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pastoral letter 2017
natiVity of our lord and saVior 

Jesus Christ
Christ is born! Let us glorify Him!

 “O Christ our God, You have become mediator between God and man; for through you, O 
Master, we have access from the darkness of ignorance to your Father, the Author of light.”

Irmos of Canticle 5, Matins of the Forefeast of the Nativity 

Beloved Spiritual Children in Christ:
Reverend Clergy, Venerable Monastics and Devout Faithful of our God-protected Episcopate:

“May God our Father and the Lord Jesus Christ send you grace and peace,
and from us, hierarchal blessings!”

Dearly Beloved,
Once again, our good God has bestowed on us this gift of celebrating the birth of His only-be-

gotten Son, our Lord and God and Savior Jesus the Christ. We have completed the forty-day 
fast, having meditated on the meaning of the holiday through the Gospel readings of previous 
Sundays. Throughout our lives, we become familiar with certain songs and activities centered 
on this holiday. It may be a tradition to visit relatives and friends, our God-parents, to exchange 
gifts and special foods. Even so, it is of great spiritual benefit for us on this day to further reflect 
on the great importance this event has on our lives, on the life of the world, on human history. 
These few words are offered to you as a reflection on the true meaning of this unique event, that 
is: God Himself coming to dwell among us so as to prepare us to dwell with Him.

The first book of the Bible, Genesis, tells us that God is the Creator of all that is, and that He 
is the Father of all humanity which He created and made in His image and likeness (Gen.1-2); 
and “God saw everything He had made, and indeed, it was very good” (Gen. 1:31),“…then God 
formed man out of the dust from the ground, and breathed  in his face the breath of life; and 
man became a living soul” (Gen. 2:7).

Saint Justin Martyr (100-165) reminds us that: “[Men] were made like God, free from suf-
fering and death, provided that they kept His commandments, and were deemed deserving of 
the name of His son…all men are deemed worthy of becoming ‘gods,’ and of having power to 
become sons of the Highest.”

We are celebrating the coming in human history of the incarnation or taking on of our human 
flesh by Christ the Word of the Father, who “for us men  came down from heaven and was in-
carnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary for our salvation.” (Creed)

We are celebrating the unique event that God Himself took on the very humanity He created. 
The Word of God, Jesus, takes on our human nature, so that He will communicate with us, 

enlighten us with the divine light which lifts us from the darkness of ignorance about God the 
Father and the Holy Spirit. Jesus Christ becomes for all humanity for all ages, the one and only 
mediator between the Father and us.

Saint Athanasius in his great work, The Incarnation, reminds us: “…the Word of the Father 
is Himself divine, that all things that are, owe their being to His will and power, and that  it is 
through Him  that the good Father gives order to creation, that by Him all things are moved, and 
through Him that they receive their being” (Chapter 1).  In reflecting on the Book of Genesis, 
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it is necessary to remind ourselves that Jesus existed from all eternity, and that creation came 
to be through Him.

But how did God, whom we cannot see or touch, come to take on our fallen human nature 
and be seen and heard? (I Peter 1:8). And why? Saint Luke, in his Gospel, tells us that an angel 
of God, Gabriel, was sent to a young woman, a virgin, by the name of Mary, who by her trust 
and willingness to serve God would bear His son; and, according to the directive of the angel, 
she would give him the name, Jesus. His Hebrew name is Yeshua, meaning Savior; this is the 
“Why” He took on our broken and fallen nature: to save humanity from death and extinction. 
The Holy Spirit, Creator with the Father and the Word, who brought about the creation of hu-
manity, over-shadowed the willing Virgin Mary, and Jesus became incarnate, taking flesh of her, 
born in Bethlehem.

Saint John Chrysostom, in his Homily for Christmas morning, explains for us the virgin birth 
of Christ: “It was fitting that the Giver of all holiness should enter this world by a pure and 
holy birth. For He it is that of old formed Adam from the virgin earth, and from Adam, without 
help of woman, formed woman. For as without woman, Adam produced woman, so did the Virgin 
without man, this day bring forth a man.” 

Let us listen to the reflections of Saint John of Kronstadt about this feast:
“He [Christ] has come upon earth, He Who in the beginning created us from earth and 

breathed His Divine breath into us; 
He has come Who gives to all life, and breath, and all things’ (Acts 17:25); 
He has come, He Who by a single word called all things visible and invisible from non-ex-

istence into existence, Who by a word called into being birds, fishes, quadrupeds, insects, and 
all creatures, existing under His almighty providence and care; 

He has come, He Whom the innumerable hosts of Angels continually praise in  joy. And in 
what humility has He come! He is born of a poor Virgin, in a cave, wrapped in poor swaddling 
clothes, and laid in a manger.” (My Life in Christ)

Christ Jesus, our Lord and God, came from the eternal kingdom to earth, to mankind, to us, 
in order to walk with us, to lead us, to bring us into the eternal kingdom, escorting us out of the 
darkness of ignorance about the very God who out of love created all that is, into the presence 
of the Father of all light. The Fathers of the Church speak about the great humility of God in 
taking on our limited and mortal nature so as to lift us to the divine. This is the meaning this 
holiday has in our lives, in the life of the world: we are called and invited to become in likeness 
as God is by nature.

Saint Athanasius says: “For the Son of God became man, so that we might become God”; and
“When God revealed himself, he united himself with our mortal nature in order to deify human-

ity through this close relation with deity” (On the Incarnation). Other Fathers state likewise. 
Saint Irenaeus (c. 130-200) says it this way: “The Word of God, our Lord Jesus Christ, who did, 
through His transcendent love, becomes what we are, that He might bring us to be even what He 
is Himself.”  And Saint Clement of Alexandria (150-215) also says: “The Word of God became 
man, that you may learn from man, how man may become God.”

Thus, the celebration is for us a reminder that we are called to be sons of God through His 
son, Jesus. This is called theosis, as Saint Maximus the Confessor explains to us: “In theosis, 
man (the image of God) becomes likened to God; he rejoices in all the plenitude that does not 
belong to him by nature, because the grace of the Spirit triumphs within him, and because God 
acts in him.”

A further explanation from Saint Gregory of Nyssa is instructive: “… God is now on earth, and 
man in heaven; on every side all things commingle. He has come on earth, while being whole 
in heaven; and while complete in heaven, He is without diminution on earth. Though He was 
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God, He became Man; not denying Himself to be God. Though being the impassable Word, He 
became flesh; that He might dwell among us, he became flesh. He did not become God; He was 
God. Wherefore, He became flesh, so that He Whom heaven did not contain, a manger would 
this day receive. He was placed in a manger so that He, by Whom all things are nourished, may 
receive an infant’s food from His Virgin Mother” [Catechetical Oration].

Saint Athanasius continues: “In His humbleness, the Lord did not come to make a display. He 
came to heal and to teach suffering men. But for Him Who came to heal and to teach, the way 
was not merely to dwell here, but to put Himself at the disposal of those who needed Him, and 
to be manifested according as they could bear it” [On the Incarnation].

This “boundless humility” is praised by Saint John of Kronstadt: 
“Riches, honors, glory of this world! Fall down, fall down in humility, tearful devotion, 

and deep gratitude before the Savior of men, and share your riches with the poor and needy.
‘Do not pride yourselves on your visionary, fleeting distinctions, for true distinction can 

only be found in virtue. 
Glory of this world! Learn here, before the manger, your vanity. Thus, let us all humble 

ourselves; let us all fall down in the dust before the boundless humility and exhaustion of the 
Sovereign of all, of God, Who has come to heal our infirmities, to save us from pride, vanity, 
corruption, and every sinful impurity” [My Life in Christ].

Thus, Jesus is also the Physician of our bodies and our souls, to heal but finally to restore us to 
peace with our Father in heaven. This is what salvation means: to be taken from darkness of the 
fleeting importance we give ourselves into the unending existence with the Creator of all that is. 

Let us rejoice in this event, and embrace the invitation of Saint John of Kronstadt:
“What, then, O, brethren, is required of us in order that we might avail ourselves of all the 

grace brought unto us from on high by the coming to earth of the Son of God?
What is necessary, first of all, is faith in the Son of God, in the Gospel as salvation - bestowing 

heavenly teaching; a true repentance of sins and the correction of life and of heart; communion 
in prayer and in the mysteries; the knowledge and fulfillment of Christ’s commandments.

Let us, then, O brothers and sisters, bring these virtues as a gift to the One Who was born 
for the sake of our salvation …God, and Man, come to die for us.

This, from us, shall be the most-pleasing form of sacrifice to God and to the Infant Jesu 
Christ.” [Sermon on the Nativity of Jesus Christ]

Dearly beloved, I pray that these few words about the true meaning of this profound, histo-
ry-changing event, have enlightened us to give thanks to God: Father, Son and Holy Spirit, one 
God.

Christ is born! Glorify Him!

+NATHANIEL
By the grace of God and the will of the people, Archbishop of Detroit

and The Romanian Orthodox Episcopate of America
of the Orthodox Church in America
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holy synod of Bishops
ConCludes fall session

The session opened on Tuesday, November 14 with 
the celebration of Prayers for the Opening of a Council 
and a Panikhida for the departed family members of 
the Holy Synod and all hierarchs of the OCA.  In his 
opening address, His Beatitude, Metropolitan Tikhon 
reported on the ongoing development of the “Four 
Pillars of the Church” document which he plans to 
release to the Church in the coming months.  He 
thanked the OCA’s officers and Chancery staff for 
their good work and reported on a number of issues, 
including his recent travels and initiatives.

Reports were offered by Archpriest John Jillions, 
Chancellor, who presented the revised document, 
“Guidelines for the Reception and Transfer of Clergy 
into the Orthodox Church in America,“ which the 
hierarchs will continue to review.

Archpriest Eric G. Tosi, Secretary, reviewed the 
ongoing redesign of the OCA web site, offered an up-
date on the renovation of the Archives, and presented 
a report on the highly successful third OCA Mission 
School.  He reported that the new metric book is in 
the final stage of printing, reviewed the Chancery/
Department Travel Policy, and presented the minutes 
of the Fall 2017 Metropolitan Council Session, which 
were blessed by the hierarchs.

Melanie Ringa, Treasurer, presented an overview of 
the finances for 2017 and presented the 2018 budget as 
passed by the Metropolitan Council. The Holy Synod 
blessed the budget.

Judge E. R. Lanier reported on legal issues, including 

an update on current cases and issues, as well as the 
development of a mediation committee and a legal 
advisory committee.  Bernie Wilson reported on the 
work of the Office of Review of Sexual Misconduct 
Allegations [ORSMA] and the Sexual Misconduct 
Policy Advisory Committee [SMPAC].

His Grace, Bishop Paul reported on progress made 
by the Spiritual Abuse Committee, which was es-
tablished after the 18th All-American Council.  He 
presented draft documents on Spiritual Abuse for the 
Holy Synod to review.  The members of the Holy 
Synod will further review the documents before their 
Spring 2018 Session.

Updates on the work of the Church’s ministry de-
partments were offered.

Hieromonk Nikodhim [Preston] reviewed the work 
of the Department of Pastoral Life.  The hierarchs 
approved the concept of the “Brother to Brother” 
assistance program that will be further reviewed by 
department members.

In conjunction with the presentation of Priest John 
Parker, Chair of the Department of Evangelization, 
the Holy Synod blessed five planting grants for 2018.  
Returning grants will be received by missions in Rollo, 
MO; Waxahachie, TX; and Wasilla, AK, while missions 
in Rogers, AR and Louisville, OH will receive grants 
for the first year.

Archpriest Ian Pac-Urar, Chair of the Department 
of Continuing Education, updated the hierarchs on the 

SYOSSET, NY [OCA] The Fall 2017 Session of the Holy Synod of Bishops of the Orthodox Church in America was 
held at the Chancery here November 14-17, 2017.

Cont. on page 9
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preConCiliar Commission finalizes 
19th aaC aGenda
SYOSSET, NY [OCA] At 

its meeting at the Chancery 
on Monday, November 27, 
2017, the Preconciliar Com-
mission [PCC], which is 
charged with organizing the 
19th All-American Council 
[AAC] of the Orthodox 
Church in America, final-
ized the Council agenda as 
blessed by the members of 

the Holy Synod of Bishops at their recent Fall Session.
The Council will be held in Saint Louis, MO July 

23-27, 2018.  The theme—“For The Life Of The 
World”—is inspired by the classic book of the same 
name by the late Protopresbyter Alexander Schme-
mann, who for many years served as Dean of Saint 
Vladimir’s Seminary, Yonkers, NY.

“The agenda is now in the final planning phase and 
will be released in the Spring,” said Archpriest Eric G. 
Tosi, OCA Secretary.  “Among the highlights of the 
agenda are the six forums on Tuesday and Wednesday 
afternoons, the video presentations by the dioceses 
on the AAC theme, and the regular round of reports, 
resolutions and business of the Church.”

Highlights of the meeting include the following.
In conjunction with the AAC, the Fellowship of 

Orthodox Christians of America [FOCA] will hold 
its annual convention.

Final preparations are underway for electronic reg-
istration, which will open in early January.

Priest Benjamin Tucci offered an update on the AAC 
youth program, noting that registration also will begin 
in early January.  Volunteers are still being accepted to 
assist in the operation of the youth program.  Volunteers 
are encouraged to register online [https://19aac.oca.
org/2017/10/registration-opens-for-19th-aac-youth-
program-volunteers/] at their earliest convenience.

Melanie Ringa, OCA Treasurer, updated PCC mem-
bers on the current assessment and budget of the AAC.  
As announced earlier, assessments have been sent to 
the dioceses; no parish will be directly assessed for 
the AAC.  She noted that the PCC’s expenses to date 
are under budget.

“In a few weeks, a reminder with detailed reg-
istration information, together with the 2018 Desk 
Calendar, will be mailed to all clergy,” Father Eric 
explained.  “It will include complete instructions on 
how to register for the Council and for the hotel on 
the AAC website.  Also included in the mailing will 
be instructions for submitting Statute Amendments and 
Resolutions, already available online [https://19aac.

oca.org/2017/08/19th-aac-resolutions-statute-amend-
ments-now-being-accepted/].”

Regular updates are available on the 19th AAC 
website [https://19aac.oca.org/].
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the interfaith marriaGe ChallenGe 
is aliVe and Well

By Rev. Fr. Charles Joanides

Twenty years ago, I was hired by the Greek Orthodox 
Archdiocese (GOA) to develop an outreach ministry 
to intermarried couples and their families, otherwise 
labeled with descriptors like interfaith, inter-Christian, 
and intercultural couples. The reason why this subject 
was given special attention was because 85% or more 
of Greek Orthodox were intermarrying. Today, this 
statistic has not dramatically changed. 

One of my first tasks was to review what information 
existed from an Orthodox perspective on the subject. 
What I discovered was a small body of literature writ-
ten essentially by theologians for other theologians. 
Conspicuously missing from this body of literature was 
one key voice, i.e., intermarried spouses’ and couples’ 
perspectives. To correct this discrepancy, I determined 
that my next task should be to systematically capture 
the lived experiences of intermarried couples across 
the GOA. What emerged from this effort was a clear 
and reliable understanding of the challenges this 
population encountered in their efforts to cultivate a 
religious and spiritual life in their homes. 

Another equally important objective behind this 
research approach was to help our clergy and lay 
leaders gain a deeper appreciation of this population’s 
unique challenges, thereby creating more and more 
stakeholders and a timely outreach effort. While key 
people of position and power initially resonated to 
the information that was emerging, interest in doing 
anything purposeful and meaningful slowly waned 
for numerous reasons I will not speculate upon in 
this article.  

In retrospect, I believe a great opportunity for 
meaningful outreach to intermarried couples and their 
families was lost in the early 2000’s, and the Church 
is presently experiencing the fallout of its failure to 
act decisively and intentionally. A cursory look at the 
GOA’s vital statistics over the past 20 years reinforces 
this observation. These statistics clearly show that 
fewer and fewer intermarried couples have chosen 
to marry in our churches. Furthermore, the GOA’s 
failure to act decisively is likely correlated with the 
greying of many of its churches. Comparing the GOA 
with groups that aggressively promoted outreach to 
intermarried couples during the same timeframe, such 
as our Jewish and Mormon neighbors, reveals that 
growth took place among these groups, and a steady 
decline in membership occurred in the GOA. An ex-
amination of the Pew Research Center’s findings in 
2015 regarding the condition of religion in America 
appears to validate these points. 

I remain convinced that this population of couples 

and families could have taught the Orthodox church a 
great deal as it poised itself to enter the 21st Century. I 
know they taught me a great deal during the seventeen 
years I studied and served them. One needed only to 
be attentive to the transcripts from the numerous focus 
groups that were conducted along with other related 
research that subsequently emerged:  a task the GOA’s 
leadership never seemed genuinely interested in doing.   

All too often, the leadership (at all levels) of the 
GOA seemed disinterested in developing and funding 
a meaningful action plan to address this pastoral chal-
lenge. Whether that was because they were over-worked 
and under-resourced, or threatened by the changes that 
needed to be implemented, or there was a general failure 
to grasp the importance of this challenge, or whether 
they were preoccupied with safer, less provocative 
topics, or they were victims of a pervasive general 
spiritual malaise, or whatever…most failed to listen 
attentively and consider the implications of what this 
population was saying to them. 

At minimum, a careful, examination and review 
of the pastoral guidelines was needed in light of the 
information that was emerging. Think-tanks needed 
to also be organized that included the expertise of a 
number of key disciplines beyond the typical apologet-
ics generated by canon law experts, Biblical scholars 
and other theologians. Evidence-based outreach pro-
grams that were decidedly Orthodox needed to also 
be developed and adopted. In short, an intentional, 
purposeful, pastoral approach equal to the importance 
of this challenge was needed, but never materialized. 

While this challenge remains a viable and legitimate 
concern, it almost seems passé today when we consider 
other more complex pastoral challenges like same-sex 
marriage, women’s issues, the rampant secularization 
of the various Orthodox jurisdictions in the USA, and 
the fundamentalist reaction to present day challenges. 
Moreover, as was the case with the interfaith marriage 
challenge, it seems the Church has determined to 
address these challenges with more of the same inef-
fectual strategies that it employed when addressing 
the interfaith marriage challenge in the 2000’s.   

No doubt, our Church’s task is particularly difficult 
when it tries to addresses contemporary challenges, 
since our belief system does not easily provide palatable 
answers to many of the moral and social questions and 
concerns of our time that might satisfy our dominant 
American culture.  However, if the Church is to sur-
vive and thrive in the highly pluralistic, postmodern, 
secular environment in which it is embedded, then 

Cont. on page 11
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assemBly of Bishops releases study 
of youth, younG adult ministries in 

us parishes
NEW YORK, NY [Assembly of Bishops] On No-

vember 30, 2017, the Assembly of Canonical Orthodox 
Bishops of the United States of America released the 
results of its most recent study, titled “Young Adults 
and Young Adult Ministries in American Orthodox 
Christian Parishes.”

An Executive Summary [http://www.assemblyofbish-
ops.org/assets/files/studies/2017-YoungAdultsRepor-
tExecSummary.pdf] and Full Report [http://www.assem-
blyofbishops.org/assets/files/studies/2017-USOrthodox-
ParishesYoungAdultsFinalReport.pdf] are available 
online in PDF format.

“The subject of young Orthodox Church members 
was a major topic on the agenda of the recent Annual 
General Assembly Meeting held October 3-5, 2017 in 
Garfield, NJ,” said Alexei Krindatch, the Assembly’s 
Research Coordinator and author of its numerous 
related studies.  “This report was prepared in order 
to help the Assembly address our common concern 
about the engagement of youth and young adults in 
the lives of American Orthodox parishes.”

The report comes from the 2016 national study, 
“Orthodox Christian Parishes in 21st Century America.”  

The goal of this study was to provide a comprehen-
sive picture of the lives of local parish communities, 
including such aspects as membership, worship, pro-
grams, religious education, finances, usage of electronic 
technologies, and much more.  Young adult members 
(defined as persons between ages 18‐34) and young 
adult Church ministries were among the key subjects 
examined in this study, which was conducted via a 
national survey of 580 parishes (about 30% of all US 
Orthodox parishes).

According to Mr. Krindatch, the report highlights
• which programs and activities are most crucial for 

attracting young adult Church members.
• why it is important to have a designated young 

adult leader in a parish.
• which aspects of Orthodox worship are especially 

appealing to young adult Church members.
• how a parish’s involvement with an Orthodox 

Christian Fellowship [OCF] affects young adult 
parishioners and young adult ministries.
Links to the Assembly of Bishops’ numerous research 

studies [http://www.assemblyofbishops.org/news/2017/
press-release-assembly-2017] are available on-line.

Department’s most recent efforts.
At the recommendation of the Board of Theological 

Education, the Holy Synod approved the candidacy for 
ordination of several individuals. The hierarchs also 
considered preliminary plans for a summer exchange 
program with the Church of Russia in partnership with 
the Saints Cyril and Methodius Theological Institute 
of Post-Graduate Studies and blessed further steps to 
be taken.

With regard to the 19th All-American Council, 
slated to convene in Saint Louis, MO in July 2018, 
the Holy Synod approved the revised agenda which 
now includes six afternoon forums.  The hierarchs also 
discussed the speakers for the Council and approved 
a financial assistance plan to help offset travel and 
participation costs for delegates from the Dioceses 
of Alaska and Mexico.

Protopresbyter Leonid Kishkovsky, Director of 
External Affairs and Interchurch Relations, reviewed 
a number of issues affecting world Orthodoxy and 
offered a review of a number of recent activities.  His 
Grace, Bishop Daniel reported on his recent visit to 
the OCA’s Representation Church of Saint Catherine 

in Moscow.  The Holy Synod approved the candida-
cy of the new OCA Representative to the Moscow 
Patriarchate.

Archdeacon Joseph Matusiak presented a report 
on the Stewards of the Orthodox Church in America 
[SOCA] and reviewed the current annual Steward 
Sunday appeal.

In other matters
• the Holy Synod approved the reintroduction and 

awarding of the Chaplains’ Cross for those OCA 
clergy have who served and retired from the military 
chaplaincy.  A list of candidates was reviewed and 
approved.

• Metropolitan Tikhon outlined plans for the cele-
bration of the 50th Anniversary of the glorification 
of Saint Herman of Alaska and the granting of 
Autocephaly in 2020.  Church-wide and diocesan 
celebrations were considered.

• Metropolitan Tikhon indicated that he would be 
charging the Bioethics Committee to expand its 
work and present the Holy Synod with scientific 
perspectives on pressing moral issues.
The Holy Synod of Bishops is the supreme canon-

ical authority in the Orthodox Church in America.  
Chaired by the Metropolitan, the Synod includes as 
voting members all diocesan bishops.

Holy Synod …  Cont. from page 8
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sCholarships aVailaBle throuGh 
the romanian orthodox episCopate 

(roea)
All information and some application forms may be accessed via the internet at:

http://roea.org/scholarships.htm.

A.R.F.O.R.A. SCHOLARSHIPS
A.R.F.O.R.A./MARTHA GAVRILA SCHOLARSHIP 
FOR WOMEN

The A.R.F.O.R.A./Martha Gavrila Scholarship for 
Women is offered to women in post-graduate studies.  
It was established in memory of Mrs. Martha Gavrila, 
long-time president of A.R.F.O.R.A. who worked tire-
lessly for the Episcopate and Vatra Românească.  The 
first scholarship was awarded at the 1985 A.R.F.O.R.A. 
Congress held at St. Mary Church in Chicago, Illinois.  
The sum of $1000.00 may be awarded annually to a 
selected student. DEADLINE: MAY 11, 2018. Go 
to http://roea.org/arforagavrila.html to download the 
Application Form & Requirements.
A.R.F.O.R.A. UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP 
FOR WOMEN

The A.R.F.O.R.A. Undergraduate Scholarship for 
Women was offered for the first time in 1994.  A 
scholarship of $1000.00 may be awarded annually to 
selected students who have successfully completed their 
first year of an undergraduate program.  DEADLINE: 
MAY 11, 2018. Go to http://roea.org/arforaundergrad.
html to download the Application Form & Requirements.
A.R.F.O.R.A. HELEN MUNTEAN EDUCATION 
SCHOLARSHIP FOR WOMEN

The A.R.F.O.R.A. Helen Muntean Education Schol-
arship for Women is a scholarship of $1000.00 that 
may be awarded annually to women who are working 
toward a career in teaching.

DEADLINE: MAY 11, 2018. Go to http://roea.
org/helenmuntean.html to download the Application 
Form & Requirements.

WM. R. STANITz / AROY SCHOLARSHIP
In August of 1971, the Constantin J. Stanitz family 

of Chicago established a Scholarship Fund in memory 
of their son, William Robert Stanitz, who met a tragic 
death in California.  Two undergraduate scholarships 
of $1,000 each may be awarded annually.  The appli-
cant must be an active AROY member, a graduate of 
high school or a college student, or one who intends 
to enroll in a school or college of university level.  
DEADLINE: JUNE 1, 2018. Go to http://roea.org/
stanitzaroy.html for application requirements.

DUMITRU GOLEA GOLDY-GEMU
SCHOLARSHIP

Offers two undergraduate scholarships of $1,500 
each, which may be awarded annually to undergrad-
uate students of Romanian origin according to the 
established requirements and rules.  The applicant 
must have completed high school or already be en-
rolled in college.  DEADLINE: MAY 31, 2018. Go 
to http://roea.org/goldygemu.html for requirements 
and application forms. 

THE PAMFIL AND MARIA BUJEA
FAMILY ORTHODOx CHRISTIAN

SEMINARIAN SCHOLARSHIP
The Pamfil and Maria Bujea Seminarian Scholarship 

is a scholarship given once only to a male or female 
Canadian or American Orthodox Christian citizen 
studying with the intention of serving, for a given 
period of time, the Romanian Orthodox Episcopate 
of America in Canada. The time to be served is at 
the discretion of the ruling hierarch. The number of 
scholarships awarded to qualified students is determined 
by the committee.  The scholarship is given directly 
to the School of Theology at the beginning of the re-
cipient’s second year of continued theological studies. 
To be considered for the Autumn-Winter Term, a 
fully completed application must be postmarked on 
or before May 31, 2018.   Applicants may obtain 
requirements from http://www.roea.org/bujea.html. 

VICTOR POP SCHOLARSHIP
The Victor Pop Scholarship was established in 

memory of the late Victor Pop by his family to hon-
or his legacy of hard work and perseverance in life 
which resulted in great achievements. The goal of 
the scholarship is to assist college students who are 
committed in their academic pursuits to complete 
their studies. It is specifically geared towards Junior 
and Senior standing college students or graduate 
students, who show their commitment and desire to 
complete their studies. The Victor Pop Scholarship shall 
be awarded annually to one person in the amount 
of US $1,000.00. For Scholarship Requirements and 
Application, visit http://roea.org/victorpopscholarship.
html. DEADLINE: July 2, 2018.
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pastoral ChanGes
ORDINATIONS

DIACONESCU, George Bogdan, was ordained 
into the Holy Diaconate on October 14, 2017, by 
His Eminence, Archbishop Nathaniel at Annunciation 
Cathedral, Montreal, QC, for St. Nicholas Church, 
Ottawa, ON.

ASSIGNMENTS
BALAN, Rev. Fr. Daniel Cornel, was appointed 

Parish Priest of St. John of Wallachia Church, Ridge-
wood, NJ, effective June 1, 2017.

TIBRE, Rev. Fr. Vasile Marin, was appointed 
Parish Priest of Holy Cross Church, London, ON, 
effective November 12, 2017.

DEPOSITIONS
CARSTEA, V. Rev. Fr. Gheorge, was deposed by 

the Holy Synod of Bishops of the Orthodox Church in 
America from all sacred functions of the Holy Priest-
hood, and his name was removed from the ranks of  
the  clergy, effective November 17, 2017.

EPISCOPATE SUPPORTERS
V Rev Fr & Psa Remus Grama, Cleveland, OH ... $200.00
Atty/Mrs John Regule, The Villages, FL .............. $200.00 
Saveta Ciocanea, Cleveland, OH .......................... $100.00
Dumitru & Valentina Bodiu,
 West Bloomfield, MI ........................................ $100.00
George Fara, Santa Monica, CA ........................... $100.00
Mihail Teodorescu, King of Prussia, PA ............... $100.00
Maria & Nicolae Dragos, Davie, FL ...................... $50.00
Violet Kaibas, Farrell, PA ....................................... $50.00
George & Ana Mohan, Brunswick, OH .................. $50.00
Jessica & Joe Wise, Rocky River, OH .................... $50.00

GENERAL DONATIONS
St Mary, Portland, OR ....................................... $1,500.00
 (Vicar Travel Expense)
National ARFORA ................................................ $750.00
 (Seminarian Scholarship Fund)
Holy Confessors, Oakville, ON ............................ $744.50
 (Hierarch Travel Expense)
National ARFORA ................................................ $600.00
 (Hierarch Travel Expense)
St Nicholas, Alliance, OH .................................... $300.00
 (Hierarch Travel Expenses)
St George Cathedral AROY, Southfield, MI ......... $250.00
 (Camp Vatra Donation)
Romul & Viorica Gansca, Morton Grove, IL ....... $150.00
 (ACE Fund)
St Athanasius, Aurora, IL ..................................... $104.18
 (Vicar Travel Expense)
M/M John DeMintici, Toronto, ON ........................ $76.80

MEMORIAM
Dr Gheorghe Marinescu, Rochester Hills, MI ... $1,000.00
 (IMO Ana Sandulescu)

EPISCOPATE ASSESSMENTS
St Elias, Ellwood City, PA ................................. $3,150.00
St George, Canton, OH (2018) ............................. $500.00

VATRA GENERATIONS
Rev Fr & Psa Ion Traian Stefan,
 Pittsburgh, PA ................................................ $1,000.00
National ARFORA ................................................ $600.00
 (Hierarch Travel Expense)
Drs. Horia & Mihalea Draghiciu, Muncie, IN ...... $300.00
Nicolae & Simona Herascu, Carmel, IN ............... $200.00
Ricky Tonita, Regina, SK ..................................... $200.00
Rev Fr & Psa Cosmin Vint, Ft Qu’Appelle, SK ..... $96.00
Ioana Rosu-Banu, Calgary, AB ............................... $47.54
Elaine Luca, Struthers, OH ..................................... $25.00
 (IMO Dave Maxim)
Leslie Limbian, Youngstown, OH ........................... $24.15
HURRICANE RELIEF FOR HOUSTON PARISHES

St George Cathedral, Regina, SK ...................... $1,934.00
St John, Toronto, ON ............................................ $744.50
Buna Vestire, Montreal, QC.................................. $458.16
Sts Peter & Paul, Quebec City, QC ...................... $143.06

FINANCIAL REPORT

it must make every effort to intentionally address 
these issues while protecting its theological integri-
ty. Gone are the days when our youth would retain 
membership in one of our churches based on their 
intergenerational sympathies and ethnic background. 
Younger generations are not nearly as likely to attend 
our churches, if they perceive the Church is out of 
step and irrelevant. Younger generations are looking 
for meaningful answers to life’s difficult answers, and 
if the Church fails to provide them, they will seek 
answers elsewhere. 

Scripture teaches that we shall know and be able 
to evaluate past, present and future efforts that claim 
to represent God by their fruits. That stated, how do 
we evaluate the Orthodox Church’s fruits with regard 
to addressing the intermarried challenge, along with 
several other equally important pastoral challenges 
mentioned in this short article? 

I continue to believe that we must accept the fact 
that new challenges exist that require a faithful, cou-
rageous response. More of the same old, same old 
ways will not do.

Originally published on ocl.org, December 6, 2017.
          _________________________
Rev. Fr. Charles Joanides, Ph.D., LMFT is a re-

tired Greek Orthodox priest who teaches marriage 
and family therapy at Nyack College. He has written 
numerous books and articles addressing marital and 
family needs both within and outside of the GOA. 
Also see a more complete biography at: http://www.
occiservices.org/members.html. 

Interfaith Marriage …
Cont. from page 8
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ministry resourCes:  youth learn 
aBout homelessness—first hand!

SYOSSET, NY [CSHA] In the Spring of 2017, the 
Church of the Holy Cross, Medford, NJ organized a 
unique youth event that would bring to life the Gospel 
message of caring for others in need.  Archpriest John 
Shimchick, Pastor, and the event coordinator, Phyllis 
Pritchard, worked with Camden, NJ’s Covenant House 
and local police and social services to help the youth 
of the parish learn about homeless children and teens.

“What’s It Like?” [https://oca.org/parish-ministry/
yya/whats-it-like] is a new article written by Father 
John that highlights the important life lessons gained 
from their “Covenant House Sleep Out” experience.  
It appears on the Orthodox Church in America’s 
web site as yet another offering in the Department 
of Christian Service and Humanitarian Aid’s Parish 
Ministry Resources [https://oca.org/parish-ministry].

“Our youth spent the night in cardboard boxes 
and their sleeping bags on the parish’s parking lot, 
away from the comfort of their homes, experiencing 
something of the uncertainty and discomfort of life 
on the street,” Father John writes.  “While raising 
funds to benefit the efforts of Covenant House in 
Camden, they learned about the plight of homeless 
young people — not the kids thousands of miles away 

or on TV — but the kids just a few miles away, who 
slip by unnoticed.”

Father John recounts the activities and overnight 
hours not only as an important event, but as a guide 
for other parishes to organize similar programs for 
the youth in their communities.

The OCA Department of Christian Service and Hu-
manitarian Aid welcomes your comments and feedback, 
which may be sent to csha@oca.org.

younG adults inVited to serVe 
as steWards at WCC’s June 2018 

Central Committee meetinG
SYOSSET, NY [OCA] The Orthodox Church in 

America invites young adults ages 18 through 30 to 
apply to serve as stewards at the World Council of 
Churches [WCC] Central Committee meeting in Ge-
neva, Switzerland, June 7–23, 2018.

The Stewards Program aims to bring together a 
dynamic and diverse group of 20 young people from 
all over the world to share their faith in Jesus Christ.  
English is the working language of the program, 
although some understanding of French or German 
would be useful.  Stewards need to be prepared to 
take part in an intensive schedule of activities and 

long, tiring work days.  Working hours are irregular, 
and often special programs are planned after work 
for the stewards.  Active participation in the program, 
patience, the ability to work with people from other 
countries and cultures, and the willingness to work 
together as a team are essential.

The deadline for submitting applications is Jan-
uary 31, 2018.

Interested young adults may apply online directly to 
the WWC [https://www.oikoumene.org/en/press-cen-
tre/events/wcc-invites-applications-to-central-com-

Cont. on page 13
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st. Vladimir’s seminary reCeiVes 
Ganister Grant to teaCh ‘lost art’
YONKERS, NY [SVOTS Communications] Many 

Orthodox Christians are familiar with decrees, proc-
lamations, canons, and doctrines promulgated by the 
major Ecumenical Councils of the Church and other 
local synods. But they rarely wonder: “Who drafted the 
texts I’m reading? What method did the drafter use?”

To answer those questions, Archpriest Alexander 
Rentel, Assistant Professor of Canon Law at Saint 
Vladimir’s Seminary, Yonkers, NY, will be offering 
a course to seminarians during the Spring 2018 Se-
mester, titled, “Contemporary Issues in Canon Law.” 
The class will provide seminarians an opportunity 
to study conciliar theology and the conciliar process 
that began in the 20-century and led to the Council 
in Crete in 2016. After this reflection, the class will 
become hands-on and seminarians will collaborate on 
drafting a message from a mock council.

Students will work with a visiting expert, the 
Reverend Dr. Protopresbyter Nicolas Kazarian, who 
assisted the drafters of the Message and Encyclical 
promulgated by the Council of Crete held June 19-26, 
2016.  This practical work will allow the seminarians 
to ensure the continuation of the “lost art” of notat-
ing proceedings and drafting accurate statements of 
conciliar meetings. Funding for the guest lecturer in 
this course was provided by the Ganister Orthodox 
Foundation Fund, a fund of the First Community 
Foundation Partnership of Pennsylvania.

“Church councils and synods formulate dogmatic 
teachings and canons for two reasons,” said Father 
Alexander. “One, to fight against heresies and schisms; 
and two, to promote the common and unifying tra-
dition of the Church found in Scripture and patristic 
writings.  Clergy and laity—since the inception of the 
Church—have depended on these formulations for 
many reasons, including, clear knowledge, pastoral 
direction, Church order, and liturgical guidance.

“For example,” Father Alexander continued, “these 
formulations help us answer questions like: What do 
we believe about the divinity of Jesus Christ, or how 
does the priest perform an inter-faith marriage, or how 
do we celebrate Annunciation within the Great Fast?”

Father Alexander Rentel will be the course instruc-
tor and facilitator of all class work. He participated 
in the Council of Crete as a member of the Press 
Office of the Ecumenical Patriarch. Father Nicolas, 
who is a research associate at the French Institute for 
International and Strategic Affairs, Paris, France, and 
a priest in the Greek Orthodox Archdiocese of North 
America, will collaborate with Father Alexander for 
the last three classes. He will introduce the process 
of drafting a conciliar message and will then oversee 

the drafting of such a message by the students. Father 
Nicolas was also a member of the Press Office of the 
Ecumenical Patriarch at the Council of Crete.

“Through this course,” Father Alexander concluded, 
“we want to ensure that future Church leaders know 
how to record Church proceedings and how to apply 
church decrees, and I am wonderfully heartened by 
the fact that we will have Fr. Nicolas — an expert in 
this field — teaching our seminarians.

mittee-stewards-programme].  Prior to submitting 
applications, prospective stewards should request a 
letter of recommendation from the Orthodox Church 
in America through its Chancellor, Archpriest John 
Jillions, at chancellor@oca.org.  The request should 
include a summary of the gifts and skills the prospec-
tive steward would bring to the program and a brief 
outline of how to continue in leadership within the 
Orthodox Church in America.  A second letter of rec-
ommendation should be obtained from an ecumenical 
group with which the prospective steward is involved.  
In submitting the final application to the WCC, please 
include the subject line “WCC Stewards” and send a 
copy to Father John at the aforementioned address.  
In addition, all completed applications also should 
include a recent curriculum vitae/resume.

Prospective stewards should display a demonstrated 
commitment and engagement in the Orthodox Church 
in America—locally, regionally and/or nationally—and 
a willingness to continue to be part of networks of 
education while offering leadership within the Ortho-
dox Church in America.  They also must have a valid 
passport that does not expire before January 1, 2019.

The WCC will be responsible for accommodation 
and meals during the program and may provide a small 
amount for pocket money while in Geneva.  Travel 
costs to and from Geneva are the responsibility of 
the steward.

All questions regarding the program and the ap-
plication process should be directed to Father John 
Jillions at chancellor@oca.org.

Young Adults Invited …
Cont. from page 12



14 SOLIA OCT-DEC 2017PRAY AND WORK FOR ORTHODOX UNITY IN NORTH AMERICA

foreiGn affairs Committee Chairman 
urGes more reliGious freedom 

for eCumeniCal patriarChate and 
Christians in turkey

Washington, D.C. - The chairman of the U.S. House 
Foreign Affairs Committee expressed concern over 
“oppressive tactics that impede freedom” for Orthodox 
Christian believers within Turkey, as well as the 300 
million Orthodox believers around the world.

Rep. Ed Royce, R-California, speaking at the closing 
session of the Third Archon International Conference 
on Religious Freedom held in Washington, emphasized 
that there “must be change and it must be now. I have 
met with the Ecumenical Patriarch (His All-Holiness 
Bartholomew) and there is no one more willing to engage 
with Turkish leaders and the community to promote 
peace, tolerance, and inter-faith dialogue.”

The three-day conference, attended by some 250 
people, was sponsored by the Order of Saint Andrew 
the Apostle, Archons of the Ecumenical Patriarchate. 
Sessions were held at various venues in Washington, 
D.C. The closing event was held at the U.S. Institute 
for Peace.

“Last week, we marked the Feast Day of Apostle St. 
Andrew, who in the first century A.D. courageously and 
freely shared his religious beliefs, leading thousands into 
the faith and establishing the Ecumenical Patriarchate 
in Byzantium -- Istanbul in modern day Turkey,” the 
congressman noted. “It is a tragedy today’s inheritors 
of this great legacy are so thoroughly constrained in the 
practice of their beliefs. The Turkish government has 
placed many regulations that prevent the free election 
of their religious leaders.”

Rep. Royce also pointed out these issues facing 
Christianity in Turkey;

Orthodox churches and properties have been con-
fiscated and vandalized, left to ruin, or converted into 
mosques, museums and even casinos.

Religious icons have been destroyed or sold on the 
black market.

The lack of official legal status has meant that the 
church cannot raise and manage funds to maintain its 
properties.

Its priests who cannot obtain legal residency must 
rely on tourist visas, which must be frequently renewed 
in order to serve the church in Turkey. 

The Ecumenical Patriarchate has also been unable 
to train its own clergy in Turkey, as the only Orthodox 
seminary in the country located on the island of Halki 
has remained closed for more than 40 years.

“There must be change and it must be now,” Royce 
added. “Yet he needs our help. At every opportunity 
I have pressed Turkish leaders to lift these onerous 

restrictions and restore religious liberty to Orthodox 
believers.” Royce said he has asked the Secretary of 
State to use all his diplomatic leverage to press Turkish 
leaders to abandon plans to convert Hagia Sophia into 
an operational mosque.

In his talk, Royce also stressed the United States has 
a special responsibility to lead the world to put a stop 
to mass genocide against Christianity in the Middle 
East, adding there is a rising tide of persecution in the 
region resulting in a dramatic decrease in the Christian 
population.

“We have witnessed that cruelty by the hands of ISIS 
fighters, who over the past few years have conducted 
a targeted campaign of genocide against Christian 
believers,” Royce said. “These terrorists have even co-
erced children to carry out their atrocities, in a twisted 
attempt to corrupt future generations with their warped 
ideology. In the face of such atrocity, we must speak 
out and we must act.”

Royce recently held a hearing on what he termed 
the “dire situation” confronting Christians in Iraq and 
Syria. One of those who appeared at the congressional 
hearing was a Christian sister who testified that ISIS’ 
brutality was “cultural and human genocide,” adding that 
the only Christians that remain in the Plain of Ninevah 
are those who are held as hostages.

Royce closed his presentation with a quote from Saint 
Andrew the Apostle, “Love is acceptance.,” adding, “let 
that be a guiding principle for us all as we redouble 
our efforts to end religious persecution in all its overt 
and subtle forms, as we honor the legacy of those first 
church leaders by promising freedom of religion for all 
oppressed people around the world.”

Also speaking at the closing session were His Emi-
nence Archbishop Demetrios, head of the Greek Orthodox 
Church in America, and Dr. Anthony J. Limberakis, 
National Commander of the Order of Saint Andrew 
the Apostle.

The Archbishop said despite the dire situation in the 
Holy Lands and Middle East that Christianity “will 
prevail with a terrific weapon -- truth and love of life. 
Everything is possible for those who believe.”

Dr. Limberakis also stressed the need for “more urgent 
conversations on Christianity in the lands of its birth 
and growth,” adding that “our inspiration is to forge 
ahead with our mission until the darkness of hate and 
prejudice fails.”

Published on December 9, 2017 by The Archons of 
the Ecumenical Patriarchate (archons.org).
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IntervIu cu Pr. MacarIe SIMonoPetrItul 
DeSPre SPoveDanIe

Preacuvioase părinte Macarie! Pornind de la 
Tradiţia Bisericii, pe care o cunoașteți foarte bine 
şi de la propria experiență, aş vrea să ne împărtășiți 
câteva gânduri despre unele aspecte practice legate 
de Taina Spovedaniei. Întâi de toate aş vrea să ne 
spuneți ce este Spovedania şi dacă este obligatoriu 
ca ea să fie făcută înainte de fiecare împărtășire?

Înainte de a vorbi despre Taina Spovedaniei şi le-
gătura ei cu Taina Euharistiei, trebuie să spunem că 
Însăşi Biserica este o taină. Sistemul celor 7 Taine este 
străin Ortodoxiei şi a fost împrumutat fără discernământ 
din teologia latină. La origini, Părinţii Bisericii vedeau 
întreaga lucrare a Bisericii ca o singură taină – cea a 
mântuirii în Hristos prin Duhul Sfânt. „Sacramente-
le” sunt doar nişte căi care ne fac părtaşi la Taina lui 
Hristos. Iniţierea în această Taină unică se face prin 
Botez şi Mirungere, iar culmea acestei comuniuni cu 
Hristos o avem în Euharistie. 

Dacă cineva, din cauza unor păcate grave, s-a 
rupt de Biserică şi nu poate să se împărtășească, 
Spovedania sacramentală îl ajută să se întoarcă în 
Biserică şi să se vindece pentru a se putea împărtăşi. 
Acesta era rolul primordial al Spovedaniei: nu de a-i 
respinge pe oameni sau de a-i ţine mulţi ani departe 
de împărtăşanie, ci de a-i vindeca şi a-i întoarce în 
comuniune cu Biserica prin împărtăşire. În trecut, oa-
menii îşi mărturiseau doar păcatele grave, iar Biserica 
nu era un tribunal care să-i judece sau să-i condamne, 
ci le oferea un medicament duhovnicesc pe care-l 
considera mai potrivit. Biserica nu spune că dacă ai 
făcut cutare sau cutare păcat, 10-15 ani nu ai voie să 
te împărtășești, ci dacă ai făcut ceva grav, boala ta 
duhovnicească este atât de adâncă încât 5 sau 10 ani 
va trebui să posteşti mai mult, să te rogi mai mult, să 
faci milostenie etc., ca să te vindeci. Canonul nu este 
o aşteptare pasivă până la „ispăşirea pedepsei”, ci o 
lucrare activă de vindecare, care începe cu oprirea de 
la păcat şi încercarea de schimbare a vieţii.

În sec. 7-8, simultan în Răsărit şi în Apus (dar 
independent unii de alţii), vechea practică a Bisericii 
a fost influențată de practica monahală a descoperirii 
gândurilor şi mirenii au început a se spovedi chiar şi 
pentru păcatele mai mici. Între timp, această practică 
s-a generalizat, iar în secolele următoare s-a ajuns 
la rânduiala Spovedaniei pe care o avem şi astăzi. 
Mărturisind şi păcatele mici, şi chiar gândurile, Spo-
vedania nu mai putea fi făcută o singură dată în viaţă, 
aşa cum era iniţial şi cred că această este cea mai 
importantă schimbare, pentru că în trecut, Biserica 
dădea o singură şansă de reîmpăcare (după Botez) şi 
oamenii luau în serios pocăinţa; iar acum, când sunt 
mărturisite şi păcatele mici, pocăinţa şi iertarea sunt 
trăite mai superficial.  

În tradiţia monahală fraţii merg la părintele duhovni-
cesc pentru a-şi descoperi şi gândurile, nu doar păcatele; 
deci nu mărturisesc doar ce este negativ, ci şi pe cele 
pozitive, îşi deschid conştiinţa. Şi astfel, atât părintele 
duhovnicesc cât şi monahul, pot să înţeleagă care sunt 
rădăcinile păcatelor şi gândurilor, care sunt patimile 
şi, ce-l mai important, îl învaţă cum să lupte pentru 
a-şi curăţi trupul şi sufletul de patimi. Dacă părint-
ele duhovnicesc este şi preot, mărturisirea păcatelor 
poate avea loc simultan cu descoperirea gândurilor, 
dar ele sunt totuşi distincte şi nu trebuie confundate. 
A te mărturisi, înseamnă a cere iertare pentru careva 
păcate săvârşite, iar a-ţi descoperi gândurile înseamnă 
a-ţi deschide conştiinţa, a cere sfaturi, a adresa diferite 
întrebări… Uneori chiar monahii, dar mai ales mirenii, 
confundă aceste lucruri şi transformă Taina Spoveda-
niei într-o discuţie duhovnicească sau psihologică; nu 
spun păcate, ci caută o discuţie cu preotul. Şi acest 
lucru nu este rău, dar trebuie să înţelegem că aceasta 
nu este Taina Spovedaniei! Deci, dacă mă spovedesc, 
trebuie să spun concret cu ce fapte, vorbe sau gânduri 
am greşit faţă de Dumnezeu, dar nu să înșir tot ce-mi 
trece prin minte sau să discut problemele familiare 
sau personale. Şi acelea pot fi discutate cu preotul, 
dar într-un alt cadru…

A se spovedi cineva sistematic este bine, dar 
practica aceasta diferă de la o Biserică locală la alta. 
De exemplu, în Bisericile Rusă şi Română, cu mici 
excepţii, credincioşii trebuie să se spovedească înainte 
de fiecare împărtăşire. Este bine că oamenii sunt puşi 
în situaţia de a medita la viaţa lor şi de înţelege că nu 
te poţi împărtăşi fără pocăinţă, dar pocăinţa nu implică 
obligatoriu şi de fiecare dată spovedania. De multe ori, 
prin parohii, preoții nu reușesc să-i spovedească pe 
oameni în ajun şi sunt nevoiţi să-i primească în grabă 
chiar înainte de împărtăşanie. În acest ritm, penitentul 
abia dacă ajunge să spună două cuvinte, ia „biletul” 
pentru împărtăşire şi iese fără să înţeleagă nimic. 
Acest lucru este rău, pentru că golește spovedania de 
pocăinţă şi o formalizează. Pocăinţă fără spovedanie 
poate exista, dar spovedanie fără pocăinţă nicidecum! 
Deci, dacă nu avem păcate concrete de spovedit, nu 
trebuie să facem o spovedanie formală, pentru a ne 
linişti conştiinţa, ci ne pregătim şi mergem direct la 
împărtăşanie. Spovedania şi împărtăşania nu trebuie 
puse la pachet.

În Biserica Greacă, nu este obligatorie spovedania 
înainte de fiecare împărtăşire. Această practică ţine 
separate aceste două taine şi-l lasă pe credincios să se 
hotărască singur dacă are de mărturisit ceva; îi respectă 
libertatea. Deci fiecare merge la preot atunci când simte 
nevoia, e ceva care ţine de pocăinţa personală. Partea 
proastă a lucrurilor este că mulţi nu se mai spovedesc 
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deloc, chiar dacă se împărtăşesc la marile sărbători. 
Unii au auzit de spovedanie abia când au ajuns în 
Sfântul Munte, deşi aveau păcate mari.

Cred că trebuie să ne întoarcem la vechea practică 
şi să mergem la spovedanie de fiecare dată când avem 
păcate grave care rup comuniunea noastră cu Dum-
nezeu, iar criteriul trebuie să fie conștiința noastră.

Mentalitatea omului modern diferă mult de cea 
a omului din trecut. Cum se reflectă acest lucru în 
practica spovedaniei?

Diferenţa de mentalitate implică în primul rând o 
altă percepţie a păcatului. Totul începe de la pedago-
gia pe care o face preotul cu credincioşii săi, ca să 
le trezească conştiinţa păcătoşeniei şi să le spună ce 
este păcat şi ce nu. De fapt e o problemă generală, 
valabilă cu toate Tainele Bisericii, fiindcă omul modern 
nu mai ştie şi nici nu este învăţat care este sensul şi 
scopul acestor Taine.

O altă problemă a omului modern este abordarea 
fie prea raţională, fie prea psihologică a spovedaniei. 
Şi observăm cum mulţi merg la preot ca la psiholog 
sau nu merg deloc, zicând că preotul e un om ca şi 
el… Într-adevăr, oamenii au astăzi multe probleme 
psihologice şi psihice, dar spovedania e altceva şi ea 
începe cu simţul responsabilității pentru mine însumi. 
Pot fi bolnav, necăjit, înjosit de alţii etc., dar trebuie 
să încep spovedania cu faptele şi vorbele concrete 
cu care am păcătuit, fără să mă îndreptăţesc sau să 
mă ascund după nişte stări ale sufletului. Duhovnicul 
stabileşte dacă acele stări sunt circumstanţe agravante 
sau atenuante, nu eu… Pot fi om problematic, dar în 
cazul acesta tac, nu vorbesc, pentru că voi spune o 
vorbă care jigneşte şi e păcat. Faptul că sunt complexat 
sau nervos este o problemă psihologică şi ea trebuie 
rezolvată, dar la spovedanie spun că am vorbit urât 
sau m-am mâniat, iar starea mea psihologică nu mă 
îndreptăţeşte să păcătuiesc, ci trebuie să fiu responsabil 
şi mai degrabă să-mi înfrânez limba şi să mă smeresc…

Deci, la spovedanie spunem doar păcatele şi primim 
iertarea, iar dacă vrei să-ţi rezolvi şi alte probleme 
cu duhovnicul, ar fi preferabil să le discuţi în afara 
Spovedaniei. Preotul poate da sfaturi omului în funcţie 
de situaţia şi maturitatea lui, iar dacă acest lucru se 
întâmplă în cadrul Spovedaniei, nu trebuie totuși 
să confundăm îndrumarea duhovnicească cu Taina 
Bisericii.

Din păcate, nu toţi preoţii sunt învăţaţi să dea 
sfaturi duhovniceşti omului. Ei toţi au aceeaşi putere 
de a dezlega păcatele, dar nu toţi au înţelepciune şi 
discernământ. Duhovnicilor li se dă Pidalionul cu 
toate Canoanele Bisericii, dar fiecare le aplică după 
cum ştie. Găseşti acolo câţi ani trebuie să opreşti de la 
împărtăşire pentru cutare şi cutare păcat, dar aceasta 
nu-i suficient. Pidalionul e un simplu criteriu după care 
înţelegi care păcat e mai grav şi care mai puţin grav.

Dacă eu merg la preot să mă spovedesc şi văd că 
acesta are alături Pidalionul, mă înfricoşez. Înseamnă 
că nu merg la medic, ci la judecător. Cum spunea şi Sf. 

Paisie Aghioritul, „canoanele (gr.kanones) devin tunuri 
(gr. kanonia)” în mâna celui care nu ştie să le aplice. 
Biserica are o lucrare vindecătoare, menită să-l apropie 
pe om de Dumnezeu, nu să-l îndepărteze. Preotul, ca 
un medic care are un depozit de medicamente, trebuie 
să înveţe să prescrie medicamentul potrivit, căci dacă 
greşeşte tratamentul, îl îmbolnăveşte pe om şi mai 
mult, iar uneori poate şi să-l omoare.

De exemplu, în trecut era o ruşine dacă cineva nu 
mergea la biserică sau nu se împărtășea. Iată de ce, 
oprirea de la împărtăşire nu era doar expresia teolog-
ică a ruperii păcătosului de Hristos şi de Biserică, ci 
şi o trezire a conştiinţei şi ruşinii, o „marginalizare 
pedagogică”. Acum însă, când pentru omul mod-
ern a devenit ruşinos să mergi la biserică şi să te 
împărtăşeşti, dacă-i vei spune că pentru cutare păcat 
este oprit 9 ani de la împărtăşanie, el se va îndepărta 
definitiv de Biserică, care nu mai este a celor mulţi, 
ci a celor puţini. La modul practic Biserica a devenit 
marginalizată! Acum penitentul trebuie să depăşească 
ruşinea în sens invers decât în trecut, şi să se rupă 
de cei mulţi, ca să se împărtăşească împreună cu cei 
puţini. Nu înseamnă că nu-i voi da nici un canon sau 
o epitimie, dar în acelaşi timp trebuie să înţeleg că 
a opri pe cineva de la împărtăşire pe termen lung nu 
este o soluţie, căci pe un tânăr acest lucru nu-l der-
anjează, ci îl menţine şi mai mult în lumea păcatului. 
Deci e nevoie de multă înțelepciune pastorală, pentru 
că putem să-l apropiem pe om de Hristos, dar putem 
şi să-l îndepărtăm…

Credeţi că o revizuire sau o sistematizare a Cano-
anelor l-ar ajuta mai mult pe preot să se orienteze 
la Spovedanie?

Nu cred. Canoanele sunt o moştenire a Tradiţiei şi 
ne dau doar criteriul de canonisire, dar nu şi specificul 
fiecărui caz în parte. Canoanele nu sunt sentinţe, ci 
indicatoare. Codificarea şi sistematizarea canoanelor 
făcută de romano-catolici a transformat viaţa Bisericii 
într-un sistem de reguli, iar acest lucru este străin Or-
todoxiei. Canoanele pentru ortodocşi, ca şi dogmele, 
nu pot fi sistematizate. Noi nu-L excludem pe Duhul 
Sfânt din Tradiţia şi experienţa noastră. Da, avem nişte 
texte, care sunt mărturii ale adevărului dogmatic, dar 
acestea nu-l epuizează. Biserica este plinătatea harului 
şi adevărului, şi formulează o dogmă atunci când o 
impune situaţia, dar niciodată nu-şi propune să siste-
matizeze învățăturile de dragul unei ordini aparente. 
Acelaşi lucru e valabil şi cu Canoanele…

De exemplu, în secolul 4 nu se punea problema 
avortului aşa cum se pune acum. Avem unele referinţe 
canonice, dar ele sunt vagi şi ne oferă doar criteriul 
patristic, dar care trebuie adaptat la situaţia de astăzi. 
Care este acest criteriu? Că avortul este crimă, este 
ucidere de om! Dar asta nu înseamnă că trebuie să oprim 
femeile pentru 10 ani de la împărtăşire; unele se pot 
sinucide de deznădejde. Deci în toate este nevoie de 
înţelepciune, iar problema începe cu pregătirea preoţilor.

Cum credeţi că ar trebui pregătiţi viitorii duhovnici 
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şi ce calităţi trebuie să aibă un duhovnic?
De multe ori atunci când viitorii preoţi învaţă despre 

spovedanie, fac un fel de „psihologie pastorală”; este 
bun şi acest lucru, dar nu-i suficient. Este important ca 
viitorii duhovnici să înveţe nu doar litera, ci mai ales 
duhul canoanelor. Pot să citească şi cărţi psihologice, 
dar mai ales să aibă ei înşişi experienţa duhovnicească 
a Bisericii, pe care o găsim expusă în cărţile părinţilor 
pustiei. Acestea trebuie studiate şi trăite, pentru că 
numai aşa duhovnicul va putea să aibă discernământ 
şi să ştie dacă cutare canon se potriveşte unui om 
sau nu; îi face bine sau rău… Nu va ajunge fiecare 
preot un Cuvios Varsanufie, dar va avea totuşi ceva 
din duhul părinţilor.

Bineînţeles, şi preoţii trebuie să aibă la rândul lor 
un duhovnic. Dacă preotul n-a fost niciodată un bun 
ucenic, nu va putea ajunge vreodată bun părinte. Dacă 
el însuşi nu ştie să se spovedească, niciodată nu va 
şti să spovedească pe alţii.

Totodată, preotul care spovedeşte nu trebuie să se 
pretindă a fi un stareţ, iar credincioşii nu trebuie să-l ia 
drept stareţ. La acest capitol, situaţia din mănăstire este 
total diferită de cea din lume. În mănăstire eu mi-am 
ales stareţul şi ascult de el în toate şi pentru totdeauna. 
Am lăsat lumea şi familia, şi-l urmez pe stareţ, care este 
pentru mine icoana lui Hristos, de aceea fac ascultare 
desăvârşită. Acesta e monahismul! Mireanul însă merge 
la preot ca prin el să fie în legătură cu Biserica. S-ar 
putea ca anumiţi preoţi să aibă trăire de stareţ sau să 
fie stareţii unor monahi, dar legătura pe care o are 
un mirean cu duhovnicul său nu pot fi după modelul 
monahal. Preotul nu-i poate cere unui mirean ascultare 
în toate aspectele vieţii, aşa cum ascultă un monah 
de egumenul său. Aceasta nu este corect! Mireanul 
are o altă libertate şi o altă responsabilitate faţă de 
familie şi societate, nu răspunde doar de el însuşi. Nu 
e corect ca cineva să-şi întrebe duhovnicul dacă poate 
sau nu să cumpere sau să vândă ceva, unde să meargă 
în vacanţă sau altele de genul acesta. Duhovnicul îi 
poate da fiului duhovnicesc nişte orientări generale 
în viaţa duhovnicească, pentru a evita păcatul, dar 
trebuie şi să-l înveţe să fie responsabil pentru deciziile 
pe care le ia în viaţă. Şi să nu confundăm toată ace-
astă povăţuire cu Taina Spovedaniei. Uneori oamenii 
ar vrea să transfere toată responsabilitatea pe umerii 
preotului, dar un duhovnic adevărat îl va învăţa pe 
mirean să-şi folosească corect libertatea şi-i va spune 
că nu se poate implica în anumite aspecte ale vieţii 
lui, în dormitorul lui sau în afacerile lui… E altceva 
în mănăstire, unde stareţul cunoaşte şi hotărăşte fiecare 
detaliu al vieţii monahului, dar acest mod de viaţă a 
fost ales benevol şi el presupune alte condiţii de viaţă, 
care nu sunt aplicabile oamenilor din lume.

 Aţi spus mai devreme că duhovnicul nu trebuie 
să se implice în dormitorul ucenicilor săi. În zilele 
noastre multe familii, deşi au fost binecuvântate 
la Cununie să nască copii, după unul sau doi, se 
protejează şi nu mai vor alţi copii. Unii duhovnici 

îi opresc pe aceştia de la împărtăşanie, iar alţii sunt 
mai indulgenţi. Cum vedeţi sfinţia voastră această 
problemă?

Orice relaţie trupească în afara căsătoriei este păcat, 
dar uneori se fac păcate şi în cadrul familiei, inclu-
siv păcate împotriva firii. Acestea trebuie spovedite, 
dar consider că nu-i corect ca preotul să-i întrebe pe 
oameni dacă au făcut aşa ceva sau să intre în careva 
detalii. Poate să le dea ceva să citească, poate să 
facă cateheze cu familiile din parohie şi să le spună 
la modul general că există aşa păcate, iar omul va 
înţelege singur dacă a păcătuit sau nu; iar când va 
veni la Spovedanie, preotul doar îl va asculta şi-l va 
îndruma cu înţelepciune. Dacă unul din soţi a spovedit 
un păcat împotriva firii, iar celălalt se ruşinează sau 
nu înţelege că trebuie să-l spună, preotul poate pune 
unele întrebări, dar fără să atenteze la libertatea şi 
intimitatea omului. De asemenea nu mi se pare corect 
ca preotul să le spună soţilor de câte ori şi cum să 
aibă relaţii. Noi le spunem ce recomandă Biserica în 
privinţa postului, dar fiecare cuplu are măsura şi vârsta 
sa duhovnicească…

Iar subiectul naşterii de copii e şi mai complicat şi 
cred că nu putem oferi soluţii generale, ci fiecare caz 
trebuie analizat în parte. Dacă cineva îl întreabă pe preot 
despre anticoncepționale, preotul trebuie să-i spună ce 
învaţă Biserica, căci dacă nu-i va spune, de unde va 
afla credinciosul? Dar oprirea de la împărtăşire cred 
că ar trebui să depindă de mai mulţi factori. Dacă o 
familie are 3-4 copii şi condiţiile lor materiale, spaţiul 
locativ şi altele probleme nu le permit să aibă mai 
mulţi copii, cred că se poate aplica iconomia, dar cu 
condiţia ca metodele de contracepţie folosite de ei să 
nu fie abortive; nu poţi să le spui să nu aibă relaţii, 
dar se stabilesc anumite limite.

Iar dacă cineva are doar un copil sau doi, au sănătate 
şi condiţii, dar nu vor să mai aibă copii, nu-i putem 
obliga, dar cred că aceştia trebuie să se împărtăşească 
mai rar, doar la marele sărbători, până vor înţelege 
că metodele de contracepție pot fi tolerate doar în 
anumite condiţii şi pentru o perioadă limitată de timp. 
Astfel, soţii nu vor fi îndepărtaţi de Biserică, dar, 
în același timp, vor înţelege că modul lor de viaţă 
nu corespunde chemării şi binecuvântării pe care 
au primit-o la Cununie, relaţia lor fiind marcată de 
slăbiciune, egoism, moda timpului etc. Deci nu putem 
stabili careva şabloane, pentru că şi condiţiile de viaţă 
ale fiecărei familii diferă de la un caz la altul. Preotul 
trebuie să aibă înțelepciune şi discernământ, nu doar 
să lege şi să dezlege.

Mulţumim mult, părinte Macarie.
Domnul să ne ajute!

A intervievat, ierom. Petru Pruteanu – Muntele Atos 
Manastirea Simonos Petras / 07-09-2016 

(articol preluat de pe teologie.net)
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DIn vIata ParohIIlor / FroM the ParISheS

Credincioșii parohiei Sf. Dimitrie cel Nou, Denver, CO împreună cu Pr. Paroh Ioan Bogdan - 17 decembrie 2017

Programul de Crăciun în Parohia Buna Vestire din Grand Rapids, MI - copii și părinții împreună cu Pr Paroh Daniel 
Pop - 17 decembrie 2017

Inaltpreasfintitul Arhiepiscop Nathaniel și 
preoții slujitori la Sfințirea Noului Altar al 

bisericii parohiei Sf. Iosif Mărturisitorul, 
Hazleton, PA - 9 decembrie 2017

Un grup de credincioși din parohia Sf.
Iosif Mărturisitorul împreună cu Părintele 
Arhiepiscop Nathaniel la Sfințirea din
Hazleton, PA - 9 decembrie 2017
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Aniversarea Parohiei Nasterea Maicii 
Domnului din Laval, QC - Inaltpreas-
fintitul Parinte Arhiepiscop Nathaniel, 

Pr Paroh Ioan Iancu si preotii prezenti 
- 15 octombrie 2017

Prima Sfântă Liturghie în Halifax, 
NS, Canada - Pr Vicar Dan Hoarste 
și Pr Paroh Cezar Pelin împreună cu 
credincioșii prezenți la acest eveniment 
istoric - 28 octombrie 2017

Vecernia Hramului parohiei Sf. Cuv. Parascheva, St Laurent, QC, Canada - Inaltpreasfințitul Arhiepiscop Nathaniel 
împreună cu Pr Paroh Daniel Ungureanu, clerul și credincioșii participanți - 13/14 octombrie 2017

Copiii de la Scoala Duminicală din Parohia Sf. Maria, Chicago împreună cu Pr. Paroh George Ursache și Dna Pre-
oteasa Romana Ursache (Directorarea Scolii Duminicale) - 1 decembrie 2017
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ScrISoare PaStorala 2017
Nasterea DomNului şi DumNezeului

şi maNtuitorului Nostru
IISuS hrIStoS

Hristos se naște! Măriți-L!

„Mijlocitor Te-ai făcut între Dummnezeu și oameni, Hristoase Dumnezeul nostru, că prin Tine, 
Stăpâne, către Părintele Tău, începătorul luminii, am aflat întoarcere din noaptea necunoștinței.”

Irmosul 5 din Canonul Inainteprăznuirii

Iubiții mei Fii Duhovnicești în Hristos Domnul:
Cucernic cler, preacuvioși monahi și binecredincioși creștini ai de Dumnezeu-păzitei noastre 
episcopii,

„Har și Pace de la Dumnezeu-Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos, 
iar de la noi, arhierești binecuvântări”

Iubiți Credincioși,
Încă o dată, Bunul nostru Dumnezeu ne-a învrednicit de darul de a sărbători nașterea Fiului 

Său, Unul-Născut, Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Am încheiat cele 
40 de zile de post în care ne-am pregătit cu sufletul pentru această mare sărbătoare. Am avut 
ocazia să ascultăm citiri din Sfânta Evanghelie in duminicile precedente care ne-au vestit Naș-
terea Domnului Hristos. 

Ca oameni, în cursul vieții noastre, ne însușim anumite obiceiuri și cântece tradiționale ale 
acestei frumoase sărbători. Mai mult, este tradițional să ne vizitam rudele și prietenii și să 
împărțim urări de bine și cadouri și să ne bucurăm împreună. Dar totuși, este de mare folos du-
hovnicesc pentru noi, astăzi, să reflectăm asupra importanței acestui praznic în viața noastră, în 
viața lumii și în istoria umanității. De aceea, vă întâmpin cu aceste gânduri despre însemnătatea 
acestui unic eveniment: Domnul însuși vine să se sălășluiască între noi pentru ca ne pregătească 
să sălășluim împreună cu El.

Prima carte din Scriptură, Cartea Facerii ne spune că Dumnezeu este Creatorul a tot ceea ce 
este și este Părintele întregii omeniri, pe care El a făcut-o după chipul și asemănarea Sa (Face-
re 1-2) când „a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte (Facere 1:31), „... 
atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare 
de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie”(Facere 2:7). 

Sfântul Iustin Martirul ne amintește că: „[Oamenii] au fost făcuți ca și Dumnezeu, fără su-
ferință și moarte, cu condiția să țină poruncile Lui și să fie considerați vrednici pentru numele 
Fiului Său... toți oamenii sunt vrednici să devină dumnezei și de a avea puterea să devină fii 
celui Preaînalt”.

Sărbătorim venirea în lume, în istoria omenirii, sau întruparea lui Hristos, Cuvântul lui Dum-
nezeu-Tatăl, „care s-a pogorât din ceruri pentru noi oamenii și s-a întrupat de la Duhul Sfânt 
și din Fecioara Maria pentru mântuirea noastră” [din Crez]. Domnul Iisus Hristos, din toate 
veacurile, pentru întreaga omenire, este singurul și unicul mijlocitor între Tatăl și noi.

Sfântul Atanasie cel Mare în cunoscuta sa lucrare, Despre Întrupare, ne reamintește: „... Cu-
vântul Tatălui este El însuși divin, că toate lucrurile care sunt îți datorează ființa lor în voința 
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și puterea Lui și că prin El Tatăl cel Bun rânduiește creația, că prin El toate lucrurile se mișcă 
și prin El toate primesc ființa” (Capitolul 1). Reflectând din Cartea Facerii, este necesar să ne 
reamintim că Iisus Hristos a existat din toată veșnicia și că această creație a ajuns la ființă prin El.

Dar cum a ajuns Dumnezeu, pe care nu-l putem vedea sau atinge, să asume natura umană căzută 
și să fie văzut și auzit? (I Petru 1: 8). Și de ce a fost nevoie de acest lucru? Sfântul Evanghelist 
Luca ne spune că Arhanghelul Gabriel, a fost trimis la o tânără fecioară, cu numele Maria, care 
prin supunerea și încrederea ei în a sluji lui Dumnezeu, a primit a purta pe Fiul lui Dumnezeu; și, 
conform îndemnului de la înger, i-a pus numele, Iisus. Numele său în evreiește este Yoshua, care 
înseamnă Mântuitor. Acesta este răspunsul la „de ce?” El a luat asupra Sa natura noastră distrusă 
și căzută: pentru a mântui omenirea din moarte și stricăciune. Duhul Sfânt de Viață Dătător, care 
a dus la crearea omenirii împreună cu Tatăl și cu Cuvântul, Acesta a umbrit pe Fecioara Maria, 
și Mântuitorul Iisus Hristos s-a întrupat din ea, fiind născut în ieslea din Betleem.

Sfântul Ioan Gură de Aur, în Omilia sa pentru dimineața Crăciunului, explică pentru noi naș-
terea lui Hristos din fecioară: „A fost potrivit ca Dătătorul întregii sfințenii să intre în această 
lume printr-o naștere feciorească și sfântă. Căci El este cel care a plăsmuit pe Adam cel vechi 
din pământ feciorelnic, iar din Adam, fără ajutor femeiesc, s-a format femeia. Căci, așa cum 
fără de femeie, Adam a produs femeia, la fel și Fecioara fără de bărbat, astăzi, a născut Om.”

Să ascultăm și cuvintele Sfântului Ioan de Kronstadt despre această sărbătoare:
„El [Hristos] a venit pe pământ, Cel Care la început ne-a creat din pământ și a suflat în 

noi suflarea Lui divină;
El a venit, Cel Care dă tuturor viața și suflarea și toate lucrurile „(Fapte 17:25);
El a venit, Cel Care printr-un singur cuvânt a adus toate lucrurile văzute și nevăzute din 

neființă întru ființă, Cel Care printr-un singur cuvânt a făcut păsările, peștii, animalele, insectele 
și toate creaturile existente sub pronia și îngrijirea Lui cea atotputernică;

El a venit, Cel, pe care nenumăratele cete ale îngerilor il lăudă continuu cu bucurie. Și 
în ce fel smerit a venit El! El s-a născut dintr-o sărmană Fecioară, într-o peșteră, înfășurat în 
haine sărăcăcioase și s-a culcat în iesle.” [Viața Mea în Hristos]

Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru, a venit dintru veșnica împărăție pe pământ pentru a 
umbla cu noi, a ne călăuzii, a ne aduce înapoi întru împărăția veșnică, ducându-ne din întunericul 
necunoștinței în prezența Părintelui luminii. Părinții Bisericii vorbesc despre marea smerenie a 
lui Dumnezeu în a lua natura noastră limitată și muritoare, pentru a ne îndumnezeii. Acesta este 
sensul acestei sărbătoari în viața noastră, în viața lumii: suntem chemați și invitați să devenim 
în asemănare cu Dumnezeu, așa cum El este prin natură.

Sfântul Atanasie spune că: „Fiul lui Dumnezeu a făcut om, ca noi să ne facem dumnezeu” 
și „când Dumnezeu s-a descoperit, s-a unit cu natura noastră muritoare pentru a indumnezeii 
omenirea prin această strânsă legătură cu divinitatea” [Despre Întrupare]. Si alți Sfinți Părinți 
spun la fel. Sfântul Irineu spune astfel: „Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, 
care prin dragostea Lui care depășește toate, s-a făcut ceea ce noi suntem, pentru ca El să ne 
aducă să fim chiar ceea ce El Însuși este”.  Și Sfântul Clement din Alexandria explică: „Cuvân-
tul lui Dumnezeu a devenit Om, ca să putem învăța de la Om, cum omul să devină Dumnezeu.” 

Astfel, sărbătoarea aceasta este pentru noi o chemare să fim fii ai lui Dumnezeu prin intermediul 
Fiului Său, Iisus Hristos. Acest lucru este numit teologic, theosis, așa cum ne explică Sfântul 
Maxim Mărturisitorul: „În theosis, omul (chipul lui Dumnezeu) devine asemănător cu Dumne-
zeu; el se bucură în toată plenitudinea care nu îi aparține prin natură, deoarece harul Duhului 
triumfă întru el și pentru că Dumnezeu acționează în El.”

O explicație suplimentară a Sfântul Grigorie de Nyssa ne este de mare învătătură: „... Dumnezeu 
este acum pe pământ și Om în cer; din toate părțile, toate se unesc. Deși era Dumnezeu, El a 
devenit Om; fără să nege că este Dumnezeu. Deși fiind Cuvântul nepătruns, El a luat trup; ca să 
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locuiască printre noi, a devenit trup. El nu a devenit Dumnezeu; El a fost Dumnezeu. De aceea, 
El a devenit trup, astfel încât El, pe care cerul nu l-a cuprins, azi, de iesle a fost cuprins. El a 
fost pus într-o iesle astfel încât El, prin care se hrănesc toate lucrurile, să poată primi hrana 
asemenea unui prunc de la Maica Sa Fecioară” [Cuvântări Teologice].

Sfântul Atanasie cel Mare continuă: „În smerenia Sa, Domnul nu a venit să se expună. El a 
venit să vindece și să-i învețe pe oamenii care sufereau. Dar pentru Cel care a venit să vindece 
și să învețe, menirea nu a fost doar să sălășluiască aici, ci să se pună la dispoziția tuturor celor 
care aveau nevoie de El” [Despre Intrupare].

Această „smerenie nemărginită” este lăudată de Sfântul Ioan de Kronstadt:
„Bogățiile, onorurile, slava acestei lumi! Cădeți la pământ, plecați-vă la pământ cu smerenie, 

cu lacrimi de umilință și recunoștință profundă înaintea Mântuitorului oamenilor și împărtășiți 
bogățiile voastre cu cei săraci și nevoiași.

„Nu va mândriti cu distincțiile voastre vizibile și trecătoare, căci adevărata distincție poate 
fi găsită numai în virtute.

Slava acestei lumi! Invață aici, înaintea ieslei, care este vanitatea ta. Astfel, să ne smerim 
cu toți; să cădem la pământ înaintea acestei nemărginite smerenii și deșertării a Stăpânului a 
toate, a lui Dumnezeu, care a venit să ne vindece bolile, pentru a ne mântui de mândrie, deșer-
tăciune, corupție și orice necurăție păcătoasă” [Viața mea în Hristos].

De aceea, Domnul Hristos este doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, vindecându-ne și 
readucându-ne în pacea cu Tatăl nostru Cel din ceruri. Aceasta este ceea ce înseamnă mântuirea: 
să fim luați din întunericul ignoranței trecătoare în care noi ne punem și să ajungem la trăirea 
cea fără sfârșit împreună cu Creatorul a toate.

Să ne bucurăm în acest eveniment și să acceptăm invitația Sfântului Ioan de Kronstadt:
„Deci, fraților, de ce este nevoie de la noi pentru ca noi să ne folosim de tot harul adus 

nouă dintru înălțime prin venirea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu?
Ceea ce este necesar, în primul rând, este credința în Fiul lui Dumnezeu, în 
Evanghelie ca mântuire - dăruirea învățăturii cerești; o adevărată pocăință a păcatelor și 

corectarea vieții și a inimii; comuniune în rugăciune și în Sfintele Taine; cunoașterea și împli-
nirea poruncilor lui Hristos.

Haideți, atunci, frați și surori, aduceți aceste virtuți ca dar pentru Cel care s-a născut pentru 
binele mântuirii noastre ... Dumnezeu și omul vine să moară pentru noi. Aceasta, de la noi, va 
fi cea mai plăcută formă de jertfa pentru Dumnezeu și pentru pruncul Iisus Hristos.„ [Predica 
Despre Nașterea lui Iisus Hristos]

Dragi mei, mă rog ca aceste câteva cuvinte despre adevăratul sens al acestui eveniment pro-
fund, care a schimbat istoria lumii, sa ne lumineze pentru a mulțumi lui Dumnezeu: Tatăl, Fiul 
și Duhul Sfânt!

Hristos se naște! Măriți-L!

+ NATHANIEL
Din mila lui Dumnezeu și voia Poporului, Arhiepiscop de Detroit

și al Episcopiei Ortodoxe Române din America a
Bisericii Ortodoxe din America
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SFântul aPoStol anDreI,
ocrotItorul roMânIeI

care aminteşte şi Sf Pavel (Rom. 16, 8), apoi a ajuns 
la Bizanţ, sfinţind episcop pe Stahie, un alt ucenic al 
său (Rom. 16, 9). A continuat predicarea în Grecia, 
cum scrie Vasile de Seleucia (+468 ), iar în oraşul 
Patras, aproape de golful Lepanto, a fost răstignit cu 
capul în jos pe o «cruce în formă de X, din porunca 
procon sulului Egheat al Ahaei», moarte martirică 
consemnată şi de istoricul Nichifor Calist («Istoria 
Bisericească», II, 30).

În anul 357, pe vremea domniei lui Constantie, 
moaştele Sf Andrei au fost duse de Sf. Artemie la 
Constantinopol şi aşezate în biserica Sfinţilor Apostoli. 
În secolul al IX-lea, ele au fost mutate la Tesalonic, 
apoi la Atena, pentru ca după căderea Constantinopo-
lului sub turci (1453) în 1462 să fie aduse la Roma, în 
basilica San Pietro, dar numai capul Sfântului.

În timpul pontificatului Papei Paul VI (+1978 ), la 
26 Septembrie 1964 racla cu capul Sf Andrei a fost 
resti tuită Bisericii din Patras - Grecia, într-un gest 
frăţesc, caracteristic ecumenismului actual.

Despre predicarea Sf. Andrei în Dobrogea vorbesc 
unele cărţi liturgice şi vieţi de sfinţi. Astfel, Mi-
tropolitul Dosoftei al Moldovei (+1693) scria în 
“Proloage”, la 30 Noiembrie: “Apostolului Andrei 
i-au revenit (la sorţi) Bitinia şi zona Mării Negre şi 
părţile Propontului, Halcedonul şi Vizantea, unde e 
acum Ţarigradul (Constantinopolul, apoi Istanbulul - n. 
n.), Tracia şi Macedonia şi, sosind la Dunăre, ce-i zic 
Dobrogea şi altele ce sunt pe Dunăre, Tesalia şi toate 
acestea le-a umblat”. (Viaţa şi petrecerea sfinţilor”, 
Iaşi, 1682). Mitropolitul Iacob Putneanul menţionează: 
“Acest întâi chemat, Andrei, a luat Bitinia şi M. Nea-
gră şi părţile Propontului şi Halchidonia şi Bizantia 
şi Trachia şi Machidonia şi ceale ce se află până la 
Dunare” (“Vieţile sfinţilor”, mss. 79, Putna, 1760).

Ştiri despre predica Sf Andrei în Dobrogea au fost 
confirmate şi de cercetători mai vechi în domeniul 
isto riei noastre bisericeşti. De ex. arhiereul Filaret 
Scriban («Istoria bisericească», Iaşi, 1871), episcopul 
Ghenadie Enăceanu al Râmnicului («Creştinismul în 
Dacia şi creştinarea românilor», 1878), prof. Con-
stantin Erbiceanu («Istoria Mitropoliei Moldovei», 
Iaşi 1888), savantul Jacques Zeiller («Les origines 
chretiennes dans les provinces danubiennes de 1’Em-
pire Romain», Paris, 1918) sau Mitropolitul Irineu 
Mihălcescu al Moldovei («Istoria Bisericii Române», 
Iaşi, 1939). Adăugăm şi opinia cunoscutului istoric unit 
C. Auner, «este posibil ca Sf Andrei să fi predicat şi 
în interiorul Scythiei Minor sau al Dobrogei de azi, 
bineînţeles însă numai oraşenilor şi claselor grecizate» 
(«Predicat-au un Apostol la Români?», în «Revista 
Catolică», Bucureşti, 1912).

Predicarea Sf. Andrei în Dobrogea este menţionată 

La 30 Noiembrie, Biserica Ortodoxă - ca şi cea 
Romano-Catolică prăznuieşte pe Sf. Apostol ANDREI, 
«cel dintâi chemat», fratele Sf Ap. Petru. Erau fiii lui 
Iona din Betsaida de pe malul lacului Ghenizaret şi 
pescari de meserie.

Sf. Andrei a devenit ucenicul Sf. Ioan Botezătorul, 
apoi al Mântuitorului. Alegerea sa ca apostol este 
ast fel istorisită în Evanghelie: «Pe când Mântuitorul 
umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi fraţi, pe 
Simon - care se numeşte Petru - şi pe Andrei fratele 
lui, care erau pescari şi le-a zis: «Veniţi după Mine 
şi vă voi face pescari de oameni». Iar ei, îndată 
lăsând mrejele, au mers după El.» (Mt. IV, 18-20).

Împreună cu ceilalţi Apostoli, Sf Andrei - care 
şi-a închinat întreaga viaţă slujirii Mântuitorului - a 
început să propovăduiască (Mt. X, 1-4).

După Pogorârea Sf. Duh, când Sf Apostoli au primit 
puterea Duhului şi au început să predice, tradiţia 
creştină afirmă - prin pana istoricului Eusebiu de 
Cezareea (+340), care consemnează relatarea mai 
veche de-un secol a lui Origen, următoarele: 

«Când Sf. Apostoli şi ucenici ai Mântuitorului s-au 
împrăştiat peste tot pământul locuit, Toma - precum 
cuprinde tradiţia - a luat (spre evanghelizare) ţara 
parţilor, Andrei Sciţia, Ioan Asia» («Is toria Biser-
icească»,  III ,  1) .

Informaţia este completată de Sinaxarul Bisericii 
de Constantinopol, care, la 30 Noiembrie, scrie: 

«Lui Andrei, cel dintai chemat, i-au căzut la sorţi 
Bitinia, părţile Pontului Euxin (Marea Neagră) şi ale

Propontidei (Marea de Marmara), cu cetăţile Cal-
cedon şi Bizanţ, Macedonia, Tracia şi regiunile care 
se întind până la Dunăre - Tesalia, Elada (Grecia 
centrală), Ahaia şi cetăţile Aminsos, Trapezunt, Her-
acleea şi Amastris».

Propovăduirea Sf. Andrei în cetăţile Asiei Mici şi în 
ţinuturile din jurul Mării Negre este relatată şi de alte 
izvoare istorice. Astfel, «Doctrina siriacă a Apostolilor» 
afirmă că Sf. Andrei a predicat în «Niceea, Nicomidia, 
Bitinia, Goţia şi regiunea de răsărit a Daciei carpatice 
până dincolo de Nistru» . «Omilia lui pseudo-Atana-
sie» menţionează că Sf Andrei a făcut misiune printre 
greci şi barbari, între care trebuie socotiţi şi sciţii, 
adică locuitorii geto daco-romani din Scythia Minor 
sau Dacia Pontică (Dobrogea).

În secolul al VIII-lea, monahul Epifanie afirma că 
printre popoarele evanghelizate de Sf Andrei se numără 
şi sciţii, iar în secolul XIV istoricul bizantin Nichifor 
Calist spune că Sf Andrei a predicat în «pustiurile 
scitice», adică în Scythia Minor, sau Dobrogea.

Sf Andrei a predicat, apoi, în provinciile romane 
Moesia Inferior şi Tracia, hirotonind ca episcop la 
Odessos (Varna) pe ucenicul său Ampliat, despre 
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şi de istoricii mai noi ai Bisericii Ortodoxe Române, 
ca Diac. Gh. Moisescu (Istoria Bisericii Române vol. 
I, Bucureşti, 1957), Pr. Prof. 1. Rămureanu (Istoria 
Bisericii Universale ed. II, Bucureşti, 1975), Pr. Prof. 
N. Şerbănescu (B.O.R. 9-10/1969), Episcopul Epifanie 
al Buzăului: «Pagini din istoria veche a creştinis-
mului la români», Buzău, 1996, sau Pr. Prof. Mircea 
Păcurariu: «Istoria Bisericii Ortodoxe Române», 1., 
Bucureşti, 1980.

După o veche tradiţie păstrată de locuitorii Do-
brogei, Sf. Andrei s-a oprit cu însoţitorii săi pe plaiul 
dregăto rilor Cutuzon şi Dura, în satul Cuzgun (azi 
loan Corvin, jud. Constanţa). La marginea satului se 
afla o pădure unde existau două peşteri care au servit 
Sf. Andrei ca loc de odihnă şi de închinare (M. Dinu: 
«Legende dobrogene despre Sf. Andrei», în B.O.R. 
9 10/1935). În balada numită «Peştera Sf. Andrei», 
Apos tolul este apropiat de Decebal şi Traian, iar 
strămoşii noştri au numit luna Decembrie, «Undrea», în 
amintirea Sf Apostol Andrei, a cărui zi se sărbătoreşte 
la 30 Noiembrie.

Tot în sprijinul evanghelizării Dobrogei de către Sf. 
Ap. Andrei vin şi unele colinde şi creaţii folclorice 
locale, care amintesc de trecerea sa prin aceste ţinuturi. 
Într-unul din ele se cântă: 

«Ne daţi ori nu ne daţi? 
 Că mergem la altă casă, 
 Unde Sânt Andrei ne lasă 
 Şi ne face tolba grasă».

De menţionat şi unele obiceiuri locale care se practică 
la 30 Noiembrie. Dobrogenii puneau ramuri în vase cu 
apă pe care le ţineau până la Anul Nou, cu care tinerii 
umblau cu pluguşorul. Tot de ziua Sf. Andrei se pune 
în străchini grâu sau orz şi se udă regulat; al cui va fi 
mai frumos crescut, acela se crede ca va fi sănătos (T. 
Pamfil: «Sărbătorile la Români», Bucureşti, 1941). 

Confom credinţei populare a românilor, noaptea 

Sf. Andrei este un fel de jubileu pentru strigoi şi 
lupi, sfân tul fiind considerat protector al oamenilor 
de duhurile rele.

Cunoscutul folclorist Simeon Fl. Marin aminteşte 
că Sf. Andrei «se serbează pentru lupi şi strigoi» 
(«Sărbătorile la Români», Bucureşti, 1889), iar recent 
Adrian Fochi arată că Sf. Andrei «este mai mare peste 
turme, vite şi fiare», prăznuit «pentru a se feri oamenii 
şi turmele de lupi» («Datini şi eresuri populare de 
la sfârşitul sec XIX», Bucureşti, 1976). 

În noaptea Sf. Andrei «se ung ferestrele pe dinafară 
şi hornul pe dinauntru cu usturoi şi toţi cei ai casei 
mănâncă ustu roi, conform credinţei populare că acesta 
îndepărtează spiritele rele» (Ibidem)

Despre predicarea Sf. Apostol Andrei în Dobrogea, 
un istoric scria la începutul secolului al XX – lea:

 “Legendele despre Apostolul Andrei cu caracter-
ul lor local şi naţional românesc, au luat naştere pe 
pământul Daciei; ele ne conduc la credinţa că Apostolul 
Andrei a predi cat sămânţa Evangheliei şi în Dacia 
decebaliană, prin tre coloniile greceşti din nordul 
Mării Negre şi printre geto-dacii de lângă gurile şi 
din partea stângă a Dunării” (G.M. Ionescu: “Istoria 
Bisericii Românilor din Dacia Traiană”, Origini, 
I, Bucureşti, 1906)

De cativa ani ziua Sf. Andrei, 30 noiembrie, a de-
venit sarbatoare nationala, nelucratoare in Romania.

Anul viitor, la 30 noiembrie 2018, va fi sfintita 
Catedrala Mantuirii Neamului din Bucuresti in prezenta 
Intaistatatorilor tuturor Bisericilor Ortodoxe din lume.

În concluzie, putem spune - împreună cu Pr. Acad. 
prof. Mircea Păcurariu că «o parte din teritoriul Pa-
triei noas tre a fost evanghelizat chiar de un ucenic al 
Mântuitorului Iisus Hristos, Sf Apostol ANDREI. El 
va fi aşezat episcopi şi în cetăţile Pontului Euxin, în 
speţă la Tomis (Constanţa), aşa cum a făcut Sf Apostol 
Pavel şi ceilalţi Apostoli, după cum relatează cartea 
«Faptele Apostolilor».

Pr. Prof. Dr. Cezar Vasiliu


