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Resurrection Pastoral Letter
2019
+ NATHANIEL
By the Mercy of God, Archbishop of Detroit and
the Romanian Orthodox Episcopate of America
To the beloved clergy, monastics and pious faithful
of our God-protected Episcopate:
Grace, mercy and peace from God,
and from us our fatherly love and hierarchal blessing.
“Glory be to him who can keep you from falling and bring you safe to his glorious presence,
innocent and happy. To God, the only God, who saves us through Jesus Christ, our Lord, be the
glory, majesty, authority and power, which he had before time began, now and forever. Amen.”
(Jude 1: 24-25)
Christ is risen!

Dearly Beloved,
From the short letter of Saint Jude, “Servant of Jesus Christ and brother of James,” (1:1)
we learn that already in the apostolic age, not all who considered themselves followers of Jesus
were strong in their faith. I have chosen his letter, his epistle, as base text for this year’s pastoral
message, because it so rightly defines our own times and our need to keep strong in our faith in
Jesus Christ, risen from among the dead, whose resurrection we are glorifying.
In addition to the beautiful words of glorification of God at the conclusion of his very short
letter, Jude is known for his fiery words of warning throughout the Letter. You will recall his phrase
with which we are all familiar: “…appeal to you to fight hard for the faith which has been once
and for all entrusted to the saints” (1:3). To fight hard for the faith, because: “Certain people
have infiltrated among you…, and they are the ones you had a warning about…for denying all
religion” (1:4). In other words, we may confess our faith with our lips but not with our lives in
the society in which we are working out our salvation. Faith in the resurrection of all humanity
is generally denied, if not in statement, then in deed.
Jude addresses these individuals as having violent language, vicious behavior and continues
to state: “the Lord will come with his saints in their tens of thousands, to pronounce judgement
on all mankind and to sentence the wicked…for all the defiant things said against Him…” (1:1415). Are these words not appropriate for our own day? This is why Jude’s doxology to God
for keeping us from falling and bringing us safe into God’s glorious presence is so useful and
powerful to keep us on the right path of the faith entrusted to us for all ages.
We, the Church, the Body of Christ, His Bride, are to care for one another, and all mankind,
on our earthly journey. Thus, we are encouraged to love one another as our Lord Jesus Christ
exhorts us. Saint Jude cautions us: “When there are some who have doubts, reassure them; when
there are some to be saved from the fire, pull them out; but there are others to whom you must
be kind with great caution…” (1:22-23), for our society is defiant of our Creator and Redeemer
and of His resurrection from the dead.
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Of course, judgement belongs to the Lord, and we, each of us, desires to be counted among
those who will be “safe in God’s glorious presence” (1:24).To reach this blessed existence without
end, we must keep the faith, stay on the right path. Judgement, doubt not, there will be!
We are strengthened by the Saint’s words of encouragement: “But you, my dear friends, must
use your most holy faith as your foundation and build on that, praying in the Holy Spirit…”
(1:20). Thus, our faith is not passive but active, for we are told to “build” on our faith, that is,
build our lives on hope, the hope of eternal life; and this building, this earthly living, always in
harmony with the movement of the Holy Spirit within us.
This letter of the Apostle has its acme in these words: “…keep yourselves within the love of
God and wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to give you eternal life!” (1:21). These
final four words are the foundation of this Pastoral Letter: God bestows eternal life; and this we
know through the celebration of this day, the resurrection of our Lord and God and Savior from
death, from the tomb, from annihilation!
Today is our day of celebration. As once we put on Christ in Holy baptism, going into the
tomb with Him, so now we emerge from those cleansing waters into a new existence, “innocent
and happy” (1:24) as those who are “dear to God”(1:1).
Truly, He is risen!
Accept our fatherly love and archpastoral blessings on those near and those far away.

+NATHANIEL, Archbishop

Convocation Orthodox
Brotherhood USA
In Accordance with Article III,
Sections 1 & 2 of the By-Laws
of the Orthodox Brotherhood U.S.A.,
we hereby convoke the
ANNUAL
BROTHERHOOD CONFERENCE
Saturday, May 25, 2019

St. Mary’s Chapel
2535 Grey Tower Road
Grass Lake Michigan 49201
+NATHANIEL, Archbishop

Nick Avramaut
President
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Elena Murgoci
Secretary

Note: Every member of the Brotherhood is eligible
to be a delegate at the Conference.
SCHEDULE OF EVENTS
All activities at Vatra Romaneasca

Saturday, May 25
Lunch
1:00 pm
2:00 pm
Meeting
6:30 pm
Great Vespers
7:15 pm
Dinner & Dance
Sunday, May 26
9:30 am
Divine Liturgy
12:00 pm
Lunch
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The Great Fast
2019

“Blessed is he whose transgression is forgiven and
whose sin is covered. Blessed is the man to whom the
Lord does not impute iniquity, and in whose spirit
there is no guile. . . For day and night Your hand was
heavy upon me; my pain increased, as when a thorn
was fastened in me. I acknowledge my sin to You, and
my iniquity I have not hidden. I said, “I will confess
my transgressions to the Lord” and You forgave the
iniquity of my sin...”.
Psalm 31:1, 2, 4 & 5
Dear friends and benefactors of St. Gregory Palamas
Monastery,

“Now is the day of salvation; now is the time
for repentance.” This is the constant theme that runs
through the hymns of the present season of the Church
Year. Great Lent is that opportunity to take stock of
our lives and to carefully consider the consequences of all our words and deeds. Great Lent is the
time to do an inventory of our lives. It is said that
the greatest temptation that the evil one offers is the
thought “tomorrow.” That is, I will delay repentance
until “tomorrow.” I will change from my bad habits
“tomorrow.” We are summoned to repentance “today”
and not “tomorrow”. Who knows if there will be a
“tomorrow?” Death can come at any time. The Lord
can come again at any time, and once we realize the
true condition of our life, we had better run with all
speed to correct ourselves and repent of misdeeds. If
we examine ourselves honestly and thoroughly, we find
that the balance of the scales hangs the heaviest on the
side of our misdeeds and sins. Despair and hopelessness
would be our condition were it not for the Gospel of
our Lord Jesus Christ and the life of repentance and
confession offered to us in the Church. Without this
therapeutic and life-giving word of forgiveness, we
would be stuck in the web of hopelessness, unable to
change the negative direction of our lives. God does
not leave us on the dead-end roads to which our passions and sinful desires take us. In the Church, we
are given a way and a method to turn our lives to the
good and to restore lost innocence. Great Lent offers
us a comprehensive program, that if followed with a
good disposition and an earnest desire, can lead us to
a change of mind and heart that burns up the thorns
and briars of our sins and passions in the fire of Divine Love. Heaven is filled with joy over one sinner
who repents; how much more heaven rejoices when
the whole Church is engaged in heartfelt repentance.
One of the most important tools for repentance
is the Mystery of Confession. This is the corollary
of Holy Baptism, and the mystery by which we are
cleansed of sins committed after Holy Baptism. Thus,
we make our way to the purity that is offered to us in

Christ. The unfortunate reality is that in some areas of
the Orthodox Church landscape, very few participate
in this mystery. This leads to a great loss of spiritual
life and energy. This means that it is quite possible
that people who partake of Holy Communion with
unconfessed, serious sins are communing to their own
condemnation. On the other hand, in places where the
Mystery of Confession is a rule, the power of this
great mystery can be neutralized by confessions that
are incomplete, careless and sometimes merely formal
obligations that are checked off of the list of religious
things to do. Confession for those who live in the joy
of the saints is a way of life, and not a mere external
exercise. Our evening prayers each day should always
include a review of the day and confession to God. We
should always be ready to ask forgiveness from family,
friends, and coworkers as soon as we realize that we
have done something wrong. We don’t have to wait
for the Mystery of Confession before we set things
right. This is a very important and basic first step. It
is an essential part of the Mystery of our Baptismal/
Eucharistic life, because it brings home the very
concrete ways in which we sin against God and our
neighbor. However, this is only the beginning. We
have made our commitment to repentance real and
concrete when we have confessed to God before the
priest and heard the prayer of forgiveness that is said
with the priestly stole (epitrachilion) over our heads.
This is the seal and assurance of forgiveness and the
beginning of our new life.
It has been said of the 16th Century Western European religious climate, that the prevailing attitude
was a conviction that man is so sinful that it would be
nearly impossible for God to forgive him. We are now
at the other extreme, as it seems to be the prevailing
attitude that human beings are faultless and have
no need of forgiveness. They might say that even
if there are failings, it is the parents, the culture or
other external influences that are to blame. We have
a “no fault” attitude when it comes to sin. There
are many who say that they have no need of confession, because they have no sins. There are some
who come to confession, because it is the rule and
requirement for receiving Holy Communion; and,
they might even say that they have no sins. This of
course is spiritual blindness and hardness of heart.
This neutralizes the power and force of the mystery
of confession. Anyone who can say that they have
no sins is surely insensitive and blind to the reality
of their lives. In the end, we do ourselves no favors
if we pass by this wonderful mystery of the Church.
We should remember that the fathers tell us that the
sins that are not confessed (and not repented of) are
not forgiven.
St. John Chrysostom, speaking on the confession
and forgiveness of the sin of Lamech in Genesis 4,
who had killed a man out of vengeance, says: “Do
Cont. on page 8
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IOTA Conference Called
‘Largest International Gathering
of Orthodox Scholars in
Modern History’

[January 9-12, 2019 • Iași, Romania] St. Vladimir’s
Orthodox Theological Seminary (SVOTS) had a strong
presence at the Inaugural Conference of the International Orthodox Theological Association (IOTA).
IOTA assembled in Iaşi, Romania on January 9-12,
2019. Founded by University of St. Thomas Professor
Dr. Paul Gavrilyuk and a group of leading scholars, IOTA’s mission is to promote the international
exchange of knowledge within the context of the
Orthodox tradition.
With several hundred scholars from over 40 countries and all six continents, IOTA has called its Inaugural Conference the largest and most representative
gathering of Orthodox church leaders, scholars, and
professionals in modern history.
“It is a source of great encouragement that no
institution had a greater presence at the conference
than St. Vladimir’s Seminary,” remarked Seminary
President Archpriest Chad Hatfield. Along with Fr.
Chad and others, members of the SVOTS community in attendance also included: Seminary Dean Dr.
Ionuţ-Alexandru Tudorie; Dr. Peter Bouteneff, professor of Systematic Theology and co-chair of IOTA’s
Dogmatic Theology section; Dr. Gayle Woloschak,
professor of Bioethics and IOTA’s vice president;
Assistant Professor of Theology Dr. Tracy Gustilo;
Seminary Trustees Frank Cerra and Archpriest Philip
LeMasters; Alumni Archpriest John Parker, the dean
of St. Tikhon’s Seminary; Archpriest Michael Oleksa,
Deacon Brandon Gallaher, Dr. Tamar Goguadze, Dr.
Will Cohen, Dr. Vera Shevzov, and Dr. Scott Kenworthy; Seminarians Archimandrite Chrysostomos
6

Onyekakeyah, Sophia Theodoratos, and Alexandru
Popovici; and SVS Press authors Dr. Rico Vitz and
Archpriest Andrew Louth.
The overarching theme of the conference was
Pan-Orthodox Unity and Conciliarity. The Keynote
Address was given by His Eminence Metropolitan
Kallistos (Ware). “We have to confess, with humility
and realism, that while we affirm synodality in theory, all too often we have neglected it in practice,”
Metropolitan Kallistos noted.
During the conference, a broad variety of topics
were discussed in over 70 separate sessions, from
fundamental philosophical and theological issues
to the urgent questions of our time. Classical issues
included such topics as Orthodox approaches to scripture, the doctrine of the Trinity, and the spirituality
of the Philokalia. Contemporary issues included the
controversial Church situation in Ukraine, ecological
challenges, and the role of women in Church life. The
IOTA event also included opportunities for communal
worship, two sacred art exhibits, a pilgrimage to local
monasteries, and a book exhibit to benefit emerging
Orthodox scholars. The gathering was also enriched
by the participation of presenters and observers from
a variety of non-Orthodox faith traditions.
“I would say IOTA achieved its goal of being a
place of exchange between what we would call ‘Old
World Orthodoxy’ and ‘New World Orthodoxy,”
said Fr. Chad. “The theme was very timely, given
the current tensions in global Orthodoxy.” “The
IOTA conference was truly an intense international
Cont. on page 7
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71st Annual
A.R.F.O.R.A.
Congress

With the blessings of His Eminence Archbishop Nathaniel, the National Board of A.R.F.O.RA. welcomes
all Ladies Auxiliaries of the Parishes and Missions of
the Episcopate to the 71st Annual ARFORA Congress.
This year, we will be hosted by “Presentation of Our
Lord” Orthodox Church, Fairlawn OH on June 7-9,
2019.
The role of ARFORA has been a vital part in the life
of the Episcopate for the last 80 years. The Congress
will focus on how can we increase membership, as
well as how to bring and keep our youth in the church
and in the life of our auxiliary. We will have round
table discussions based on the results of the survey we
had at the last Congress. Bring a visitor involved in
the education of the young generation at your parish
as part of your group.
Our aim is to bring all women of the Episcopate
together to fully participate in the church, and to
speak out as the voice of women in the Episcopate.
By working together, we can expand our Faith into
the communities, help the less fortunate, assist in religious education, provide opportunities for retreats,
and generate resources for the maintenance and growth
of our Episcopate. Only as an organized group can
we meet the challenges in today’s society.
Come join us for a weekend of spiritual growth and
fellowship to celebrate the work of many generations
of women at this 71st Annual ARFORA Congress.
We look forward to seeing you in Fairlawn OH on
June 7-9, 2019.
Adelina Balog
National ARFORA President

New 60TH Anniversary Edition

of the

Poftă Bună Cookbook
(Green Cover)

$18.00 ea. – U.S. funds including postage
(Price could change without notice
due to postage increases)
Make check payable to:
ST. MARY’S SOCIETY
c/o Marie Sandru
3097 W 230th ST
NORTH OLMSTED OH 44070

Convocation
71st A.R.F.O.R.A
Congress
Hosted by:
Presentation of Our Lord Orthodox Church
3365 Ridgewood Road, Fairlawn, Ohio 44333
Karen Pascu, Chairman.
Archpriest George J. Treff, Spiritual Advisor
Phone: 330-666-8054

In conformity with Article II, Section 2 of the
By-Laws, we hereby convoke the 71st National
A.R.F.O.R.A. Congress to be held on June 7-9, 2019,
at Presentation of Our Lord Orthodox Church,
3365 Ridgewood Road, Fairlawn, Ohio 44333
Diocesan Hierarch: The Most Reverend
Archbishop NATHANIEL (POPP)
ARFORA National President: Adelina Balog
ARFORA National Secretary: Judy Dragon
SCHEDULE OF EVENTS
Friday, June 7, 2019
4:00pm - 7:00pm Early Registration & Reception at
		 Presentation of Our Lord
5:00pm Executive Board Meeting

Saturday, June 8, 2019
8:00am Delegate Registration and Breakfast
9:30am Congress Session I
12:00pm Lunch
1:30pm Congress Session II
5:00pm Great Vespers & Parastas
6:30pm Dinner Event
Sunday, June 9, 2019
8:45am Matins
9:45am Vesting of Hierarch
10:00am Hierarchical Divine Liturgy
12:30pm Congress Banquet & Program

Hotel Accommodations: Fairfield Inn & Suites by
Marriott Akron/Fairlawn, 208 Springside Drive, Akron, Ohio 44333. Marriott.com/cakam. Telephone:
330-665-0641. Reserve by May 23, 2019 (Mention
ARFORA Ladies Group).

IOTA Conference ...

Cont. from page 6

pan-Orthodox experience,” said Seminarian Sophia
Theodoratos. “The hospitality offered and the evident
atmosphere of goodwill among those present was quite
extraordinary. Hopefully, dialogue will continue after
the event to further strengthen exchanges between
clergy, academics, laity and observers.”
Cont. on page 8

PRAY AND WORK FOR ORTHODOX UNITY IN NORTH AMERICA
SOLIA JAN-MAR 2019		

7

The Great Fast ...

Cont. from page 5

you see the physician’s prodigality (munificence) which
excels the loving concern of all human fathers? It is
not something burdensome and demanding that He
requires of us, is it? No, simply heartfelt contrition,
a lull in our wild ideas, confession of sins, earnest
recourse to Him; then He not only rewards us with the
curing of our wounds and renders us cleansed of our
sins, but also puts to rights the person who beforehand had been weighed down with countless burdens
of sin. O the greatness of His love! O the extent of
His goodness! When the sinner confesses his sins and
begs forgiveness and gives evidence of carefulness in
the future, God immediately declares him law-abiding.
For clear proof of this, listen to the prophet’s words:
‘take the initiative in declaring your transgressions so
that you may be declared upright.’ He did not simply
say, ‘Declare your transgressions,’ but added, ‘Take
the initiative,’ that is to say, don’t wait for someone
to accuse you, nor let the prosecutor anticipate you
— beat him to the punch by having the first say, so
as to deprive the prosecutor of a voice.
Do you see the judge’s loving kindness? In the case
of human courts, whenever anyone admitted to doing
this and anticipated proof of the charges by confessing his crimes, he would perhaps be in a position to
escape torture and the torments accompanying it; and
even if the case came before a lenient judge, he would
indubitably receive a sentence of death. In the case of
the loving God, on the contrary, the physician of our
souls, we meet with ineffable goodness and a liberality
exceeding all description. What I mean is: if we steal a
march on our adversary - I mean the devil - who on that
dread day will take his stand against us; and already in
this present life before our entry into the court, we confess our crimes, take the initiative in speaking, and turn
accusers against ourselves, we will encourage the Lord
not only to reward us with freedom from our sins but also
to reckon us among the number of the upright. You see,
the man in question, Lamech, made a clean breast of his
deeds and condemned himself without the advantage of
any law passed to teach him, without having heard any
inspired authors, and without any other encouragement
except the conviction of his own crimes arising from the
judgement rooted in his own nature. So how could we meet
with any excuse for not having revealed our wounds to
the Lord in all eagerness and received from Him healing
of them? If we haven’t done it now, when it is the time for
fasting, when we have such serenity of thought, when all
indulgence is put aside, at what time will we be able to
take stock of our behavior?
So let us hasten to examine our lives, make a
strict searching out of deeds and thoughts, and with
a firm intention, let us correct ourselves. Confession
is a chance to face the Last Judgement before the Last
Judgement; it is the opportunity to stand before the
awesome tribunal, before that final day. Confession leads
to spiritual healing, but it is painful and exacting; it is
the baring of our shame and nakedness, so that we can
8

Episcopate
Congress 2019

90th Anniversary of the Episcopate

Friday, August 30 – Sunday, September 1, 2019
St. George Cathedral, Southfield, Michigan
Friday, August 30 –
Clergy Conference / Episcopate Council Meeting
Saturday, August 31 –
Episcopate Congress Meeting
Sunday, September 1 –
Hierarchal Divine Liturgy & Banquet
Congress Hotel: The Westin Southfield Detroit
1500 Town Center, Southfield, MI 48075
More details to follow in Solia - The Herald
and on roea.org.
be clothed once again with the mercy and forgiveness
of God. Confession, like Holy Baptism, should be a
dying to the old sinful man and the resurrection of the
new man in Christ. This happens when we really die
to ourselves and our pride and our concern to what the
priest or anyone might think. We admit the tragedy and
death that our sins inflict on the soul. We make no excuses and cast no blame on anyone for the sins by which
we have wounded our souls and the souls of others. If
confession is done in this honest and open way, then
the hearing of the Prayer of Forgiveness by the priest
gives us the energy and power to change our ways. This
leads to a heart that is pierced by the knowledge of sins
forgiven, and a lightness of heart and soul that enables
us to begin again to live our lives without hypocrisy.
May God help us to find the door of repentance! May
God give us a resurrection from the death of sin, before
the resurrection!
With our prayers and good wishes that this Great
Lent will be truly your journey from death to life.
Fr. Joseph and the Brotherhood of St Gregory
Palamas Monastery
Published in The Talanton (February 2019), an occasional newsletter of Saint Gregory Palamas Greek
Orthodox Monastery, 934 CR 2256, Perrysville OH
44864. Website: sgpm.goarch.org/Monastery. Please
consider making a donation to the monastery’s building
program.

IOTA Conference ...

Cont. from page 7

IOTA plans to host worldwide conferences every
four years in different locations worldwide, following
the model of the Olympic Games.
Posted on the website of St. Vladimir’s Orthodox
Theological Seminary (svots.edu).
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Behold

the

Bridegroom!

By the V. Rev. Archimandrite Maximos Constas

On the first three evenings of Holy Week, we chant
one of the most popular and beloved hymns of the Orthodox Church: “Behold the Bridegroom is Coming!”
This hymn is a musical and poetical evocation of the
parable of the Ten Virgins in the Gospel of Matthew, and
virtually every word and phrase in it is taken directly
from sacred Scripture. The parable—which is found in
chapter 25 of Matthew’s Gospel, verses 1-13— was one
of the last parables Christ taught us before his betrayal
and arrest. This is an ancient hymn, and was already
being sung in the eighth century, and probably much
earlier. Because the hymn speaks of Christ’s arrival
“in the middle of the night,” that is, at the hour of
midnight—which was the same hour he rose from the
dead and gave glory to his Father—it is also read every
night at the Midnight Service (just before Matins).
The hymn is in fact a poem, which is why the hymnographers of the Church are called “poets.” All the
hymns of the Church merit close reading, and they
repay our study with spiritual benefits, especially a
hymn like this one, which is essentially the language
of Scripture elevated into poetry and music. Let us
briefly consider its major elements.
“Behold” (`Iδού): Look, see, open your eyes! What
is your mind preoccupied with? What do your thoughts
constantly turn to? What is your heart always rushing
toward? Our computers and electronic devices place
ever increasing demands on our attention, which has
become a commodity, something to be trafficked and
traded by interested parties. But we must never allow
ourselves to be distracted from God. St Basil says:
“The recollection of God is the indwelling of God,”
and we must never surrender or adulterate this precious
gift. When we do, the Church cries out to us: “Look,
see, open your eyes! Stay alert and be vigilant!” Why?
Because …
“The Bridegroom is coming”: Here the verb is in
the present tense, which means Christ is coming now, in
this very moment. In the mystery of Orthodox worship,
we stand at the boundary of time and eternity. Christ
is “the one who has come, and who is to come.” Our
past, present, and future are encompassed in him, and
in his presence, the structure of time falls away. Christ
is coming to us now, and has always been coming to
us. From all eternity he has been rushing toward us.
But are we rushing toward him, or even awaiting him?
Are we ready to meet him? Do we want to meet him?
Do we even know from what direction he will come?
The image of Christ as the Bridegroom is taken directly from the parable of the Ten Virgins, and occurs
elsewhere in the New Testament. The kingdom of God
is compared to a bridal feast or wedding banquet (Mt
22:1-14). In Matthew 9:15, Christ calls himself the

“bridegroom.” John the Baptist is the “friend of the
bridegroom” (John 3:29). St. Paul says that the union
of husband and wife is an image of “Christ and the
Church” (Eph 5:32), and this recalls the bridal imagery of the Song of Songs, which was understood as
a symbol of Christ’s marriage to the Church, and to
every human soul.
To call Christ the “Bridegroom,” moreover, is to
associate him directly with God. In the Old Testament,
God takes Israel as his wife, and enters into a covenant
with her. And because he is a “jealous” God, he remains
faithful to her despite her infidelities, despite all her
adulterous affairs with false gods and their idols. St.
John Chrysostom says that Christ as the Bridegroom
loves his wife (the Church) so much, that even when
she abandons him, he never regrets having married
her. And when she sins against him, he does not renounce or reject her, but to the contrary, pursues his
fallen bride into the very depths of hell. The image of
Christ the Bridegroom conveys the mystery of God’s
infinite love for us. It reveals the lengths to which God
is willing to go to recover what was lost, and assures
us that he never lets go of those whom he loves, no
matter the cost to himself.
“In the middle of the night”: This phrase, which
can also mean “at midnight,” is also taken from Matthew’s parable. Here, the language reflects the ancient
practice of rising at midnight to pray, midnight being
the ideal time for prayer, because in that hour all creation is silent, every creature is still and offers praises
to God, in a kind of cosmic hymn of praise. “Imagine
the darkest of nights,” says St John Chrysostom, “when
all men and all living creatures are fast asleep in the
midst of the greatest silence, and you alone are awake,
speaking freely and openly with God. Is sleep sweet?
And yet nothing is sweeter than prayer.”
But there is also a warning here, because in the
parable, the “middle of the night” means that the
Bridegroom will arrive suddenly, unexpectedly, at a
time no one knows. In what state will God find us? If
we were to die suddenly, what would our family and
friends find in our home, in our apartment, on our phones
and computers? We must always be ready, always be
prepared, and understand that we have been betrothed
to God, so that our lives, and our bodies, are not our
own anymore, but have been promised to another.
“And blessed is the servant whom He will find
watching”: “Watching” means being vigilant, being in
a state of spiritual readiness, alertness, preparation, and
attention. In Matthew 24:36, Jesus says: “Concerning
that day and hour, no one knows, therefore be vigilant,
for you do not know when the Lord is coming.”
Cont. on page 14

PRAY AND WORK FOR ORTHODOX UNITY IN NORTH AMERICA
SOLIA JAN-MAR 2019		

9

FINANCIAL REPORT
Episcopate Supporters
Psa Mary Copacia, Shelby Twp, MI...................... $100.00
M/M Michael Glodich, Cleveland, OH................. $100.00
Kathleen Podoba-Lind, Willoughby, OH............... $100.00
Psa Eugenia Cerghizan, Vadnais Heights, MN........ $50.00
2019 Episcopate Assessment
St Mary, Cleveland, OH................................... $28,200.00
St Mary, Chicago, IL........................................ $26,250.00
Sts Peter & Paul, Dearborn Hts, MI................. $21,375.00
St John the Baptist, Kitchener, ON.................. $14,250.00
Holy Cross, Hollywood, FL.............................. $13,650.00
St Mary, Anaheim, CA...................................... $13,425.00
Holy Trinity, Los Angeles, CA......................... $12,750.00
St Mary, Falls Church, VA................................ $12,375.00
Three Hierarchs, Mountlake Terrace, WA......... $12,300.00
St Dimitrie, Easton, CT.................................... $12,075.00
St Andrew, Potomac, MD................................. $11,925.00
Holy Trinity, Miramar, FL................................ $10,950.00
Holy Nativity, Chicago, IL............................... $10,000.00
Sts Constantine & Helen, Lilburn, GA............... $9,975.00
St Dumitru, New York, NY................................ $9,600.00
Presentation of Our Lord, Fairlawn, OH............ $9,375.00
Annunciation, Montreal, QC............................... $8,550.00
St George Cathedral, Regina, SK....................... $8,100.00
Sts Constantine & Helen, Indianapolis, IN......... $8,025.00
St John, Glendale, AZ........................................ $7,875.00
St Mary, Elmhurst, NY....................................... $7,800.00
Descent of the Holy Spirit, Elkins Park, PA....... $6,750.00
St Mary, St Paul, MN......................................... $6,600.00
Holy Resurrection, Hayward, CA....................... $6,450.00
St Theodora, Royal Oak, MI.............................. $6,075.00
Descent of the Holy Spirit, Ridgewood, NY...... $5,775.00
Holy Cross, Alexandria, VA................................ $5,775.00
Holy Trinity, Westminster, BC............................ $5,648.00
St John, Woonsocket, RI..................................... $5,100.00
Holy Cross, Hermitage, PA................................. $4,950.00
Descent of the Holy Spirit, Merrillville, IN....... $4,800.00
St Mary, Portland, OR........................................ $4,500.00
St Mary of Magdala, Houston, TX..................... $4,425.00
St Elias, Anjou, QC............................................ $4,425.00
St Mary, Calgary, AB......................................... $4,200.00
Sts Michael & Gabriel, Sacramento, CA............ $4,050.00
St George, Toronto, ON...................................... $4,000.00
Holy Cross, San Jose, CA................................... $3,975.00
Sts Michael & Gabriel, Middle Village, NY...... $3,975.00
St Dimitrie, Frederick, CO................................. $3,900.00
Sts Michael & Gabriel, Palm Springs, CA......... $3,900.00
Descent of the Holy Spirit, Oregon City, OR..... $3,825.00
St John of Wallachia, Ridgewood, NJ................ $3,750.00
St Mary, Laval, QC............................................ $3,750.00
St Anne, Jacksonville, FL................................... $3,675.00
Holy Trinity, Youngstown, OH........................... $3,450.00
St Mary, Dallas, TX............................................ $3,450.00
St Panteleimon, St Eustache, QC........................ $3,300.00
Sts Peter & Paul, Quebec City, QC.................... $3,245.00
St Polycarp, Naples, FL...................................... $3,225.00
Holy Protection, Pierrefonds, QC....................... $3,075.00
Holy Transfiguration, Manchester, CT................ $2,925.00
Holy Resurrection, Warren, OH.......................... $2,850.00
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St Nicholas, Regina, SK..................................... $2,850.00
St Thomas, St Louis, MO................................... $2,850.00
St Stephen the Great, Clearwater, FL................. $2,775.00
St Andrew, Laval, QC......................................... $2,550.00
St Andrew, McKees Rocks, PA........................... $2,400.00
St Elias, Schomberg, ON.................................... $2,400.00
St John the Baptist, Charlotte, NC..................... $2,400.00
Holy Cross, Phoenix, AZ.................................... $2,325.00
St John, Lakewood, CO...................................... $2,325.00
St Mary, Chelsea, MA........................................ $2,250.00
St Parascheva, Montreal, QC.............................. $2,220.00
Holy Cross, San Diego, CA................................ $2,175.00
St Athanasius, Aurora, IL................................... $1,950.00
Holy Confessors, Oakville, ON.......................... $1,725.00
St Andrew, Houston, TX..................................... $1,650.00
Holy Ascension, Montreal, QC........................... $1,425.00
St Basil, Raleigh, NC......................................... $1,425.00
St Anne, Pomona, CA......................................... $1,350.00
Annunciation, Grand Rapids, MI........................ $1,238.00
St George, Canton, OH.......................................... $825.00
General Donations
Descent of the Holy Spirit, Warren, MI............. $3,825.00
(2018 Assessment)
Holy Martyrs, Oakville, ON............................... $3,650.00
(2018 Assessment)
National ARFORA –
St Parascheva Mission Appeal....................... $3,600.00
Dan I Fornade, Montreal, QC............................. $1,000.00
(Episcopate 90th Anniversary Album Donation)
St George, Toronto, ON...................................... $1,000.00
(California Fire Relief – Diocese of the West)
St John, Phoenix, AZ.......................................... $1,000.00
(Episcopate 90th Anniversary Album Donation)
St Polycarp, Naples, FL...................................... $1,000.00
(Travel Expense)
Lucian Pop, Farmington Hills, MI...................... $1,000.00
(Victor Pop Scholarship)
Holy Nativity, Chicago, IL.................................... $500.00
(Travel Expense)
St Andrew, McKees Rocks, PA.............................. $650.00
(Travel Expense)
St Mary, St Paul, MN............................................ $650.00
(California Fire Relief – Diocese of the West)
Descent of the Holy Spirit, Elkins Park, PA.......... $500.00
(Travel Expense)
Alexa & Florica Mindea, Morton Grove, IL......... $500.00
(A.C.E. Fund)
Cont. on page 14 $250.00
St George Cathedral AROY...................................
(Camp Vatra)
Annunciation, Grand Rapids, MI........................... $235.75
(Travel Expense)
St Athanasius, Aurora, IL...................................... $235.00
(California Fire Relief – Diocese of the West)
Rev Fr & Psa Dan Chirtu, Aurora, ON................. $200.00
(Mission Fund)
St Elias, Ellwood City, PA..................................... $150.00
(California Fire Relief – Diocese of the West)
M/M John Pop Jr, Northbrook, IL......................... $100.00
(Christmas Donation)
Madelena Ilcus, Jupiter, FL................................... $100.00
(Christmas Donation)
Paul & Silvia Costea, Dearborn Heights, MI........ $100.00
(Christmas Donation)
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Presentation of Our Lord, Fairlawn, OH................. $80.00
(Mission Fund)
Lynn A Nitzu, Schaumburg, IL................................ $25.00
(Stanitz Scholarship Fund – IMO John Stanitz)
Memoriam
James S Popp, Mendota, IL................................... $100.00
(IMO Bishop Mark)
Judge/Mrs John Regule, The Villages, FL............. $100.00
(IMO Phillip Cotosman)
Vatra Generations
Three Holy Hierarchs, Bellevue, WA................. $5,000.00
Cathy & Leonard Jones, Philadelphia, PA.......... $4,000.00
(IMO Fr John Toconita & Ersilia Maximo)
Constantin & Floarea Florescu, Wayne, NJ........ $2,000.00
National ARFORA.............................................. $1,600.00
St George Cathedral, Regina, SK....................... $1,035.00
St George, Winnipeg, MB.................................. $1,031.08
Holy Trinity, Vancouver, BC.............................. $1,108.00
Mildred Bonca, Costa Mesa, CA........................ $1,000.00
(IMO Miron Bonca)
Dr Gheorghe Marinescu, Rochester Hills, MI.... $1,000.00
(IMO Matilda Marinescu)
Maria Pincu, Santa Monica, CA......................... $1,000.00
Ludovic Pop, Ridgewood, NY............................ $1,000.00
Sts Peter & Paul Youth Group,
Dearborn Heights, MI.................................... $1,000.00
V Rev Fr Gregory Peterson, Charleroi, PA............ $977.40
Deacon Polycarp Kroah, Claremont, CA............... $586.50
Anonymous............................................................ $500.00
Maria & Ioan Bene, Bellevue, WA........................ $500.00
Rev Fr & Psa Ioan Catana, Kirkland, WA............. $500.00
Joseph & Doina Moldovan, Richfield, OH............ $500.00
St Andrew, Laval, QC............................................ $500.00
St Anne, Jacksonville, FL...................................... $500.00
St Luke, Markham, ON......................................... $500.00
Sts Peter & Paul, Quebec City, QC....................... $375.00
V Rev Fr & Psa Adrian Balescu, Miramar, FL...... $300.00
Doina & Alexis Vircol, Wilmette, IL..................... $300.00
George E Matsoukas, West Palm Beach, CA......... $250.00
Bill Nottingham..................................................... $250.00
M/M Mustafa Saraclar, North Canton, OH............ $250.00
Michael Teodorescu, Macomb, MI........................ $250.00
Trans-Inter F & M, Laval, QC.............................. $250.00
Nicolae Muresan, Montreal, QC............................ $216.06
Holy Protection, Pierrefonds, QC.......................... $200.00
Psa Eugenia Cerghizan, Vadnais Hts, MN............. $200.00
Rev Fr & Psa Ioan Cozma, New York, NY........... $200.00
Dr Arnold Markowitz, Keego Harbor, MI............. $200.00
(IMO Matilda Marinescu)
M/M Alexa Mindea, Morton Grove, IL................. $200.00
Carmen Rautu, Sammamish, WA........................... $200.00
Mary Ross, St John, IN......................................... $200.00
(Subdeacon George Ross & Virgil D Maxim)
Rev Fr & Psa Stefan Stoleru, Jacksonville, FL..... $200.00
Vasile & Simona Popovici,
Rancho Mission Viejo, CA................................ $150.00
American Online Giving Foundation..................... $100.00
Anonymous............................................................ $100.00
Anonymous............................................................ $100.00
Andy & Vicky Avram, Mesa, AZ.......................... $100.00
Alexandru & Alina Bosteanu, Wood Grove, PA.... $100.00
Doris Brailean, Livonia, MI.................................. $100.00
Paula E Ciobota, Lakewood, OH........................... $100.00

John & Sharon Comanita, North Royalton, OH.... $100.00
Maria Corchis, Anaheim, CA................................. $100.00
Nelu I Cristof, Sault Ste Marie, MI....................... $100.00
Radu & Diana Dram, Naperville, IL..................... $100.00
Rev Dn & Mrs Nicholas Dujmovic, Vienna, VA... $100.00
Laviniu Filimon, Kew Gardens, NY...................... $100.00
Grigore Grajdan, Montreal, QC............................. $100.00
Stefan & Vasilica Gurgu, Las Vegas, NV.............. $100.00
Nicolae Herascu, Carmel, IN................................. $100.00
Emil C Hoyt, Hermitage, PA................................. $100.00
Alina & Kenneth Kleinhenz, Santee, CA.............. $100.00
Calin & Aurora Nema, Portland, OR..................... $100.00
Veturia Niculae, Livonia, MI................................. $100.00
Sergiu Rata............................................................ $100.00
John & Veta Regule, The Villages, FL.................. $100.00
Charles Rice, Vienna, OH...................................... $100.00
Lilia Rilea, Antelope, CA...................................... $100.00
Nicholas Savliuk, Calgary, AB.............................. $100.00
Simeon & Florika Stefan, Ridgewood, NY........... $100.00
M/M Gregory Thetford, Ellwood City, PA............ $100.00
Maria Timmons, Mississauga, ON......................... $100.00
Diana Treaba, Providence, RI................................ $100.00
Mihail Teodorescu, King of Prussia, PA................ $100.00
Lillian Webber, Calgary, AB.................................. $100.00
Rev Fr & Psa David Wey, Indianapolis, IN........... $100.00
Ion Alin Toader, Quebec City, QC........................... $96.00
Andreios Cojocaru, Potomac, MD........................... $97.50
Cheryl Rafdal, Rochester Hills, MI......................... $97.50
Octavian Timaru, Larchmont, NY........................... $97.50
St Dimitrie, Frederick, CO...................................... $95.00
Tatiana Rasnovean, Perrot, QC................................ $95.79
Sorin Vinteler, Kitchener, ON................................. $72.02
Rev Fr & Psa Cosmin Vint, Ft Qu’appelle, SK....... $72.02
Grigore Grajdan, Montreal, QC............................... $71.24
Sts Constantin & Elena, Indianapolis, IN................ $70.00
Anonymous.............................................................. $50.00
Anonymous.............................................................. $50.00
Rev Fr & Psa Cosmin Antonescu, Potomac, MD.... $50.00
M/M John Bartoi, Troy, MI..................................... $50.00
George & Elena Buftea, Des Plaines, IL................. $50.00
Michael D Buzash, Terre Haute, IN........................ $50.00
Mildred Campean, Youngstown, OH....................... $50.00
Cladiu & Monica Chioreanu, Houston, TX............. $50.00
Titus & Maria Crisan, Pembroke Pines, FL............. $50.00
Elena Croker, Fairlawn, NJ..................................... $50.00
Romus & Floarea Cataloiu, Anaheim, CA............... $50.00
Dumitru & Norma Dobrescu, Calgary, AB.............. $50.00
George & Audrey Fatsy, Trumbull, CT................... $50.00
Ilija & Marija Krecu, Niles, IL................................ $50.00
V Rev Fr & Psa Laurence Lazar, Southfield, MI.... $50.00
Ion & Lucia Marinescu, Ambridge, PA................... $50.00
Andrijana Mijok, Mt Clemens, MI.......................... $50.00
Nicolae & Ana Olar, Lomita, CA............................ $50.00
Eddie Patrick, Hermitage, PA ................................. $50.00
M/M John Phillips, Burghill, OH............................ $50.00
Petar & Maria Popov, Glendale, NY....................... $50.00
Luiza Roebuck......................................................... $50.00
D Schmidt, Sacramento, CA.................................... $50.00
Marinca L Spariosu, Lomita, CA............................. $50.00
Cristian & Patricia Tarhon, Fulton, MD.................. $50.00
Speranta Teisanu, Minnetonka, MN......................... $50.00
(IMO Nicolae Teisanu)
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Archons of the Ecumenical
Patriarchate Hold Symposium
on Reviving Female Diaconate
in the Church

JEFFERSONVILLE, Pennsylvania -- An Archon
Symposium held March 30 at the St. Sophia, Sts. Faith,
Hope & Agape Church, Jeffersonville (Norristown),
focused on the historical, canonical and ecclesiastical status of the female diaconate, including a fresh
look at the role of deacons in the Orthodox Church
and an examination of whether the Church will lose
young women if women continue not to be ordained.
The symposium was introduced by the Order of St.
Andrew historian, George E. Demacopoulos, Ph.D.,
professor of theology, co-director, Orthodox Christian
Studies Center Fordham University, Bronx, N.Y. Lectures were presented by the Rev. Dr. John Chryssavgis,
the renowned author and theologian, archdeacon of

Be

a

Sponsor of the Episcopate’s 90TH
Anniversary Album

In commemoration of the establishment of the Romanian Orthodox Episcopate of America in 1929, a
special 90th anniversary album will be published for
distribution at the Episcopate Congress on August 31,
2019, at St. George Cathedral, Southfield, Michigan.
The album will include a short history of the Episcopate, historical data, statistics and a selection of
photographs. The parishes of the Episcopate will be
included with at least one page of information and
photographs.
Join parishes, auxiliary organizations, individual
faithful and businesses by becoming a sponsor of
this publication and festivities. The sponsorship
donation is $90. All sponsors will be listed in the
album, and each one will receive a complimentary
copy. Complete the coupon below to be a part of this
milestone celebration in the life of the Episcopate.
Checks should be made payable to ROEA and mailed
together with the coupon or your name, address, telephone and email to: ROEA 90TH ANNIVERSARY, PO
BOX 309, GRASS LAKE MI 49240-0309. To donate
online, go to roea.org and click on the DONATE button
or go directly to the donation link (https://www.roea.
org/donate.html).
Deadline for sponsors to be included in the album: JUNE 30, 2019. We hope that you will honor
12

the Ecumenical Patriarchate and theological advisor
to the Ecumenical Patriarch; Teva Regule, Ph.D., of
Boston College, a scholar of liturgical theology, history
and ritual studies and noted researcher in the fields
of sacramental theology, ecclesiology, ecumenism,
theological anthropology, and the ministry of women
in the Church; Kyra Limberakis, M.T.S., director of the
CrossRoad Summer Institute and assistant director of
the Office of Vocation & Ministry at Hellenic College
Holy Cross School of Theology; and Carrie Frederick
Frost, Ph.D., professor at St. Sophia Ukrainian Orthodox Theological Seminary (UOC of USA), a board
member of the St. Phoebe Center for the Deaconess
and the International Orthodox Theological Association.

this unique event in the history of our Church by
becoming a sponsor of the Anniversary Album!
I WANT TO BE A
90TH ANNIVERSARY ALBUM SPONSOR!
Name______________________________________
Address____________________________________
__________________________________________

City______________________________________
State/Province________ Postal Code____________
Phone____________________________________
Email_____________________________________
Return this coupon with a check ($90) to: ROEA,
PO BOX 309, GRASS LAKE MI 49240 or email
the information above to chancery@roea.org
and donate online at roea.org (DONATE button).
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The Parable of
the Mouse
By Rev. Fr. John S. Bakas

We often show little interest in the issues of struggles
of others unless they concern us. When we hear of difficulties suffered by others, we might say, “That’s their
problem, it’s of no consequence to me.” As children
of God, we should be concerned about our brothers
and sisters in the Lord and about the stability of the
formal organization of our Holy Orthodox Faith. To hear
someone say, “That’s the problem of the Archdiocese
or the Metropolis -- it doesn’t concern me,” is very
shortsighted. The below parable illustrates that point
in parable fashion.
A mouse looked through the crack in the wall to see
the farmer and his wife open a package. What food might
this contain, the mouse wondered? He was devastated
to discover it was a mousetrap.
Retreating to the farmyard, the mouse proclaimed
the warning: There is a mousetrap in the house! There
is a mousetrap in the house! The chicken clucked and
scratched, raised her head and said, “Mr. Mouse, I can
tell this is a grave concern to you, but it is of no consequence to me. I cannot be bothered by it.” The mouse
turned to the pig and told him, ‘There is a mousetrap in
the house! There is a mousetrap in the house!’
The pig sympathized, but said, ‘I am so very sorry,
Mr. Mouse, but there is nothing I can do about it but
pray. Be assured you are in my prayers.’
The mouse turned to the cow and said, ‘There is a
mousetrap in the house! There is a mousetrap in the
house!’ The cow said, ‘Wow, Mr. Mouse. I’m sorry
for you, but it’s no skin off my nose.’ So the mouse
returned to the house, head down and dejected, to face
the farmer’s mousetrap…alone.
That very night, a sound was heard throughout the
house – like the sound of a mousetrap catching its prey.
The farmer’s wife rushed to see what was caught. In
the darkness, she did not see it was a venomous snake
whose tail the trap had caught. The snake bit the farmer’s wife. The farmer rushed her to the hospital, and
she returned home with a fever. Everyone knows you
treat a fever with fresh chicken soup, so the farmer
took his hatchet to the farmyard for the soup’s main
ingredient – chicken.
But his wife’s sickness continued, so friends and
neighbors came to sit with her around the clock. To
feed them, the farmer butchered the pig. The farmer’s
wife did not get well; unfortunately, she died.
So many people came for her funeral. The farmer had
the cow slaughtered to provide enough meat for all of
them. The mouse looked upon it all from his crack in
the wall with great sadness.
So, the next time you hear someone is facing a prob-

Ascension
Monastery
Court Case

We are happy to report that the Michigan
Court of Appeals recently decided in favor of the

Episcopate in the civil court case against Ascension
Monastery (also known as Holy Trinity Monastery)
and Adrian M. Lupu-Leica.
The decision of the Court is available online at
the following link: https://roea.org/files/Legal/
MI_Court_of_Appeals_Decision.PDF.
With blessings and all good wishes,
+Archbishop Nathaniel

lem and think it doesn’t concern you, remember when
one of us is threatened, we are all at risk. We are all
involved in this short journey called life. We must keep
an eye out for one another and make an extra effort
to encourage one another. When our brother and sister
hurts, we all hurt.
Rev. Fr. John S. Bakas is dean of St. Sophia Cathedral,
Los Angeles, and ad junct professor of Orthodox Theology
at Loyola Marymount School of Theology. Published
in the Orthodox Observer, March-April 2019, page 13.
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Behold ...

Cont. from page 9

“Unworthy is the servant whom He shall find
heedless”. The Greek word for “heedless” means to be
slow, lazy, indifferent—it is like the “spirit of sloth”
mentioned in the Lenten Prayer of St Ephraim, and it
means being indifferent to the things of God; being
indifferent to your own salvation; not believing in the
possibility of your own redemption. Here the hymn
presents us with two contrasting types of individuals,
a contrast which is presented to us forcefully at the
Bridegroom Service on Holy Wednesday, when the
sinful woman who repented (Matt 26:6-13) is contrasted
with Judas, who by his own actions locked himself
outside the bridal chamber of Christ. This is why the
hymn continues and says:
“Behold, therefore, O my soul”: Here βλέπε
means “look,” “behold,” like the ἰδού, but now the
poet is addressing himself, and because his voice is
our voice, his words mark a turn to the self, an appeal
to self-examination, just like in the Great Canon of St
Andrew of Crete: “My soul, my soul, wake up, why are
you sleeping? The end is drawing near!” And so the
sense is to watch, beware, take care, be careful. Why?
“Lest you be dragged down by sleep”: “Sleep”
is yet another image taken from Matthew’s parable.
“Dragged down” means to be pulled down, weighed
down, to descend, to sink, like a flickering light disappearing forever into darkness. “Sleep” is a metaphor for
being stagnant, inactive; it means to live in a world of
dreams, a state of unreality, and is ultimately a symbol
of death (which is why we call the dead “those who are
asleep”). This is why the next line of the hymn says:
“Lest you be handed over to death, and shut out
of the kingdom”: But rather than suffer such a fate,
the poet says:
“Rise up and cry: holy, holy, holy are you O
God”: This is the Trisagion, the “thrice-holy” hymn
of the angels (see Isaiah 6:3). This hymn is an acknowledgement of God’s holiness, and at the same the
recognition of our own un-holiness; the recognition
that the source of our holiness is not found within us,
but comes to us from God.
Later in Holy Week, when St Peter says to Christ:
“I will never deny you” (Matt 26:35), he does not
understand that he has already denied Christ, because
he thinks that the source of fidelity to Christ is found
within himself, as if he could somehow be faithful to
Christ without the gift of faith from Christ.
Today Christ is asking me: “Is your lamp lit? Is
it shining with light? If it is, I will not simply say,
‘Congratulations’ or reward you with something earthly or perishable. Instead, I will take you to myself;
I will join myself to you, in complete union, like a
bridegroom to his bride. I will love you forever, and I
will never let you go. You gave only a little, but you
will receive much. If you give me your heart, you
will receive all the fullness of God. I will open your
mind and fill it with my light. Every moment of your
14

life will be sanctified, and you will know the joy of
the resurrection.”
My brothers and sisters, strive to keep the lamp of
your faith, the lamp of your love for God, burning
bright! Allow that light and that love to live and move
and express itself in your life, and go forth and live
the joy of Pascha, not just for ten minutes after the
Anastasis, but every day of your life!
The Very Rev. Archimandrite Dr. Maximos Constas is
a senior research scholar at HCHC. He is a graduate
of Hellenic College/Holy Cross School of Theology,
has a Ph.D. from the Catholic University of America
and has taught at Harvard University.
Published in the Orthodox Observer, March-April
2019, page 19.

Financial Report

Cont. from page 5

John & Patricia Vance, Akron, OH.......................... $50.00
Ioan & Floare Vancea, McLean, VA........................ $50.00
Rev Dr Timothy Chrapko, Calgary, AB................... $44.15
Suzana Moga, Chicago, IL...................................... $40.00
Cynthia & William Pollack, Warren, MI................. $40.00
(IMO Mother)
Gheorghe Buta, Stoney Creek, ON.......................... $36.01
Adrian & Doina Chirea, Deux-Montagnes, QC....... $36.01
Dumitru & Norma Dobrescu, Calgary, AB.............. $36.01
Gerald Gorda, Inglis, MB........................................ $36.01
George D Ionita, Pierrefonds, QC........................... $36.01
Cristache Sandorino, Montreal. QC......................... $36.01
Nicolae Maria, Delta, BC........................................ $35.62
Liviu Leuce............................................................. $30.00
Margareta Sasarman, St Laurent, QC...................... $28.81
Adelina Jinar, Ellwood City, PA.............................. $25.00
Justin Liuba, Springfield, MA.................................. $25.00
Doina Lechanu, New Britain, CT............................ $25.00
Anca Niebergall, Highland Park, IL........................ $25.00
Tina Pace, Woonsocket, RI...................................... $25.00
John & Victoria Sfera, Ridgewood, NY.................. $25.00
Andrew Shillira, Fairfield, CT................................. $25.00
George Teca, Ft Lauderdale, FL.............................. $25.00
Elena Tudor, Minnetonka, MN................................ $25.00
Maria Tudor, Chicago, IL........................................ $25.00
Emma Turian, Chicago, IL...................................... $25.00
Elena Apetrechioae, Chicago, IL............................. $20.00
Jonel Balos, Peoria, AZ........................................... $20.00
Sandy Cioca, Fort Myers, FL.................................. $20.00
George & Elena Dascala, Los Angeles, CA............. $20.00
Paul Eugen Dima..................................................... $20.00
Marius & Nelica Dumitras, Gainsville, VA............. $20.00
Psa Martha MacLellan, Winnipeg, MB................... $20.00
George Sasu, Downers Grove, IL............................ $20.00
Florika Zurz, Flushing, NY..................................... $20.00
Thomas & Patricia Rigby, Indianapolis, IN............. $20.00
Rev Fr Cosmin Vint, Fort Qu’Appelle, SK............. $18.96
Vasilica Orasan, Regina, SK.................................... $18.01
Helen Latia, Schererville, IN................................... $10.00
Nicolae & Cristina Nelson, Sugar Land, TX........... $10.00
Dr Mihai Pop, Alexandria, VA................................. $10.00
Magalie & Georgiana Raluca.................................. $10.00
Anonymous................................................................ $6.50
M/M George Murnu, Burke, VA................................ $5.00
Anonymous................................................................ $1.00
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Scrisoare Pastorală la
Invierea Domnului 2019
+ NATHANIEL
Prin mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop de Detroit și
al Episcopiei Ortodoxe Române din America

Iubitului nostru cler, monahilor și binecredincioșilor creștini
din de Dumnezeu-păzita noastră Episcopie:
Har, mila si pace de la Dumnezeu iar de la noi dragoste părintească și binecuvântare arhierească!
„Iar Celui ce poate să vă păzească pe voi de orice cădere şi să vă pună înaintea slavei Lui,
neprihăniţi cu bucurie mare, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, slavă, preamărire, putere şi stăpânire, mai înainte de tot veacul şi acum şi întru toţi
vecii. Amin!” (Iuda 1:24-25).
Hristos a înviat!
Iubiții mei,
Din scurta epistola a Sfântului Apostol Iuda, „slujitorul lui Iisus Hristos și frate a lui Iacov”
(nu Iuda Iscarioteanul), aflăm că deja din epoca apostolică, nu toți cei care s-au considerat urmași
ai lui Hristos erau puternici în credința lor. Am ales epistola sa ca text pentru temeiul pastoralei
din acest an, pentru că definește atât de bine vremurile noastre, cât și nevoia noastră de a ne
menține puternic în credința noastră în Domnul Iisus Hristos, Cel înviat dintre morți, a cărui
Inviere, noi azi, preamărim.
Pe langă cuvintele frumoase de preamarire lui Dumnezeu din încheierea acestei foarte scurte
epistole, Sfântul Apostol Iuda se remarcă și pentru cuvintele sale înflăcărate de avertizare din
intreg textul. Vă reamintesc îndemnul său binecunoscut: „... simţit-am nevoie să vă scriu şi să vă
îndemn ca să luptaţi pentru credinţa dată sfinţilor, odată pentru totdeauna” (1:3). Ne îndeamnă
să luptam din greu pentru credință pentru că: „...s-au strecurat printre voi unii oameni nelegiuiţi,
care de mai înainte au fost rânduiţi spre această osândă, schimbând ei harul Dumnezeului nostru
în desfrânare, şi care tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, pe Iisus Hristos” (1:4). Cu
alte cuvinte, poate mărturisim credința cu buzele noastre, dar nu și cu viața noastră, în societatea
în care ne lucrăm mântuirea. Credința în Invierea întregii omeniri este în general negată, dacă nu
întotdeauna cu vorba, cu siguranță în faptă.
Sfântul Apostol Iuda se adresează acestor fel de oameni care dețin limbaj violent si au comportament vicios. Ii avertizează: „Iată, a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Lui, ca să
facă judecată împotriva tuturor şi să mustre pe toţi nelegiuiţii de toate faptele nelegiuirii lor,
în care au făcut fărădelege, şi de toate cuvintele de ocară pe care ei, păcătoşi, netemători de
Dumnezeu, le-au rostit împotriva Lui” (1:14-15). Nu sunt oare aceste cuvinte potrivite și pentru
zilele noastre? De aceea, cuvintele Apostolului Iuda aduse ca lauda lui Dumnezeu, pentru că ne-a
împiedicat să cădem și ne ține în slăvita Lui prezență, sunt atât de utile și de puternice încât să
ne țină pe calea cea dreaptă a credinței date nouă dintru început.
Noi, Biserica, Trupul lui Hristos, Mireasa Lui, trebuie să ne îngrijim unul pentru altul și pentru întreaga omenire, în calea noastră pământească. Astfel, suntem încurajați să ne iubim unii pe
alții, așa cum ne îndemnă Domnul nostru Iisus Hristos. Sfântul Apostol Iuda ne avertizează din
nou: „păziţi-vă întru dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi mila Domnului nostru Iisus Hristos,
spre viaţă veşnică. Şi pe unii, şovăitori, mustraţi-i, pe alţii, smulgându-i din foc, mântuiţi-i; de
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alţii, însă, fie-vă milă cu frică...” (1:22-23) pentru că societatea noastră este sfidătoare față de
Creatorul și Răscumpărătorului nostru și Invierea Lui din morți.
Desigur, judecata aparține Domnului dar fiecare dintre noi, dorim să fim socotiți printre cei care
vor fi „înaintea slavei Lui, neprihăniţi cu bucurie mare” (1:24). Dar pentru a ajunge la aceasta
viață binecuvântată și fără de sfârșit, trebuie să păstrăm credința, să rămânem pe calea cea dreapta.
Judecata va fi, fără indoiala! Dar totuși suntem întăriți și de cuvintele de încurajare ale Sfântului Apostol Iuda: „dar voi, iubiţilor, zidiţi-vă pe voi înşivă, întru a voastră prea sfântă credinţă,
rugându-vă în Duhul Sfânt” (1:20). Astfel, credința noastră este una lucr[toare, activă, pentru
că ni se spune „sa zidim” credința noastră, adică a ne construim viața în nădejde, în nădejdea
vieții celei veșnice și în lucrarea aceastei zidiri, viața noastră pământească, sa fie întotdeauna în
armonie cu mișcarea Duhului Sfânt din noi.
Scurta epistola a Sfântului Apostol Iuda are punctul culminant în cuvintele: „... păziţi-vă întru
dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi mila Domnului nostru Iisus Hristos, spre viaţă veşnică!”
(1:21) Aceste trei cuvinte finale - spre viaţă veşnică - stau la baza acestei scrisori pastorale a
noastre: Dumnezeu ne dăruieste viața veșnică; și acest lucru il știm pentru ca în această mare
zi prăznuim Invierea Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru din morți, din mormânt,
din distrugere!
Astăzi este ziua noastră de sărbătoare. Odată ce ne-am îmbrăcat în Hristos în taina Sfântului
Botez, mergând în mormânt împreună cu El, acum să ieșim din apele curățitoare într-o nouă viata,
„neprihăniți cu bucurie mare” (1:24) ca cei „iubiți lui Dumnezeu” (1:1).
Adevărat a înviat!

Primiti dragostea noastră părintească și binecuvântările arhierești pentru cei dragi de aproape
și de departe!

+ NATHANIEL, Arhiepiscop

Congresul Episcopiei
2019
a 90-a Aniversare a Episcopiei
Vineri, 30 august –
Duminică, 1 septembrie, 2019

Catedrala Sf. Gheorghe, Southfield, Michigan
Vineri, 30 august – Conferința Clerului/Consiliul Eparhial
Sâmbătă, 31 august – Sesiunile Congresului
Duminică, 1 septembrie–
Sfânta Liturghie Arhierească și Banchetul Festiv
Congress Hotel: The Westin Southfield Detroit
1500 Town Center, Southfield, MI 48075
Mai multe detalii vor urma în numărul viitor al Revistei Solia
și pe pagina de web: roea.org.
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The camp programs offered by The Romanian

2019 CAMP DATES
Camp Vatra for Seniors (ages 14-17)
30 June — 13 July
Contact: Fr. Dan Hoarste

prdan@roea.org / (517) 522-4800 ext. 213

Camp Vatra for Juniors (ages 11-13)
21 July — 3 August
Contact: Psa. Mary Ellen Rosco

campvatrajuniors@hotmail.com / (313) 408-8567

Registration Forms & Information
are available online at:
www.roea.org/summercamps.html
Cost per student for each 2 week program is:

$450 per student before the deadline
($500 per student after the deadline)

Do not wait... register today!

Orthodox Episcopate of America are an extension of
the Church's sacred ministry to her young people. For
over 65 years, the camps have given youth from across
North America an opportunity to practice and learn their
Faith, while spending recreational time with other
young Orthodox Christians. Students are given both
the knowledge and necessary encouragement to build
a strong spiritual life — a great benefit to them
throughout their lives. A loving and qualified staff,
balanced meals, sports, choir, trips, cultural activities
and more all contribute to the time spent at our beloved
Vatra. Space is limited and costs are reasonable!
Make sure your child will experience this priceless
opportunity... we look forward to welcoming you this
summer!
————————

╬

————————

Taberele de vară ale Episcopiei Ortodoxe Române din

America fac parte din misiunea sacră a Bisericii noastre
pentru tineri. De mai bine de 65 de ani, aceste tabere
au oferit tinerilor de pe întreg cuprinsul Americii de Nord
posibilitatea de a pune în practică și a învăța credința
lor, fiind de asemenea și un bun prilej de recreere
alături de alți tineri ortodocși. Participanții acumulează
cu această ocazie noi cunoștiințe religioase și primesc
încurajarea necesară spre a-și cladi o viață spirituală
sănătoasă – un mare beneficiu, valabil pe durata
întregii lor vieți. Personalul taberei care este dedicat si
calificat, hrana sănătoasă, activitățile sportive și
religioase, excursiile, activitățile culturale, etc, toate
contribuie la formarea unei experiențe frumoase
petrecute la îndrăgita noastră Vatră. Locurile sunt
limitate și costurile rezonabile! Va rugam faceți tot
posibilul ca și copilul dumneavoastră să aibă parte de
această deosebită experiență. Vă așteptăm cu drag!

"When your children are still small, you
have to help them understand what is good.
That is the deepest meaning of life."
Saint Paisios of Mount Athos
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Din Viața Parohiilor ...

Primul Hram al
Misiunii Sfântul
Iosif cel Milostiv,
Rive-sud, Montreal,
Quebec, Canada 26 ianuarie 2019.

Vizita IPS Arhiepiscop Nathaniel în parohia Sfântul Dimitrie cel Nou, Frederick, CO - 23 martie 2019.

Hramul și Aniversarea de 10 ani a parohiei Sfântul Policarp al Smirnei, Naples, FL, 23 - 24 februarie 2019.
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Vecernia din
Duminica
Ortodoxiei gazduită
de parohia Sfânta
Treime din New
Westminster,
Vancouver, Canada
- 17 martie 2019.

Aniversarea de 15 ani
a parohiei Sfântul Ioan
Hozevitul, Lakewood, CO
- 24 martie 2019.

105th Anniversary of the Presentation of the Lord Parish, Fairlawn, OH - February 2 - 3, 2019.
SOLIA JAN-MAR 2019

RUGATçI-VAË SçI LUCRATçI PENTRU UNITATE ORTODOXAË IN AMERICA DE NORD

19

„Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat...”
(Galateni 3.24)

Despre Taina Sfântului Botez.
Considerații Liturgice și Practice

Gândindu-mă la felul cum să încep aceste rânduri
despre Taina Sfântului Botez, am renunțat la orice
introducere academică și savantă și am recurs la
una, pe care am cules-o din cele peste câteva sute de
oficieri ale acestei slujbe, ca și cântăreț bisericesc,
mai întâi, apoi, ca diacon și, în cele din urmă, ca
preot. În peste 80% din cazuri, Botezul a fost văzut
de către părinți și nași, ca pe un punct final, în viața
spirituală a respectivului prunc. Ca și cum am zice:
„Uite, Părinte! Gata! L-am adus, ca să îl botezăm. De
acum, am terminat!”. Însă, de fiecare dată, Cuvântul de
învățătură, de la sfârșitul slujbei, începea așa: „Botezul
nu este punctul final al vieții spirituale a omului. Nu.
Botezul este doar începutul... De acum înainte, toți, la
un loc - prunc, părinți, nași -, trebuie să lucrați spre
mântuirea celui ce a primit botezul”.
Când omul se naște și vine în această lume, Dumnezeu
îi și pregătește un loc în Împărăția Sa. Fiecare om are
un loc pregătit în veșnicie. Botezul reprezintă tocmai
această conexiune a omului, cu propriul său loc din
Împărăția lui Dumnezeu; intrarea pe frecvența locului
său din Împărăția lui Dumnezeu. Toată munca spirituală ulterioară se clădește pe temelia Botezului, spre
a-l aduce pe om mai aproape de locul său din Cer.
Hristos ne oferă propria haină, spre a ne face vrednici
de a intra la Nunta Împăratului, însă nouă ne revine
datoria de a păstra curată această haină și de a merge,
efectiv, pe calea care duce la Împărăție. Paradoxal,
poate, dar ne vine în minte acum o cântare din slujba
Înmormântării: „Marea vieții văzând-o, înălțându-se
de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin, alergând,
strig către Tine - Scoate din stricăciune viața mea,
Mult Milostive!” (Molitfelnic, Slujba Înmormântării).
Botezul ne deschide accesul la acest „liman”, care este
Hristos, spre Care trebuie să alergăm.

Constatăm, de multe ori că venim la Biserică
și participăm la slujbele care se oficiază, doar ca
simpli spectatori, fără a înțelege rugăciunile pe
care le auzim, ca să nu mai spunem că ar trebui
chiar să le trecem inclusiv prin filtrul inimii
noastre, încât să le simțim și să le trăim. Iată ce
spune Rugăciunea din cadrul Sfintei Liturghii,
de dinainte de citirea textului Apostolului: „...
Cel ce dai înţelepciune şi pricepere celui care
cere, şi nu treci cu vederea pe cel ce greşeşte, ci
pui pocăinţa spre mântuire...” (Liturghier). Deci
Dumnezeu oferă înțelepciune doar celui care cere,
conform cuvântului Mântuitorului: „Cereți și vi
se va da” (Matei 7.7). La fel și cu slujbele ce ni

se administrează; au efectul scontat, doar dacă și
noi credem. Mântuitorul a săvârșit minuni, dar
de fiecare dată l-a pus și pe cel în cauză să facă
ceva: să-și cerceteze credința; crede sau nu crede
în Hristos, că poate face aceasta.
Am vorbit despre Botez, amintind un text de
la slujba Înmormântării... Da, pentru că Botezul
este moarte și înviere întru Hristos. Botezul este
moarte pentru lume și înviere spre Împărăția lui
Dumnezeu. „Ieri m-am îngropat împreună cu Tine,
Hristoase; astăzi mă ridic împreună cu Tine, Cel
ce ai înviat“ (Slujba învierii, Cântarea a 3-a).
Pentru catehumen (cel care urmează a fi botezat): este vorba de o nouă naștere din apă și
din Duh (Ioan 3.5); este vorba de o regenerare
și de o reînoire în Duhul Sfânt (Tit 3.5); botezul
reprezintă o pecete întipărită în suflet (2 Cor.
1.22); botezul este o iluminare, care l-a trecut din
întunericul păcatului, la lumina lui Hristos (Efes.
5.8); botezul este o nouă circumcizie, care l-a
unit cu noul popor al lui Dumnezeu (Col. 2.11);
Totul se rezumă la calitatea de fiu al lui
Dumnezeu. „Vedeți ce fel de iubire ne-a dăruit
nouă Tatăl, ca să ne numim fii ai lui Dumnezeu”. (1
Ioan 3.1). Această calitate de „fiu al lui Dumnezeu”
îi oferă celui botezat o demnitate incomparabilă.
Nu este vorba de ceva static, ci de o intrare într-o stare dinamică, într-o viață superioară, din
care creștinul nu trebuie să decadă niciodată. În
această ordine de idei spunem că, prin administrarea Tainelor de încorporare în Hristos (Botez,
Mirungere și Euharistie), creștinul are tot ce îi
trebuie (și armă și scut), spre a face față tuturor
ispitelor și decăderilor vieții și a se apropia de
Împărăția lui Dumnezeu.
Pentru că Hristos se adesează tuturor oamenilor, orice om, care nu a mai fost botezat o dată
cu botezul creștin, valid (adică făcut în numele
Sfintei Treimi), poate primi botezul, indiferent de
vârstă. Însă pruncii născuți morți nu se botează.
De asemenea, nu există nicio slujbă de Botez
a copiilor avortați. În acest caz, recomandăm
părinților (atât mamelor, cât și taților) să se spovedească de acest păcat.
Dacă vorbim despre botezul unui prunc, în
mod implicit trebuie să vorbim și despre naș.
Acesta trebuie să fie creștin ortodox și bun credincios. Bun credincios, pentru ce? Pentru că el
este girantul celui botezat, că va ajunge pe calea
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lui Dumnezeu și se va strădui spre aceasta. Deci
nașul, împreună cu părinții copilului, este dator
să se îngrijească de viața spirituală a acestuia
din urmă. De multe ori însă, noi neglijăm acest
aspect și căutăm să ne gasim nași pentru copiii
noștri, doar din cei cu funcții sociale înalte sau
cu mulți bani, ca să profităm de pe urma acestor
înrudiri. Prin intermediul Tainei Sfîntului Botez,
nașii devin Părinții Spirituali ai celui botezat.
În Biserica primară, Botezul se oficia, mai
ales, în preajma sărbătorilor de Crăciun, Bobotează, Paște și Rusalii. De aceea, la Liturghia
din aceste Sărbători, se cântă și astăzi, în loc
de Sfinte Dumnezeule, cântarea Câți în Hristos
v-ați botezat... Astăzi, dacă vorbim de botezul
adulților, este recomandabil de a păstra aceste
Sărbători, ca și momente de oficiere a Botezului.
Dacă vorbim, însă de copii, nu există zile sau
ore prestabilite. Dacă nu există nicio primejdie
de moarte a pruncului, Taina Botezului se poate
administra până în 40 de zile, de la nașterea lui.
Ca și loc, Botezul se săvârșește în Biserică. Doar
în cazuri excepționale, acesta se poate oficia la
casa pruncului.
În ceea ce privește ritualul slujbei Botezului,
putem spune că deosebim doua momente principale:

Lepădările sau Exorcismele. Acestea reprezintă
partea de început a Slujbei, când Preotul citește patru
Rugăciuni de exorcizare. Exorcismele sunt rugăciuni,
în care Preotul îl roagă pe Dumnezeu ca să izgonească
de la cel care urmează a se boteza toată puterea și
influența cea rea a diavolului, sub a cărui stăpânire a
căzut omul, prin păcatul originar. De aceea, se cuvine
multă atenție și implicare spirituală, atît din partea
Preotului, cât și din partea celor prezenți la slujbă.
Preotul trebuie să rostească clar și convingător aceste
rugăciuni, iar nu pe fugă, bolborosind sau, ferească
Sfântul, sărind peste ele... Pe de altă parte, se cuvine ca,
atât părinții, cât și nașii, precum și restul credincioșilor
participanți, să nu își focalizez atenția pe plânsetele
copilului, pe hăinuțe, pe brățara roșie de la mânuță, ca
nu cumva copilul să se deoache sau pe toaleta nașei
sau a nașului, pentru că această Slujbă nu este un
spectacol, este momentul pregustării pentru prima dată
a Împărăției lui Dumnezeu. Lepădările de Satana și de
îngerii lui se fac cu fața către Apus, spre a sublinia
faptul că se renunță la întunericul necunoștinței și la
noaptea păcatului, iar unirea cu Hristos se mărturisește
cu fața către Răsărit (către Altar), arătând că de acolo
vine lumina și învierea noastră.
Rânduiala propriu-zisă a Botezului și a Mirungerii:
Sfințirea apei de botez, Binecuvântarea untdelemnului
(uleiului) și ungerea pruncului cu el, Afundarea în apă
(partea principală a Botezului), Ungerea cu Sfântul
Mir (Taina Mirungerii), Ritualul înconjurării mesei
și a cristelniței, Citirea Apostolului și a Evangheliei,
Ritualul spălării pruncului, Ritualul tunderii părului
și Rugăciunile de final.
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Cu privire la rânduiala propriu-zisă a Botezului și
menținând ideea de la început, că Botezul este doar
începutul vieții de creștin, subliniem 3 momente mai
importante:
Rugăciunea de dinaintea începerii ritualului propriu-zis al Botezului. În acest moment, Preotul mijlocește la Dumnezeu, spre a-i înlesni catehumenului
accesul la Taina Botezului. Printre altele, Rugăciunea
spune: „... și îl umple pe el de puterea Sfântului Duh,
spre unirea cu Hristos, ca să nu mai fie el de acum fiu
al trupului, ci fiu al Împărăției Tale...”.
Cu alte cuvinte, această secvență a Rugăciunii conține
quintesența întregii Slujbe. Prin Botez, creștinul are
puterea de a renunța la filiația lumii/trupului și de a
deveni ceea ce a fost odinioară (aidoma Fiului risipitor
din Pildă), și chiar mai mult - fiu al lui Dumnezeu. De
multe ori, avem momente în viață, când ne place să fim
non-conformiști. Însă, uităm un lucru - prin definiție,
creștinul este un non-conformist. Creștinul nu trebuie
să fie „ca lumea”. Folosim în limbajul nostru, spre
a ne arăta aprecierea față de un lucru, de exemplu,
că este „ca lumea”, adică „shic”, „cool”, etc. Însă se
ivește o întrebare: „Cum este lumea?”, Ce este lumea,
astfel încât lucrurile, pe care să le apreciem să fie ca
ea? Ce spune Scriptura despre Lume? Iată ce spune:
„Tot ce este în lume, adică pofta trupului și pofta
ochilor și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din
lume. Și lumea trece și pofta ei, dar cel ce face voia
lui Dumnezeu rămâne în veac” (1 Ioan 2.16-17). Iată
non-conformismul creștinului: dacă lumea merge într-o
direcție, el trebuie să meargă în cealaltă.
Deci, Botezul deschide această posibilitate și îi oferă
putere creștinului de a se împotrivi lumii și duhului
ei. Să nu uităm că Însuși Mântuitorul Hristos a fost
ispitit de către diavolul în Pustiul Qarantaniei, tot
prin aceste trei tentații: pofta trupului (îndemnul de a
transforma pietrele în pâini), pofta ochilor (îndemnul de
a se închina diavolului, în schimbul oferirii bunurilor
materiale) și trufia vieții (îndemnul de a se arunca de
pe aripa Templului, căci, oricum va fi salvat de către
Îngeri). Cum se spune, dracul este bătrân, dar nu ne
ispitește cu nimic nou. Sunt aceleași și aceleași momeli, însă sub diferite înfățișări. Și nici nu are cum
să ne ispitească cu ceva nou; doar este limitat, pentru
că și el este o creatură. Numai Hristos ne poate oferi
la fiecare pas un gând nou, un cuvânt nou, un gest
nou, pentru că numai în El găsim infinitul după care
tânjește ființa noastră...
Sfințirea apei de botez. Se folosește apa, ca materie
a botezului, pentru că apa este elementul natural cel
mai des folosit pentru curățenia trupească și, deci, cel
mai potrivit și pentru curățenia spirituală. Această apă
a Botezului închipuie, pe de o parte, apa Iordanului,
în care Însuși Mântuitorul a fost botezat; închipuie
mormântul Mântuitorului, pentru că aici, în cristelniță,
catehumenul își îngroapă păcatul strămoșesc și toate
păcatele personale săvârșite pănă în acel moment; dar,
Cont. la pag 23
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Icoana Ortodoxă – Frumusețe,
Lumină și Sfințenie

În fiecare an calendaristic, primul popas duhovnicesc important din Postul Păresimilor este marcat,
în conștiința Bisericii dreptmăritoare, ca Duminica
Ortodoxiei, adică a dreptei slăviri a lui Dumnezeu,
precum și de cinstirea sfintelor icoane. Avem astfel
cuvenit prilej să afirmăm, pe de o parte, identitatea
distinctă a credinței Bisericii căreia aparținem dar
să și evocăm lupta și strădania Sfinților Părinți întru clarificarea, restabilirea și statornicirea cultului
icoanelor, una din „cariatidele” structurii doctrinare
a Ortodoxiei, cea care mărturisește și cinstește un
Dumnezeu tripersonal, care se exprimă deopotrivă
liturgic, euharistic și aghiografic, într-o spiritualitate
bogată și mântuitoare.
Biserica ai cărei fii suntem se numește Ortodoxă,
adică drept slăvitoare, fiindcă a păstrat, de-a lungul
veacurilor, fără schimbare sau adăugire, adevărul
descoperit de Mântuitorul Hristos și propovăduit de
Sfinții Apostoli și urmașii lor. Ortodoxia, adică dreapta
noastră credință se cuvine asociată organic cu Ortopraxia, adică dreapta viețuire și făptuire.
Cu deosebire, icoana, ca obiect de venerație și
reper de spiritualitate, este parte integrantă a cultului
Bisericii Ortodoxe, care cult „pornește de la Dumnezeu
și se întoarce la Dumnezeu” (Pr. Prof. Ene Braniște).
Nu este de conceput un sfânt locaș ortodox înafara
podoabei sfintelor icoane nici oricare serviciu religios
sau ritual liturgic fără prezența icoanei. Casa credinciosului ortodox, împodobită cu icoane, devine o
„mică biserică”.
Icoana este locul atotprezenței harice a lui Hristos
Dumnezeu, în viața Bisericii și a credincioșilor. „Chipul (icoana) lui Dumnezeu Cel nevăzut” (Coloseni 1,
15), „chipul ființei Lui” (Evrei 1, 3), înomenirea lui
Hristos Dumnezeu – „Cu adevărat mare este taina
dreptei credințe: Dumnezeu s-a arătat în trup ...” (I
Timotei 3, 16) – constituie fundamentul Teologiei
Icoanei. Hristos Dumnezeu, Cel necuprins, s-a născut
din pântecele Fecioarei, „și Cuvântul s-a făcut Trup”
(Ioan 1, 14) și ne-a arătat fața Sa, pentru a se face
cunoscut simțurilor noastre. De aceea icoana care-l
înfățișează nu este doar artă religioasă pur și simplu
ci realmente mărturia vizuală a înomenirii ființei lui
Dumnezeu, pentru ca omul să se poată îndumnezei prin
har. „Prea Curatului Tău chip ne închinăm, Hristoase
Dumnezeule, cerând iertare greșalelor noastre ...”.
Luând chip omenesc și fiind astfel văzut de oameni,
Hristos Dumnezeu poate fi reprezentat în imagini,
ca dealtfel și toate persoanele sfinte, veșnic vii și
pilduitoare.
Despre sfintele icoane s-a teologhisit mult, competent, inspirat și mai ales susținut, atât în veacurile

disputelor legate de legitimitatea lor (sec. VIII-IX,
marcate de iconoclasm), precum, spre exemplu, în
scrierile Sfinților Părinți Ioan Damaschin, Teodor
Studitul dar și în perioada contemporană, în scrierile
unor prestigioși teologi ca Leonid Uspenski, Pavel
Florenski, Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Paul Evdochimov, Jean-Claude Larchet, Pr. Stephane Bigham
(canadian ortodox). Gândirea unora dintre aceștia a
izvodit metafore de o sublimă semnificație despre
icoană: „Scriptura și viața Bisericii în imagini”,
„fereastră spre transcendența dumnezeiască” (Pr. D.
Stăniloae)„ fereastră spre priveliștea de dincolo” (P.
Florenski), „fereastră pururi deschisă spre cer, spre
veșnicie, spre Împărăția lui Dumnezeu”, „teologie a
frumuseții și sfințeniei” (P. Evdochimov).
În icoane simțim prezența lui Hristos Dumnezeu,
a Duhului Sfânt, a energiilor dumnezeiești necreate.
Prin ele suntem în dialog cu Dumnezeu și cu sfinții,
avem calea de a-L “vedea”, prin contemplare și ne
adăpăm din izvorul de sfințenie și desăvârșire. Orice
icoană se sfințește prin puterea prezenței harice și
prin aceasta se realizează o legătură între imagine și
prototip, care metamorfozează tabloul religios într-un
obiect de cult, venerat în biserică și chiar făcător de
minuni. Reprezentând realități sfinte, icoanei i se cuvine venerare, în timp ce lui Dumnezeu i se cuvine
adorare, care este cultul suprem.
Rolul icoanei și folosul duhovnicesc al cinstirii ei
ni se infățișează într-un orizont amplu și dinamizator:
ajută la mărturisirea și întărirea credinței, la sporirea
evlaviei și trezirea conștiinței (matrice spirituală) ;
amintesc faptele mărețe și pilduitoare ale sfinților din
toate timpurile și locurile, cu care ne aflăm în comuniune, îndemnându-ne și impulsionându-ne să urmăm și
să ne asumăm nevoințele și modelele lor de sfințenie
(harismatic) ; cheamă la rugăciune, contemplare și la
străduință spre desăvârșire (anamnetic).
Sinodul al VII-lea ecumenic, Niceea, 787 dHr, a
hotărât și reașezat, pentru toată Biserica, cinstirea chipurilor sfinte și a faptelor celor reprezentați în icoane,
dând anatema toți ereticii iconomahi. De-a lungul unui
secol, de la jumătatea celui de-al optulea până spre
jumătatea celui de-al noulea, nenumărate tulburări și
prigoană înverșunată au confruntat Biserica. La final,
anul 843 dHr, Sinodul de la Constantinopol și eforturile decisive ale împărătesei Teodora a Bizanțului
au pecetluit biruința deplină și definitivă împotriva
furibundului iconoclasm iar ca amintire, peste veacuri, asupra providențialului eveniment, s-a rânduit,
spre cinstire, Duminica Ortodoxiei, prima din ciclul
liturgic al Păresimilor. Părinții sinodali
au proclamat, întru apărarea legitimității icoanelor:
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„Cinstirea icoanelor este potrivită voiei lui Dumnezeu
și un lucru bineplăcut Lui. Nu cinstim materia (lemn,
mozaic, ulei, culori), din care este făurită icoana, ci
chipul pe care îl reprezintă iar cinstirea care se dă
chipului trece la prototip, astfel că cel ce se închină
icoanei se închină Ființei celei închipuite de ea”.
Sf. Atanasie cel Mare spune: “Noi credincioșii ne
închinăm în fața icoanei arătând astfel dreapta închinare și cinstire către acel chip zugrăvit pe ea”. Nu ne
rugăm la icoane ci în fața icoanelor, nu ne închinăm
la obiectul material ci la chipul cel ceresc zugrăvit
pe ea - “cinstea dată icoanei urcă spre Cel întrupat
din ea”(Sf. Ioan Damaschin). Același mare Părinte al
Bisericii mărturisește:„Intru în biserică și frumusețea
icoanelor ca și a zidurilor pictate ale locașului mă
cuceresc, îmi desfată privirea și slava lui Dumnezeu
îmi îmbrățișează sufletul”. Sugestivă este și exclamația
:„În Biserica slavei Tale aflându-ne, în cer ni se pare
că stăm !”
Sfintele icoane înfățișează chipuri ascetice, transfigurate, aureolate de înfrânare, de rugăciune neîncetată și
adânc de smerenie. Ele scot în evidență nu frumusețea
umanului, caracteristică naturalismului renascentist, ci
frumusețea duhovnicească, a sufletului. Chipurile din
icoane sunt spiritualizate pentru ca lumina lui Hristos să strălucească prin ele. Sfinții Părinți apărători
ai sfintelor icoane au precizat și aceea că, în zugrăvirea chipurilor sfinte nu trebuie să precumpănească
frumusețea trupească ci să transpară accentuat cea
duhovnicească.
Icoanele sunt ochii deschiși ai Mântuitorului Hristos,
ai Maicii Sale și ai tuturor sfinților care ne veghează,
ne privesc cu îndurare, cu iubire și răbdare, așteptând
ca și noi, la rându-ne, să devenim “icoane”, după
modelul lor. Sufletul nostru este și trebuie să fie icoana
prezenței lui Dumnezeu și avem, aevea, printre noi,
acoperite de smerenie, icoane vii de credincioși cu
evlavie curată și râvnitori. Cinstind icoanele, aceștia
au mult folos din puterea și lucrarea chipurilor zugrăvite pe ele. Paul Evdochimov spune, cu privire la
aceasta: „Dumnezeu s-a făcut om pentru ca acesta să-I
contemple fața în orice ființă omenească ce trebuie,
la rându-i, să ajungă să fie o “icoană” a lui Hristos și
să dobândească asemănarea cu El prin har”.
Dăm slavă lui Dumnezeu că ne-am născut ortodocși, în orizontul frumuseții, luminii și sfințeniei
icoanelor!

Pr. Prof. Dr. Nicolae Stoleru,
Parohia Inălțarea Domnului,
Montreal, Quebec, Canada

Despre Taina ... Cont. de la pag 19

totodată, această apă a Botezului închipuie apa primordială, care este amintită în Scriptură, la începutul
Creației, apă, pe deasupra căreia se purta Duhul lui
Dumnezeu, pregătind aducerea la existență a tot ceea

ce vedem noi astăzi. Prin urmare, în acest moment
este invocat Duhul Sfânt ca să se pogoare peste apa
aceasta, spre a o sfinți, astfel încât catehumenul să
fie născut din nou. Așa după cum, prin nașterea biologică, omul iese în lume, din lichidul amniotic al
pântecelui mamei, tot așa, creștinul va ieși în lume,
din această apă plină de Duh Sfânt, lichid amniotic
al nașterii spirituale.
Ritualul înconjurării mesei și a cristelniței. Imediat
după administrarea Tainei Mirungerii, cel nou botezat,
împreună cu Preotul și cu Nașul, va înconjura masa
(pe care se află Sfânta Evanghelie), de 3 ori, în sens
invers mersului acelor de ceasornic.
Pe de o parte, sensul invers mersului acelor de
ceasornic ne face să înțelegem că, prin Botez, sfidăm
timpul și pășim deja în Împărăția lui Dumnezeu. Prin
renunțarea la duhul lumii și prin împreuna-lucrare cu
Hristos, ne ridicăm deasupra timpului, pregustând din
veșnicia lui Dumnezeu. În al doilea rând, prin înconjurarea Sfintei Evanghelii ce se află pe masă, înțelegem
că întreaga viață de creștin a celui nou botezat trebuie
să graviteze în jurul lui Hristos Mântuitorul. Așa cum
Pământul își ia resursele necesare vieții, prin rotirea
în jurul Soarelui, tot așa, prin gravitarea în jurul lui
Hristos (Soarele cel de sus), creștinul își va afla resursele necesare pășirii în Împărăția lui Dumnezeu.
Deci, fără Hristos în centrul vieții, nu se poate vorbi
despre o viață de creștin.
Știm că, în urcușul său spre desăvârșire, pe lângă
credință și fapte bune, omul mai are nevoie de har.
Acest har vine în Biserică - Trupul lui Hristos - prin
sacramente, prin Taine. Tainele ne unesc cu Hristos,
Dumnezeu adevărat și Om adevărat. În Persoana lui
Hristos firea umană își regăsește sălașul în care să
crească și să se dezvolte, își regăsește rostul, „destinul”
pentru veșnicie.
Toți ne dorim doar ceea ce este ușor. Toți ne dorim
ca totul să meargă ca pe roate, inclusiv un creștinism
ca pe roate. Însă, de multe ori, în viața noastră, acest
Creștinism, „ca pe roate”, nu înseamnă decât trei drumuri mari și late spre Biserică: la Botez, în landou;
la Cununie, în limuzină și la Înmormântare, în dric.
Lumea aleargă după ceea ce este ușor, după ceea
ce este confortabil. Creștinul însă va avea suișuri și
coborâșuri; va avea vreme de râs și vreme de plâns;
vreme de agonisire și vreme de prăpădire; vreme de
tăcere și vreme de vorbire; vreme să se nască și vreme
să moară. Dar, cu toate acestea, adevăratul creștin va
fi optimist și fericit, mai ales că va avea răspuns în
fața lui Hristos, la întrebarea: „Dragule, spune-mi, ce
ai făcut cu Botezul tău?”.
Pr. Dr. Cezar PELIN
Misiunea Sfantul Ierarh Varlaam
Moncton, New Brunswick, Canada
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Procesul în
Cazul Mănăstirii
Înălţarea
Domnului
Invățăm de la Părinți Duhovnicești…

„Doamne,
Împlinește
Rugăciunea Mea
După Voia Ta!”

Vă informăm cu bucurie că Tribunalul de Apel
al Statului Michigan a decis recent în favoarea
Episcopiei în procesul civil împotrivă Mănăstirii Înălțarea Domnului (de asemenea denumită
și Mănăstirea Sfântă Treime) și lui Adrian M.
Lupu-Leica.
Decizia tribunalului este disponibilă la următorul link pe internet: https://roea.org/files/Legal/
MI_Court_of_Appeals_Decision.PDF.
Cu binecuvântări și urări de bine,
+ Arhiepiscop Nathaniel

Prin rugăciune se poate dobândi de la Dumnezeu
orice ai cere, numai să fie vrednice de Dumnezeu
rugăciunile noastre. Trebuie, însă, ca rugăciunea să
fie făcută cu inima curată, cu stăruinţă şi cu smerenie.
Însuşi Mântuitorul Hristos ne făgăduieşte acest lucru, când zice: „Toate câte veţi cere întru rugăciune,
crezând, veţi lua”. Şi iarăşi: „Cereţi şi se va da vouă”.
Cine se roagă din toată inima, adâncind cuvintele
rugăciunii, pe lângă împlinirea cererii sale, va dobândi
şi o pace lăuntrică pe care nu i-o poate da lumea, acea
pace făgăduită de Iisus Hristos Mântuitorul, când a
spus: „Pacea Mea dau vouă, nu precum dă lumea vă
dau Eu” (Ioan 14, 27). Şi simţim atunci o siguranţă,
aceea că nu suntem singuri pe lume, numai oamenii, cu
noi este Dumnezeul părinţilor noştri, care ne ocroteşte
şi ne apară în viaţa noastră pământească.
Se întâmplă uneori că Dumnezeu nu împlineşte
numaidecât şi îndată rugăciunile noastre. Cum Sfânta
Monica, mama Sfântului Augustin, s-a rugat vreme
de 18 ani lui Dumnezeu să-l întoarcă pe fiul său,
Augustin, la Dumnezeu. Stăruinţa în rugăciune i-a
plăcut lui Dumnezeu și El i-a împlinit-o cu adevărat,
întorcând pe fiul său la credinţă, dar nu oarecum,
ci înzestrat cu frumuseţile harului care împodobeau
sfânta lui viaţă.
Iar pentru că nu ştim dacă toate rugăciunile noastre ne sunt de folos, totdeauna este bine să încheiem
rugăciunea noastră cu aceste cuvinte: „Doamne Care
ştii toate, ajută-mă ca rugăciunea pe care o fac
înaintea Ta să se împlinească după voia Ta cea sfântă!
Doamne, facă-se voia Ta în viaţa mea!”
(Ne vorbeşte Părintele Sofian Boghiu,
Editura Vânători, Mănăstirea Sihăstria, 2004, p. 41)
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