ПОСЛАННЯ
на початок Великого посту
митрополита Білоцерківського і Богуславського Августина
всечесному духовенству, боголюбивому чернецтву і всім вірним чадам Білоцерківської
єпархії Української Православної Церкви
Возлюблені у Христі отці, брати і сестри!
Ось і настає час святої Чотиридесятниці – шеститижневий період постування, який
поєднується зі Страсною седмицею. Це – час молитов і роздумів, час духовного подвигу і
очищення своєї душі від накопичених гріхів, вад та пристрастей.
Великий піст – це, перш за все, час покаяння. Преподобний Ісаак Сирін повчає: «Як
благодать на благодать – людям після Хрещення дано Покаяння. Бо Покаяння є другим
відродженням від Бога. І той дарунок, запоруку якого прийняли ми від віри, приймемо покаянням.
Покаяння – це двері милості, відчинені тим, хто наполегливо шукає цієї милості; цими дверима ми
входимо в Божу ласку; повз цього входу не отримаємо милості». Тому в час Великого посту
молитва наша має бути не лише посиленою, а й виразно покаянною: «Покаsніz tвeрзи ми2 двє1ри,
Жизнодaвче, ќтренюетъ бо дyхъ м0й кохрaму свzт0му ТвоемY, хрaмъ носsй тэлeсный вeсь
њсквернeнъ: но ћкw Щeдръ, њчи1сти благоутр0бною Твоeю ми1лостію»(стихира на утрені в Неділю про
митаря і фарисея).
Милість Божа сьогодні нам особливо потрібна. Страшне зло поширюється просторами
нашої Батьківщини, ллється кров людська як вода, гинуть співвітчизники: військові і мирні люди,
тисячі осіб скалічено, зруйновано міста і села… Молоді люди, цвіт землі нашої, йдуть з життя, не
створивши сім’ї, не народивши дітей – це найжахливіше горе для батьків, страшна втрата для
майбутнього країни. Жахливе випробування попустив нам Бог. Коли в житті людини трапляється
якесь лихо, страх Божий спонукає її поститися. Із біблійної історії ми знаємо, що те ж саме
траплялося з іншими народами (ніневітяни, ізраїльський народ), які через гріх були приречені на
смертну кару, але піст і покаянна молитва врятували їх від Божого гніву. Справжній піст завжди
навертає людину на шлях істини і правди. Отже, прошу вас, брати і сестри, протягом Великого
посту ще більш ревно і гаряче молитися за припинення жахливого протистояння, за встановлення
миру в Україні. Припадемо в покаянні зі смиренним серцем до Господа і станемо разом молити,
щоб Він простив нам провини і гріхи наші, "ћкw ў Го1спода ми1лость, и3 мн0гое ў Негw2 и3збавлeніе"
(Пс. 129, 6).
Перш ніж приступити до подвигу посту, кожному потрібно попросити прощення у своїх
близьких, членів церковної громади, колег по роботі, сусідів, знайомих, а також самому простити
їм усі провини – простити щиро, беззастережно і назавжди. Кожному із нас зараз необхідно знайти
в собі сили і простити однин одному все те прикре і зле, що вчинили ми, і що досі спричиняємо.
Потрібно каятися і самому, що робив не те, що не став тим, ким міг би, за те, що не зміг, не захотів
здолати, за втрачений для спасіння час. І лише тоді, схиливши голову, просити помилування у
Господа – просити Його вчинити нас здатними успішно звершувати наш спасенний подвиг.

Піст – не самоціль, а засіб, за допомогою якого християнин може вдосконалюватися.
«Істинний і прямий піст, – учить святитель Тихон Задонський, – утримання від усякого зла. Якщо
хочеш, щоб тобі піст на користь був, то, постуючи тілесно, постись і душевно, постись завжди. Як
накладаєш піст на чрево своє, так наклади на злі думки і наміри свої та пристрасті. Хай поститься
розум твій від суєтних помислів. Хай поститься пам’ять від злопам'ятства. Хай поститься воля
твоя від злого бажання. Хай постяться очі твої від лихого споглядання. Хай постяться вуха твої від
огидних нашіптувань. Хай поститься язик твій від наклепу, засудження, блюзнірства і всякого
лихого і порожнього слова. Хай постяться руки твої від бійки і крадіжки. Хай постяться ноги твої
від ходіння на злодіяння». Кожен хай «да ўклони1тсz t ѕлA, и3 да сотвори1тъ блaго, да взhщетъ
ми1ра, и3 да держи1тсz є3гw2» (1 Петра 3, 11). Оце і буде християнський піст, якого Бог від нас
вимагає. Покайся по-справжньому і, утримуючись від будь-якого злого слова, діяння і помислу,
навчайся доброчинності, і будеш завжди перед Богом поститися.
Птахові неможливо злетіти у небо без крил; а піст і молитва – це два крила, за допомогою
яких ми долаємо висоти у виконанні заповідей Божих. Найголовнішою з них є заповідь любові до
Бога і ближнього. Наше сьогодення дає нам широкі можливості застосувати свої християнські
переконання у реальному житті. Вимушені переселенці, люди похилого віку і маленькі діти, сім’ї,
які втратили все – це наші брати і сестри, для яких ми маємо стати ближніми і виконати заповідь
любові. Поранені і покалічені люди потребують нашої допомоги. Збір коштів і продуктів для
мешканців міст і сіл, які залишаються в зоні бойових дій – це справи милосердя, які Спаситель
заповів нам робити. Ще у Старому Завіті Господь Бог навчав через Пророка:«Ось піст, який Я
люблю:кайдани несправедливості розбити, пута кормиги розв’язати, пригноблених на волю
відпустити, кожне ярмо зламати. З голодним своїм хлібом поділитись, увести до хати бідних,
безпритульних, побачивши голого, вдягнути його, від брата твого не ховатись. Тоді … спасіння
твоє буде йти поперед тебе» (Іс. 58, 7-8).
Тож, озброївшись терпінням, посиливши молитви і заручившись материнським
благословенням Святої Церкви, рушаймо шляхом, прокладеним для нас Іісусом Христом. Хоч і
тернистою буде дорога, та орієнтиром для нас є світло найвеличнішої події в історії людства —
Христового Воскресіння. Наскільки ми потрудимось напередодні «свята над святами», настільки і
долучимось до його тепла й краси: перетерпимо по-християнськи тимчасові земні скорботи —
отримаємо вічну небесну радість.
Пам’ятаймо ж, дорогі брати і сестри, що кожен день наближує нас до зустрічі з Христом,
Який є Любов. Він не зможе визнати нас Своїми через вище Правосуддя, якщо не виявить у нас
Своєї подоби — жертовної любові і милосердя. Потрудімося ж над собою, долаймо наші гріхи і
слабкості — і тоді вкусимо хоч краплинку найсолодшої благодаті Святого Духу!
Хай наше життя повсякчас проповідує світові Христа Розіп’ятого і Воскреслого, в Якому
відбулася перемога добра над злом і життя над смертю!
Благодать Господа нашого Іісуса Христа хай буде зі всіма вами!
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