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Узлюбленыя ў Хрысце высокашаноўныя айцы, 

пачэсныя інакі і інакіні, дарагія браты і сёстры! 

 

Хрыстос Уваскрэс! 

 

Зноў у невыказнай радасці звяртаюся да вас з гэтым спасіцельным і 

радасным прывітаннем. Зараз мы з вамі перажываем няпросты час. Нас многае 

засмучала і трывожыла ў мінулыя дні, але нягледзячы ні на што, сёння сэрцы 

нашы, як і ўсё вакол нас, здзейсніліся таго святла, пра якое апявае сёння святая 

Царква. Засталіся ў мінулым Вялікі пост і Тыдзень пакутаў з іх спасіцельнымі 

працамі, глыбокімі перажываннямі і працяглымі набажэнствамі. Пераадолены 

шлях пакаянных прац і барацьбы са сваімі немачамі. Разам з тым прайшло праз 

нас мноства трывожных навін і падзей. 

І вось сёння, па словах свяціцеля Філарэта Маскоўскага, «у след за 

Ангеламі мы ўступілі ва ўрачыстасць Уваскрасення Хрыстова». Усё засталося за 

межамі гэтага вялікага і светлага Свята: усе трывогі і сумненні, уся непатрэбная 

мітусня і няўпэўненасць, усё тамленне і нявер'е ў дапамогу Божую. Цяпер сэрцы 

нашы перапаўняюцца радасцю аб Уваскрэслым Госпадзе, надзеяй на яго 

ўсёмагутную дапамогу, спадзяваннем на Яго вялікую да нас любоў. 

Свяціцель Філарэт таксама даносіць да нас найглыбейшую думку: «... 

кожны дзень нараджэння, жыцця, смерці кожнага з нас, быў бы варты праклёну, 

калі б не благаславіліся ўсе яны днём Уваскрасення Хрыстовага» Іншымі словамі, 

як сонца асвячае зямлю, так і Дзень Святой Пасхі пранізвае сваім святлом усе 

моманты нашага жыцця, усе куткі нашага быцця і асвячае той шлях, які вядзе нас 

у блажэнную вечнасць, дзе смерці ўжо не будзе. Не выпадкова і царкоўны 

каляндар разам з набажэнствамі грунтуецца вакол Свята Святаў. Вельмі важна, 

каб тое святло і радасць, якія напаўняюць нашы сэрцы ў пасхальныя дні, не 

рассеяліся пасля Светлага тыдня. Не забудзем, што гэтае святло будзе свяціць 

заўсёды, і не толькі нам, але і ўсім людзям, якія знаходзяцца побач з намі. 

Асабліва хочацца звярнуцца са словам суцяшэння да тых, хто па розных 

прычынах не змог прыйсці на святочнае набажэнства, тым больш, калі людзі 

апынуліся прыкаванымі да ложка або знаходзяцца ў ізаляцыі. Вядома, удзел у 

святочным набажэнстве – гэта вельмі важная складаючая нашага асабістага 

перажыванні Пасхі. Але радасць Хрыстовага Ўваскрасення ўвойдзе ў сэрцы 

кожнага чалавека, які з вераю і любоўю чакаў гэтага свята, нават калі ён быў 

вымушаны  застацца дома ці апынуцца ў бальніцы. 

Я з глыбокай удзячнасцю віншую са светлай Пасхай усіх урачоў і 

супрацоўнікаў нашых медыцынскіх устаноў. Сёння яны знаходзяцца на 

перадавой у барацьбе за жыццё і здароўе нашых суграмадзян, кожны дзень яны  

самааддана працуюць і рызыкуюць сабой дзеля іх выратавання. Як ніколі, сёння 

грамадства разумее важнасць гэтага служэння. Малітоўна жадаю вам, дарагія, 



светлай радасці, цярпення, сіл і здароўя. Малюся, каб Гасподзь як Нябесны Ўрач 

захаваў вас,  вашы сем'і і дапамог у нялёгкай і выратавальнай працы. 

Ад усяго сэрца зноў і зноў віншую вас, дарагія айцы, браты і сёстры, са 

святам светлага Хрыстовага Ўваскрасення і накіроўваю да ўсіх вас прывітанне, 

якое неаднаразова чулі з вуснаў свайго Бажэственнага Вучыцеля святыя 

апосталы: «Радуйцеся! І зноў кажу вам – радуйцеся!» Малітоўна жадаю, каб міма 

вас прайшлі беды, страх і зло, а ў душы засталіся любоў, надзея і радасць аб 

Хрысце Уваскрэслым. 

 

Хрыстос Уваскрэс! 

Сапраўды Ўваскрэс! 
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