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Бе ла ру сы са праў ды ве-

да юць ца ну мі ру, уме юць 

ад стой ваць, за хоў ваць і 

ўма цоў ваць мір. І ў гэ тым 

сэн се, глы бо ка пе ра ка на ны, 

су свет най су поль нас ці ёсць 

ча му па ву чыц ца ў Бе ла ру сі, 

та му што пад му рак тры ва-

ла га мі ру і зго ды ў кра і не за-

сна ва ны на ду хоў на-ма раль-

ных каш тоў нас цях. Наш на-

род ва ло дае жыц ця дай най 

ча роў най энер гі яй, якую ён 

чэр пае ў ве ры ў Бо га, мо-

ліц ца Бо гу і за хоў вае адзін-

ства Свя той Пра ва слаў най 

Царк вы. Я шчы ра ра ду ю ся, 

што маю маг чы масць нес ці 

ў Бе лай Ру сі свой цар коў ны 

по слух.

— Якія з па дзей, што 

ад бы ва лі ся ў бе ла рус кім 

пра ва слаў ным ася род дзі 

на ва шых ва чах, за пі са-

лі б у пад руч нік па гіс то-

рыі царк вы?

— Не ха чу пе ра больш-

ваць свае маг чы мас ці, та му 

ска жу пра сцей. Я пры быў у 

Бе ла русь, як ска заў Свя цей-

шы Па тры ярх, каб ма ліц ца 

і пра ца ваць ра зам з усёй 

пра ва слаў най паст вай. Мне 

на ле жыць на тхняць у ве ры 

на род Бо жы, пра па ве да ваць 

Еван гел ле, здзяйс няць на-

ба жэн ствы, за хоў ваць адзін-

ства свя то га пра ва слаўя, 

са мо му іс ці да вы ра та ван-

ня і вес ці лю дзей у Цар ства 

Бо жае.

На мой по гляд, ся род па-

дзей, якія ад бы лі ся ў апош ні 

час, ад ной з най важ ней шых 

ста ла па ся джэн не Свя то га 

Сі но да Рус кай пра ва слаў-

най царк вы пад стар шын-

ствам Свя цей ша га Па тры-

яр ха Мас коў ска га і ўсяе Ру сі 

Кі ры ла ў Мін ску 15 каст рыч-

ні ка 2018 го да. Гэ та пер шае 

ме ра пры ем ства та ко га ро ду 

ў гіс то рыі на шай Царк вы. Го-

рад Мінск стаў ад ной з сі на-

даль ных ста ліц на роў ных з 

Маск вой, Санкт-Пе цяр бур-

гам, Кі е вам і Ге лен джы ком. 

У гэ тай па дзеі ёсць важ нае 

сім ва ліч нае вы мя рэн не: яна 

ўва саб ляе пры знан не знач-

нас ці ўкла ду пра ва слаў ных 

бе ла ру саў у бу да ван не цар-

коў на га жыц ця, у на шу ду-

хоў ную скарб ні цу, агуль ную 

для ўсіх трох ус ход не сла вян-

скіх на ро даў.

Яшчэ ад на са праў ды гіс-

та рыч ная па дзея: у 2017 

го дзе Біб лей ская ка мі сія і 

Вы да вец кі са вет Бе ла рус-

кай пра ва слаў най царк вы 

прад ста ві лі гра мад скас ці 

пе ра клад Свя шчэн на га Пі-

сан ня Но ва га За па ве ту на 

су час ную лі та ра тур ную бе-

ла рус кую мо ву. Гэ ты пе ра-

клад стаў вы ні кам 25-га до-

вай на пру жа най пра цы — 

тэ а ла гіч най, лінг віс тыч най, 

рэ дак тар скай. Да рэ чы, 

Но вы За па вет на бе ла рус-

кай мо ве быў прад стаў ле-

ны ў год 500-год дзя вы дан-

ня Фран цыс кам Ска ры нам 

Псал ты ра. Гэ та да зво лі ла 

пад крэс ліць пе ра ем насць 

тра ды цый ду хоў най асве ты 

на на шай зям лі.

За мі ну лыя пяць га доў у 

ме жах Бе ла рус ка га Эк зар-

ха та бы лі ство ра ны ча ты ры 

но выя епар хіі (Ба ры саў ская, 

Ма ла дзе чан ская, Слуц кая і 

Лід ская) і па свя чо ны ча ты ры 

епіс ка пы. На зі ра ю чы сі ту а-

цыю ў Царк ве знут ры, ма гу 

з упэў не нас цю ска заць, што 

гэ та па са дзей ні ча ла раз-

віц цю цар коў на га жыц ця. 

На шы но выя ар хі па сты ры 

вель мі энер гіч ныя, іні цы я-

тыў ныя, аду ка ва ныя лю дзі, 

вер ныя Царк ве, ад кры тыя і 

да ступ ныя для пры ха джан. 

Ства рэн не но вых епар хій 

паў плы ва ла на ды на мі ку 

хра ма бу даў ніц тва, на раз-

віц цё асвет ніц кіх, ма ла дзёж-

ных і даб ра чын ных пра ек таў 

на мес цах.

Мы ча ка ем яшчэ ад-

ну важ ную па дзею, якая, 

спа дзя ём ся, ад бу дзец ца ў 

2020 го дзе, — 550-год дзе 

з дня зна хо джан ня Жы ро-

віц кай іко ны Бо жай ма ці і 

паў тор на га яе зна хо джан ня 

праз 50 га доў, а так са ма 500-

год дзе з дня ўтва рэн ня Свя-

та-Ус пен ска га Жы ро віц ка га 

ма нас ты ра. Гэ та са праў ды 

гран ды ёз ныя гіс та рыч ныя 

па дзеі. Бу дзем спа дзя вац ца, 

што на ўра чыс тас ці пры е дзе 

Свя цей шы Па тры ярх Мас-

коў скі і ўсяе Ру сі Кі рыл, па-

ста ян ныя і ча со выя чле ны 

Сі но да, і зноў бу дзе пра ве-

дзе на ўжо чар го вае па ся-

джэн не Свя то га Сі но да.

Не ве даю, што з вы шэй-

пе ра лі ча на га ля жа ў пад руч-

ні кі, су дзіць тым, хто бу дзе 

гэ тыя кні гі рых та ваць.

— Ваш па пя рэд нік, Па-

тры яр шы Эк зарх Міт ра па-

літ Фі ла рэт, які прый шоў 

на свой пост у скла да ны 

час, на пра ця гу слу жэн-

ня зра біў шмат для ад ра-

джэн ня ду хоў нас ці і пра-

ва слаўя на бе ла рус кай 

зям лі. Якія за да чы вы як 

ду хоў ны лі дар пра ва слаў-

ных бе ла ру саў ста ві це пе-

рад са бой?

— Тое, што зра біў Ула-

ды ка Фі ла рэт, не да аца ніць 

нель га. 35 га доў ён нёс свой 

по слух на бе ла рус кай зям-

лі. Гэ та вель мі па ва жа ны і 

мас ці ты ар хі па стыр на шай 

Царк вы. Для мя не ён мае 

асаб лі вае зна чэн не. Мы 

шмат га доў ма ем зно сі ны, 

зна ё мыя з 1975 го да. Пад 

яго кі раў ніц твам я нёс по-

слух, ка лі Ула ды ка Фі ла рэт 

быў стар шы нёй ад дзе ла 

знеш ніх цар коў ных зно сін 

Мас коў ска га па тры яр ха та. 

Мы з ім пра цяг ва ем ка му-

ні ка ваць і ма ліц ца. Што да 

май го да лей ша га слу жэн ня, 

я імк ну ся ра біць тое ж, што і 

Ула ды ка Фі ла рэт.

Да гэ та га пры зва ныя ўсе 

свя та ры — пра па ве да ваць 

Еван гел ле, сло ва Бо жае, 

са мім вы кон ваць за па ве дзі 

і за клі каць лю дзей да гэ та га, 

ма ліц ца ра зам з імі, за хоў-

ваць адзін ства свя то га пра-

ва слаўя, пры трым лі вац ца 

на бож на га хрыс ці ян ска га 

жыц ця. Вы шэй за гэ та, на-

пэў на, ні чо га ня ма для кож-

на га з нас.

— Па гад нен не аб су пра-

цоў ніц тве па між дзяр жа-

вай і Бе ла рус кай пра ва-

слаў най царк вой іс нуе ўжо 

больш за 15 га доў. На ваш 

по гляд, гэ та га да ку мен та 

сён ня да стат ко ва ці на стаў 

час яго ак ту а лі за цыі?

— Ха чу ска заць, што ў 

той час пад пі сан не па гад-

нен ня ста ла са праўд ным 

пра ры вам у цар коў на-дзяр-

жаў ных ад но сі нах і да гэ-

та га ча су не мае ана ла гаў 

на пост са вец кай пра сто ры. 

Яно з'яў ля ец ца пад мур кам 

уза е ма ад но сін Царк вы і 

дзяр жа вы. Што да ты чыц ца 

ак ту а лі за цыі па гад нен ня, то 

гэ ты пра цэс ідзе, і ён бес-

пе ра пын ны. На пад ста ве 

па гад нен ня рэ гу ляр на пад-

піс ва юц ца аб ноў ле ныя пра-

гра мы су пра цоў ніц тва па між 

Бе ла рус кай пра ва слаў най 

царк вой і про філь ны мі дзяр-

жаў ны мі ве дам ства мі.

Ня даў ні прык лад: на Бе-

ла рус кіх ка ляд ных чы тан-

нях, якія ад бы лі ся ў Мін ску 

29—30 ліс та па да 2018 го да, 

бы лі пад пі са ныя пра гра мы 

су пра цоў ніц тва па між Бе ла-

рус кай пра ва слаў най царк-

вой і Мі ніс тэр ствам ахо вы 

зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

і ка мі тэ там ахо вы зда роўя 

Мін гар вы кан ка ма па пы тан-

ні да па мо гі лю дзям з ан ка-

ла гіч ны мі за хвор ван ня мі.

— Прад стаў ні кі пра ва-

слаў най царк вы ра зам з 

ка ле га мі-ка та лі ка мі атры-

ма лі прэ мію «За ду хоў нае 

ад ра джэн не» за пе ра клад 

Біб ліі на бе ла рус кую мо-

ву. Ці вар та ча каць да лей-

шых кро каў па бе ла ру сі за-

цыі Царк вы? На коль кі яна 

сён ня ад каз вае на за пыт 

вер ні каў аб служ бах на бе-

ла рус кай мо ве?

— Ад нос на ажыц цяў лен-

ня пе ра кла ду Свя шчэн на га 

Пі сан ня Но ва га За па ве ту на 

су час ную бе ла рус кую мо ву 

вар та на га даць, што на шы 

спе цы я ліс ты больш за двац-

цаць пяць га доў пра ца ва лі 

над гэ тым. Пра ва слаў ная 

гру па пе ра кла да ла з грэ-

час кай мо вы. У нас і за раз 

пра цяг ва ец ца пра ца над 

пе ра кла дам ін шых бо га слу-

жэб ных тэкс таў.

Кож ны, хто жа дае ма-

ліц ца на род най мо ве, мае 

та кую маг чы масць. Што ж 

да ты чыц ца гра мад скіх на-

ба жэн стваў на бе ла рус кай 

мо ве, мож на ска заць, што ў 

нас для гэ та га ёсць прак тыч-

на ўсё. Але мы за клі ка ем не 

па лі ты за ваць і не фар сі ра-

ваць тэ му. У су час ным жыц-

ці Царк вы ёсць два мо ман-

ты, якія па тра бу юць вель мі 

ўваж лі ва га і на ват тра пят-

ко га стаў лен ня, — гэ та мо ва 

і ка лян дар. Фар сі ра ваць іх 

ра шэн не не вар та, та му што 

гэ та мо жа пры вес ці гра мад-

ства да рас ко лу.

Яшчэ раз ха чу ска заць, 

што за ба ро ны ма ліц ца на 

род най мо ве ў нас ня ма. 

У пра ва слаўі слу жэн не на 

на цы я наль ных мо вах да зва-

ля ла ся і ві та ла ся заў сё ды, 

але ра зам з тым у Царк ве 

ні ко лі не зной дзе пад трым-

ку агрэ сіў ны на цы я на лізм з 

ідэ я мі на цыі як каш тоў нас ці, 

вы шэй за якую ні чо га ня ма. 

Усе раз на від нас ці гэ тай ідэа-

ло гіі ўяў ля юць са бой пра мое 

па ру шэн не дру гой за па ве-

дзі — ства рэн не з на цыі ку-

мі ра і пад ме ну гэ тым іда лам 

Жы во га Бо га. Пра па ган да 

на цы я наль най вы ключ нас ці, 

ня хай гэ та бу дзе бе ла рус-

кая, рус кая ці якая-не будзь 

яшчэ, для нас цал кам не-

пры маль ная, та му што яна 

раз' яд ноў вае лю дзей.

— На ша ма ла дое па ка-

лен не моц на ад роз ні ва ец-

ца ад сва іх баць коў і дзя-

доў, пры чы на гэ та му — 

ліч ба выя тэх на ло гіі. Вы-

хо дзіць, каб пры цяг нуць 

мо ладзь, Царк ве трэ ба ак-

ты ві за ваць мі сі я нер скую 

дзей насць з да па мо гай 

ІT. Але ці бу дзе яна пас ля 

гэ та га сак раль ным гра ма-

дзян скім ін сты ту там? Ці 

іс нуе сён ня ў цар коў най 

дзей нас ці за ла тая ся рэ-

дзі на па між най ноў шы мі 

тэх на ло гі я мі і ве ка вы мі 

тра ды цы я мі?

— Я ня даў на да ве даў-

ся пра іс на ван не ў ін тэр нэ-

це «элект рон ных хра маў» і 

«элект рон ных кап ліц». За хо-

дзіш на сайт, хо чаш па ста-

віць свеч ку, вы бі ра еш ца ну, 

на ціс ка еш на кноп ку — і 

свеч ка за паль ва ец ца. Гля-

дзіш, а ў ця бе гэ тую су му з 

ра хун ку спі са лі. За каз ва е-

це ма ле бен, пі ша це імя — і 

зноў спі са лі гро шы.

У та кой «кап лі цы» ня ма 

ні Бо га, ні ха раст ва. Адзін 

толь кі біз нес. І ро бяць гэ та 

зу сім не цар коў ныя лю дзі. 

Гэ та пад ман чыс тай ва ды. 

Вы цал кам пра віль на за-

дая це пы тан не: «Бу дзе гэ та 

на са май спра ве Царк ва ці 

не?» Ду маю, што не.

По тым вы свет лі ла ся, што 

ар га ні за та ры та кіх «кап-

ліц» — біз нес ме ны. Гэ та 

не царк ва, а пра фа на цыя. 

Сён ня, на жаль, мы час та су-

стра ка ем ся з та кой з'я вай, 

ка лі ад бы ва ец ца на ўмыс-

ная пад ме на са праўд ных 

хрыс ці ян скіх каш тоў нас цяў 

за ба бон най мі шу рой. Ня-

даў на мы ад зна ча лі Ува ход 

Гас под ні ў Іе ру са лім. Гэ та 

вя лі кае свя та. А сён ня мно-

гія на ват не ўспа мі на юць 

пра га лоў нае яго зна чэн не. 

У срод ках ма са вай ін фар ма-

цыі, ка жу чы пра свя та, рэ ка-

мен ду юць сха дзіць у храм 

і асвя ціць вяр бу, та му што 

яна пры но сіць у дом шчас-

це, ба гац це роз ных пла доў 

зям ных, бу дзе за хоў ваць ад 

уся ля кіх бед, су ро каў і цём-

най сі лы. Вось і пры еха лі... 

На ша му на ро ду на вяз ва юць 

са мы са праўд ны ша ма нізм, 

ма гізм, за ба бо ны, але ні-

як не хрыс ці ян ства. Вяр ба, 

на ват асвя чо ная, са ма па 

са бе не пры но сіць лю дзям 

шчас ця і не ад га няе ня чыс-

тую сі лу.

Та кая ж сі ту а цыя ад бы-

ва ец ца і на свя та Грам ні цы. 

Лю дзі асвя ча юць свеч кі і 

ня суць іх да до му, ду ма ю чы, 

што яны бу дуць за хоў ваць 

жыл лё. Свеч ку трэ ба па-

клас ці і ў тру ну ня бож чы ку, 

ні бы та яна да па мо жа яму 

прай сці праз па ку ты. Сяб-

ры, гэ та за ба бо ны, страш на 

на ват чуць пра гэ та.

Да Бо га не звяр та ем ся, 

не ка ем ся, жы вём па сва іх 

страс цях і гра хах, а свеч ку 

і вяр бу ўзяў — і пра ско чыў 

у Цар ства Ня бес нае. Та ко-

му Царк ва не ву чыць. Мы 

за клі ка ем лю дзей да раз-

важ лі вас ці, ка жам: без Бо-

га, шчы рай ве ры, пос ту і 

ма літ вы не маг чы ма, каб ад 

нас ады шлі цём ныя сі лы. 

Без на бож на га жыц ця не 

маг чы ма ўвай сці ў Цар ства 

Ня бес нае.

Што ж да ты чыц ца элект-

рон ных нось бі таў і га джэ таў, 

мож на ска заць, што яны рэ-

аль на па ляг ча юць жыц цё 

лю дзей, але, з ін ша га бо ку, і 

за ка ба ля юць ча ла ве ка, асаб-

лі ва ма ла дых лю дзей. І ў гэ-

тай спра ве мы па він ны мець 

раз важ лі васць. Апост ал Па-

вел ка заў: «Усё мне мож на, 

ды не ўсё на ка рысць».

Я ча сам мо ла дзі па ве-

дам ляю, што ў хра ме вель-

мі доб ра пра цуе Wі-Fі: усе 

ра зам са бра лі ся, звяр ну лі ся 

да Бо га і на ша ма літ ва па ля-

це ла прос та да пра сто ла.

— Вы каз ва ю чы ся ня-

даў на пра сі ту а цыю, якая 

скла ла ся ва Укра ін скай 

пра ва слаў най царк ве, вы 

ад зна чы лі, што ма ты вы 

гэ та га — па лі тыч ныя. Што, 

на ва шу дум ку, пе ра ка наў-

ча-моц нае Царк ва сён ня 

мо жа про ці па ста віць гэ-

тым ма ты вам?

— Пра цэс па лі ты за ва ны 

на сто пра цэн таў. Над звы-

чай важ на, каб кож ны зай-

маў ся сва ёй спра вай. Хай 

ша вец шые бо ты, пе кар пя-

чэ пі ра гі, па лі тык зай ма ец ца 

па лі ты кай, а свя тар — па-

стыр ствам. Як толь кі па лі-

ты кі па чы на юць умеш вац-

ца ў спра вы цар коў ныя, то 

ўсё... Ну пры мусь це вы мя-

не за раз узяц ца за па лі ты-

ку аль бо эка но мі ку, я ж не 

ра зу мею там ні чо га. Я та кіх 

праб лем на раб лю, што по-

тым вель мі доў га спе цы я ліс-

ты не змо гуць ра за брац ца. 

Так і ў цар коў ных рэ чах. Ка лі 

вы не ве да е це цар коў на га 

жыц ця, не ўмеш вай це ся, 

інакш гэ та ўсё ста но віц ца 

па лі ты кай.

Вось і ця пер тым, што 

ства ры лі ва Укра і не, не 

пры мі ры лі лю дзей. А толь кі 

аб' яд на лі дзве рас коль ніц кія 

гру поў кі. Вы ба ры прэ зі дэн-

та, якія зу сім ня даў на прай-

шлі, па ка за лі, што лю дзі не 

за Зя лен ска га га ла са ва лі 

(ні хто не ве дае яго як па лі-

ты ка), а бы лі су праць та го, 

што ім на вяз ва ла ся. 73 % 

пра га ла са ва лі су праць па-

лі ты кі Па ра шэн кі. Пры му сіць 

лю біць гвал там нель га, тым 

больш ка лі пы тан не да ты-

чыц ца ве ры.

Вы па гля дзі це, як аб' яд-

на ла ся ўкра ін ская Царк ва. 

З 90 епіс ка паў толь кі два 

здрад ні ка мі ака за лі ся. Сён-

ня гэ та ма на літ ная царк ва 

на ча ле з бла жэн ным Міт-

ра па лі там Ануф ры ем. І яны 

вы ста я лі, ня гле дзя чы на тое, 

што іх і бі лі, і гвал там вы га-

ня лі з хра маў.

Мы ж зу сім ня даў на ўсё 

гэ та пра хо дзі лі ў гіс то рыі. 

Па ка лен не ХХ ста год дзя ўсё 

гэ та пе ра жы ло.

Я па мя таю, ка лі па сту паў 

у се мі на рыю ў 1973 го дзе, 

яшчэ жы лі хру шчоў скія га-

нен ні на Царк ву. У нас на ват 

з 15 руб лёў сты пен дыі вы-

ліч ва лі 1 ру бель 83 ка пей кі 

па да ход на га па да тку. Гэ та 

су праць за кон на бы ло. Нам 

ка за лі: «Ку ды вы ідзя це, вы 

ўжо не па трэб ныя гра мад-

ству. Ву чы це ся ва ўні вер сі-

тэ тах, там не бу дуць па да ткі 

вы ліч ваць». На шы хлоп цы 

не ад сту па лі ся: пой дзем на 

смерць, на вог ні шча, у тур-

му, та му што пы тан не да-

ты чыц ца ду шы ча ла ве чай. 

Кан стан ці но паль скі Па тры-

ярх Вар фа ла мей рас ка лоў 

су свет нае пра ва слаўе, але, 

па куль ён жы вы, у яго ёсць 

маг чы масць дэз аву і ра ваць 

сваё ра шэн не. Спа дзя ём ся, 

што па дзеі ва Укра і не ні ко лі 

не паў то рац ца ў Бе ла ру сі.

— У ад ным з ін тэр в'ю 

вы ка за лі, што ма ры лі 

стаць лёт чы кам. Ма ра не 

спраў дзі ла ся. Ці лі чы це вы 

гэ та пра явай Бо жай во лі? 

Як час та зна кі Бо жай во-

лі вы за ўва жа е це ў сва ім 

жыц ці?

— Заў сё ды іх за ўва жаю, 

але гэ та асаб лі вая, вель-

мі доў гая раз мо ва. Сён ня, 

азі ра ю чы ся на сваё жыц-

цё, пе ра ка на ны, што ўсю ды 

бы ло пра мыс лен не Бо жае. 

Я ўдзяч ны, што Гас подзь па-

вёў мя не па гэ тым шля ху. 

Бо гу сла ва!

— Да Вя лі ка дня за ста-

ло ся не каль кі дзён, са мых 

цяж кіх для вер ні каў. Як у 

апош нія дні пад рых та вац-

ца, каб ад чуць знач насць 

і ве ліч са ма га га лоў на га 

хрыс ці ян ска га свя та?

— Ду маю, што кож на му 

з нас важ на су стрэць Вя лік-

дзень, не зна хо дзя чы ся ў 

ва ро жас ці ні з кім. Гас подзь 

Ісус Хрыс тос да ра ваў сва ім 

за бой цам, і мы, хрыс ці я не, 

па він ны на пя рэ дад ні Уваск-

рэ сен ня Хрыс то ва га да ра-

ваць на шым крыў дзі це лям.

Акра мя гэ та га, вель мі 

важ на па дзя ліц ца Ве лі-

код най ра дас цю з бліз кі мі, 

па кла па ціў шы ся аб тых, у 

ка го шчас ця ў жыц ці ма ла. 

Свет лае свя та Уваск рэ сен-

ня Хрыс то ва га — гэ та цу-

доў ная на го да для да па мо гі 

хво рым, адзі но кім, ма ла за-

бяс пе ча ным лю дзям.

Чым больш доб рых спраў 

на пя рэ дад ні Вя лі ка дня і ў 

пе ры яд яго свят ка ван ня мы 

здзейс нім, тым яр чэй шая і 

мац ней шая бу дзе ра дасць 

у на шых сэр цах. І ра дасць 

гэ тую, па сло ве Гос па да, ні-

хто не ад бя рэ ў нас!

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Поў ную вер сію ін тэр-

в'ю чы тай це на сай це 

zvіаzdа.bу.
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