ПОСЛАННЯ
НА ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПОСТУ
МИТРОПОЛИТА БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО І БОГУСЛАВСЬКОГО АВГУСТИНА
всечесному духовенству,
боголюбивому чернецтву і всім вірним чадам
Білоцерківської єпархії Української Православної Церкви
«Возсb3z5 бл`года7ть Твоz5, ГдCи,%
возсb3z5 просвSЫще7нb3е ду7шъ на7шихъ&
Се5 вре7мz бл`гопрb3z7тное%,
се5 вре7мz покаz7нb3z%,
wnложи7мъ дЫла5 тьмы5%,
и6 w6блече7мсz во j6ру9жb3z свЬта#
я8кw да преплы7вше поста5 вели7кую пучи7ну%,
въ] тридне7вное ВоскрCнb3е дости7гнемъ%
ГдCа и6 Сп`са на7шегw B^и`са ХрCта,5%
сп`са7ющагw ду7шы на7шz»
(Стихира на стиховні, Неділя Сиропусна, ввечері).
Возлюблені у Господі всечесні отці, дорогі брати і сестри!
Настав час посту, посту Великого. «Во тьмЇЪ согрSІЫше7нb3й ходz7щымъ свЬтъ
возсb3z7лъ t6си5,% ХрCте5% вре7менемъ воздержа7нb3z» (стихира на хвалитних, Друга Неділя
Посту). У євангельському читанні перед Великою чотиридесятницею свята Церква
нагадує нам, що постити слід для Бога, а не для людей (див. Мф. 6, 16-18). Сам
Господь вказав нам і на те, яким важливим є піст як один із засобів боротьби з
темними силами зла, кажучи, що рід бісівський «не и6схо7дитїъ% то7кмw млётвою и6
посто7мъ» » (Мф., 17, 21). Тому дуже важливо знати, що таке істинний, справжній піст і
як слід постити по-справжньому.
Суть посту, розкрита і пояснена у ряді чудових церковних піснеспівів, тож дуже
важливо, по можливості, не пропускати церковних Богослужень у час посту, уважно
вслухатися у текст молитов, стихир, тропарів.
Церковні піснеспіви застерігають і від неправильного посту тих, хто вважає, що
слід поститися лише тілесно, утримуючись від скоромної їжі.
«WN ,hбра7шенъ постz7щисz% душе5 моz5% и6 страсте7й не w6чи7стившисz% всу7е
ра7дуешисz неzде7нb3емїъ№ а8ще бо не вина7 ти5 бу7детъ ко и6справле7нb3ю% я8кw ло7жнаz
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возненави7дЫна бу7деiши wn Бгёа% и6 злыі9мъї де7монwмъ e6подо7бишисz% николи7же
я6ду7щимъ», – співається у середу Сирної седмиці.
Піст, який не допомагає внутрішньому виправленню душі, – лицемірство, що
викликає гнів Божий.
Приємний і угодний Богові піст – це розумне поєднання тілесного утримання від
скоромної їжі з духовним утриманням від служіння гріховним пристрастям, і при
цьому тілесне утримання не є самоціллю, а лише засобом для успішної боротьби з
гріховними пристрастями. Суть посту – саме у цій боротьбі за звільнення своєї душі
від поневолення її злом.
Завдання справжнього християнина, який бажає здобути душевний мир і стати
спадкоємцем Царства Небесного, що є не «бра7шно и6 питb3е5% но пра7вда и6 ми7ръ и6
ра7дость w6 ДсёЫ СтёSЫ?» (Рим., 14, 17), – боротися зі своїми пристрастями й похотями
аж до цілковитої перемоги над ними. Християнин повинен панувати над своїми
плотськими забаганками, а не бути їхнім рабом. «А: и4же ХрFCтw7вы су7ть% пло7ть
распz7ша со страстми5 и6 похотми5» (Гал. 5, 24).
У душі кожної людини живе природжене, дане їй від Бога разом з подихом уст
Його, прагнення до правди, до добра, але відхід від Бога спотворює це стремління і
штовхає людину в духовний полон до ворога Божого – диявола, про якого Сам
Христос сказав, що він – «ло7жїъ t8сть и6 j6те7цъ лжи5»» (Ін. 8, 44).
Правда в душі людини, яка відійшла від Бога, від Церкви, яка єдина є «сто7лпїъї и6
e6твержде7нb3е и8стинsіы» (1 Тим. 3, 15), часом навіть непомітно для неї самої
підміняється неправдою, і людина проголошує брехню і служить їй, часто щиро
думаючи, що вона служить істині.
Та найстрашніше, коли брехня і поговір, наклепи насичені злобою. Людина в
такому стані стає наче одним духом із сатаною, уподібнюється злим демонам.
Джерело і наших всіх бід, як у церковному (розколи, єресі), так і негаразди, і трагедії в
політичному та суспільному житті, – диявольська брехня, омана, яку люди, що
відійшли від Бога, від істинної Церкви, протиставляють чистому вченню нашої святої
Православної віри. І найцінніше в християнина – це стояння в істині, це повна
непримиримість з диявольською брехнею, в яких би благовидних, привабливих
формах вона не виявлялася. Адже Істина – це Сам Господь (див. Ієр. 10, 10; Ін. 14, 6).
Тож, хай благословенний час Великого посту буде для нас часом посиленої
боротьби за викорінення із душ наших всякої неправди і омани – за насадження
істини, яка наближає нас до Бога.
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