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SFÂNTUL SINOD  

al 

BISERICII ORTODOXE ÎN 

AMERICA 

 
 

Proclamarea 

Sfântului Sinod al Episcopilor  

Bisericii Ortodoxe în America 

Anunțarea festivitățiilor aniversare pentru 

Canonizarea Sf. Gherman din Alaska și 

Primirea Tomosului Autocefaliei 
 

Pentru iubitul cler, cinul monahal și mirenii pioși ai Bisericii 

Ortodoxe în America; tuturor creștinilor ortodocși care sălăşluiesc 

în America de Nord; tuturor bărbaților și femeilor de bunăvoință! 

 

Îl rugăm pe Tatăl nostru cel Ceresc, Autorul tuturor darurilor 

bune Cel ce dă oricăruia care ascultă și citește aceste cuvinte cu 

revărsare din darurile Sale mari și bogate ale Credinței, 

Cunoașterii și Mântuirii care poate fi găsite numai în El. Prin 

descoperirea Lui în persoana Fiului Său, Domnul nostru Iisus 

Hristos, prin harul Sfântului Duh, Credința noastră în El să 

devină din ce în ce mai mare, cunoașterea noastră în El mai 

profundă și să ajungem cu toții la Mântuirea pe care numai El o 

oferă. Din vechime marele Prooroc David a îndemnat pe 

oamenii credincioși ai lui Dumnezeu: ‟Știți că Domnul este 

Dumnezeu! Este El cel care ne-a făcut iar noi suntem ai Lui; noi 

suntem poporul Lui și oile din pășunea Lui (Ps 100,3).” Marele 

nostru Dumnezeu ne-a creat și El însuși s-a făcut cunoscut și noi 

am devenit poporul Său, Biserica. În timp ce membrii Bisericii 
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noastre trăiesc și lucrează în Canada, Statele Unite și Mexic, ei 

și noi suntem uniți cu bărbații și femeile din întreaga lume și din 

toate timpurile care împărtășesc aceeași Credință Sobornicească 

care a fost dată Apostolilor o dată pentru tot timpul. În numele 

acestei Credințe, muncim; pentru această cunoaștere, ne 

bucurăm; la această Mântuire, nădăjduim. 

 

În anul 2020, Biserica Ortodoxă în America va sărbători 

aniversarea a două evenimente fundamentale din istoria ei: 

primirea Tomosului de Autocefalie din Venerabila Biserică 

Ortodoxă Rusă și canonizarea Cuviosului Părintele nostru 

Gherman, bătrân și făcător de minuni din Alaska. Noi, Sfântul 

Sinod al Episcopilor Bisericii Ortodoxe în America, lăudăm pe 

Dumnezeu pentru aceste daruri minunate care i-au permis 

Bisericii să prindă rădăcini în America de Nord și invită pe toți 

creștinii ortodocși și fiecare persoană de bunăvoință să se alăture 

Bisericii noastre în sărbătorile noastre. 

 

În tot acest an aniversar, Biserica Ortodoxă în America îl va 

onora pe Cuviosul Părintele nostru Gherman din Alaska. 

Psalmistul ne asigură că ‟Dumnezeul este lăudat întru adunarea 

sfinților Săi (Ps 89,7)”, și așa cum sărbătorim acest om sfânt, pe 

Sf. Gherman, pe măsură ce vom cunoaște faptele, lucrările și 

cuvintele sale, noi toţi vom ajunge să cunoaștem mereu măreţia 

lui Dumnezeu dezvăluită în el. Îi îndemnăm pe toți să vină la 

aceeași cunoaștere, să aibă credința lor întărită și hrănită prin 

cinstirea acestui mare sfânt pentru toți creștinii ortodocși. 

Cuviosul Părintele nostru Gherman din Alaska este un ocrotitor 

pentru toți creștinii ortodocși din America conform providenței 

incontestabile a lui Dumnezeu. Era un simplu călugăr, dar 

servește ca un exemplu excelent pentru toți creștinii. El a fost 

bine versat în Scripturile și Tradițiile Bisericii. El a menținut o 

credință arzătoare în Isus Hristos. A acționat ca ocrotitor 

și apărător al celor asupriți, a celor slabi, a văduvelor și a 
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orfanilor. El s-a trudit în domeniul evanghelizării băștinașilor 

Alaskani - oamenii acestui continent. Binecuvântat este 

Dumnezeul nostru care l-a ridicat pe acest simplu călugăr, 

Părintele nostru Gherman, ca om mare și extrem de exaltat al lui 

Dumnezeu, care și acum îi slujește pe credincioși ca un Luceafăr 

strălucitor, ghidând Biserica spre Mântuirea dată de Domnul 

nostru Iisus Hristos. 

 

Autocefalia Bisericii Ortodoxe în America oferă și ea un 

moment pentru ca toți creștinii ortodocși să sărbătorească. 

Venerabila Biserică Ortodoxă Rusă a acordat Tomosul de 

Autocefalie Bisericii Ortodoxe în America, cu speranța că acest 

Tomos și Autocefalia dată ‟s-ar putea sluji binelui” creștinilor 

ortodocși în America de Nord. Biserica Ortodoxă în America, 

rămâne angajată spre binele, normalizarea canonică a situației 

noastre comune bisericești în America de Nord, ca o necesitate. 

Si este spre acest bine, promisiunea unității tuturor creștinilor 

ortodocși, sperăm, dar de asemenea, în aceste vremuri fracturate, 

propunem ca motiv pentru toate Bisericile Ortodoxe din 

America de Nord să sărbătorim. Există o singură turmă, pentru 

că există o singură Biserică. Cu acest lucru în minte, Sfântul 

Sinod al Episcopilor îi salută pe toți Creștinii ortodocși să 

sărbătorească împreună cu Biserica Ortodoxă în America, fiind 

recomis la unitatea ortodoxă din America de Nord. 

 

De la primirea darului Autocefaliei, Biserica Ortodoxă în 

America a continuat să țină fermă Credința Apostolilor, Credința 

Părinților, Credința Ortodocșilor, Credința care face repede 

lumea locuită. În Bisericile, casele noastre, Capelele, Mănăstirile, 

Seminarii și instituțiile din întreaga Statele Unite, Canada și 

Mexic, comunitățile noastre dau mărire, onoare, și închinare 

unicului Dumnezeu și Tată, Sfântului nostru Domn Isus Hristos 

și către Duhul Sfânt. Sfântul Sinod supraveghează viața 

Bisericească, slujind turmei care i-a fost încredințată de harul lui 
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Dumnezeu, cu toată ordinea canonică și cu fidelitate Tradiției 

Bisericești. La fiecare nivel de experiență bisericească, Biserica 

noastră încearcă să rezolve problemele interne într-o manieră 

conciliantă cu plinătatea Bisericii conform Tradiției pe care a 

primit-o. Biserica Ortodoxă în America mulțumește lui 

Dumnezeu pentru marile binecuvântări pe care ni le-a oferit și, de 

asemenea, comuniunea pe care ne-a permis să-o menținem prin 

Credința noastră comună cu celelalte Biserici Ortodoxe locale. 

 

În acest an care vine, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe în 

America are plăcerea de a anunța că aceste aniversări vor fi 

marcate de trei Sfinte Liturghii concelebrate de Sfântul Sinod și 

oaspeții ierarhi și cler. Prima va fi la Ziua Pelerinajului 

Comemorativ la Mănăstirea Sf. Tikhon, pe 25 mai 2020. Cea a 

doua va avea loc în timpul pelerinajului anual la Insula Brazilor, 

din Alaska, pe 9 august 2020. A treia va fi la Catedrala Sf. 

Nicolae din Washington, D.C., concomitent cu Şedinţa Regulară 

a Sfântului Sinod din toamnă, pe 14 noiembrie 2020. În plus de 

aceste sărbători, eparhiile și protopopiatele din întreaga Biserică 

vor sărbători pe aceste aniversări în moduri diferite. Noi 

deasemenea așteptăm publicarea lucrărilor educaționale și 

liturgice care marchează aceste aniversări. 

 

În cele din urmă, mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile Sale 

bogate pe care le-a oferit-o asupra noastră, ca să slujim slavei 

Lui: Sf. Gherman, Autocefalia, și comuniunea pe care o avem cu 

toate Bisericile Ortodoxe. Noi cerem de la El să binecuvânteze 

Biserica care ne-a fost încredințată ca Sfânt Sinod, pentru ca noi 

să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Unui singur 

Dumnezeu: Tatăl, Fiul, și Sfântul Duh, acum și pururea și în 

vecii vecilor. Amin!   


