O Declarație pentru Unitatea Creștinilor Ortodocși din America
Credem că suntem cei mai norocoși dintre oameni, binecuvântați de Dumnezeu să fim creștini
ortodocși și americani liberi. Acceptăm responsabilitatea de a "face ucenici din toate națiunile" pe
aceste țărmuri, așa cum ne-a cerut Hristos la Înălțarea Sa.
Ne inspirăm din declarația din 1922 a Patriarhului Ecumenic Meletios, care a spus: "Am văzut și am
înțeles cât de înălțat ar putea fi numele Ortodoxiei... dacă mai mult de două milioane de ortodocși sar uni într-o singură organizație bisericească, o Biserică Ortodoxă Americană."
Vedem că mărturia creștină ortodoxă din America este slăbită de fragmentarea noastră în mai mult de
o duzină de enclave etnice. Credem că Hristos plânge în fața acestei dezbinări.
Facem apel la toți creștinii ortodocși din America - clerici și laici - să se unească într-o singură
Biserică Ortodoxă a Americii, unificată, în conformitate cu regulile și tradițiile istorice ale
Ortodoxiei.
Ne așteptăm ca ierarhii noștri din Adunarea Episcopilor - care a fost înființată în 2009 tocmai în acest
scop - să ne conducă în această căutare. Îi îndemnăm - asemenea lui Iosif din Arimateea - să prindă
curaj și, la fel ca noi, să fie văzuți în mod deschis că sunt dispuși să facă sacrificii de dragul păstrării
și creșterii Bisericii lui Hristos pentru copiii noștri și pentru căutătorii adevărului divin.
Ne declarăm a fi americani de origine mândră de pe țărmuri străvechi, dar nu mai facem parte dintr-o
diasporă bisericească care pune etnia înaintea creștinismului ortodox, ca nu cumva Biserica noastră
să dispară pe măsură ce legăturile etnice se diminuează în timp.
Credem că administrarea parohiilor și eparhiilor noastre de către Bisericile Mamă de pe țărmuri
îndepărtate este necanonică și nefuncțională. Suntem ghidați în acest sens de canoanele și tradițiile
clare ale Bisericii: să existe un singur episcop creștin ortodox în orice loc; că episcopii străini nu au
nicio autoritate în afara propriului teritoriu; și că, în conformitate cu tradiția ortodoxă stabilită în
marea majoritate a locurilor, atunci când se dezvoltă o comunitate națională creștină ortodoxă pe un
teritoriu nou, să se înființeze o singură biserică locală, unind fiecare credincios în doctrina ortodoxă.
Reafirmăm rolul adecvat al laicilor în guvernarea Bisericii. Înțelegem că aceasta înseamnă că laicii se
supun clerului în ceea ce privește respectul și chestiunile de doctrină. În schimb, credem că tradiția
creștină ortodoxă și practica istorică cer ca clerul să respecte apelul laicatului la responsabilitate,
transparență, colegialitate, aderare la proces și la Canoanele Bisericii și, în cele din urmă, la unitate.
Făcând această declarație, ne amintim de curajul istoric și de conducerea laicilor în stabilirea și
dezvoltarea Bisericii Creștine unice, în apărarea adevăratei credințe a Ortodoxiei în timpul secolelor
de dispute și în construirea de noi parohii în întreaga lume pe măsură ce imigrația a înflorit.
Credem că administrația și indiferența străină, precum și fragmentarea și dezbinarea etnică locală au
condus, de prea multe ori, la o proastă guvernare. Acest lucru a contribuit în mod semnificativ la
declinul parohiilor și eparhiilor americane, pe măsură ce generațiile următoare văd biserici etnice
indiferente și care nu răspund la nevoile lor într-o Americă multiculturală. Credem că suntem o
comunitate creștină ortodoxă americană distinctă și matură, care este pregătită să devină o singură
Biserică Ortodoxă a Americii, unificată.
Înțelegem aprehensiunea care vine odată cu perspectiva schimbării. Credem că o Biserică Ortodoxă a
Americii unificată și revitalizată ar fi un formidabil dinamic spiritual și moral care ar fi o puternică

forță de bine în lume, oferind mai mult sprijin și vitalitate vechilor Patriarhate și Biserici Mamă decât
oferă jurisdicțiile etnice divizate și în declin.
Ne imaginăm în mod special că o Biserică Creștină Ortodoxă a Americii unită va fi un bastion
consolidat de sprijin pentru vechile Patriarhii care nu mai beneficiază de protecția guvernamentală
internă pe care o au Bisericile Ortodoxe naționale. Credem că această Biserică americană unită,
mânuind vocea puternică a cetățenilor americani angajați, va mobiliza un nivel fără precedent de
sprijin material, moral și politic pentru Ortodoxia mondială. O comunitate unită, în creștere, de
Arhonte Pan-Ortodocși [Order of St. Andrew the Apostle – Archons of the Ecumenical Patriarchate
in America] și Gardieni ai Credinței din alte jurisdicții, care se angajează să sprijine și să protejeze
vechile Patriarhii ale Constantinopolului, Alexandriei, Antiohiei și Ierusalimului, va consolida relația
specială care leagă copiii de părinții lor.
Credem că îngrijorările legate de pierderea tradițiilor, obiceiurilor și a limbii sunt de asemenea
deplasate, pentru că noi aderăm cu tărie la idealul american "e pluribus, unum... din mulți, unul",
pentru păstrarea practicilor locale, parohie cu parohie. Credem că limba și obiceiurile ar trebui și
trebuie să fie menținute așa cum aleg parohiile. În acest fel, experimentul multicultural american va
continua, așa cum a făcut-o încă de la începuturile sale. Eforturile pan-ortodoxe timpurii, cum ar fi
International Orthodox Christian Charities (IOCC) și Orthodox Christian Mission Center (OCMC) își
vor vedea lucrarea lor bună prosperând într-o Biserică unită.
Credem, de asemenea, că modelul american al noilor Statele Unite, care a avut nevoie de mai mult de
un deceniu de la declararea independenței până la adoptarea unei constituții de guvernare, este un
model util pentru noua guvernare a Bisericii noastre. Această nouă Biserică nu va șterge identitatea
noastră ortodoxă și nici nu va ignora tradițiile și precedentele noastre, ci, în schimb, va ajusta aceste
principii inspirate de Dumnezeu și consacrate de timp în cadrul realității unei Biserici Ortodoxe
unificate a Americii. Credem că putem să ne luăm timpul necesar, să creștem în Hristos și să o facem
cum trebuie.
Prin urmare, credem că Adunarea noastră de episcopi ar trebui - ca în practica istorică - să se
reunească ca sinod, să-și aleagă propriul ierarh care să prezideze, să proclame Biserica din America
de Nord ca fiind o biserică autocefală, canonică, și să caute recunoașterea acestei autocefalii de către
cele cincisprezece Biserici Ortodoxe Autocefale.
În acest sens, facem apel la Duhul Sfânt, care scaldă lumea în înțelepciune și bună rânduială și care
nu cunoaște granițe naționale, etnice sau de orice altă natură, pentru a ne ajuta să facem clară pe tot
pământul rugăciunea noastră: să ajutăm Biserica noastră să prospere, astfel încât să îl păstrăm și să îl
aducem pe Hristos în viețile tuturor oamenilor. Ne rugăm ca Domnul să călăuzească aceste eforturi,
ca ele să fie întotdeauna impregnate de umilință din inimă și ca noua Biserică unită pentru care ne
rugăm și pe care lucrăm să o creăm să fie, în orice moment și în orice mod, pentru o mai mare slavă a
lui Dumnezeu.
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