ПАСХА
Д АРАГІЯ БРАТЫ І СЁСТРЫ ! Х РЫСТОС УВАСКРОС !
Сёння мы зноў, які ўжо раз,
адзначаем найважнейшае здарэнне
ўсёй чалавечай гісторыі –
Уваскрасенне з мёртвых Госпада
нашага Ісуса Хрыста. Яшчэ заўчора
мы суперажывалі Ягоным пакутам,
яшчэ ўчора чакалі светлага свята,
рыхтуючы свае сэрцы. І вось яно
наступіла – свята святаў і
ўрачыстасць урачыстасцяў. Яно
прыходзіць кожны год і выхоплівае
нас з мітусні гэтага свету, якую нам
бывае так цяжка пакінуць.
Дык чаму ж мы святкуем Хрыстовае Уваскрасенне кожны год, узгадваем
яго кожны тыдзень у святую нядзельку? Мы робім гэтае адзначэнне
гэтаксама, як адзначэнне многіх важных дзеля нас гістарычных падзей?
Напэўна не… Бо ўсе гістарычныя падзеі былі і прайшлі, хоць мы можам
быць удзячнымі за іх і карыстацца іх плёнам. Але не так Пасха
Хрыстовая! Пасха Новага Запавету! Яна для нас не проста гістарычная

падзея. Яна для нас – само жыццё. Дакуль стаіць гэты свет – мы
саўдзельнікі гэтай Пасхі. Кожны раз, калі мы грашым – мы зноў і зноў
робімся саўдзельнікамі ўкрыжавання Госпада, але Ён зноў і зноў ратуе
нас дараваннем Сваім у светлым Сваім Уваскрасенні. Гэта адзінства тугі і
радасці суправаджае нас на ўсіх вёрстах нашай зямной барацьбы. І дай
нам Бог пакаштаваць Пасхі ў Валадарстве Божым, у веку поўнай
перамогі над грахом і смерцю.
І гэта для нас магчыма, бо Хрыстос уваскрос! І запрашае нас у Сваё
Уваскрасенне.

СВЯЦІЦЕЛЬ ФЕАФАН: Пасха, Гасподняя Пасха! Ад смерці да жыцця прывёў
нас Гасподзь Сваім Уваскрасеннем. І вось Уваскрасенне гэта «анёлы
спяваюць на небе», убачыўшы светласць абожання чалавечай прыроды
ў наканаванай ёй славе, у асобе Госпада Адкупіцеля, у выяве Якога,
сілаю Уваскрасення Яго, мелі перамяніцца ўсе праўдзівыя вернікі
Ягоныя, тыя, хто ўсёю душою гарнуўся да Яго. Слава Госпадзе,
найслаўнейшаму Твайму Уваскрасенню! Анёлы спяваюць, супольна з
намі радуючыся і прадбачачы папаўненне сойму праведнікаў. Зрабі ж
нас, Госпадзе, Цябе Уваскрослага чыстым сэрцам славіць, бачачы ва
Уваскрасенні Тваім скасаванне тлення, што паглынала нас, насенне
найсвятлейшага новага жыцця і світанак будучай вечнай славы, у якую
Прадвеснікам увайшоў Ты Сваім дзеля нас Уваскрасеннем. Не людскія
толькі, але разам і анёльскія мовы нямоцныя растлумачыць
невымоўную Тваю да нас ласку, найслаўнейшую прасвяду, о Уваскрослы
Госпадзе!
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