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St. Philip’s Fast in Anticipation of the Nativity of our Savior Jesus Christ
"Let us not speak, indeed of such a fast as most persons keep, but of real fasting; not mere
abstinence from meats – but from sins, too, for the nature of a fast is such that it does not suffice
to deliver those who practice it unless it be done according to a suitable law… The honor of
fasting consists not in abstinence from food, but in withdrawal from sinful practices. Do you
fast? Give me proof of it by your works. What kind of works? If you see a poor man, take pity on
him. If you see an enemy, be reconciled to him. If you see a friend gaining honour, envy him
not… For let not the mouth only fast, but also the eye, and the ear, and the foot, and the hands,
and all members of the body. Let the hands fast from being pure from rapine and avarice. Let the
feet fast by ceasing to run to unlawful spectacles. Let the eyes fast from such as is unlawful or
forbidden. Let the ear fast, also. The fasting of the ear consists in refusing to listen to evil speech
and calumnies. Let the mouth, too, fast from disgraceful speeches and railings.”
(Holy Father, John Chrysostom)
Dearly beloved Clergy, Monastics and Faithful of the Ukrainian Orthodox Churches beyond the
borders of Ukraine and those of our Holy Church in Ukrainian lands:
GLORY TO OUR LORD AND SAVIOR JESUS CHRIST!
We have begun the Fast of St. Philip, called such because it commences the day after the
Feast of St. Philip the Apostle, which falls on 27 November (14 November on the Gregorian or
New Calendar) and continues through the Eve of the Holy Feast of the Nativity of our Lord and
Saviour Jesus Christ on 6 January (24 December on the Gregorian Calendar). The pace of life
and the rabid secularization of our Western society has, unfortunately, affected the lives of
Ukrainian Orthodox Christians along with the rest of society in lessening the importance of this
period of preparation for the Nativity of Christ and for Theophany – the manifestation of the
Holy Trinity – followed by the beginning of our Lord’s earthly ministry. We appeal to you all,
however, to take a step back from that process of de-Christianizing the world, to discover who
you are as the inheritors of an incredible spiritual legacy, in which is our Ukrainian Orthodox
Church, along with all the Orthodox world, and its profound devotion to Christ through some of
the most difficult and horrific moments of human history. Our forefathers and mothers provided
us with example after example of devotion and dedication to Christ, the Word of God, even to
the point of martyrdom.
This Philip’s Fast must be a time when we offer our very lives as gifts to Christ, bearing
in mind that we may lose all that is dear to us because we dare to proclaim to the world who we
are and why we love the Christ-Child and follow His Way. In our fasting we lay up treasures for
ourselves, not here on earth, but in Heaven, where we will never need to worry about a place to
store or defend them from attack or theft. Our fasting must be based on the comprehension that
we cannot simply deny ourselves a few of the “good” things of life – like the foods we love the
most – hoping to gain eternal life, if, at the same time, we devour our brother or sister alive with
our lack of sensitivity, our jealousy, our harsh words or painful deeds. It has simply become too

easy for us in the day of the “Internet” or “Facebook” or “Twitter” and the like to anonymously
accomplish the most hurtful things in life – to ourselves and others – things that we would dare
not do if forced to identify ourselves – and to “desensitize” ourselves to the consequences of our
behaviour.
We ask you to seriously examine your lives – as must we as your Spiritual Archpastors –
and to compare your everyday behavior with that of our forefathers and mothers – or to that of
your Grandparents or Great-Grandparents, whose lives you may have some familiarity with. If
such an examination is accomplished honestly, seeking positive consequences for our Lenten
journey, then this Philip’s Fast will have served its spiritual purpose. It is not a period when we
begin to sing Christmas carols (if we can call them that) and shop in anticipation of the holiday.
It is a period when we begin to sing praises to the Christ-Child and offer ourselves in service to
Him in anticipation of the HOLY DAY of His Nativity – the Incarnation – God lowering
Himself to become one of us in order to lift us up to become one with Him!
May yours, our dear ones, be the firm decision to prepare for the Holy Day, rather than
the holiday. As we approach this Great Feast, may you become more aware as each day of your
fasting brings you something new spiritually, in understanding our complete humility before our
Loving God. May the Light that shines forth from the Star of Bethlehem enlighten not only the
manger in the cave, but the depth of your hearts and souls and all your homes and lives
throughout the coming New Year and all thereafter. You are our children and we embrace you in
the Love of this Holy Season – the all-encompassing LOVE of the Christ-Child, the Holy BirthGiver of God, the Ever-Virgin Mary and all the Saints who rejoice in Heaven. Please keep us in
your prayers as we do you on a daily basis.
GLORY FOREVER TO OUR LORD!
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Пилипів піст як підготовка
до Різдва Ісуса Христа, нашого Спасителя
"Давайте не будемо говорити про той піст, якого дотримується більшість
людей, але про справжній піст, тобто не лише відмова від м'яса — але й від гріхів
також, бо суть посту є те, що він може бути корисним тільки тоді, коли його
дотримуються певним чином... Заслуга посту не в утриманні від їжі, але у
стриманні від грішних справ. Чи ти постиш? Докажи мені своїми ділами. Якими
ділами? Якщо бачиш бідну людину, змилосердися над нею. Якщо бачиш ворога,
помирися з ним. Якщо бачиш друга, що здобуває повагу — не завидуй... Нехай не
лише твої уста постять, але також твоє око і вухо, і руки, і всі частини твого
тіла. Нехай руки постять, будучи чистими від насильства та жадібності. Нехай
ноги постять, не йдучи на незаконні видовища. Нехай очі постять від всього
незаконного і забороненого. Нехай вухо постить також. Піст для вуха є відмова
слухати погані розмови і наклепи. Нехай уста також постять від безчесних
розмов і насмішок.” (Cв. Іоан Золотоустий)
Дорогі улюблені священнослужителі, монахи та вірні Українських Православних
Церков поза межами України та нашої Святої Церкви на українських землях:
СЛАВА ГОСПОДУ НАШОМУ І СПАСИТЕЛЮ ІСУСУ ХРИСТУ!
Вже розпочався піст Cв. Пилипа, названий так через те, що він починається
на наступний день після свята Св. Апостола Пилипа, яке припадає 27 листопада (14
листопада за григоріанським чи новим календарем) і продовжується до надвечір'я
святого свята Різдва Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа 6 січня (24 грудня за
григоріанським календарем). Сам темп життя і несамовита секуляризація Західного
суспільства вплинули, на превеликий жаль, на життя українських православних
християн та інших християн — принижуючи важливість цього періоду підготовки
до Різдва Спасителя та Богоявлення — об'явлення Святої Трійці, після чого
почалася земна місія нашого Господа. Отже, ми звертаємось до вас, щоб ви
відвернулися від цього процесу дехристиянізації світу, а пізнали, хто ви є як
спадкоємці неймовірної духовності, котрою є наша Українська Православна
Церква разом з цілим Православним світом та глибокою відданістю Христу через
одні з найтяжчих і найстрашніших моментів людської історії. Наші праотці і матері
показали нам приклад відданості та благочестя до Христа, Слова Божого, навіть до
стану мучеництва.
Пилипівський піст повинен бути тим часом, коли ми віддаємо своє життя в
дар Христові, розуміючи, що можемо загубити все, що нам дороге, наважуючись
звістити світові, хто ми є і чому ми любимо Христа-Немовлятка та слідуємо Його
Дорогою. Коли ми постимо, ми відкладаємо скарби для себе не тут, на землі, а на
Небесах, де ніколи не будемо переживати про їх місце зберігання, про захищеність
від нападу чи злодія. Наш піст повинен бути оснований на розумінні, що ми не

можемо відмовитися тільки від декількох “добрих” речей життя, наприклад від їжі,
що ми так любимо і надіятися отримати вічне життя, коли в цей час ми “їмо” свого
брата чи сестру своєю безсердечністю, завистю, черствими словами чи болючими
ділами. Тепер стало дуже просто з допомогою “інтернету” чи “фейсбуку” чи
“твіттера” та їм подібних зробити самим собі і іншим найболючіший вчинок в
житті – вчинок, який ми б ніколи не зробили, як би змушені були відкрити, хто ми
є, та відповісти за наслідки нашої поведінки.
Ми просимо вас задуматися над своїм життям. Так повинні зробити і ми,
ваші Архипастирі. Порівняйте вашу щоденну поведінку з поведінкою наших
праотців та матерів, чи з вчинками дідів і прадідів, життя яких може мати більше
спільного з вашим. Якщо так справді глибоко задуматись, шукаючи позитивних
наслідків для нашої постової подорожі, тоді Пилипів піст став нам на духовно
корисним. Це не є період, коли ми починаємо співати різдвяні колядки (якщо їх так
можна назвати) та закуповуємось на свята. Це час, коли ми починаємо співати
похвали Христу-Немовляті та служимо Йому, готуючись до СВЯТОГО ДНЯ Його
Різдва — Воплочення. Бог понизив Себе і став одним із нас, щоб підняти нас, щоб
ми стали одним цілим з Ним!
Наші дорогі, нехай ваше тверде рішення буде саме про підготовку до
Святого Дня, а не просто до святкового дня. Наближаючись до цього великого
свята, будьте більш обізнаними духовно, з кожним днем розуміючи нашу повну
смиренність перед Люблячим Богом. Нехай світло Вифлиємської зірки освітить не
лише ясла у печері, але глибину ваших сердець та всі ваші домівки і життя ваше
під час наступаючого Нового Року і після нього. Ви є наші діти і ми обіймаємо вас
Любов'ю цього Святого Часу — всеобіймаючою ЛЮБОВ'Ю Христа-Немовляти,
Святої Богородиці і Вседіви Марії та всіх святих, що радуються на Небесах. Будь
ласка, моліться за нас так, як і ми за вас щоденно молимося.
СЛАВА НАВІКИ НАШОМУ ГОСПОДУ!
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