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МА ГІ ЛЁЎ — КІ ЕЎ — 
ТЭЛЬ-АВІЎ

Наш мік ра аў то бус ста іць у два ры ма гі-

лёў ска га хра ма Трох Свя ці це ляў. Нас уся го 

19 ча ла век. Ах вот ных бы ло б бо лей, але па-

езд ка не з тан ных. Сем дзён — 800 до ла раў, 

але гэ та з пе ра лё там, транс фе рам (у тым лі ку 

па Із ра і лі), гас ці ні цай і на ват хар ча ван нем. 

Аб' ява пра па езд ку з'я ві ла ся ў цар коў най кра-

ме яшчэ вяс ной. Пры жа дан ні гро шы мож на 

бы ло са браць. Але ма ла хто ра шыў ся ад даць 

іх за сем дзён у Іе ру са лі ме. Па куль мы ся дзім 

у мік ра аў то бу се, ай цец Мі ка лай, які су пра ва-

джае нас да Кі е ва, ці ха чы тае ма літ ву. По тым 

не вя лі кая пе ра кліч ка — ці ўсе на мес цы? 

На рэш це ма шы на кра на ец ца.

Па са жы ры марш рут кі — у асноў ным жан-

чы ны. Ад ной з па лом ніц 80 га доў, але яна 

на ват не ва га ла ся, ехаць або не. Для 58-га-

до вай Але ны па езд ку част ко ва спан сі ра ваў 

сын. «Ён, — усмі ха ец ца жан чы на, — з дзя цін-

ства ма рыў ад пра віць мя не ў Бо жы Го рад». 

Жан чы на ве ру ю чая, і сын ве даў, што для яе 

гэ та па езд ка — са мы жа да ны па да ру нак. 

Яшчэ, каб здзейс ніць па да рож жа, яна пра-

да ла ка ро ву. «Я ад яе ў лю бым вы пад ку па-

зба ві ла ся б, яна ўжо ста рая бы ла», — ні бы та 

апраўд ва ец ца жан чы на.

У кож на га свая пры чы на на ве даць Свя тую 

зям лю. По бач са мной ся дзіць На дзея. Яна 

рас каз вае, што зра бі ла ў ма ла до сці аборт і 

вель мі пе ра жы вае праз гэ та. На ват пас ля 

та го, як гэ ты грэх спа вя да ла. На огул у кож-

на га неш та сваё па та ем нае, свой шкі лет у 

ша фе. Ка мусь ці ха пае сме лас ці ка заць пра 

гэ та ўслых, нех та лі чыць за леп шае маў чаць. 

І гэ та яго пра ва.

Рап тоў на га вор ка за хо дзіць пра Мёрт вае 

мо ра. Гэ та ад но з тых біб лей скіх мес цаў, якія 

мы ма ем на ве даць. Са лё нае во зе ра, як яго 

яшчэ на зы ва юць, сён ня лі чыц ца ад ной з па-

пу ляр ных у све це во да ля чэб ніц. І, на пэў на, 

лю бая жан чы на ве дае із ра іль скую кас ме ты ку, 

ство ра ную на асно ве ва ды Мёрт ва га мо ра. 

Але ў пра ва слаў ных да гэ та га пры род на га 

ўтва рэн ня асця рож нае стаў лен не. Па мя та е це 

гіс то рыю пра га ра ды Са дом і Га мо ра, сцёр тыя 

Бо гам з зям лі? У ін тэр нэ це мож на знай сці ін-

фар ма цыю, што ме на ві та на дне Мёрт ва га мо-

ра анг лій скія ар хе о ла гі вы яві лі ста ра жыт ныя 

ру і ны тых га ра доў. Не каль кі ма іх спа да рож ніц 

ад ра зу ж за яві лі, што ні за якія ба гац ці не ста-

нуць аку нац ца ў за ган ныя во ды. «Але ж трэ ба 

ка мусь ці пра ве рыць за ко ны фі зі кі», — па-фі-

ла соф ску ад зна чае ад на з ма іх спа да рож ніц, 

якая вы кла дае ў шко ле гэ ты прад мет. Да рэ чы, 

у ад роз нен не ад мя не, яна так і не ры зык ну ла 

аку нуц ца ў во ды Мёрт ва га мо ра. Толь кі но гі 

кры ху па ма чы ла.

У Кі е ве мы па він ны да лу чыц ца да ўкра-

ін скіх па лом ні каў. Гру па ад ра зу ж па вя ліч-

ва ец ца бо лей чым да 50 ча ла век. Улас на, 

ме на ві та ўкра ін скі пра ва слаў ны па лом ніц кі 

цэнтр «Вы то кі» і ар га ні за ваў па езд ку. Мы 

зна ё мім ся са свя шчэн ні кам — ай цом Аляк-

санд рам, які на гэ тыя сем дзён ста но віц ца 

на шым ду хаў ні ком. Яму кры ху за со рак, але 

ён ужо ар хі манд рыт. У цар коў най іе рар хіі гэ та 

вы со кая пры ступ ка. Нам раз да лі па пкі, у якіх 

зна хо дзяц ца бі ле ты на са ма лёт, і ка рыс ныя 

ўлёт кі, дзе па зна ча ны ну ма ры тэ ле фо наў, 

па якіх звяз вац ца ў вы пад ку не прад ба ча ных 

сі ту а цый, рас клад па лом ніц кіх па ез дак укра-

ін ска га пра ва слаў на га цэнт ра, ваў чар на пра-

жы ван не ў віф ле ем скай гас ці ні цы.

Вы лет у тры га дзі ны но чы. Чыр во на га ко-

ле ру са ма лёт авія кам па ніі «Ру жа вят роў» 

ужо ча кае нас на па са дач най па ла се. Усе 

яго па са жы ры — а гэ та 218 ча ла век — па-

лом ні кі.

НА ЯЎ НАСЦЬ ВІ ЗЫ 
НЕ ГА РАН ТУЕ ЎЕЗ ДУ

Ноч. Але сон мац ней шы за хва ля ван ні. 

Рап там рас плюшч ваю во чы і пры хо джу ў за-

хап лен не ад кар цін кі ў ілю мі на та ры. На не бе 

яшчэ не згас ме сяц, але ён фор май на гад вае 

не звык лы кож на му бе ла ру су серп, а ка лыс-

ку, па доб ную да той, што вян чае му суль ман-

скія мі на рэ ты. Со ней ка ўжо па фар ба ва ла 

па лос ку не ба ўздоўж зям лі ў яр ка-чыр во ны 

ко лер. Пад на мі лёг кія аб ло кі, і зда ец ца, што 

яшчэ хві лі на — і з-за вунь той пух на тай пя ры-

ны па ка жац ца твар лег ка кры ла га хе ру ві ма, 

па доб на га на тых, якія на ма ля ва ны на па лот-

нах мас та коў эпо хі Рэ не сан су. Самалёт рэй-

сам Кі еў — Тэль-Авіў пры зям ля ец ца ў аэ ра-

пор це Бэн-Гу ры ён а шос тай га дзі не ра ні цы. 

Але ўзды хаць з па лёг кай яшчэ ра на. Бо яшчэ 

не факт, што ця бе пус цяць на тэ ры то рыю 

кра і ны, да якой ты ўжо да ля цеў. Бяз ві за вы 

рэ жым — зу сім не га ран тыя: усё за ле жыць 

ад ра шэн ня із ра іль скай служ бы бяс пе кі. 

А яна вель мі на сця ро жа на ста віц ца да сва іх 

гас цей. Яшчэ ў Ма гі лё ве нас па пя рэ дзі лі, што 

з із ра іль скі мі па гра ніч ні ка мі лепш не жар та-

ваць, гу та рыць трэ ба спа кой на, ні ў якім ра зе 

не спра чац ца. Пы тан ні ж мо гуць быць са мыя 

не ча ка ныя. Не вы клю ча на, што пра ве раць 

на ват ма біль ны тэ ле фон, каб вы свет ліць, ці 

ёсць зна ё мыя ў Із ра і лі. Эх, рэ ка мен да ваў жа 

ба цюш ка ўзяць з ра бо ты па цвяр джэн не, што 

я пра цую і на го ды за стац ца ў чу жой кра і не 

ў мя не ня ма. Але, як заў сё ды, доб рая дум-

ка пры хо дзіць апас ля. З су мам гля джу на 

вя лі кую чар гу пе ра да мной, якая цяг нец ца 

вунь да та го да лё ка га акен ца, і ста ра юся не 

ду маць пра кеп скае. Але ка лі ба чыш, як чар-

го вы ча ла век не атры маў паш парт на ру кі, а 

ад пра віў ся ку дысь ці для да лей шых пе ра моў, 

ста но віц ца кры ху не па са бе. Ка лі па ды хо-

дзіць мая чар га, адзі нае, што мне хо чац ца, — 

каб усё гэ та скон чы ла ся як ма га хут чэй. Ма-

ла ды ча ла век за шклом звя рае мя не з фо та 

ў паш пар це і па чы нае до пыт. «Мэ та ва ша га 

ві зі ту?» , «З кім пры еха лі?», «Ці ёсць у Із ра і лі 

зна ё мыя?», «А сям'я?», «Мес ца ра бо ты?», 

«У якас ці ка го?», «Пра што пі ша це?» Хло пец 

яшчэ раз ска ні руе мя не пра ніз лі вым по зір кам 

і... пра цяг вае паш парт з па пер кай, якая дае 

мне пра ва зна хо дзіц ца на тэ ры то рыі Із ра і ля. 

Ледзь стры ма ла ся, каб не за кры чаць: «Ура!» 

Усё яшчэ на ват ных ад хва ля ван ня на гах іду 

атрым лі ваць ба гаж. Стрэл кі га дзін ні ка па-

каз ва юць амаль 10 га дзін ра ні цы. Але гру-

пай — а гэ та, на га даю, 50 ча ла век — атрым-

лі ва ец ца са брац ца толь кі ў абед (апош няя 

па лом ні ца да лу ча ец ца да нас ужо ў гас ці ні цы 

пад ве чар). На жаль, з 19 бе ла ру саў за ста-

ец ца толь кі 17. Двум муж чы нам з Брэс та, 

якія да лу чы лі ся да нас у Ма гі лё ве, ад мо ві лі 

ва ўез дзе, а іх 750 до ла раў на кож на га (су-

ма ўно сі ла ся за га дзя) сыш лі ў не вя до мым 

кі рун ку. Шка да су ай чын ні каў. А яшчэ на ша га 

бе ла рус ка га ар га ні за та ра, яко му Ула ды ка 

за ба ра ніў зай мац ца гэ тай дзей нас цю. Нех-

та ўслых вы ка заў зда гад ку, што муж чы ны, 

на пэў на, ха це лі за стац ца тут пра ца ваць. Але 

гэ та толь кі мер ка ван не. Прос та та кіх вы пад-

каў, ка жуць бы ва лыя, вель мі шмат. І ўсё ж 

та кі із ра іль скія па гра ніч ні кі кры ху да лі ма ху. 

У апош ні дзень, ка лі мы ўжо ся дзе лі ў поў ным 

сэн се сло ва на ча ма да нах, ад на дзяў чы на 

з укра ін скай гру пы па пя рэ дзі ла су сед ку па 

ну ма ры, што ёй з на мі бо лей не па да ро зе, 

і сыш ла ў не вя до мым кі рун ку. У аэ ра порт яна 

так і не пры еха ла.

З ВІ ДАМ НА ВІФ ЛЕ ЕМ
29 ве рас ня жы ха ры Із ра і ля ад зна чы лі Но-

вы год — 5780-ы ад ства рэн ня све ту. Свя та 

на зы ва ец ца Рош ха-Ша на і свят ку ец ца не-

каль кі дзён. На гэ тыя дні ў кра і ну пры яз джае 

шмат на ро ду — у тым лі ку па лом ні каў. На шы 

ар га ні за та ры спе цы яль на пад га да лі час, каб 

у нас бы ла маг чы масць сэ ка но міць на бі ле-

тах і пра жы ван ні. У та кія дні цэ ны ад чу валь на 

ні жэй шыя.

Іе ру са лім скі гід Аляк санд ра цярп лі ва ча-

ка ла нас у аэ ра пор це ўсе тыя доў гія га дзі ны, 

па куль мы пра хо дзі лі па гра ніч ны кант роль. 

Са ма яна з Адэ сы, але ў кра і не жы ве бо льш 

за 20 га доў. Па лом ніц кія па езд кі — гэ та яе 

біз нес. І мы гэ та хут ка ад чу лі. Лі та раль на на 

на ступ ны дзень яна пры вя ла нас у кра му да 

свай го зна ё ма га, дзе нам да зво лі лі ку піць 

су ве ні ры за паў ца ны. Але ўжо на на ступ ны 

дзень ста ла зра зу ме ла, што ўсё гэ та мож на 

бы ло на быць яшчэ як мі ні мум на па ло ву тан-

ней у ін шых мес цах.

Мы жы вём у Бейт-Са ху ры (да лі не па стуш-

коў) у га тэ лі, які ўтрым лі вае араб ская сям'я. 

Яна ж га туе для нас швед скі стол. У ме ню па-

ста ян на мяс ныя, рыб ныя стра вы, ага род ні на, 

рыс, ма ка ро на, сы ры, алі вы, якія тут рас туць 

на кож ным кро ку. Яны вель мі смач ныя, але 

іх яшчэ трэ ба ўмець пры га та ваць. Па каш та-

ва ла ад ну з дрэ ва і ад ра зу ж па шка да ва ла: 

ну і атру та! Са мы за па тра ба ва ны пра дукт 

у кра і не — ва да: піць хо чац ца па ста ян на. 

На ву лі цы са праўд ная па рыл ка — за 30 з 

плю сам. Ва кол фі ні ка выя паль мы, цыт ру са-

выя дрэ вы, эк за тыч ныя квет кі і как ту сы. Але 

ўсё гэ та ў асноў ным у на се ле ных пунк тах, дзе 

жы вуць лю дзі. Боль шай част кай За па вет ная 

Зям ля — гэ та вы су ша ная сон цам зям ля з 

рэд кі мі дрэ ва мі. Але, як удак лад ні ла на ша 

гід, праб ле ма з рас лін нас цю ў Із ра і лі — да 

пер шых даж джоў. Дзесь ці з каст рыч ні ка яны 

не ка то ры час ідуць бес пе ра пын на. Кра і на 

пе ра тва ра ец ца ў квіт не ю чы аазіс.

У Віф ле е ме шмат ве ру ю чых. З акна гас ці-

ні цы мож на ўба чыць ку па лы пра ва слаў на га 

хра ма і ве жу му суль ман скай мя чэ ці. За сы-

па еш пад гу кі га ра чай ма літ вы і пра сы па еш-

ся пад яе. Спа чат ку па чы нае спя ваць му ла, 

по тым яго ця гу чы пра ніз лі вы крык пе ра кры-

ва юць мі ла гуч ныя га ла сы пра ва слаў ных зва-

ноў. Ра ні ца спя вае на ўсе ла ды — хра мы, пеў-

ні, пеў чыя птуш кі, аў та ма біль ныя клак со ны. 

Жыц цё кі піць, па куль не па ча ла ся спя ко та, 

по тым кры ху за па воль ва ец ца і зноў пра чы-

на ец ца пад ве чар. У нас вя лі кая па лом ніц кая 

пра гра ма. Та му хут чэй сне даць — і на пе рад 

па ста ра- і но ва за па вет ных мяс ці нах. Тыя, 

хто пры ха піў Біб лію, мо гуць звя раць яе на 

мес цы — рэ ча выя до ка зы та го, што там на пі-

са на, на кож ным кро ку. У мя не з са бой Біб ліі 

ня ма, але ўвесь цуд у тым, што з глы бінь 

свя до мас ці па чы на юць ус плы ваць сак раль-

ныя тэкс ты. І ты ад чу ва еш, як усё васт рэй 

пра ні ка еш ся ты мі па дзея мі.

ВІЯ ДА ЛА РО СА
Жоў та-бе лы ка мень ста ра даў ніх бу дын-

каў, шэ рая мас та вая, на грэ тая іе ру са лім-

скім сон цам так, што зда ец ца: плёс ні на яе 

ва дой — за шы піць. Сён ня пят ні ца, той са-

мы дзень тыд ня, ка лі па ка ра лі Хрыс та. Мы 

спя ша ем ся ў ста ры Іе ру са лім, каб на мес цы 

пе ра жыць тыя апош нія хві лі ны яго жыц ця. 

Вія Да ла ро са (Туж лі вы шлях) — тая са мая 

да ро га, па якой вя лі на Гал го фу Хрыс та. Ад 

Прэ то рыі (крэ пас ці Ан то нія), дзе вы нес лі 

пры суд па ка ра на му, і да Гал го фы (сён ня тут 

Храм Уваск рэ сен ня Хрыс то ва) мы ідзём па 

вуз кіх ганд лё вых ра дах араб ска га квар та-

ла. Трэ ба скан цэнт ра вац ца, а з ба коў та бе 

пра па ну юць то кры жы кі, то маг ні ты з ві да мі 

свя тых мес цаў, то гра на та вы сок, які ро біц-

ца на тва іх ва чах. Спа кус шмат: так хо чац ца 

па кру ціць у ру ках вунь тую ляль ку, а вось 

гэ ты за плеч нік так па суе да май го абут ку. 

Пра што гэ та я? Вось тут шмат ста год дзяў 

та му ішоў зня сі ле ны, аб ра жа ны, асу джа ны 

на не ча ла ве чыя па ку ты Хрыс тос, а ў га ла ве 

ад не куль бя руц ца спа жы вец кія дум кі. Мож на, 

аказ ва ец ца, здрадж ваць не ўсвя дом ле на. Да-

во дзіц ца ўзно сіць над са бой плёт ку (да стат-

ко ва ў дум ках) і бо лей не гля дзець па ба ках. 

Кры ху не па са бе ад уз бро е ных лю дзей з 

аў та ма та мі праз пля чо. Гэ та, тлу ма чыць гід, 

прад стаў ні кі Іе ру са лім ска га іс лам ска га са-

ве та, якія па тру лю юць тэ ры то рыю. На огул 

ста ры го рад Іе ру са лі ма сён ня стаў мес цам 

су праць ста ян ня трох рэ лі гій: іс ла му, хрыс ці-

ян ства і іў да із му. На ват Храм Уваск рэ сен ня 

Хрыс то ва па дзе ле ны па між пра ва слаў ны мі, 

ка та лі ка мі і ар мя на мі. Што дзень тут здзяйс-

ня юц ца тры лі тур гіі. Гэ ты храм — най свя цей-

шае мес ца для па лом ні каў з уся го све ту. Тут 

ад на ча со ва гу чаць дзя сят кі моў. Ён па бу да-

ва ны на мес цы ўкры жа ван ня Хрыс та, яго 

па ха ван ня і ўваск рэ сен ня. У ча сы тых па дзей 

Гал го фа зна хо дзі ла ся за га рад скі мі сце на мі. 

Ця пер яна ўнут ры хра ма. Пер шыя хрыс ці я не 

так ша на ва лі гэ тае мес ца, што рым скі ім пе-

ра тар Ад ры ян па бу да ваў тут па ган скі храм 

Ве не ры, каб па зба віць іх гэ тай свя ты ні. Але 

та кім чы нам толь кі аба зна чыў свя тое мес ца. 

У ІV ста год дзі ім пе ра тар Кан стан цін уз вёў тут 

пры го жы храм у го нар Хрыс та. Ён пе ра жыў 

не каль кі раз бу рэн няў, але ўсё ж та кі быў ад-

ноў ле ны і ста іць да на шых ча соў.

Мес ца амаль мі фіч нае, тут ад чу ва еш ся бе 

пы лін кай у бяз дон ным су све це. І толь кі па ка-

ян не пры но сіць па лёг ку...

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

Іе ру са лім.

(Пра цяг бу дзе.)

Прэ то рыя, дзе рым скі пра ку ра тар По нцій Пі лат 
здзейс ніў суд над Ісу сам.

Вія Да ла ро са пра хо дзіць праз ганд лё выя ра ды 
ста ро га Іе ру са лі ма.

Храм Уваск рэ сен ня Хрыс та. 

Ка мень па ма зан ня, 
ку ды па кла лі зня та га з Кры жа Хрыс та.

Ну вось і здзейс ні ла ся мая ма ра. Я ся джу ў мік ра аў то бу се і не ма гу па ве рыць, 

што хут ка на свае во чы ўба чу біб лей скія мяс ці ны і на ват зай ду ў свя тая свя тых — 

Ку вук лію — са мае па та ем нае мес ца Хра ма Уваск рэ сен ня Хрыс то ва, ку ды на 

Вя лік дзень сы хо дзіць жы ва твор ны агонь. У мя не ёсць пра што па пра сіць Бо га, 

ка лі я апу шчу ся на ка ле ні пе рад свя шчэн ным яго ка мен ным ло жам — тым са мым, 

на якім біб лей скія жан чы ны-мі ра но сі цы не за ста лі зня та га з Кры жа Зба ві це ля. 

Па мя та е це? Іх су стрэў анёл. «Што вы шу ка е це жы во га ся род мёрт вых? — ска заў 

ён ім. — Яго ня ма тут: Ён уваск рос!»
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