Пасхальнае пасланне
Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі КІРЫЛА
архіпастырам, пастырам, дыяканам, манахам
і ўсім верным дзецям Рускай Праваслаўнай Царквы
Праасвяшчэнныя архіпастыры,
высокашаноўныя пастыры і дыяканы, усячэсныя інакі і інакіні,
дарагія браты і сёстры!
ХРЫСТОС УВАСКРЭС!
Звяртаючыся да вас гэтым жыццесцвярджальным вітаннем, сардэчна ўсіх
вас віншую з вялікім і светаспасіцельным святам Пасхі. У гэты жаданы і святы
дзень мы перапаўняемся такой духоўнай радасцю і велізарнай падзякай Богу, так
відавочна адчуваем сілу і глыбіню любові Тварца да чалавека, што часам
складана знайсці іншыя словы, каб выказаць нашы пачуцці, акрамя тых, з якімі
жанчыны-міраносіцы паспяшаліся да апосталаў, каб абвясціць ім пра цудоўную
падзею, што яны бачылі Госпада.
Можна толькі ўявіць, як няпроста было вучням Спасіцеля паверыць у
рэальнасць Уваскрасення, якое адбылося. Бо яшчэ нядаўна яны на свае вочы
бачылі, як мучылі і распіналі іх любімага Вучыцеля. Яшчэ свежымі былі
ўспаміны, як клалі Яго мёртвае і нерухомае цела ў магілу і запячатвалі цяжкім
каменем халодную пячору. І вось журба змяняецца сцвярджэннем веры і
трыумфам жыцця, а слёзы смутку ператвараюцца ў слёзы радасці.
Перажыты вопыт рэальных зносін з Уваскрэслым Хрыстом і нязгасная
пасхальная радасць акрылялі і натхнялі апосталаў, якія ішлі да межаў зямлі, каб
прапаведаваць прабачэнне грахоў і спасенне, якія мы атрымалі ад Госпада Іісуса,
Які ўстаў з магілы. Не баючыся нягод і жорсткіх ганенняў, церпячы бедствы і
ліхтугі, апосталы нязмоўкла і адважна сведчылі пра Хрыста — Пераможцу
смерці.
Вось ужо два тысячагоддзі Царква жыве гэтай весткай пра Уваскрасенне
і імкнецца далучыць да яе кожнага чалавека, што прыходзіць у свет (Ін. 1:9). У
святле Пасхі сапраўды ўсё бачыцца інакш: знікае страх і пачуццё безвыходнасці,
якія спараджаюцца пакутамі, смуткам і жыццёвым бязладдзем. І нават няпростыя
абставіны цяперашняга трывожнага часу ў перспектыве падоранай нам вечнасці
губляюць сваю злавесную вастрыню
Для сведчання пра Уваскрэслага Спасіцеля зусім неабавязкова ісці ці
ехаць кудысьці далёка, падобна апосталам, якія па ўсім свеце распаўсюджвалі

пасхальную вестку. Вакол нас нямала людзей, якія маюць патрэбу ў жывым
прыкладзе хрысціянскай веры, якая дзе́йнічае праз любоў. (Гал. 5:6). Бог не
патрабуе ад нас непасільных подзвігаў. Ён толькі просіць нас праяўляць любоў
адно да аднаго, памятаць, што гэтак мы аказваем любоў і Яму таксама. Добрая
ўсмешка, увага і чуласць да тых, хто побач, своечасова сказаныя словы
суцяшэння і падтрымкі часам могуць стаць самымі важнымі справамі, якія мы
маем магчымасць здзейсніць дзеля Уваскрэслага Хрыста.
І сёння, калі свет раздзіраецца канфліктамі і супярэчнасцямі, а ў сэрцах
многіх людзей пасяліліся нянавісць, страх і варожасць, асабліва важна не
забываць пра сваё хрысціянскае прызначэнне і праяўляць сапраўдную любоў да
бліжніх, якою толькі і загойваюцца раны, нанесеныя злом і няпраўдай. Мы не
павінны паддавацца спакусе ворага рода чалавечага, які імкнецца разбурыць
благаславёнае адзінства паміж праваслаўнымі хрысціянамі. Горача малю
Пераможцу смерці Госпада Іісуса і прашу вас таксама узносіць да Яго
узмоцненыя малітвы, каб усе падзелы былі пераадолены, перамог трывалы мір, а
раны раздзяленняў былі б вылечаны бажэственай благадаццю.
Віншуючы ўсіх са святам Вялікадня, заклікаю на вас благаславенне
Хрыста Уваскрэслага і жадаю вам, дарагія мае, бясконцай светлай пасхальнай
радасці, якая ўмацоўвае нас у веры, надзеі і любові. Дай Бог, каб гэтае святло
ніколі не згасала ў нашых сэрцах, каб яно заўсёды свяціла свету (Мф. 5:14). А
мы, асвячаючыся нястомна словам Божым — чытаннем Евангелля, і
прычашчаючыся Бажэственнай благадаці праз удзел у Таінствах Царквы,
няўхільна ўзрасталі ў пазнанні Госпада і ўмацоўваліся ў выкананні Яго
запаведзяў, каб людзі, бачачы святло нашых добрых спраў, праслаўлялі Айца
нашага Нябеснага (Мф. 5:16) і разам з намі радасна сведчылі, што
САПРАЎДЫ ЎВАСКРЭС ХРЫСТОС!
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