ПОСТІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ
УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ
ЄПИСКОПІВ ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ
ВЕЛИКОПОСНЕ ПОСЛАННЯ
2016-ГО РОКУ БОЖОГО
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 стійкості, 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 змінитись, 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
займатимемось собою, а більше турбуватимемось 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.
Залишаємось Ваші слуги у Господі Ісусі Христі,
 ЮРІЙ, Митрополит
Української Православної Церкви в Канаді
 АНТОНІЙ, Митрополит
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 ІЛАРІОН, Єпископ
Української Православної Церкви в Канаді
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PERMANENT CONFERENCE OF
UKRAINIAN ORTHODOX BISHOPS BEYOND
THE BORDERS OF UKRAINE
IN THE YEAR
OF OUR LORD 2016
To the Christ-loving and faithful spiritual children of the Holy Ukrainian Orthodox Church.
May the grace of Christ,
Who endured the passion for us, abound in your lives!
We have experienced the wondrous and sanctifying events of the season of “God with us”. Through eyes
of faith, made clear by our liturgical life, we have stood at the cave and received the Light of Lights emanation
from it. We have journeyed with the Wise Men and offered the best of ourselves to the New Born King. We
have stood at the Jordan and heard with John, “This is my beloved Son, upon Whom My favor rests”. We have
proclaimed with Simeon, “my eyes have seen Your salvation ...”. We have rejoiced and proclaimed the Glory of
God the Father and the Gift of His Only-Begotten Son in word and deed.
Now we embark upon another spiritual journey – Great Lent 2016 – a journey, with leads us to the
most sacred days of the Orthodox Christian year – the days of Holy and Great Week and Feast of Feasts, the
Resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. Once again, via the words of Christ, which echo throughout
our rich liturgical life, we are reminded of the holiness to which we have been invited and His affirmation of that
holiness in His words and deeds as recorded by Matthew, Mark, Luke and John. In words ascribed to a prominent
spiritual father of the early church, Venerable Ephraim the Syrian, we are reminded of our holy nobility. We
beseech divine assistance in overcoming laziness in any guise, in exercising courage and being stalwart in the
face of the trials and tribulations, in avoiding the lust for power, all of which destroy self and others. We beseech
that divine assistance also in ridding ourselves of useless and harmful speech, which contributes neither to our
edification nor to the improvement of our fellow man.

We who have been called by Christ to shepherd and oversee this segment of His Holy Vineyard – that
of the Holy Ukrainian Orthodox Church – make this Lenten journey with you, our beloved spiritual children.
For us all this is a time of purification, a time of personal renewal and time of divesting ourselves of those
accouterments, which prevent the Light of Christ from penetration our lives and transforming us. It is a time of
faithfulness to Christ our Lord, Who like the Father, continues to manifest His fidelity to us stubborn prodigals
who stray from him – sometimes because of human weakness, often purposefully. With you we beseech the One,
Whom we acknowledge as the Lord and Master of our lives, to grant us the spirit of humility, meekness, patience
and love so that Lent 2016 might signal growth in personal integrity and holiness. It is by these that we, who are
conscious of our own sins, might assist in the spiritual edification of our brothers and sisters in the Faith.
With you and our brethren in Ukraine and throughout the world we enter this Lenten Season 2016 as
humble pilgrims, willing to change, to divest ourselves of the old and to receive with joy and thanksgiving the
many good gifts of God – Graces – Mysteries, through fasting, through increased prayer and repentance. These
Graces make it possible to open ourselves up to Christ who offered Himself for us, our fellow man and the life
of the world.
Repentance, is much more than abstinence. Our Holy Church calls us to repentance in our life, and calls us
to fulfill God’s commandment – calls upon each of us to make a self-recognition of our conscience, the offenses
made to others and the forgiveness to those that have sinned against us. The Church calls upon us to bring our
repentance within the light of God’s truth, thereby, receiving the remission of our sins. Is that not why, that in
all humility and sincerity of heart we beg of our Lord, “Oh giver of life open the doors of repentance for me.”
Our repentance will make us think less of self and more of being concerned and care for the needs of all God’s
children. Entering the season of Great Lent – the road of the Great Fast will take each of us to the greatest joy
of the Lord’s Resurrection – the joy of life conquering death, - the night that is more brilliant than the sun and
banishes all darkness.
We request your prayers during these days of self-scrutiny, these days of spiritual growth and we assure you
of our own prayers in your behalf. May Christ, the Lord and Master of our lives, grant us those gifts, which are
necessary for our salvation and may we be the wise servants, who accept them with humility and thanksgiving.
We, by the Grace of God, your Hierarchs pray that your experience of the Great Lenten Season truly will
be holy and that with gratitude to All-mighty God you arrive at the resurrection of Jesus Christ and His empty
tomb. Growing in grace with you and with you anticipating the glorious day of Christ’s Resurrection, we remain,
Your servants in our Lord Jesus Christ,
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