СВЯТА ВЕРЫ
Ў ПЕРАМОГУ ДАБРА
Праваслаўным хрысціянам Беларусі
Дарагія суайчыннікі!
Віншую вас з Раством Хрыстовым.
Гэта свята аб'ядноўвае мільёны хрысціян у іх самых светлых і чыстых думках. Абуджае ў сэрцах найлепшыя пачуцці — любоў да бліжняга, міласэрнасць, веру ў перамогу
дабра. Умацоўвае сямейныя сувязі і згоду ў грамадстве.
Няхай хараство калядных дзён падорыць вам радасць
зносін з блізкімі, надасць духоўных сіл у высакародных
памкненнях і пачынаннях у імя людзей, роднай Беларусі і
міру на Зямлі.
Жадаю вам моцнага здароўя, шчасця і душэўнай цеплыні.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
Аляксандр ЛУКАШЭНКА.
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ЛІЧБА ДНЯ

1 мільён
670 тысяч тон
нафты

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

здабыта ў краіне
за 2018 год — гэта
самы высокі паказчык
за апошнія сем гадоў,
паведаміла прэс-служба
ВА «Беларуснафта».
З новых свідравін здабылі
94,4 тысячы тон —
найлепшы вынік за апошнія
23 гады. Летась выканана
самая маштабная
праграма па бурэнні,
праведзена самая вялікая
колькасць аперацый
па гідраразрыве пласта.
Уведзена ў эксплуатацыю
40 новых свідравін —
максімум апошніх 30 гадоў.
Нафты павышанай якасці
(лёгкай нафты) здадзена
311 тысяч тон — найлепшы
вынік з 2008 года.

КОРАТКА
• Часцінкі мошчаў святой
Цэцыліі, рымскай пакутніцы ІІІ стагоддзя, і іншых
святых выявілі ў касцёле
Маці Божай Шкаплернай
у Мядзеле пры кляштары
кармелітаў.

• Лясгасы Беларусі рэалізавалі амаль 160 тысяч
навагодніх дрэў з 20 да
31 снежня.
• Нацыянальны аэрапорт
Мінск заняў першае месца
па пунктуальнасці палётаў
у рэйтынгу OAG сярод усіх
аэрапортаў свету ў катэгорыі «Аэрапорт з колькасцю
абслужаных пасажыраў ад
2,5 мільёна да 5 мільёнаў
у год».
ISSN 1990 - 763X

Пасланне да Раства Хрыстовага Мітрапаліта Мінскага і Заслаўскага Паўла,
Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі, архіпастырам, пастырам, манахам
і ўсім верным дзецям Беларускай Праваслаўнай Царквы
Царства Тваё, Хрысце
Божа, — Царства ўсіх вякоў,
І Валадарства Тваё
ва ўсякім родзе і родзе.
Ты ўцялесніўся
ад Духа Святога
і ад Вечнадзевы Марыі
ўчалавечыўся.
Святло нам запаліла,
Хрысце Божа, Тваё прышэсце.
Святло ад Святла,
Айцоўскае ззянне,
усё стварэнне азарыў Ты;
усё, што дыхае, хваліць Цябе.
Вобраз славы Айца,
Існы, і спрадвеку Існы,
Які заззяў ад Дзевы,
памілуй нас!
Сціхіра навячэр'я
Раства Хрыстовага.
Уз люб ле ныя ў Госпа дзе Праасвя шчэн ныя ар хі па сты ры, пачэс ныя пра сві та ры і дыя ка ны,
бо га лю бі выя іна кі і іна кі ні, дара гія браты і сёстры! Сар дэчна
віншую вас з вялі кім све та спа сіцельным святам Рас тва Хрыс товага і малітоўна жадаю ўсім нам,
усыноўленым Госпадам і сябрам
Хрыс товым (Ін. 15, 15), ду хоўнай
ра дас ці ў здзяйс нен ні сён няшня га свя та ве ры! Зноў гу чаць
ва ўсіх на шых хра мах ра дасныя
сло вы: «Хрыс тос на ра джа ец ца,
слаў це! Хрыс тос з ня бё саў, сустра кай це!»

Надышоў той дзень, калі мы
зноў чуем словы зладжанага хору
Ангельскіх сіл і роду чалавечага,
які ўслаўляе Таго, Чыя любоў да
Свайго стварэння бяскрайняя, бязмежная: «Слава ў вышніх Богу і
на зямлі мір, у людзях добрая воля!» (Лк. 2, 13—14). На нашу зямлю пажадаў сысці Сам Гасподзь.
Тварэц, прыпадобніўшыся да стварэння, прыняўшы прыроду чалавечую, зазнаўшы знявагу і смерць на
крыжы, уваскрэснуўшы з мёртвых,
прынёс чалавечаму роду спасенне
ад улады граху і дыявала. Хрыстос
дараваў кожнаму чалавеку, які паверыў у Яго і рушыў за Ім, магчымасць праабражэння паўшай чалавечай прыроды, каб ад тлення

ўзвесці да нятлення, ад смерці —
да неўміручасці, ад зямлі — на неба: каб «кожны, хто веруе ў Яго, не
загінуў, але меў жыццё вечнае»
(Ін. 3, 16).
Благадатная, светлая і ціхая
ра дасць на паў няе на шы сэрцы ў гэтую калядную ноч, таму
што Сам «Бог явіў Сябе ў плоці»
(1 Цім. 3, 16), каб знішчыць зло,
грэх і смерць! Праз нараджэнне
па плоці ад Духа Святога і Прачыс тай Дзевы Марыі, праз Яго
ўцялесненне чалавек, які прыходзіць у свет, атрымлівае бясцэнны
дар — Божую любоў і магчымасць
прасвятлення Святлом Ісціны (Ін. 1,
9). Спасіцель звяртаецца да ўсіх,
хто любіць Яго, з такімі словамі:
«Я з вамі ва ўсе дні да сканчэння
веку» (Мф. 28, 20).
Ад гэтага часу з намі — Бог,
мы бачым Яго Прачысты вобраз,
чуем Яго дзівосныя словы, запісаныя ў Святым Евангеллі, у пасланнях Яго вучняў — апосталаў,
звернутыя да свету і да кожнага
чалавека. Сын Божы — Гасподзь
Іісус Хрыстос праз Сваіх апосталаў
даў нам найвялікшы дар — Святую
Царкву. Менавіта яна заклікана кіраваць справай нашага спасення,
у ёй мы ўдзельнічаем у царкоўных
Таінствах, у здзяйсненні Бяскроўнай Ахвяры і спажываем Цела і
Кроў Хрыстовы. У смутку і спакусах Хрыстос Спасіцель умацоўвае

нас, асвячае благадаццю Сваёю
ўсю нашу сутнасць, ачышчае ад
усялякага бруду, супакойвае і дае
жыццё. Гасподзь чакае кожнага з
нас: «Вось, стаю ля дзвярэй і стукаю: і калі хто пачуе голас Мой і
адчыніць дзверы, то Я ўвайду да
яго і буду вячэраць з ім» (Адкр.
3, 20).
Гасподзь стукае ў наша сэрца
ў любым узросце і ў любым месцы, сярод любога народа. Стукае
Сваёю благадаццю, звяртаючыся
да нас пранікнёнымі словамі, ціха,
лагодна і з любоўю: «Сыне, дай
Мне сваё сэрца» (Прытч. 23, 26)...
Госпаду нічога ад нас не патрэбна, Ён шукае толькі нашай любові
ў адказ.
Нараджаючыся на зямлі, Хрыстос Спасіцель гатовы нарадзіцца
ў сэрцы кожнага, хто створыць у
сваім сэрцы месца, у якім няма зла
і граху, у якім пануе сапраўдная
хрысціянская любоў. Захоўваючы
вернасць Спасіцелю і заснаванай
Ім Царкве, выконваючы Хрыстовы
запаведзі, чалавек заўсёды знаходзіцца з Богам, бо калі мы будзем
нястомна ачышчаць сэрца, клапоцячыся пра «адно патрэбнае»
(гл. Лк. 10, 42), намаганні нашы не
застануцца марнымі; Гасподзь усё
ведае: «Па тым пазнаюць усе, што
вы Мае вучні, калі любоў будзеце
мець паміж сабою»
(Ін. 13, 34—35).
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