
До Духовенства, Монашества та Вірних Української Православної Церкви
Сполучених Штатів Америки, нашої Єпархії Західної Європи,

нашої Єпархії Австралії та Нової Зеландії та нашої Єпархії в Південній Америці

Улюблені Духовні Отці, Сестри та Брати у ВІРІ,

ХРИСТОС ПОСЕРЕД НАС! Є І ЗАВЖДИ БУДЕ!

Розпочинаючи благословенну подорож Великого посту в приготуванні до святкування СВЯТА 
НАД УСІМА СВЯТАМИ – ПАСХИ - ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДНЬОГО – нам варто заручитися усіма 
небхідними матеріальними та духовними аспектами для успішного завершення цієї подорожі 
та задля повноти Радості, Миру і Любові ПАСХИ. Чим саме є це приготування? Впродовж 
п’яти тижнів перед Великим Постом саме Євангельські читання чітко допомагають нам його 
зрозуміти.

Розпочинаємо ми з історії про Закхея (Луки 19:1-10), котрий був збирачем податків/злодієм, 
але маючи велике бажання бути з Христом, попри глузування людей, виліз на дерево, щоб 
зустрітися віч-на-віч з нашим Господом, Який звернувся безпосередньо до Закхея, наголошуючи 
що знає Його, та сказав що Йому потрібно бути в його домі. Незважаючи на критику людей, що 
Господь увійде до дому грішника, Закхей заявив, що він загладить провину перед усіма, кого він 
скривдив, і віддасть половину свого майна бідним. Тоді Господь сказав, що «сьогодні на дім цей 
спасіння прийшло … бо Син Людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло».

Повчання про Митаря (також збирача податків) та Фарисея (Луки 18:10-14) – релігійного лідера 
– зображує Фарисея, котрий стояв перед Святим Вівтарем, проголошуючи свою «праведність» 
та дотримання Закону, а також свою величність у порівнянні з Митарем. Митар, у той час, 
просто стояв біля задньої частини храму, низько схиливши голову, б’ючи себе в груди, благав: 
«Боже, помилуй мене грішного» -єдиний через своє щире смирення повернувся до свого дому 
«виправданим».

Далі ми чули повчання про Блудного Сина (Луки 15:11-32), котрий вимагав свій спадок від 
батька, та отримавши його і швидко розтративши все на чужині, опинився на полі серед свиней. 
Та нарешті, він «схаменувся» та повернувся до свого батька, сказавши: «Прогрішився я, отче, 
против неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм... прийми ж мене, як 
одного зі своїх наймитів...». 

Страшний Суд (Матвія 25:31-46) є наступним повчанням, котре подає нам Сам Господь, не 
залишаючи місця для будь-якого непорозуміння. Вибір, який ми робимо стосовно УСІХ наших 
ближніх та ВСЬОГО людства визначить, чи будемо ми ягнятами, чи козлами. Якою була наша 
відповідь на дві Великі Заповіді: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею 



своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша й найперша заповідь. А друга подібна до неї: своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша й найперша заповідь. А друга подібна до неї: Люби свогЛюби свого о 
бближнього, як самого себе.  На двох оцих заповідях увесь Закон і Пророки стоять». (Матвія лижнього, як самого себе.  На двох оцих заповідях увесь Закон і Пророки стоять». (Матвія 22:37-22:37-
440)0)

Останнє повчання зі Святого Письма стосується прощення, дотримання посту та збирання 
скарбів на Небі. (Матвія 6:14-21). Кожного разу, коли ми молимося «Господню молитву», ми 
просимо «прощення наших гріхів, як і ми прощаємо винуватцям нашим». Це не пусті слова, а 
сердечне прохання, кожного з нас як особистості. Якщо ми не можемо пробачити… ми теж 
не будемо прощені. Те, як ми дотримуємося посту є між нами та Богом, а те, як постять інші, 
абсолютно не повинно стосуватися нас. Прощення і щирий піст дають нам можливість збирати 
скарби на Небі, - там, де ми сподіваємося опинития після Страшного Суду.

Почувши та засвоївши усі ці повчання, ми готові розпочати Великий Піст і прийти до сповіді, 
яка повинна виникнути з глибини серця і душі, а не розуму, який легко піддається всім спокусам 
світу, відводячи нас від Христа, а не наближаючи до Нього. Протягом цього Великого Посту 
намагайтеся зустрітися віч-на-віч з Христом, Котрий добре знає вас з моменту вашого Хрещення 
та Миропомазання. Прагніть загладити провини перед тими, кого ви образили; шукайте 
прощення у тих, кого ви скривдили та простіть тим, хто образив вас, наближайтеся до Бога 
зі смиренням, не виправдовуючи причини для поганої поведінки та гріховності; «схаменіться», 
визнавши те, що ви змарнували Божі дари дані вам – ваші таланти, вашу здатність любити, 
вашу здатність ділитися собою та своїми скарбами. Шукайте шляхи, якими ви можете служити 
- своєму ближньому, бездомним, нагим, спраглим, хворим, ув’язненим (фізично, розумово або 
емоційно) та шукайте способи бути корисними тим, кому раніше не послужили.

Входячи у Час Великого Посту, ми, ваші архієреї, наступники святих апостолів, смиренно 
благаємо у вас прощення за усе, чим образили вас, не будучи з вами, ввели вас в оману або 
якимсь чином заплутали вас у духовному житті чи спричинили якийсь біль. Ми обіцяємо 
прагнути до вдосконалення в майбутньому під Благодаттю та Проводом Святого Духа. У 
свою чергу, ми з глибини наших сердець, розумів і душ прощаємо вам як духовні, так і світські 
провини. Ми беззастережно любимо вас усіх і запевняємо вас у наших щоденних молитвах за 
вас, благаючи ваших молитов і за нас.

Зрештою  – оскільки наближається річниця з початку повномасштабного вторгнення в Україну, 
ми просимо, щоб ви протягом усього цього Великого посту і Пасхи присвятили свої молитви, 
піст і надію на благополуччя наших братів і сестер, які страждають через черговий геноцид. Це 
невиправдане вторгнення в Україну спричинене всепоглинаючою ненавистю в головах і душах 
тих, хто хоче викорінити Україну та її етнічну особливість як народу. Моліться щиро, щоб 
припинилися страждання через навмисне вбивство мирних жителів та знищення цивільної 
інфраструктури. Продовжуйте й надалі ревно молитися за упокій душ усіх, хто загинув під 
час агресивного божевілля. Нехай наш Люблячий Господь почує наші прохання і покладе край 
цьому жаху назавжди.

У Всеосяжній Радості, Мирі та Любові нашого Господа,

+ АНТОНІЙ
З Благодаті Божої, Митрополит

  + ЄРЕМІЯ      + ДАНИЇЛ
 З Благодаті Божої, Архієпископ   З Благодаті Божої, Архієпископ
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