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Лист від Архієрею до Великого Посту в 2014 році
Улюблені члени нашої єпархіальної родини:

Христос посеред нас! - І є, і буде!
В той час, як ми починаємо Великопісну подорож цього року, я думаю про питання, яке до мене
часто ставлять неправославні – «Чому ви постуєте?» – та питання, що часто ставиться нашими
Православними Християнами – «Чому ми повинні постувати упродовж Великого Посту?»
Відповіді на обидва питання, звичайно, можна знайти на сторінках Священного Писання у
родовищі Святої Традиції.
Як діти Ізраїлю їли «хліб бідування» (Повторення Закону 16:3), готуючись до Єврейської Пасхи,
так і ми, Християни, готуємося до святкування Великодня, тримаючи Великий Піст. Біблія
вказує, що Мойсей постував на горі Сінай (Вихід 34:28), та Ілля постував на Божій горі Хорив (1
Царів 19:8-12). Але найважливіше за все, Наш Бог постував у пустині 40 днів та 40 ночей (Від
Матвія 4:1-2), та ми наслідуємо Його прикладу.
Сам Христос навчає нас: «Коли заберуть молодого від них, тоді й постити будуть вони» (Від
Матвія 9:15). Та Він припускає, що Його послідовники постуватимуть, коли Він навчає у
Нагірній Проповіді: «А як постите…», а не «якщо» постите. Він продовжує: «Намасти свою
голову, і лице своє вмий, щоб ти посту свого не виявив людям… і Отець твій, що бачить таємне,
віддасть тобі явно» (Від Матвія 6:16-18).
Ще у першому віці Церква призначила певні дні, упродовж яких прописувалося постування. У
Вченні Дванадцяти Апостолів (приб. 60 н.е.) ми читаємо: «Він (Христос) наказує нам постувати
у середу та п’ятницю». Та як пояснюють Святі, ми постуємо «у середу, тому що у цей день
Христа було зраджено; та у п’ятницю, тому що у цей день Він помер задля нашого порятунку».
Спочатку 40-денний Великий Піст тримався також у наслідування часу молитви та посту
Нашого Бога у пустелі.
Головна ціль посту – змусити нас усвідомити нашу залежність від Бога. Ми добровільно
відчуваємо фізичний голод, щоб усвідомитися у духовному голоді. Ще одна підстава, з якої ми
постуємо, це щоб підкоряти наші пристрасті та свавілля. Святі розповідають нам, що ми не
знайдемо засобу контролювати наші пориви до задоволення, грошей або влади, якщо ми не
можемо контролювати шлунок. Постування – це перший крок до самоконтролю, тому що наше
свавілля переривається покірністю Церкві та її правилам.
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Піст є не тільки фізичний; він ще й моральний. Постувати по-справжньому – це переробити себе
у серці та волі; повернутися до Бога, прийти додому, як Блудний Син до будинку свого Батька.
По словам Іоанна Златоуста це означає: «стримування не тільки від їжі, а ще й від гріхів». Він
каже: «Піст треба тримати не тільки ротом, а ще й оком, вухом, ногою, руками та іншими
частинами тіла». Око повинно утримуватися від нечистих видовищ; вухо від злих пліток; руки
від несправедливих вчинків. Василь Великий каже: «марно постувати від їжі, та дозволяти собі
жорстоку критику та лихослів’я: ти не їси м’яса, але терзаєш свого брата». Та незважаючи на те,
що ми будемо їсти м’ясо та сир після Великодня, ми повинні, звичайно, намагатися не
повертатися до гріхів, від яких ми з напругою утримувалися протягом Посту. Ми відмовляємося
від поживної їжі у Великий Піст… Ми повинні відмовитися від пліток, лінощі та жадібності
назавжди.
Найглибше значення посту краще за все підсумовується у тріаді: молитва, постування та
роздача милостині. Постування не має цінності, якщо не поєднане із молитвою. У Священному
Писанні Наш Бог каже, що диявола можна вигнати тільки «молитвою й постом» (Від Матвія
17:21); та у Діях Апостолів вказано, що стародавні Християни «постилися та молилися» (Дії
Апостолів 13:3). Великий Піст – це, звичайно, час на виправлення нашого молитовного життя,
як особисто вдома, так і взявши участь у Великопісних богослужіннях у наших церковних
парафіях.
Молитва та піст повинні супроводжуватися роздачею милостині - любов’ю до інших, яка
виражена у практичних формах. У другому столітті Пастир Єрма стверджує, що гроші,
заощаджені утриманням від поживної їжі протягом посту, требі віддати вдові, сироті та
біднякам. Великий Піст – це, звичайно, час для поширення нашої благочинності задля «братів
Його менших», заради тих, хто у скрутному стані.
Таким чином, починаючи Великий Піст у цьому році, давайте у серці заспіваймо гімн нашої
Святої Церкви:

«Радісно почнімо час Посту! Настановивши себе на подвиги
духовні, очистьмо душу, очистьмо тіло, стримуймося як у їжі, і
від усяких пристрастей, задовольняймо дух добрими ділами,
примножуючи їх з любов`ю»
Нехай Бог розкішно благословить вашу подорож упродовж пори Великого Посту; та нехай Він
зробить нас достойними святкувати Його Воскресіння разом у сяйві та радості.
З моїми молитвами, благословенням та любов’ю,
+МАЙКЛ
Єпископ Нью-Йоркський та
Єпархії Нью-Йорку та Нью-Джерсі
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