Great Lent Epistle
in the year of our Lord 2017
PERMANENT CONFERENCE OF UKRAINIAN ORTHODOX
BISHOPS BEYOND THE BORDERS OF UKRAINE
Beloved in the Lord, Reverend Clergy! Dear Brothers and Sisters!
By the Grace of God, very recently we joyfully celebrated the Great Feast of the Incarnation of
our Lord and Savior Jesus Christ who “ for us men and for our salvation came down from the heavens
and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man.” (The Nicene Creed).
In these days, Great Lent is already beginning and our Holy Church is preparing us for the events,
the culmination of the history of humanity, in the relationship between the Creator and His creation. For
God so loved the world that He gave His Only-Begotten Son to die for us in order to grant us eternal life,
(John 3:16). For our sake and for our salvation, the Son of God willingly suffers and endures crucifixion
and death. During this Holy 40 day period, as we approach the most important event for us all, the Holy
Church calls us to adequately prepare ourselves to come near, to feel the incomprehensible love of God
for us sinners, and to understand the price that was paid so that we may receive salvation and eternal life.
The Lord says “if anyone desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross,
and follow Me” (Matthew 16:24). The days of Great Lent are the days when, with God’s help, we should
make the maximum effort, weak and sinful as we are, to carry our cross. We should try to repent more
deeply, to cleanse our body and soul from sin more, to forgive others more, to pray more, to fast more, to
engage in constant spiritual warfare and thus lay a good foundation for our spiritual cleansing and spiritual
development so that we are adequately prepared for Passion Week and the Holy Resurrection.
As the Holy Orthodox Church teaches, the path to God is the way of carrying our cross; it is a
narrow and thorny path; it is the path of continuous falls under the cross and of continuous rises again.

This is the way, after our personal Golgotha, wherein the light of Christ’s Resurrection will shines on us.
We must never forget the words of our Lord: “Where I am, there my servant will be also” (John 12:26).
In our days, people who truly seek God do not seek a religious corporation that is financially rich or
gives easy answers to concerns about God or gathers thousands of people in stadiums who want to listen
to easy messages that are pleasant to their ears about themselves and about God. They are told that God
is their friend, that He loves them,that He forgives them and they don’t need to do anything serious and
sacrificial in their life to be “saved”. They are told to take the wide gate and the broad way to God, rather
than the narrow gate and difficult way as is said in the Holy Gospel (Matthew 7:13-14). But our Orthodox
Church is not spiritual fast food, and the true way to God is the way of Golgotha, the way of sacrifice, the
way of limitation in life. This is the way of the cross which leads through Golgotha to Resurrection. As
His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew said: “The Orthodox Church is distinguished from
other Christian churches in that she has preserved unadulterated the first and most ancient ecclesiastical
tradition and teaching, has avoided innovation and personal interpretation of the Holy Scriptures and
dogmas of faith” (Encountering the Mystery by His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew).
As we say in the Sunday of Orthodoxy: “this is the Apostolic faith, this is the faith of our Fathers, this is
the Orthodox faith, this faith has established the universe”.
Orthodoxy is not a philosophy, not a theory, not an ideology, but a way of life that should be lived,
that should be experienced, as the psalmist David says: “Taste and see that the Lord is good.”(Psalm 33)
The Holy Orthodox Church has one goal: with God’s mercy and blessing, and through prayer,
fasting, almsgiving, love for each other, through the Holy Sacraments, especially the Holy Eucharist, that
we achieve salvation. The Lord says: “Without Me you can do nothing” (John 15:5).
Let us beseech the Lord not to leave us without His great mercy and bounty and that He strengthen
us spiritually and physically, especially in these days of Great Lent, so that we can adequately meet His
Holy Resurrection.
We sincerely greet the pious Ukrainian nation in Ukraine and beyond the borders of Ukraine with
the beginning of Great Lent and we call God’s blessings upon all of you.
Your servants in our Lord Jesus Christ,
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✠ DANIEL, Archbishop-elect
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✠ ILARION, Bishop
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Великопісне Послання
2017-го року Божого
ПОСТІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ
ЄПИСКОПІВ ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ
Улюблені у Господі Священнослужителі! Дорогі браття і сестри!
З ласки Божої, зовсім недавно ми радісно святкували великий празник Боговтілення, коли
Господь і Спаситель наш Ісус Христос « для нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов з небес і
воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком» ( Нікео-Царгородський Символ віри ).
А в сьогоднішні дні вже розпочинається Великий піст, Свята Церква приготовляє нас до
подій, які стали кульмінацією в історії людства, в відносинах Творця з Своїм творінням, бо так Бог
возлюбив всіх нас, що віддав Сина Свого Єдинородного на смерть, щоб нам дарувати життя вічне(
Ів. 3: 16). Син Божий ради нас і нашого спасіння добровільно йде на страждання, йде на розп’яття,
йде на смерть. В ці дні святої Чотиридесятниці Свята Церква хоче нас достойно приготувати до
цих найважливіших подій для всіх нас, щоб ми наблизились, відчули і зрозуміли, яка незбагненна
Божа любов до нас грішних, якою ціною нам дароване спасіння і життя вічне.
Господь говорить , що хто хоче йти за Ним , має взяти свій хрест і йти за Ним( Mт 16:24).
Дні Великого Посту для всіх нас є днями, коли ми з Божою допомогою повинні докладати максимум
зусиль, як немічні і грішні Божі творіння, щоб старатись як найкраще нести наш хрест, більше
каятись, більше очищати душу і тіло від гріхів, більше прощати іншим, більше молитись, більше
поститись, зміцнятись у безперервній духовній боротьбі і цим закласти добру основу для нашого
духовного очищення та духовного вдосконалення, щоб гідно зустріти дні Страстної Седмиці і
Святого Воскресіння.
Як вчить Свята Православна Церква – шлях до Бога, це шлях на якому треба нести свій
хрест, це вузький і тернистий шлях, це шлях безперервних падінь під хрестом і вставань, але це

шлях за яким після нашої персональної Голгофи засяє світло Христового Воскресіння. Ми ніколи
не повинні забувати Господні слова: « де Я, там слуга Мій буде» ( Ів 12:26).
В наш час люди, які правдиво шукають Бога, не шукають релігійну корпорацію, яка добре
фінансово забезпечена і дає легкі відповіді на складні питання про Бога і збирає тисячі людей на
стадіонах, які хочуть почути приємні для їх вух слова про себе і Бога. Вони можуть їм говорити, що
Бог є їх друг, Він їх любить і їм не потрібно нічого серйозного робити і нічим не жертвувати в житті,
щоб спастись. Вони пропонують всім широку дорогу до Бога, чим радше вузьку і важку дорогу до
Бога, як сказано в Євангелії ( Мт 7:13-14). Наша Свята Православна Церква не є духовний фастфуд, але істинний шлях до Бога, шлях Голгофи, шлях самопожертвування, шлях самообмеження.
Це шлях який є дорогою до Воскресіння через Голгофу. Як Його Всесвятість Вселенський Патріарх
Варфоломій сказав: «Православна Церква відрізняється від інших християнських церков в тому,
що вона зберегла незмінно першу і найдавнішу церковну традицію і вчення, уникала інновацій та
особистих інтерпретацій Святого Письма і догматів віри» ( «Віч-на-віч із Тайною» Вселенський
Патріарх Варфоломій). Як ми проголошуємо в неділю Православ’я: “ ... це є віра апостольська, це
є віра святих отців , це є віра православна, ця віра утвердила вселенну”.
Православ’я не є філософією, не є теорією, не є ідеологією, але шляхом життя, яким ми
повинні жити, як каже псалмопівець Давид : «Споживіть і побачите, що благий Господь» (33
псалом).
Свята Православна Церква має одну ціль, щоб ми через молитви, піст, діла милосердя і
любові до ближнього, через святі таїнства Церкви, особливо Святу Євхаристію, осягнули з Божої
милості і Божого благословіння спасіння. Господь говорить: “без Мене нічого не можете творити”
( Ів 15:5).
То ж прохаймо Господа, щоб не залишав нас без Своїх великих милостей і щедрот і скріплював
нас духовно і тілесно, особливо в ці дні Великого Посту, щоб ми гідно зустріли Його святе
Воскресіння. Щиро вітаємо благочестивий український народ в Україні і поза її межами з початком
Великого посту і закликаємо на всіх вас Боже благословення.
Залишаємось Ваші слуги у Господі Ісусі Христі,

✠ ЮРІЙ, Митрополит
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