
 
25 березня 2022 року у Кафедральному Соборі Жировицької ікони Божої 

Матері, штат Огайо (США) були відслужені молебні “За білоруський народ” та 

прочитана молитва “За перемогу України”. Від імені Архієрейського Синоду 

(Собору) богослужіння очолив Предстоятель Білоруської Автокефальної 

Православної Церкви Митрополит Віленські та Нью-Йоркські Серафим. Поряд з 

духовенством, у молитвах взяли участь вірні та гості Собору. Молебні відбулись 

на честь Дня Волі, та вшанування 104-тої річниці з дня оголошення Білоруської 

Народної Республіки, а також у підтримку героїчної боротьби  українського 

народу проти російських загарбників. 

Молитовне служіння відбулось в атмосфері духовного єднання з 

білоруським та українським народами, які сьогодні героїчно змагаються проти  

відкритої та  прихованої російській агресії.  

Наприкінці служби з пастирськім словом до вірян звернувся Владика 

Серафим. У ході промови Білоруський Предстоятель Церкви нагадав присутнім 

про беззаконня, які творить проросійський тоталітарний режим диктатора 

Лукашенки проти білоруського народу. Зокрема про те, що Лукашенка на догоду 

Путіну надав російським військам дозвіл використовувати територію Білорусі 

для здійснення збройної агресії проти України, що за своєю суттю є співучастю 

у злочині міжнародного масштабу. Водночас Блаженніший Владика акцентував 

увагу  на тому, що білоруси категорично проти російської агресії, та  найбільш 

свідома і активна частина з них  добровільно виступила на боці Збройних Сил 

України, мужньо і самовіддано борючись  з російськими загарбниками.   

Серед головного, Його Блаженство звернув особливу увагу присутніх на 

слова самого Христа, наведені у 10 главі Євангелія від Івана: «Хто не дверима в 

кошару овечу входить, а деінде влізає, - злодюга той, розбійник! Злодій тільки на 

те закрадається, щоб красти й убивати та нищити». Слово в слово про роль та 

місце сучасної Росії у Всесвіті. Хто на Землі цього ще не хоче розуміти?! 

Завершуючи промову Владика благословив воїнів-захисників та закликав 

всіх до гарячої молитви та важкої праці, кожного на своєму місці, задля 

ПЕРЕМОГИ українського та білоруського народів над дикою російською 

навалою. З нами Бог! 

 

Живе Білорусь! Слава Україні! 

 
Консисторія БАПЦ ( переклад українською мовою) 


