
ПАСХАЛЬНАЕ ПАСЛАННЕ 

ЕПІСКАПА БАРЫСАЎСКАГА І МАР’ІНАГОРСКАГА 

ВЕНІЯМІНА 

 

Дарагія ў Госпадзе айцы, браты і сёстры! 

 

ХРЫСТОС УВАСКРЭС! 

 

Зноў і зноў ва ўсіх цэрквах, па ўсім свеце гучыць гэтае радаснае 

прывітанне, якое адклікаецца ў нашых сэрцах невымоўнай радасцю. Уся 

прырода – і стварэнне зямлі, і стварэнне неба – «вся исполнишася света». І 

нават «апраметная», як апявае Царква, у гэтую светлазарную ноч азорана 

ззяннем Уваскрасення Хрыстова. 

Хрыстос стаў пераможцам смерці, не толькі цялеснай, але і духоўнай, і 

ў гэтай перамозе разбурае тое, што вянчае смерць. Гасподзь «скідае і 

спусташае» пекла, як кажа аб гэтым свяціцель Іаан Залатавуст. 

Дабравесце Хрыстова, захаванае яго смерцю і Ўваскрасеннем, адкрывае 

нам магчымасць інакш бачыць свет.Чым паўней імкнецца дух наш услед 

Ўваскрэсламу з мёртвых, тым больш незвычайным становіцца кантраст 

паміж Яго нябесным светам і бачнай рэальнасцю нашага Сусвету. 

Грэх першых людзей унёс усюды распад. Чалавецтва аказалася 

раздробненым: сустракаючыся з сабе падобнымі, людзі часта ўжо не 

пазнаюць у іншых саміх сябе. На змену саюзу любові ў душы людзей 

пранікла пагібельнае імкненне дамінаваць над блізкімі, каб забяспечыць 

выключна сабе камфортнае жыццё. На глебе гэтага сталі ўзнікаць 

небяспечныя разлады, пра якія папярэджваў апостал Павел: «Малю вас, 

браты, асцерагайцеся тых, што разлады і спакусы ўчыняюць...» (Рым. 16:17).  

Але перамога праз грэх у гэтым свеце заўсёды непазбежна часовая. 

Гасподзь Іісус Хрыстос прыйшоў на Зямлю, каб выратаваць нас; але і ён быў 

забіты. Аднак яго смерць у свеце бачным, у сферы Духу Вечнага з’явілася 

перамогай, якая прынесла неўвядальны плод. Так будзе і з тымі, хто пойдзе 

услед за Ім. Тыя, хто любяць Хрыста, захаваюць Яго слова, і ў канцы ўсяго 

апынуцца сапраўднымі пераможцамі. «Мужайцеся: Я перамог свет» (Іан. 

16:33 ) – падбадзёрвае нас Спасіцель і заклікае да барацьбы.»Пераможцу дам 

сесці са Мною на прастоле Маім, як і Я перамог і сеў з Айцом Маім на 

прастоле Яго...» (Адкр. 3:21-22). У нас наперадзе асаблівая, святая бітва. Мы 

закліканы змагацца супраць нашай смяротнасці, граху, які жыве ў свеце, 

пачынаючы з саміх сябе і варожасці, якая робіць смерць. Вядома, запаведзі 

Хрыста: «любіце ворагаў вашых... будзьце дасканалыя, як дасканалы Айцец 

ваш Нябесны» (Мф. 5:44,47) – пераўзыходзяць наш розум і нашу сілу. Але 

Хрыстос у нашай чалавечай плоці явіў гэтую дасканаласць: «Ён перамог 

свет». Значыць, і нам дадзена будзе перамога, калі мы будзем з Ім, а слова 

Яго, як насенне не ад гэтага свету, будзе ў нас і прынясе нятленны плод. 

Дарагія браты і сёстры, у гэтыя пасхальныя дні аднаўляецца шанаванне 

Вяляціцкай іконы Божай Маці, якая з’яўляецца беларускай рэдакцыяй 



грэчаскай іконы, названай «Салодкае цалаванне» (памяць 5 мая па новым 

стылі). Спачатку ікона, якая шанавалася ў народзе як цудатворная, 

знаходзілася ў Пакроўскім храме в. Вяляцічы Барысаўскага р-на. У перыяд 

выпрабаванняў мінулага стагоддзя вернікі, каб выратаваць ікону, забралі яе да 

сябе дадому, захаваўшы для нас гэты цудатворны вобраз. Будзем маліць 

Прачыстую Ўладычыцу, каб яе Нябесны Пакроў праз цудатворныя іконы 

Мар’інагорскую, Лагойскую і Вяляціцкую заўсёды распасціраўся над нашымі 

гарадамі і вёскамі, і каб нам здабыць Лядэнскую ікону. 

Дарагія айцы, браты і сёстры,ад усяго сэрца віншую вас са святам 

светлага Хрыстова Уваскрасення! Няхай напоўніць Гасподзь вашы сэрцы 

светлай радасцю, якая будзе азараць кожнае слова і кожны ўчынак, каб нашы 

блізкія таксама запальваліся агнём Божай любові і верай у Хрыста 

Ўваскрэслага. Таксама, як і апосталы, пасля заканчэння пасхальнага 

набажэнства, з удзячнасцю і радасцю, выйшаўшы з храма, панясем усім 

радасную вестку пра тое, што Гасподзь перамог смерць. 

 

Сапраўды ўваскрэс Хрыстос! 
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