. Majoritatea comentariilor au fost că lucrul ei nu se sfârşea. Mai
recent, s’au exprimat opinii foarte critici asupra propunerii, deşi aceasta nu este încă
finalizată. Unii se îngrijorează, speculând că o propunere acceptată, un Tomos de
Autonomie Maximală a unei Mitropolii Ortodoxe Române a Americii de Nord, nu ar
putea fi apărat legal. Ne putem închipui că aceleaşi îngrijorări au fost în mintea
membrilor Mitropoliei Ortodoxe Ruse, acum OCA, atunci când a primit Tomosul de
Autocefalie dela Biserica Rusă, care încă a suferit două zeci de ani sub regimul statului
communist rusesc.
Există şi preocupări de a ne despărţi de OCA, ca Biserica autocefală în America
de Nord. Şi când am făcut parte din Mitropolia Rusă (1960), şi din OCA (1970), am
primit întotdeauna sprijin şi respect frăţesc. Sfinţii Inochenţiu şi Tikhon, care amândoi
s’au trudit în Alaska, au avut grijă de un ideal unde fiecare tradiţie să fie respectată. Ei
au înţeles că America de Nord, în cea ce priveşte diversitatea tradiţiilor ortodoxe, nu
trebue să fie necesarmente un creuzet. Acest lucru se vede prin faptul că primele
comunităţi siriano-arabe şi sârbeşti au fost mult apreciate, şi au fost dotate de
adminstraţii proprii. Această bună ordine a fost zdruncinată în 1921, de când au fost
înfiinţate mai multe eparhii etnice, care continuă până în zilele noastre.
Comentarii făcute într’un spirit de dragoste creştinească pot să fie utile.
Îngrijorări pot şi ele să fie exprimate. Cea ce nu este însă admisibil este că
persoane bisericeşti, preoţi numiţi de noi şi a căror sarcină a fost confirmată de
Congresul Episcopiei să fie atacaţi direct şi personal. Unii dintre noi am trăit în
vremurile când IPS Arhiepiscop Valerian, de întreită pomenire, a fost supus unor
atacuri vicioase. Poate mai sunt şi unii care au trăit vremurile când au fost martori şi
atunci când P.S. Policarp, şi el de întreită pomenire, a fost atacat verbal. Creştinii
ortodocşi, membrii ai Episcopiei noastre sunt responsabili faţă de generaţia noastră,
şi a urmasilor nostri, să-şi exprime părerile cu demnitate şi decenţă.

Episcopia şi OCA
Avem obligaţia, în calitatea noastră de membru a Sf. Sinod OCA, să informăm
pe ceilalţi ierarhi de dialogul Episcopiei cu Biserica Română şi cu Arhiepiscopia
(ROAA). Mitropoliţii Theodosius, Herman, şi acum Prea Fericitul Jonah au fost ţinuţi la
curent dela începutul dialogului comun ROEA/ROAA. Sf. Sinod a ascultat cu atenţie
rapoartele făcute, respectând efortul nostru. Dar lucrarea asupra Propunerii, şi
discuţiile “due diligence” ne fiind complect terminate, nu suntem încă în poziţia de a
cere Sfântului Sinod OCA să considere posibilitatea unei uniri administrative între
comunităţile româneşti din America de Nord.
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Episcopia şi Biserica Sfinţilor Arhangheli, Paris, Franta
Pe scurt, această parohie, care în trecut a aparţinut Bisericii Ortodoxe Române,
s’a separat de aceasta din vremurile regimului comunist în România. Parohia a fost
acoperită canonic timp de mulţi ani, de ROCOR (Biserica Orodoxă Rusă de dincolo de
hotare), până ce a fost “largată” în 1998. În anul 2000, Biserica Sf. Arhangheli, din
Paris, a cerut să fie acoperită canonic, în mod temporar, de Episcopia noastră. Cererea
le-a fost acordată. Într’acest fel, parohia şi-a continuat existenţa spirituală şi socială,
şi a şi început să discute posibilitatea unei reuniri cu Biserica Română. În 10 mai,
2009, parohia a votat să fie primită, cu condiţii excepţionale, în Mitropolia Ortodoxă
Română a Europei Occidentale şi Meridionale. IPS Mitropolitul Iosif (Pop) le-a acceptat
protocolul propus. În 9 şi 12 iulie 2009, Prea Fericitul Patriarh Daniel va vizita
parohia.

Episcopia şi Viitorul Ei
Poate unii dintre noi işi închipuiesc că Episcopia are o existenţă complect aparte
de ceilalţi creştini ortodocşi din America de Nord, ca şi cum am putea trăi izolaţi unii
de alţii. Ştim bine că, cetăţeni în societatea americană sau canadiană, facem parte
integrantă din acestea, contribuind prin talentele noastre la bunăstarea noastră atât
individuală cât şi familială, precum şi la bunul mers al societaţii în care trăim. Tot aşa
cum este imposibil ca Bisericile Ortodoxe să existe separate una de alta, nici nu e
posibil ca un creştin ortodox să trăiască izolat de ceilalţi; nu putem să ne gândim că
am putea trăi o viaţă creştinească în izolare de fraţii nostri care fac parte din celelate
jurisdicţii din America de Nord. Biserica pe care o mărturisim este Una, Sfântă,
Sobornicească şi Apostolească; fie aici, sau în străinătate, suntem un singur trup,
Trupul lui Hristos. În ziua Cinzecimii, Sfântul Duh a unit pe Sfinţi Apostoli, întărindu-i
pentru misiunea lor de a duce mântuirea în lumea întreagă. Duhul s’a manifestat în
chip de limbi de foc pe deasupra capului fiecăruia, aşa încât fiecare, şi toţi, să ştie
revărsarea harului asupra lor. Astăzi, ca în toate secolele, acest semn vizibil a
prezenţei Duhului Sfânt se vede în unitatea noastră, şi buna disciplină în Biserică.

ÎN CONCLUZIE
Făuritorii Tomosului de Autocefalie (1970) au înţeles bine că, în primul rând,
trebue ca diversele tradiţii ortodoxe în America de Nord să continue să fie respectate;
iar, în al doilea rând, că unirea tuturor acestor tradiţii într’o singură Biserică
Autocefală va lua mult timp (vedeţi calendarul SOLIA 1990).
Prea Fericitul Jonah, cu îndrăzneală, dar şi cu smerenie, reafirmă acest lucru în
discursul său, A Vision for Now, on the Basis of History (St. Vladimir Institute).
Episcopia noastră, a primit respectul cuvenit, în OCA ca una din aceste diferite tradiţii
ortodoxe. Poate ne-a venit rândul şi nouă, ca un alt pas către o Biserică Autocefală
complect unită în America de Nord, să activăm pentru unificarea comunităţii
româneşti pe acest continent.
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