Дорогі брати та сестри у Христі, духовенство та миряни нашої Святої Української Православної Церква США:
ХРИСТОС ПОСЕРЕД НАС! Є І БУДЕ!
Згідно Статуту нашої Святої Української Православної Церкви США,
я скликаю і благословляю зібрання ХХІIІ ЗВИЧАЙНОГО СОБОРУ нашої Церкви.
Собор відбудеться у Центрі Митрополії Св. Апостола Андрія Первозванного
13-15 жовтня 2022 р. у Саут Баунд Бруці / Сомерсеті, штату Нью-Джерсі.
Йому передуватиме засідання Ради Митрополії 11-го жовтня та Конференція Духовенства 12-го жовтня, 2022.
Темою цього чергового Собору є Псалом 50:10:
“Серце чисте створи в мені, Боже, і духа правди обнови в нутрі моєму.”
Наступний стих Псалма 50 звучить так:
“Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене.”
Цими словами автор псалма, цар Давид, благав у Бога прощення за свій найтяжчий гріх. Слово “сотвори”, є тим самим
єврейським словом, яке використовується в книзі Буття 1:1 для створення світу, тим самим підтверджуючи, що створення
чистого серця – прощення його гріхів і повне очищення, якого він потребував, могли прийти лише від Бога. Він потребував
Господа, щоб повернути його серце до чистоти та стійкості у своїй вірності перед Богом. І це було можливим лише за умови,
якщо його бажання, його думки та його моральність були скерованими “праведним духом” зсередини, котрий спрямовуватиме
його жити для Бога, а не в першу чергу для самого себе. Він просить Господа дозволити йому й надалі залишатися перед Його
Лицем – будучи його помазаником, виконувати покладені обов’язки, завжди керуючись Святим Духом.
Це дуже сильні слова, які священик промовляє у Євхаристійній молитві під час Божественної Літургії, коли він благає
Господа зіслати Свого Святого Духа на “дари” (хліб і вино) “що на Святому Престолі”, роблячи їх Тілом і Кров’ю нашого
Спасителя, Ісуса Христа. Він визнає власну гріховність молячись, щоб це не стало на заваді дії Святого Духа. Водночас він
шукає благословення Господа, щоб допомогти йому залишитися непохитним у власній вірі, завжди перебуваючи у Божій
Присутності перед Його Лицем.
Ми, разом з царем Давидом та усім нашим духовенством, повинні постійно пам’ятати про те, як ми віддаляємо себе від Бога
через нашу гріховність проти Нього та про ті наслідки, котрі приносить це віддалення на життя всіх навколо нас. Готуючись до
участі у нашому XXIII Звичайному Соборі, проявімо бажання пізнати себе так само чесно, як зробив це цар Давид, де все що
потрібно зробити - це звернутися до нашого Господа з проханням: “Серце чисте створи в мені, Боже, і духа праведного обнови
в нутрі моєму”, усвідомлюючи, що тільки Він може зцілити нас. Лише тоді ми матимемо надію, що не будемо “відкинутими
від лиця Його” і що “Дух Святий не відійметься” від нас.
З цим чесним самопізнанням і розумінням наших відносин з Богом, ми віримо, що Святий Дух справді буде посеред нас під
час засідання Собору, Котрого ми благаємо зійти на нас у початковій молитві: “Царю Небесний, Утішителю, Душе Істини,
що всюди єси і все наповняєх, Скарбе Добра і Життя Подателю, прийди і вселися в нас, очисти нас від усякої скверни і спаси
Милосердний душі наші.”
XXIII Собор є навіть важливішим за XXII Собор, тому що ті проблеми з котрими ми стикнулися ще три роки тому, залишилися
невирішеними та ще більше ускладнилися, внаслідок чого виникла необхідність розглянути багато з тих питань, які я
виставляв на порядок денний 3 роки тому. Нам є над чим подумати під час цього Собору. Ми стоїмо на перехресті в житті та
історії нашої Святої Української Православної Церкви США. Ви вже чули ці слова від моїх попередників впродовж перших
ста років нашого церковного життя, але цього разу я надаю цьому особливого значення, через обставини життя в нашій
Церкві, вступаючи в наше друге століття служіння Богу. Ми пережили багато викликів впродовж усіх десятиліть, завжди
розраховуючи на допомогу від нашого Господа і ми надалі розраховуємо на Його цілковиту любов до нас. Проте, як завжди,
ми розуміємо що ми повинні зробити свій власний внесок у наш власний добробут, розумно розпоряджаючись дарами, які
Він нам подарував. Ми мусимо хотіти вийти на вершину гори, надіючись віч-на-віч зустрітися з Богом і висловити Йому свою
вдячність та продовжувати просити Його про постійну милість і щедроти.
Ваша участь в усіх аспектах Собору є абсолютно необхідна. Ваш внесок у зміцнення нашої Української Православної Церкви
тут у Сполучених Штатах Америки є дуже важливий. Наші батьки, діди та прадіди прибули будувати нове життя у цій великій
країні і вони зосередили його на Істині Слова Божого – у набагато складніших умовах, ніж ми живемо сьогодні. Перейшовши
через усе, вони ніколи не похитнулися у своїй вірності Богу і відданості будувати Його Церкву та розширювати Його Царство.
Наслідуймо їхньому прикладу, живучи в Милості Божій – для збереження спадщини, яку ми повинні передати нашим дітям
та онукам!
Під час Собору на нас чекають ДУЖЕ, ДУЖЕ ВАЖЛИВІ РІШЕННЯ, щодо майна Митрополії та наших працівників, які
можуть суттєво вплинути на майбутню діяльність.
Вибори парафіяльних делегатів, які згідно з Церковним Статутом мають бути затверджені під час парафіїяльних зборів,
необхідно провести не пізніше кінця місяця червня для того, щоб делегати мали змогу добре підготуватися до Собору. Наше
майбутнє залежить від представників усіх парафій. Передсоборова комісія вже розпочала підготовку до нашого що-трьохрічного зібрання і Ви вже скоро отримаєте всю необхідну інформацію. Я прошу Вас уважно дотримуватися всіх необхідних
термінів реєстрацій на Собор.

Нехай Дух Святий провадить нас під час Собору в намаганнях та обговореннях, єднаючи нас в “один розум та одне
серце”, щоб усе, що ми намагатимемося досягнути було на Славу Божу та для спасіння душ.
У Все-Охоплюючій Любові Господній,

+ АНТОНІЙ

Милістю Божою, Митрополит

