
Цар ства Тваё, Хрыс це 

Бо жа, — Цар ства ўсіх вя коў,

І Ва ла дар ства Тваё 

ва ўся кім ро дзе і ро дзе.

Ты ўця лес ніў ся 

ад Ду ха Свя то га 

і ад Веч на дзе вы Ма рыі 

ўча ла ве чыў ся.

Свят ло нам за па лі ла, 

Хрыс це Бо жа, Тваё пры шэс це.

Свят ло ад Свят ла, 

Ай цоў скае ззян не, 

усё ства рэн не аза рыў Ты;

усё, што ды хае, хва ліць Ця бе.

Воб раз сла вы Ай ца,

Іс ны, і спрад ве ку Іс ны,

Які за ззяў ад Дзе вы, 

па мі луй нас!

Сці хі ра на вя чэр'я 

Рас тва Хрыс то ва га.

Уз люб ле ныя ў Гос па дзе Пра-

асвя шчэн ныя ар хі па сты ры, па-

чэс ныя пра сві та ры і дыя ка ны, 

бо га лю бі выя іна кі і іна кі ні, да-

ра гія бра ты і сёст ры! Сар дэч на 

він шую вас з вя лі кім све та спа сі-

цель ным свя там Рас тва Хрыс то-

ва га і ма лі тоў на жа даю ўсім нам, 

усы ноў ле ным Гос па дам і сяб рам 

Хрыс то вым (Ін. 15, 15), ду хоў най 

ра дас ці ў здзяйс нен ні сён няш-

ня га свя та ве ры! Зноў гу чаць 

ва ўсіх на шых хра мах ра дас ныя 

сло вы: «Хрыс тос на ра джа ец ца, 

слаў це! Хрыс тос з ня бё саў, су-

стра кай це!»

На ды шоў той дзень, ка лі мы 

зноў чу ем сло вы зла джа на га хо ру 

Ан гель скіх сіл і ро ду ча ла ве ча га, 

які ўслаў ляе Та го, Чыя лю боў да 

Свай го ства рэн ня бяс край няя, бяз-

меж ная: «Сла ва ў выш ніх Бо гу і 

на зям лі мір, у лю дзях доб рая во-

ля!» (Лк. 2, 13—14). На на шу зям-

лю па жа даў сыс ці Сам Гас подзь. 

Тва рэц, пры па доб ніў шы ся да ства-

рэн ня, пры ня ўшы пры ро ду ча ла ве-

чую, за знаў шы зня ва гу і смерць на 

кры жы, уваск рэс нуў шы з мёрт вых, 

пры нёс ча ла ве ча му ро ду спа сен не 

ад ула ды гра ху і дыя ва ла. Хрыс тос 

да ра ваў кож на му ча ла ве ку, які па-

ве рыў у Яго і ру шыў за Ім, маг чы-

масць пра аб ра жэн ня паў шай ча-

ла ве чай пры ро ды, каб ад тлен ня 

ўзвес ці да ня тлен ня, ад смер ці — 

да не ўмі ру час ці, ад зям лі — на не-

ба: каб «кож ны, хто ве руе ў Яго, не 

за гі нуў, але меў жыц цё веч нае» 

(Ін. 3, 16).

Бла га дат ная, свет лая і ці хая 

ра дасць на паў няе на шы сэр-

цы ў гэ тую ка ляд ную ноч, та му 

што Сам «Бог явіў Ся бе ў пло ці» 

(1 Цім. 3, 16), каб зні шчыць зло, 

грэх і смерць! Праз на ра джэн не 

па пло ці ад Ду ха Свя то га і Пра-

чыс тай Дзе вы Ма рыі, праз Яго 

ўця лес нен не ча ла век, які пры хо-

дзіць у свет, атрым лі вае бяс цэн ны 

дар — Бо жую лю боў і маг чы масць 

пра свят лен ня Свят лом Іс ці ны (Ін. 1, 

9). Спа сі цель звяр та ец ца да ўсіх, 

хто лю біць Яго, з та кі мі сло ва мі: 

«Я з ва мі ва ўсе дні да скан чэн ня 

ве ку» (Мф. 28, 20).

Ад гэ та га ча су з на мі — Бог, 

мы ба чым Яго Пра чыс ты воб раз, 

чу ем Яго дзі вос ныя сло вы, за пі-

са ныя ў Свя тым Еван гел лі, у па-

слан нях Яго вуч няў — апост алаў, 

звер ну тыя да све ту і да кож на га 

ча ла ве ка. Сын Бо жы — Гас подзь 

Іі сус Хрыс тос праз Сва іх апост алаў 

даў нам най вя лік шы дар — Свя тую 

Царк ву. Ме на ві та яна за клі ка на кі-

ра ваць спра вай на ша га спа сен ня, 

у ёй мы ўдзель ні ча ем у цар коў ных 

Та ін ствах, у здзяйс нен ні Бяс кроў-

най Ах вя ры і спа жы ва ем Це ла і 

Кроў Хрыс то вы. У смут ку і спа ку-

сах Хрыс тос Спа сі цель ума цоў вае 

нас, асвя чае бла га да ццю Сва ёю 

ўсю на шу сут насць, ачы шчае ад 

уся ля ка га бру ду, су па кой вае і дае 

жыц цё. Гас подзь ча кае кож на га з 

нас: «Вось, стаю ля дзвя рэй і сту-

каю: і ка лі хто па чуе го лас Мой і 

ад чы ніць дзве ры, то Я ўвай ду да 

яго і бу ду вя чэ раць з ім» (Адкр. 

3, 20).

Гас подзь сту кае ў на ша сэр ца 

ў лю бым уз рос це і ў лю бым мес-

цы, ся род лю бо га на ро да. Сту кае 

Сва ёю бла га да ццю, звяр та ю чы ся 

да нас пра нік нё ны мі сло ва мі, ці ха, 

ла год на і з лю боўю: «Сы не, дай 

Мне сваё сэр ца» (Прытч. 23, 26)... 

Гос па ду ні чо га ад нас не па трэб-

на, Ён шу кае толь кі на шай лю бо ві 

ў ад каз.

На ра джа ю чы ся на зям лі, Хрыс-

тос Спа сі цель га то вы на ра дзіц ца 

ў сэр цы кож на га, хто ство рыць у 

сва ім сэр цы мес ца, у якім ня ма зла 

і гра ху, у якім па нуе са праўд ная 

хрыс ці ян ская лю боў. За хоў ва ю чы 

вер насць Спа сі це лю і за сна ва най 

Ім Царк ве, вы кон ва ю чы Хрыс то вы 

за па ве дзі, ча ла век заў сё ды зна хо-

дзіц ца з Бо гам, бо ка лі мы бу дзем 

ня стом на ачы шчаць сэр ца, кла-

по ця чы ся пра «ад но па трэб нае» 

(гл. Лк. 10, 42), на ма ган ні на шы не 

за ста нуц ца мар ны мі; Гас подзь усё 

ве дае: «Па тым па зна юць усе, што 

вы Мае вуч ні, ка лі лю боў бу дзе це 

мець па між са бою» 

(Ін. 13, 34—35).
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• Час цін кі мо шчаў свя той 

Цэ цы ліі, рым скай па кут-

ні цы ІІІ ста год дзя, і ін шых 

свя тых вы яві лі ў кас цё ле 

Ма ці Бо жай Шкап лер най 

у Мя дзе ле пры кляш та ры 

кар ме лі таў.

• Ляс га сы Бе ла ру сі рэа-

лі за ва лі амаль 160 тысяч 

на ва год ніх дрэў з 20 да 

31 снеж ня.

• На цы я наль ны аэ ра порт 

Мінск за няў пер шае мес ца 

па пунк ту аль нас ці па лё таў 

у рэй тын гу OAG ся род усіх 

аэ ра пор таў све ту ў ка тэ го-

рыі «Аэ ра порт з коль кас цю 

аб слу жа ных па са жы раў ад 

2,5 мільёна да 5 мільёнаў 

у год».

КОРАТКА

1 мільён 
670 тысяч тон 

наф ты 
зда бы та ў кра і не 
за 2018 год — гэ та 
са мы вы со кі па каз чык 
за апош нія сем га доў, 
па ве да мі ла прэс-служ ба 
ВА «Бе ла рус наф та». 
З но вых свід ра він зда бы лі 
94,4 тысячы тон — 
най леп шы вы нік за апош нія 
23 га ды. Ле тась вы ка на на 
са мая маш таб ная 
пра гра ма па бу рэн ні, 
пра ве дзе на са мая вя лі кая 
коль касць апе ра цый 
па гід ра раз ры ве плас та. 
Уве дзе на ў экс плу а та цыю 
40 но вых свід ра він — 
мак сі мум апош ніх 30 га доў. 
Наф ты па вы ша най якас ці 
(лёг кай наф ты) зда дзе на 
311 тысяч тон — най леп шы 
вы нік з 2008 го да.

ЛІЧ БА ДНЯ

СТАР. 4

Па слан не да Рас тва Хрыс то ва га Міт ра па лі та Мінск ага і За слаў ска га Паў ла, 
Па тры яр ша га Эк зар ха ўсяе Бе ла ру сі, ар хі па сты рам, па сты рам, ма на хам 

і ўсім вер ным дзе цям Бе ла рус кай Пра ва слаў най Царк вы
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СВЯ ТА ВЕ РЫ 
Ў ПЕ РА МО ГУ ДАБ РА

Пра ва слаў ным хрыс ці я нам Бе ла ру сі

Да ра гія су ай чын ні кі!

Він шую вас з Рас твом Хрыс то вым.

Гэ та свя та аб' яд ноў вае міль ё ны хрыс ці ян у іх са мых свет-

лых і чыс тых дум ках. Абу джае ў сэр цах най леп шыя па чуц-

ці — лю боў да бліж ня га, мі ла сэр насць, ве ру ў пе ра мо гу 

даб ра. Ума цоў вае ся мей ныя су вя зі і зго ду ў гра мад стве.

Ня хай ха раст во ка ляд ных дзён па до рыць вам ра дасць 

зно сін з бліз кі мі, на дасць ду хоў ных сіл у вы са ка род ных 

па мкнен нях і па чы нан нях у імя лю дзей, род най Бе ла ру сі і 

мі ру на Зям лі.

Жа даю вам моц на га зда роўя, шчас ця і ду шэў най цеп-

лы ні.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА. Нараджэнне Святла


