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Бо жае На ра джэн не ста ла са праўд най рэ ва-
лю цы яй у гіс то рыі ча ла вец тва, бо Сын Бо жы 
стаў ся ча ла ве кам для нас і на ша га збаў лен ня, 
пры нёс у гэ ты грэш ны свет но вы за кон лю бо ві 
да бліз ка га і ада рыў яго збаў чай лас кай. Па-
доб ная ду хоў ная рэ ва лю цыя па він на ад быц-
ца і ў кож ным з нас, каб мы моц на тры ма лі ся 
сва ёй ве ры і не да зво лі лі спіх нуць яе на ўзбо-
чы ну жыц ця, але з вы со ка пад ня тай га ла вой 
іш лі праз яго, ве да ю чы, што на шай мэ тай ёсць 
шчас лі вая веч насць.

Па па Фран ці шак ка жа, што без ве ры ў Хрыс-
та мы ха ця і мо жам ра біць доб рыя спра вы, ад-
нак не мо жам быць са праўд ным Кас цё лам як 
Абран ні кам Хрыс та. Ад сюль вы ні кае вя лі кая 
ды ле ма: кім быць — па клон ні ка мі Хрыс та ці 
Яго са праўд ны мі вы знаў ца мі? Вель мі час та мы 
ста но вім ся пер шы мі, а не дру гі мі. Ка жам, што 
з'яў ля ем ся ве ру ю чы мі, чы нім шмат доб ра га, 
але ў той жа час не вы зна ём Хрыс та як свай го 
Па на, не заў сё ды пры ма ем удзел у ня дзель най 
ці свя точ най свя той Ім шы і не жы вём згод на з 
ма раль ным за ко нам.

Кім ты хо чаш быць, су час ны ча ла век? Вы-
знаў цам, пас ля доў ні кам і свед кам Хрыс та ці 
толь кі Яго па клон ні кам? Хо чаш да ве рыц ца 
Езу су ці све ту? Ад ка заць на гэ тыя і па доб ныя 
пы тан ні нам мо жа да па маг чы апост ал Пётр. Мы 
доб ра ве да ем еван гель скі апо вед аб тым, як па 
за га дзе Езу са Пётр пай шоў па бур лі вым во зе-
ры, па куль не спа ло хаў ся і не па чаў та нуць.

Да ве рыц ца Хрыс ту — зна чыць пай сці за Яго 
го ла сам, як Пётр, вый сці з чаў на ХХІ ста год дзя, 
каб іс ці па хва лях бур лі ва га во зе ра на ша га ча-
су, які нам на вяз вае свой стыль жыц ця. Езус 
нас не па кі дае ад ных у гэ тым чаў не, але ідзе ў 
яго на прам ку і ка жа: «Будзь це ад важ ны мі, гэ та 
Я; не бой це ся!» (Мц 14, 27). Гэ тым Ён за клі кае 
не тры мац ца на вя за на га нам све там се ку ляр-
на га сты лю жыц ця, а знай сці свой хрыс ці ян скі 
і яго свед чыць.

Хто для нас ёсць Езус?
За ах во ча ны за клі кам Езу са, Пётр пай шоў па 

ва дзе. Ад нак у пэў ны мо мант ён скан цэнт ра ваў-
ся не на Езу се, але на бур лі вых хва лях во зе ра. У 
вы ні ку ча го за су мня ваў ся і па чаў та нуць. Па доб-
на ад бы ва ец ца і ў на шым жыц ці. Ка лі пе ра ста ём 
гля дзець на Езу са, а за ся родж ва ем ся толь кі на 
жыц цё вых праб ле мах, то губ ля ем пад на га мі 
грунт і па чы на ем та нуць. Та ды нам не за ста ец ца 
ні чо га ін ша га, як кры чаць: «Па не, ра туй!»

Ка лі лю дзі ўспры ма лі Езу са як Яна Хрыс ці-
це ля, Іл ью, Ера мію ці ін ша га пра ро ка, то для 
Пят ра Ён быў Ме сі яй, Сы нам Бо га жы во га. Гэ-
тае сцвер джан не Кня зя апост алаў з'яў ляец ца 
клю чом да ве ры ў асо бу Езу са з На за рэ та.

Сён ня Езус пы та ец ца ў нас, кім Ён, на ро-
джа ны ў Бэт ле е ме, з'яў ля ец ца для лю дзей ХХІ 
ста год дзя. Мы доб ра ве да ем, як ста віц ца да 
Хрыс та су час ны лі бе раль ны свет. Ён вель мі 
час та не жа дае мець з Ім ні чо га су поль на га і 
не хо ча чуць Яго го ла су, які за клі кае да абу-
джэн ня сум лен ня, вяр тан ня і жыц ця па вод ле 
Яго ву чэн ня.

У та кой сі ту а цыі мы, хрыс ці я не, па він ны 
даць ра шу чы ад каз, хто Ён ёсць для нас. Толь-
кі гіс та рыч ная фі гу ра ці Той, які жы ве ў сва ім 
Кас цё ле і ву чэн не яко га ак ту аль нае і ў наш 
час? Ад каз на гэ тае пы тан не вя дзе да ве ры 
ў асо бу Езу са Хрыс та як уце лаў лё на га Сы на 
Бо жа га. Та му мы па він ны ад вес ці Яму мес ца ў 
на шых сэр цах і па чуць Яго го лас.

Нель га га ва рыць аб асо бе Езу са без Та ям-
ні цы ўце лаў лен ня, якая з'яў ля ец ца ад ной з най-

боль шых та ям ніц хрыс ці ян ства. Мэ та прый сця 
Бо жа га Сы на ў гэ ты свет бы ла пра дык та ва на 
толь кі ад ным ар гу мен там — лю боўю Бо га да 
ча ла ве ка. Та ям ні ца ўце лаў лен ня з'яў ля ец ца вя-
лі кім да рам для ча ла вец тва і ад на ча со ва за дан-
нем, якое пе рад усім пра яў ля ец ца ў да ве ры да 
Езу са і хрыс ці ян скім свед чан ні.

Ус пом нім еван гель скі апо вед пра цу доў ны 
ўлоў ры бы. Апост алы ла ві лі ўсю ноч і ні чо га не 
зла ві лі. Та ды Езус ска заў ім ад плыс ці на глы-
бі ню, і стаў ся цуд. Яны зла ві лі та кую вя лі кую 
коль касць ры бы, што на ват рва лі ся сет кі.

«Ад плы ві на глы бі ню», — з гэ ты мі сло ва мі 
Езус сён ня звяр та ец ца да нас. Ча ла век, ты 
ство ра ны па воб ра зе і па да бен стве Бо жым, 
ад куп ле ны Сы нам Бо жым і ма еш год насць 
Бо жа га дзі ця ці. Та му не плёс кай ся на ме лі, а 
ад плы ві на глы бі ню ду хоў на га жыц ця, каб яно 
пры нес ла ба га ты плён. Не здар ма пры каз ка 
ка жа, што вя лі ка му ка раб лю — вя лі кае пла-
ван не. А ча ла век, як Бо жае ства рэн не, — гэ та 
вя лі кі ка ра бель.

Мо жа, сет кі твай го жыц ця пус тыя, мо жа, 
да гэ туль ні чо га не ўда ло ся зла віць, мо жа, твае 
жыц цё выя пла ны і ма ры не рэа лі за ва лі ся. Але 
ты не адзін, і Езус сён ня ця бе за клі кае: «Не 
бой ся, не пад да вай ся, ад плы ві яшчэ раз на 
глы бі ню твай го жыц ця, тва іх мар, імк нен няў, 
бо лю, цяр пен няў, адзі но ты і яшчэ раз за кінь 
сет кі, бо Я з та бой». А ад плыць на глы бі ню 
азна чае яшчэ раз ры зык нуць, да ве рыць ся бе 
Езу су, Эма ну э лю — як Бо гу з на мі.

У той жа час страх і ба яз лі васць пе рад све там 
не да зва ля юць нам гэ та га ўчы ніць. Мы жы вём 
у чоў не дваццацьпершастагоддзевага сты лю 
жыц ця і яго мо ды і ба ім ся з яго вый сці, бо што 
ска жа свет, што ска жуць бліз кія і сяб ры. Мо гуць 
на зваць ста ра мод ны мі. Сён ня хрыс ці я не мо-
гуць зга дзіц ца на раз во ды, абор ты, эў та на зію, 
аплад нен не «іn vіtrо», го ма сек су аль ныя са ю зы і 
ін шыя ду хоў ныя ана ма ліі. Ча му? Бо свет та кі, бо 
мы яго ба ім ся, бо ляг чэй плыс ці па ця чэн ні, чым 
су праць, бо ў на ша ду хоў нае жыц цё ўва хо дзіць 
фе но мен па літ ка рэкт нас ці, ка лі мы не ма ем, а 
мо жа, не хо чам мець свай го мер ка ван ня па тым 
ці ін шым ма раль ным пы тан ні.

Страх пе рад све там нас па ра лі зуе і не да-
зва ляе да ве рыц ца Хрыс ту. У кож ным з нас у 
боль шай ці мен шай сту пе ні ён пры сут ні чае, і 
толь кі да вер Езу су да па ма гае яго пе ра маг чы. 
Для гэ та га не аб ход на ад мо віц ца ад сва ёй га-
нар лі вас ці, пе ра маг чы са мо га ся бе і ска заць: 
«Так, Па не Езус, я, як Твой ву чань, не зга джа-
ю ся з тым, што пра па нуе се ку ляр ны стыль жыц-
ця». Ка лі так учы ню, то пе ра ма гу са мо га ся бе і 
страх, які мя не апа на ваў, каб быць са праўд ным 
вы знаў цам Хрыс та.

Тут да мес ца ўзга даць сло вы свя то га Яна 
Паў ла ІІ, які ў да лё кім 1978 го дзе ка заў: «Не 
бой це ся, ад чы ні це на сцеж дзве ры Хрыс ту. Яго 
збаў чай ула дзе ад чы ні це ме жы дзяр жаў, эка-
на міч ных і па лі тыч ных сіс тэм, шы ро кія сфе ры 
куль ту ры, цы ві лі за цыі і раз віц ця! Не бой це ся! 
Хрыс тус ве дае, што ў са бе но сіць ча ла век. Ён 
адзін гэ та ве дае!»

Дзя куй Бо гу, дзве ры Хрыс ту ў на шай кра і не 
ад чы ні лі ся, і мы атры ма лі сва бо ду ве ра выз нан-
ня. Ад нак злы дух не спіць і ўвесь час дзей ні чае. 
У вы ні ку ча го ў су час ным, асаб лі ва за ход нім, 
све це з'я ві ла ся шмат та кіх не бяс печ ных вы-
клі каў, аб якіх яшчэ зу сім ня даў на мы на ват не 
маг лі і па ду маць. І мы ба чым, як па лі тыч ныя і 
эка на міч ныя сіс тэ мы, а так са ма куль ту ры ад-
маў ля юц ца ад Бо га. Із ноў паў та ра ец ца гіс то-
рыя з Бэт ле е ма, бо ў су час ных гра мад ствах 
і ча ла ве чых сэр цах не зна хо дзіц ца мес ца для 

на ра джэн ня Ва ла да ра су све ту сва ёй лас кай. 
Хрыс тус пры хо дзіць да сва іх, а яны Яго не пры-
ма юць, ня гле дзя чы на Яго абя цан не, што тым, 
хто Яго пры ме і па ве рыць у Яго, Ён дасць моц 
быць дзець мі Бо жы мі.

Су час ны свет вель мі моц на за не па ко е ны 
фі нан са вым кры зі сам і лі ха ман ка ва шу кае шля-
хоў вый сця з яго. Зда ец ца, што най важ ней шай 
спра вай з'яў ля юц ца бан кі, фі нан са выя рын кі і 
па лі ты кі, якія дыс ку ту юць аб тым, як вы ра та-
ваць банк ру таў.

У той жа час не аб ход на пад крэс ліць, што 
су час ны свет зма га ец ца не толь кі з фі нан са-
вым, але і з куль тур ным і ду хоў ным кры зі сам. 
Ма тэ ры яль ныя каш тоў нас ці і пры ем нас ці ста лі 
но вы мі ба га мі, якім усе па кла ня юц ца і пад па-
рад коў ва юць сваё жыц цё. З пра слаў лен нем 
фаль шы вых баж коў ча ла вец тва ад ва роч ва ец-
ца ад адзі на га і са праўд на га Бо га.

Бо жы за кон лі чыц ца са ста рэ лым, не ак ту-
аль ным і ўспры ма ец ца як рэ лікт мі ну лых ча соў. 
Усё больш ма ла дых лю дзей жы ве без шлю бу, 
і та кі стыль жыц ця лі чыц ца зна кам сва бо ды і 
су час нас ці. Кож нае пя тае дзі ця ў на шай кра і не 
вы хоў ва ец ца ў ня поў най сям'і. А коль кі раз во-
даў і ін шых ся мей ных тра ге дый, звя за ных з 
на сіл лем, ал ка га ліз мам, нар ка ма ні яй!

Су час ныя ме дыя ў шмат лі кіх се ры я лах, рэ-
кла мах і за баў ляль ных пра гра мах рас паў сюдж-
ва юць стыль жыц ця, у якім зло, грэх і не за ха-
ван не Бо жа га за ко ну ўспры ма юц ца як неш та 
за хап ляль нае і па зі тыў нае. Усё гэ та вя дзе да 
та го, што за га ны на зы ва юц ца но ра ва мі.

Наш час — гэ та так са ма час вель мі не бяс печ-
ных за леж нас цяў ад аза ртных і кам п'ю тар ных 
гуль няў, шо пін гу, ін тэр нэ ту, ал ка га ліз му, нар ка-
ма ніі, не ўпа рад ка ва на га сек су аль на га жыц ця і 
г.д. Бур нае раз віц цё тэх на ло гій і імк нен не да як 
ма га боль шай пра дук цый нас ці пад ры вае праў-
дзі вы сэнс і зна чэн не ча ла ве чай пра цы. Ня рэд ка 
куль ту ра, пад мя ня ю чы ду хоў нае свец кім, спры яе 
ўка ра нен ню ама раль нас ці.

На гэ тым фо не не ха пае пра грам, якія б фар-
мірава лі сум лен не ча ла ве ка і рас паў сюдж ва лі 
ду хоў ныя каш тоў нас ці, та кія як ма літ ва, даб ра-
чын насць, мі ла сэр насць, пра ца ві тасць, ад каз-
насць, ах вяр насць і да т.п. За мест іх па ну юць 
дэ ма ра лі зу ю чыя: гвалт, эро ты ка, імк нен не да 
ўзба га чэн ня лю бой ца ной, за баў ляль ны стыль 
жыц ця і г.д. Гэ та не што ін шае, як пра па ган да 
пе да го гі кі зла і фар ма цыя да лі бе раль най ма дэ-
лі жыц ця. У вы ні ку лю дзі губ ля юць здоль насць 
ад роз ні ваць да бро ад зла.

Усё гэ та, ра зам з ін шы мі шмат лі кі мі праб ле-
ма мі са цы яль на га, гра мад ска га і па лі тыч на га 
ха рак та ру, не га тыў на ўплы вае на рытм біц ця 
сэр ца су час на га све ту і на ша га на ро да. І мы 
не заў сё ды ўсве дам ля ем, што та кія праб ле-
мы ўзні ка юць з пры чы ны не пры няц ця Бо жа га 
за ко ну. Та му най больш не бяс печ най па гро зай 

для хрыс ці ян ства з'яў ля ец ца рэ лі гій ная абы-
яка васць хрыс ці ян. У вы ні ку гэ та га мы са мі 
са бе ства ра ем сі ту а цыю глы бо ка га ма раль на га 
кры зі су і ў пэў ным сэн се на гад ва ем «Ты та нік», 
на якім, ня гле дзя чы на на блі жэн не ка та стро фы, 
ар кестр іграў да апош няй хві лі ны, а па са жы ры 
пі лі шам пан скае.

У той жа час на ро джа ны ў Бэт ле е ме Езус 
праз па слу гу Кас цё ла пры хо дзіць да нас. Не 
трэ ба ба яц ца пры няць Яго, бо Ён ні чо га не ад-
бі рае, а дае ўсё, як ву чыць Па па Бе ня дыкт ХVІ. 
Каб па збег нуць не га тыў на га ўплы ву су час ных 
се ку ляр ных тэн дэн цый, не аб ход на ад чы ніць 
Яму дзве ры на шых сэр цаў і душ! Не аб ход на 
ад чы ніць сён ня, бо заўт ра мо жа быць поз на!

Езус, увай дзі сва ёй ду хоў най мо цай у на-
ша гра мад ства і азда ра ві яго! Увай дзі ў сем'і, 
якія пе ра жы ва юць кры зіс, каб яны бы лі моц-
ныя Бо гам. Увай дзі ў на шу мо ладзь, якая хо ча 
быць су час най і, зна хо дзя чы ся пад уплы вам 
роз на га кштал ту спа кус, зма га ец ца за сваю 
хрыс ці ян скую то ес насць. Увай дзі ў па лі тыч ныя, 
эка на міч ныя і куль тур ныя сіс тэ мы, каб яны як 
ма га лепш слу жы лі да бру ча ла ве ка і спры я лі 
яго ду хоў на му рос ту. Свят лом свай го Еван-
гел ля асвят лі наш шлях. Ума цуй на шу ве ру, 
над зею і лю боў!

Да ра гія бра ты і сёст ры!
Він шую ўсіх ка та лі коў з ра дас ным і збаў чым 

свя там На ра джэн ня Хрыс та!
Він шую хрыс ці ян ін шых ве ра выз нан няў, якія 

сён ня ад зна ча юць яго!
Він шую бра тоў і сяс цёр пра ва слаў ных, якія 

ў хут кім ча се бу дуць свят ка ваць Бо жае На ра-
джэн не!

Він шую ўсіх лю дзей доб рай во лі! Сын Бо жы 
прый шоў у гэ ты свет у воб ра зе ча ла ве ка для 
ўсіх, а сён няш няе свя та ў Бе ла ру сі ад зна ча ец ца 
так са ма і на дзяр жаў ным уз роў ні.

Па доб на да та го, як но ва на ро джа нае не маў-
ля з'яў ля ец ца зна кам над зеі для яго баць коў, 
так са ма і Не маў ля Езус ня се но вую над зею 
ўсім нам і на шай Баць каў шчы не, бо Бог па слаў 
свай го Сы на, на ро джа на га з Ма рыі Дзе вы, каб 
аб' явіць нам кан чат ко ва сваю лю боў, як ка жа 
Па па Фран ці шак, аб вя шча ю чы юбі лей ны Год 
Мі ла сэр нас ці.

Та му, Бе ла русь, не бой ся пры знаць у Хрыс-
це Сы на Бо жа га, пры мі Яго і да вер ся Яму! Ён 
сва ёй лю боўю за ле чыць твае ра ны, пры вя дзе 
да так па трэб на га ўсім нам цу ду па яд нан ня і 
ўчы ніць ця бе но вай і шчас лі вай!

Гэ тыя свае па жа дан ні ўма цоў ваю бла га сла-
вен нем у імя Ай ца, і Сы на, і Ду ха Свя то га і ў 
знак на шай ду хоў най ед нас ці дзя лю ся з ва мі 
тра ды цый най аплат кай. Амэн.

Ар цы біс куп 
Та дэ вуш КАН ДРУ СЕ ВІЧ,

Міт ра па літ Мін ска-Ма гі лёў скі.
Мінск, 2015 год

У на ступ ным го дзе 
Мсці слаў ста не 
ста лі цай аб лас но га 
фес ты ва лю-кір ма шу 
«Да жын кі» і збі ра ец ца 
су стрэць гас цей 
ва ўсёй сва ёй пры га жос ці. 
Ужо іс нуе 3D-пра ект, 
дзе мож на ўба чыць, 
якія яго ча ка юць пе ра ме ны.

Цэнт раль ная пло шча бу дзе рэ-
кан стру я ва на, на ёй з'я віц ца ка ла-
на да, у пар ку — бя лют кая ра тон да 
і не вя лі кі фан тан. Ву лі цы і тра ту а ры 
апра нуц ца ў су час нае ас фаль та бе-
тон нае па крыц цё, а ў гіс та рыч ным 
цэнт ры бу дзе бру ка ван ка. Ад но-
вяц ца фа са ды, дру гое жыц цё на-
бу дуць аб' ек ты ХVІІІ — па чат ку ХХ 
ста год дзя — Тро іц кая царк ва і бу-
ды нак бы лой муж чын скай гім на зіі. 

Мсці слаў упры го жыць Па лац 
шлю баў і ўра чыс тас цяў, пад 
які пла ну ец ца рэ кан стру я ваць 
бы лы кі на тэ атр «Мір». І зу сім 
не па знаць бу дзе Зам ка вую га-
ру. Тут пла ну юць па бу да ваць 
ве жу-да нжон, на крыць му зе-
е фі ка ва ны рас коп, зра біць 
рыс та лі шча для кон ных ба ёў 
і кра пас ную сця ну ў сты лі ХІІ 
ста год дзя.

— Усё за ле жыць ад кож на-
га жы ха ра на ша га го ра да, ад 
яго ўдзе лу,— ка жа стар шы ня 
Мсці слаў ска га рай са ве та дэ-
пу та таў Свя та слаў КУ САЎ. — 
Без гэ та га ні я кае фі нан са ван не 
не да па мо жа. У сі лах кож на га на-
вес ці па ра дак ва кол свай го до ма, 
пры ват на га або шмат ква тэр на га. 
Ня даў на ад бы ло ся па ся джэн не ра-
ён най ка мі сіі па эка но мі цы з удзе лам 

стар шых па до ме, дзе па ды ма ла ся 
пы тан не па доб ра ўпа рад ка ван ні го-
ра да. Лю дзі не су праць пры няць до-
ле вы ўдзел у ра мон це, каб зра біць 
ля свай го шмат па вяр хо ві ка ста ян ку 
для аў та ма бі ляў, пры го жую дзі ця чую 

пля цоў ку. Да гэ туль та кіх пры кла даў 
у нас не бы ло. А тое, што да ты чыц ца 
ад наў лен ня гіс та рыч ных аб' ек таў, гэ-
та на огул спра ва го на ру. Мы па він ны 
іх за ха ваць і пе ра даць на шчад кам. 
Жы ха ры го ра да пад тры ма лі ства-

рэн не фон ду па ад наў лен ні гіс та-
рыч ных пом ні каў. Спа дзя ём ся, што 
ўба ку не за ста нуц ца і ўсе тыя, хто 
за ці каў ле ны ў за ха ван ні сла ву тас-
цяў Бе ла ру сі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

МСЦІ СЛАЎ ПА ЧЫ НАЕ ПЕ РА ТВА РАЦ ЦА Ў ГО РАД-МУ ЗЕЙ

Цэнт раль ную пло шчу 
ўпры го жыць ка ла на да.

Зам ка вую га ру 
бу дзе не па знаць.

БЕ ЛА РУСЬ, НЕ БОЙ СЯ БЕ ЛА РУСЬ, НЕ БОЙ СЯ 
ПРЫ НЯЦЬ ХРЫС ТА!ПРЫ НЯЦЬ ХРЫС ТА!
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