Великопосне Послання 2016-го року Божого
Постійної Конференції Українських Православних Єпископів
Поза Межами України
Христолюбивим вірним духовним дітям Святої
Української Православної Церкви.
Нехай милість Господа Ісуса Христа, Який задля нас
страсті перетерпів, буде з усіма вами!
Ми пережили чудесні та освячуючі події сезону “З нами
Бог”. Очима віри, що їх відкриває наше літургійне життя,
ми, стоячи біля печери, бачили і були осяяні випромінюючим із неї світлом із Світла. Ми подорожували з волхвами та дарували Новонародженому Цареві все, що в нас
було найкраще. Ми стояли на березі Йордану і разом з
Іоаном чули: “Це Син Мій улюблений, на Ньому Моє благовоління”. Ми разом із старцем Симеоном виголосили:
“... бо побачили очі мої Спасіння Твоє...”. Ми радісно словом і ділом виголошували славу
Бога Отця і прийняли дар – Його Єдинородного Сина.
Тепер ми розпочинаємо іншу духовну подорож – Великопосну прощу 2016 року
Божого, яка остаточно приведе нас до найсвятіших днів православного християнського
року, днів святого Страсного тижня і до Свята із Свят і Торжества із Торжеств – Воскресіння
Господа i Спаса нашого Ісуса Христа. Його слова, що постійно повторюються в нашому
багатому літургійному житті, нагадують нам про святість, до якої нас запрошено, і про
підтвердження Ним святості Його слів і діянь, які переказують нам святі євангелисти
Матвій, Марко, Лука, та Іоан.
Слова, що приписані духовному отцеві ранньої Церкви Єфрему Сиріну, нам
нагадують про нашу святу шляхетність. Ми благаємо Божої допомоги у подоланні
лінивства, в будь-якому вигляді, у застосуванні відваги й стійкости, коли зустрічаємося з
випробуваннями, в оминанні жадоби влади, у всьому, що нищить нас самих і інших. Ми
просимо Божої помочі, щоб позбутися зайвих і шкідливих слів, які ані нас, ані наших
ближніх не повчають.
Ми, яких Христос покликав доглядати цю частину Його Виноградника, себто, Святу
Українську Православну Церкву, йдемо на цю прощу разом з вами, наші улюблені духовні
діти! Для всіх нас це є час очищення, час особистого оновлення, час скинення тієї одежі, яка
не дозволяє Світлові Христа проникнути в наше життя і перемінити нас. Це – час
дотримання вірності Христові, Господеві Нашому, Який, як і Отець продовжує виявляти
Свою вірність нам, впертим “блудним синам”, що від Нього відходять інколи через людську
слабість, але часто таки свідомо. Разом з вами ми благаємо Того, Кого визнаємо Господом і
Владикою нашого життя, послати нам духа покори, лагідності, терпеливості і любові, щоб

Великий піст 2016 року показав зріст нашої особистості та святості. Саме цим ми, що
свідомі своїх власних гріхів, зможемо допомогти нашим братам і сестрам по вірі духовним
повчанням.
Разом з вами і нашими братами і сестрами в Україні і по всьому світі перебуваючими,
ми розпочинаємо Великий піст 2016 року, як смиренні прочани, готові змінитися, відкинути
старе і отримати радість і вдячність за численні Божі дари, милості, що ми їх отримуємо
через Святі Таїнства, через піст, часті молитви та покаяння. Ці ласки уможливлюють нам
відкрити себе Христові, Який віддав Себе за нас, за наших ближніх і за життя світу.
Покаяння – це щось більше від стримання. Наша свята Церква закликає нас до
покаяння в нашому житті, закликає нас виконувати заповіді Божі, закликає кожного із нас
переглянути нашу совість, образи, нанесені нами іншим, прощення тим, хто провинився
проти нас... Церква закликає нас винести наше покаяння на світло правди Божої, отримуючи
цим самим прощення провин. Чи ж не тому ми покірно і щиро просимо: “Покаяння відкрий
мені двері, Життяподавче!”. Покаяння призведе до того, що ми менше займатимемося
собою, а більше турбуватимемося піклуванням усіма дітьми Божими. Ми стаємо на шлях
покаяння Великого посту, бо він приведе нас до великої радості Воскресіння Господнього,
радості перемоги життя над смертю, до ночі, що ясніша від сонця і проганяє темряву.
У цей час перевірки себе самих, у ці дні духовного зросту ми просимо ваших молитов
і запевняємо вас у наших молитвах. Нехай Христос, Господь і Владика нашого Життя,
пошле нам дари, потрібні для нашого спасіння, і дасть нам можливість бути мудрими
слугами, що приймуть ці дари зі смиренністю і вдячністю.
Ми, милістю Божою Ваші ієрархи, молимо Господа, щоб цей Великопосний період
був для вас дійсно святим, та щоб ви прийшли до Воскресіння Христового і до Його
спорожнілого гробу з почуттям вдячності до Всемогутнього Господа.
Зростаючи разом з вами в ласці Божій та разом з вами очікуючи радісного Дня
Христового Воскресіння, залишаємося Ваші слуги у Господі Ісусі Христі,
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