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Clerului, monahilor, și credincioșilor din Episcopia Română, 

Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh 

să fie cu voi cu toți 

Sfântul Sinod al Episcopilor Bisericii Ortodoxe în America a încheiat retragerea spirituală, care a 

avut loc săptămâna trecută la Mănăstirea ”Adormirea Maicii Domnului” din Rives Junction, 

Michigan. Una dintre sarcinile cele mai dificile ale acestei întruniri a fost convocarea Curții Sinodale 

la Biserica ”Sf. Dumitru” din Jackson, Michigan pentru a asculta și dezbate anumite acuzații, 

referitoare la unele infracțiuni canonice, aduse Preasfințitului Părinte Irineu, Episcop Vicar al 

Episcopiei Ortodoxe Române din America. După multă rugăciune și deliberări atente, Curtea 

Sinodală a hotărât ca Episcopul Irineu să fie depus din treapta arhieriei și din toate treptele clericale 

și redus la statutul de simplu monah. (Înaltpreasfințitul Părinte Nathaniel, Arhiepiscop de Detroit și 

al Episcopiei Ortodoxe Române din America, a lipsit motivat de la ședința Curții Sinodale, din 

motive de sănătate, neluând parte în niciun fel la deliberări, nădăjduind că Duhul Sfânt îi va călăuzi 

pe ierarhi în deliberarea lor. A fost înștiințat asupra deciziei sinodale după ce aceasta a fost luată.) 

Detaliile problemelor care au condus la convocarea Curții Sinodale sunt de natură confidențială și 

nu vor fi făcute public.  

Sfântul Sinod a luat această decizie cu multă amărăciune, având însă convingerea că această decizie 

a fost necesară atât pentru mântuirea monahului de acum Irineu, cât și pentru păstrarea ordinii și a 

rânduielii turmei lui Hristos. În același timp, înălțăm rugăciuni pentru credincioșii noștri, în special 

pentru membrii Episcopiei Române a Bisericii Ortodoxe din America. 

Episcopii au încredințată de la Dumnezeu responsabilitatea de a asigura ordinea în Biserică, precum 

și continua păstorire și supraveghere a celorlalți frați ierarhi. Noi suntem legați în această misiune în 

primul rând de Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos și de tradiția canonică a Bisericii. Prin urmare, 

problemele care-i privesc pe episcopi trebuie totdeauna să le tratăm cu seriozitate și să răspundem 

cu măsuri pastorale adecvate pentru toți cei implicați. 
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Noi transmitem dragostea și grija noastră credincioșilor Episcopiei Române și vă îndemnăm la 

rugăciune, pentru a nu fi copleșiți de sentimente de dezbinare, ci mai degrabă să căutați pacea lui 

Hristos.  

 

Fie ca Milostivul și Iubitorul Dumnezeu să ne ajute pe noi toți să-I facem voia Sa în toată lucrarea 

și să întărească în inimile noastre Harul Duhului Sfânt, Care pretutindenea este și pe toate le plinește. 

Al vostru în Hristos, 

+TIKHON 

 

 

Arhiepiscop din Washington  
Mitropolit a toată America și Canada 
 

 

 
 


