12 квітня 2019 р. Божого – Преподобного Іоана Ліствичника
Дорогі браття і сестри у Христі, духовенство та вірні Святої Української Православної Церкви США:
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!
Згідно Статуту нашої Святої Української Православної Церкви США, я скликаю і благословляю
зібрання ХХІІ – ЗВИЧАЙНОГО СОБОРУ нашої Церкви. Собор проходитиме у Центрі Митрополії
Св. Андрія Первозваного у м. Саут Баунд Брук/Сомерсет, шт. Нью-Джерзі, з 16 по 19 жовтня 2019 р.
Б. Перед Собором відбудуться Збори Ради Митрополії – 15 жовтня та Конференція Духовенства – 16
жовтня.
Темою цьогорічного Собору є: “Господи, полюбив я Красу Дому Твого, і місце перебування Слави
Твоєї.” (Пс. 26:8). Автор Псалмів, Цар Давид, не мав на увазі Єрусалимський Храм, який його син
Соломон, побудував після нього. Він мав на увазі тимчасовий намет, який вживався для служіння і
у якому знаходився Ковчег Завіту (із скрижалями Десяти Заповідей та Манною з неба, яку споживав
народ протягом 40 років у пустині) – “місце перебування Бога”. Дім Божий, це є місце де вірні –
справжні вірні – люди Божі збиралися перед Святим Кивотом і в один голос зверталися до Бога та дбали
один про одного, на відміну від інших раніше згаданих у тому ж Псалмі, котрі шукали як збезчестити
Царя. Ми, люди Божі Нового Завіту, є причасниками цієї “любові до Краси Дому і місця перебування
Слави Його” – перед престолами, де ми служимо та прославляємо Бога. Ми є благословенні тією ж
Красою та Славою Божою тут при Центрі Митрополії, де ми збираємось вже 68 років.
Під час цього Собору, нам потрібно буде багато чого розглянути. Ми стоїмо на важливому перехресті
у житті та історії нашої Святої Української Православної Церкви США. Ви вже нераз чули ці слова від
моїх попередників за останні сто років нашого церковного життя, але дуже рідко вони звучали із такою
великою засторогою як зараз, через обставини у житті Церкви саме тепер, коли ми вступили в друге
століття служіння Богові. Ми пережили багато труднощів протягом десятиліть, завжди покладаючись
на провидіння Боже і ми й досі продовжуємо надіятися на Його надзвичайну та повну любов до нас.
Проте, ми усвідомлюємо, що ми мусимо робити власний внесок для свого добробуту вживаючи дари,
якими Він наділив нас. 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 “любові до Краси дому Господнього, і місця перебування Слави Його”.
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 зі всіх парафій.
Перед Соборова комісія вже розпочала підготовку до нашого що-трьох-річного 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

