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Діяння Священного Архієрейського Синоду Православної Церкви в Америці
сповіщаючого про ювілейні урочистосі які відзначають річниці прославлення
преподобного Германа Аляскинського і дарування Томоса автокефалії

Улюбленому духовенству, поважному чернецтву і благочестивим мирянам
Православної Церкви в Америці, всім православним християнам Північної Америки,
усім людям доброї волі!
Молимо небесного Отця нашого, Творця всякого благого даяння, дарувати кожному,
хто почує і прочитає ці слова, виливу великих і різноманітних дарів віри, розуму і
спасіння, які можна знайти тільки в Ньому. Через Його одкровення в особі Його Сина,
Господа нашого Ісуса Христа, по благодаті Святого Духа, нехай зміцниться наша віра
в Нього, та поглибиться наше розуміння Його, і нехай сподобимося ми знайти
спасіння, яке тільки Він один пропонує. З давніх-давен великий пророк Давид
закликав вірний Богові народ: «Знайте, що Господь є Бог, що Він створив нас, і миЙого, Його народ і вівці Його пасовиська. (Пс. 99.3)». Великий наш Бог створив нас і
відкрив нам себе, і ми стали Його народом, Церквою. Хоч вірні нашої Церкви
проживають і працюють і в Канаді, і в Сполучених Штатах, і в Мексиці, проте, вони і
ми єднаємося з людьми у всьому світі та з усіх віків, які поділяють ту саму кафолицьку
віру яка була передана апостолам раз на всі часи. Для цієї віри ми трудимось, цим
знання ми радіємо, на це спасіння ми пакладаємо надію.
У 2020 році Православна Церква в Америці буде відзначати ювілеї двох
основоположних подій в її історії: отримання Томосу Автокефалії від високоповажної
Російської Православної Церкви і прославлення преподобного отця нашого Германа,
старця і чудотворця Аляскинського. Ми, Священний Архієрейський Синод
Православної Церкви в Америці, віддаємо славу Богу за ці чудесні дари, котрі
посприяли укоріненню Церкви в Північній Америці, і запрошуємо всіх православних
християн і також всіх людей доброї волі до співучасті в цих урочистостях нашої
Церкви.
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Протягом цього ювілейного року Православна Церква в Америці вшановуватиме
нашого шановного отця Германа Аляскинського. Псалмопівець нас запевняє, що
«Страшний Бог у сонмі святих (Пс. 89.7)», і тому, коли ми прославляємо цю святу
людину, святого Германа, коли ми дізнаємось про його подвиги, діла та слова, всі ми
все більше пізнаємо славу Божу, виявлену в ньому. Ми закликаємо всіх прийти до цих
самих пізнань, для зміцнилася і насчиння свєї віри, шануючи цього великого для всіх
православних християн святого. Через незбагненний Божественний промисел
преподобний отець наш Герман Аляскинський є покровителем усіх православних
християн в Америці. Будучи простим монахом, про те він є прекрасним прикладом
для всіх християн. Він прекрасно знав Священне Писання і церковне передання. Він
палко увірував в Ісуса Христа. Він захищав та оберігав занепалих, слабких, вдів, сиріт.
Він проповідував Євангеліє місцевим жителям Аляски - корінним народам цього
континенту. Благословен Бог наш, який спорудив простого ченця, отця нашого
Германа, як великого і високо одухотвореного Божого чоловіка, і зараз
представляється віруючим як блискуче сяюча Полярна зірка, яка спрямовує Церкву до
спасіння, яке подає Господь наш Ісус Христос.
Автокефалія Православної Церкви в Америці також дає привід святкування всім
православним християнам. Високоповажна Російська Православна Церква дарувала
Томос Автокефалії Православній Церкві в Америці в надії, що Томос і автокефалія, які
вона дарувала, «послужать добру» православних християн Північної Америки.
Православна Церква в Америці залишається відданою такому благу, канонічної
нормалізації нашого спільного церковного положення в Північній Америці, і вважє це
своїм дорученням. І ми сподіваємося на це благо, обіцянку єдності всіх православних
християн, а також, в ці часи розбрату, ми висуваємо його як привід для святкування
всіма Православними Церквами Північної Америки. Є одне стадо так як Церква одна.
Маючи це на увазі, Священний Архієрейський Синод запрошує всіх православних
християн святкувати разом із Православною Церквою в Америці чарез відновлення
відданості до православної єдності в Північній Америці.
З моменту отримання дару автокефалії Православна Церква в Америці продовжує
твердо дотримуватися віри Апостолів, віри Отців, віри православних, віри, яка
зміцнює населений світ. У наших храмах, будинках, каплицях, монастирях, семінаріях
та громадських установах повсюдно в Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці наші
громади складають славу, честь і поклоніння єдиному Богові й Отцеві, Святому
Господу нашому Ісусу Христу і Святому Духу. Священний Синод керує церковним
життям, служачи пастві, довіреної йому благодаттю Божою, щоб виконувати всі
канонічні порядки і з вірністю до переказам Церкви. На всіх рівнях церковного досвіду
наша Церква прагне вирішувати свої внутрішні питання соборним шляхом сукупно з
повнотою Церкви відповідно до переказу, яке вона отримала. Православна Церква в
Америці дякує Богові за велике благословення Його дароване нам, а також за
євхаристійне спілкування, яке Він дозволив нам розділяти завдяки нашій спільній вірі з
іншими помісними Православними Церквами.
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Священний Синод Православної Церкви в Америці радий оголосити, що ці ювілеї в
наступаючому році будуть відзначені трьома Божественними Літургіями, котрі будуть
звершиними Священним Синодом, запрошеними ієрархами і духовенством. Перша
відбудеться 25 травня 2020 року під час паломництва в День поминання загиблих у
війнах в СвятоТихонівськім монастирі. Друга буде проходити 9 серпня 2020 року під
час щорічного паломництва на Смерековому острові в Алясці. Третя проходитиме 14
листопада 2020 року в Митрополичому соборі св. Николая у Вашингтоні, в зв'язку з
черговим осіннім засіданням Священного Синоду. Крім цих загальноцерковних
урочистостей, єпархії та благочиння також різноманітно відзначатимуть ці ювілеї. Ми
також передбачаємо видання освітніх і богослужбових публікацій в честь ювілеїв.
На закінчення, дякуємо Богові за послані нам Його багаті дари, які сприяють нашому
служінню Його слави: преп. Герман, автокефалія і євхаристійне спілкування, яке ми
поділяємо з усіма Православними Церквами. Ми просимо Його благословити Церкву,
яка довірена нам як Священному Синоду, щоб ми могли завжди хвалити,
благословляти і поклонятися Єдиному Богу нашому, Отцю, Сину і Святому Духу, нині
і повсякчас, і на віки віків. Амінь
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