Пасхальнае пасланне
Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі КІРЫЛА
архіпастырам, пастырам, дыяканам, манахам
і ўсім верным дзецям
Рускай Праваслаўнай Царквы
Благаславёны Бог і Айцец Госпада нашага Іісуса Хрыста,
Які па вялікай Сваёй міласці адрадзіў нас
праз уваскрасенне з мёртвых Іісуса Хрыста
(1 Пят. 1, 3)
Праасвяшчэнныя архіпастыры, высокашаноўныя айцы,
пачэсныя інакі і інакіні, дарагія браты і сёстры!
У гэты дзівосны ўрачысты дзень, напоўнены асаблівай радасцю аб
Госпадзе Іісусе, Які паўстаў з гроба, сардэчна віншую ўсіх вас з вялікім і
светаспасіцельным святам Пасхі і звяртаю да вас старажытнае
жыццесцвярджальнае прывітанне:
ХРЫСТОС УВАСКРЭС!
Сёння паўната Адзінай, Святой, Саборнай і Апостальскай Царквы
праслаўляе спевамі і песнямі духоўнымі ўваскрасенне з мёртвых Сына Божага
і Сына Чалавечага — Госпада нашага Іісуса Хрыста, Які разбурыў уладу
смерці і адкрыў нам уваход у Сваё Нятленнае Царства. Сапраўды сёння ўсё
напоўнілася святлом: і неба, і зямля, і прадонне: усё стварэнне святкуе
паўстанне Хрыста, у Якім яно сцвярджаецца (Канон Святой Пасхі).
Таксама як евангельскія жанчыны-міраносіцы і іншыя вучні Спасіцеля,
якія сталі першымі сведкамі ўваскрасення, мы закліканы абвяшчаць гэтую
вялікую радасць людзям — тым, хто нам блізкія і дарагія, тым, хто нас
акружае, тым, каго мы ведаем. Мы кажам ім: Хрыстос уваскрэс! І як тады,
многія стагоддзі таму, адны з іх, веруючы, зараз жа адказваюць: сапраўды
ўваскрэс! Іншыя, як апостал Фама, сумняюцца і кажуць: калі не ўбачу Яго
сам, калі не дакрануся да Яго, не паверу (Ін. 20, 25). Іншыя ж і зусім не
прымаюць гэтую вестку.
Вера ва ўваскрасенне Госпада Іісуса з’яўляецца той непарушнай
асновай, тым непахісным стаўпом, на якім стаіць хрысціянства. «Калі
Хрыстос, памёршы, не змог уваскрэснуць, — кажа свяціцель Іаан
Залатавуст, — то і грэх не знішчаны, і смерць не пераможана, <…> і не мы
толькі марна прапаведавалі, але і вы марна ўверавалі» (Бяседа 39 на 1-е
пасланне да Карынфян).
Сваім адкупіцельным подзвігам Спасіцель аб’яднаў Нябеснае і зямное,
Тварца і стварэнне, Бога і чалавека. Ён пераадолеў тую бездань, якая на
заранку гісторыі аддзяліла першых людзей ад іх Стваральніка. Праз
парушэнне дадзенага Ім запавету, праз іх непакорнасць Тварцу ў свеце сталі
панаваць грэх і смерць. Калі ж, паводле слова апостала Паўла, прыйшла

паўната часу, Бог дзеля нашага спасення паслаў Свайго Адзінароднага Сына,
каб мы атрымалі ўсынаўленне (Гал. 4, 4-5).
Хрыстос, як агнец беззаганны і чысты, бярэ на Сябе грэх свету
(1 Пят. 1, 19; Ін. 1, 29). Выяўляючы паслухмянасць Нябеснаму Айцу нават
да смерці — і смерці крыжовай (Флп. 2, 8), Ён прыводзіць чалавецтва да яго
Стваральніка, прымірае яго з Ім. Будучы Сынам Божым па прыродзе, Ён
робіць нас сынамі Божымі па благадаці. Гасподзь адкрывае нам шлях
маральнага перамянення і духоўнага ўзыходжання да вечнага і блажэннага
жыцця з Богам у незгасальным дні Царства Яго (Канон Святой Пасхі).
Вызваліўшы нас ад рабства граху, зруйнаваўшы ўладу сусветных
уладароў цемры веку гэтага — злых духаў паднябесных (Эф. 6, 12), Гасподзь
узносіцца на неба, дзе сядзіць у непрыступнай славе праваруч Спрадвечнага
Айца. Адначасова Ён не пакідае нас тут, на зямлі, і неадлучна знаходзіцца са
Сваімі вучнямі, якія разам утвараюць Яго Цела — Адзіную, Святую,
Саборную і Апостальскую Царкву. Хрыстос, Яе Галава, вядзе гэты карабель
спасення праз бурныя воды жыццёвага мора ў ціхую нябесную гавань, дзе
будзе Бог усё ва ўсім (1 Кар. 15, 28).
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прадаўжальнікамі Яго слаўнай місіі ў свеце. Як многае мноства братоў і
сясцёр па веры, якія былі перш за нас, — апосталаў, жанчын-міраносіц,
мучанікаў, свяціцеляў, прападобных і праведных, мы закліканы выгукваць
імя Госпада, абвяшчаць у народах справы Яго (1 Пар. 16, 8). Мы закліканы
прапаведаваць пра Сына Божага і Сына Чалавечага, Які па невымоўнай
любові да нас праліў за нас на Крыжы Сваю прачыстую Кроў. Мы закліканы
і словамі, і справамі, усім сваім жыццём сведчыць пра Таго, Хто быў
зранены і катаваны за беззаконні нашы (Іс. 53, 5) і ўваскрэс для апраўдання
нашага (Рым. 4, 25).
Дарагія браты і сёстры! Хацеў бы зноў і зноў ад усяго сэрца
павіншаваць вас са светлым святам над святамі і ўрачыстасцю над
урачыстасцямі — з Пасхай Божай спасіцельнай (Канон Святой Пасхі). Як
настаўляе нас святы апостал Іаан, давайце будзем любіць адзін аднаго, таму
што любоў ад Бога, Які ўзлюбіў нас і паслаў Сына Свайго як уміласціўленне
за грахі нашы. Калі так узлюбіў нас Бог, то і мы павінны любіць адзін аднаго
(1 Ін. 4, 7-11). Няхай гэтыя дзівосныя словы нязменна будуць для нас
кіраўніцтвам на ўсіх шляхах жыцця, няхай яны натхняюць нас на добрыя
справы, на служэнне нашым бліжнім і дальнім. Амінь.
Вось дзень, што стварыў Гасподзь, узрадуемся ж і ўзвесялімся, бо
САПРАЎДЫ ЎВАСКРЭС ХРЫСТОС!
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