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ДЭ МА КРА ТЫЯ 
ПА-ІЗ РА ІЛЬ СКУ

Толь кі што мы пра еха лі 

му суль ман скую вёс ку, а на-

пе ра дзе ўжо ві даць яў рэй скі 

кі буц. На ша гід Аляк санд ра 

ка жа, што ўся ту тэй шая зям-

ля па доб ная на шах мат ную 

дош ку. Вось у гэ тай клет цы 

чор ныя фі гу ры, у той бе лыя. 

«Та кім чы нам пра во дзіц ца 

па лі ты ка ін тэ гра цыі, — тлу-

ма чыць яна і з го рыч чу ў го-

ла се да дае: — У жы ха роў, 

якія зна хо дзяц ца пад Па-

лес цін скай ад мі ніст ра цы яй, 

вя лі кія праб ле мы і з паш пар-

там, і з ме ды цын скім аб слу-

гоў ван нем, і са стра ха ван-

нем, і з усім ас тат нім...»

Па куль мы ў да ро зе, жан-

чы на рас каз вае, па якіх за ко-

нах жы ве сён ня яе кра і на.

— Вы кінь це з га ла вы ўсю 

Ві кі пе дыю, — рэ ка мен дуе 

яна. — Ні чо га з та го, што вы 

са бе тут уяў ля лі, не ўба чы це. 

Сён ня тут ёсць мяс цо вае са-

ма кі ра ван не. Мы на Ус хо дзе, 

тут усё вы ра шае га ла ва ро-

ду. Ёсць пы тан ні — су стрэ лі-

ся два кі раў ні кі ро даў і вы ра-

шы лі. Так бы ло пры тур ках, 

так ёсць і ця пер. У нас, ка лі 

пра хо дзяць вы ба ры ў пар ла-

мент, му суль ма не га ла су юць 

ха му ла мі — ро да мі. Як вы ра-

шыў стар шы — не за леж на 

ад та го, хто ён, лі дар пар тыі 

або кла на, — так і бу дзе. Та-

кая ў нас дэ ма кра тыя.

Аляк санд ра мае звыч ку 

ўсё па раў ноў ваць з Біб лі яй. 

І не толь кі та му, што во дзіць 

па лом ніц кія гру пы па свя-

тых мес цах. Тут рэ лі гія не 

за ня так для ду шы, а част ка 

жыц ця. У хрыс ці ян скіх шко-

лах аба вяз ко ва вы ву ча юць 

Бо жы за кон. І асоб на Та нах. 

Гэ та так зва ная Свя шчэн ная 

яў рэй ская Біб лія. Да рэ чы, 

не па да лёк ад на шай гас ці-

ні цы ў Віф ле е ме зна хо дзіц ца 

ме на ві та хрыс ці ян ская шко-

ла. Але ёсць і ін шыя, у якіх 

дзе ці ву чац ца, на прык лад, 

па агуль на дзяр жаў най або 

му суль ман скай пра гра ме. 

І там так са ма пы тан ні рэ лі гіі 

не на апош ніх мес цах.

— У Біб ліі ёсць усё, за 

рэд кім вы клю чэн нем, — за-

пэў ні вае гід. — Аса біс та я 

ў Ста рым За па ве це ба ю ся 

чы таць пра ро каў, бо там не 

пра мі ну лае, там — пра бу-

ду чае...

За вок на мі аў то бу са цяг-

нуц ца са лан ча кі з рэд кі мі 

дрэ ва мі. Не ча ка на ўзні кае 

вя лі кая паль ма вая план та-

цыя, і ўсе тут жа пе ра клю-

ча юц ца на сель скую гас па-

дар ку.

— Гэ тыя паль мы на кро-

пель ным ара шэн ні. Пла да-

но сіць пач нуць толь кі праз 

15 га доў, — тлу ма чыць Аляк-

санд ра. — За да валь нен не 

вель мі да ра гое, пад гэ та 

звы чай на бя руць крэ ды ты. 

Але ка лі лю дзі на та кой тэ-

ры то рыі гэ та ро бяць, зна-

чыць, упэў не ны ў заўт раш-

нім дні і спа дзя юц ца са браць 

ура джай.

Яна зноў згад вае пра Біб-

лію — гэ тым ра зам у су вя зі 

з крэ ды та мі. І рэ ка мен дуе 

па гар таць яе ўсім эка на міс-

там.

— У Свя шчэн ным Пі сан-

ні ні чо га ня ма пра доў га-

тэр мі но выя крэ ды ты. Там 

на пі са на, што ка лі бра лі ў 

доўг, па він ны бы лі вяр нуць 

на пра ця гу ся мі га доў. Гэ та 

ап ты маль ны пе ры яд, каб ад-

даць па зы ку.

Акра мя паль маў, ту тэй-

шыя аграр ні кі вы рошч ва юць 

і ін шыя куль ту ры. З каст рыч-

ні ка да са ка ві ка яны збі ра-

юць па мі до ры чэ ры, пер цы, 

ма лень кія агур кі, бах ча выя, 

цы бу лю... Усё гэ та ідзе на 

экс парт. Ка лі доб ра па кла-

па ціц ца, то ўра джай мож на 

са браць не каль кі ра зоў за 

се зон.

— Вось ча го нель га вы-

рас ціць у ту тэй шых умо вах, 

дык гэ та цвёр дых сар тоў 

пша ні цы, — уз ды хае Аляк-

санд ра. — Не каль кі га доў 

та му знач ную част ку збож-

жа вых Із ра іль куп ляў ва 

Укра і не, але сён ня асноў ны 

па стаў шчык збож жа вых — 

Ра сія.

Да лей шы наш шлях пра-

хо дзіць па Іар дан скай да лі-

не. Тут ка лісь ці іш лі ка ра ва-

ны, пра ля гаў ганд лё вы шлях. 

Не ка лі тут пра хо дзіў са сва-

ёй ар мі яй Аляк сандр Ма ке-

дон скі. Цяж ка са бе ўя віць, 

але та ды рэ гі ён быў адзін з 

са мых пла да род ных. Сён ня 

ро бяц ца сціп лыя спро бы ад-

ра дзіць бы лую ўрад лі васць.

Ка лі мы ўжо пад' яз джа-

ем да ра кі Іар дан, гід удак-

лад няе, што мы зна хо дзім ся 

на зям лі ка ле на Бень я мі на, 

сім ва лам яко га з'яў ля ец ца 

воўк. Гэ ты звер, да рэ чы, і 

ця пер па люе тут на аве чак. 

Але са мае не бяс печ нае ў ту-

тэй шых мес цах — яда ві тыя 

змеі. Асаб лі ва злос ная — па-

лес цін ская га дзю ка. А яшчэ 

цэ фа, якая і па ва дзе пла-

вае, і ку сае ў скач ку. Але ж 

мы не збі ра ем ся тут у пе шыя 

па хо ды ха дзіць, пад ба дзёр-

вае Аляк санд ра.

ВА ДА КО ЛЕ РУ 
СМУТ КУ

Але змеі, як аказ ва ец ца, 

гэ та яшчэ не са мае гор шае, 

што тут ёсць. Ка лі мы вы-

хо дзі лі з аў то бу са, звяр ну-

лі ўва гу на жоў та га ко ле ру 

таб ліч кі, дзе на анг лій скай 

бы ло на пі са на: не ха дзіць — 

мі ны.

— Увесь ра ён да лі ны Іар-

да на, па якім мы еха лі да 

свя шчэн най ра кі, да 1967 

го да быў аку па ва ны Іар да ні-

яй, — тлу ма чыць Аляк санд-

ра. — Гэ та ва ен ная зо на да 

сён няш ня га дня, тут прос та 

па ра цэ пра хо дзіць гра ні ца 

па між Із ра і лем і Іар да ні яй. 

Пас ля 1967 го да ўсё на во-

кал бы ло за мі ні ра ва на. Га-

доў дзе сяць та му мы сю ды 

за ехаць яшчэ б не змаг лі. 

Па лом ні каў пус ка лі толь кі 

раз у год на Ва дох ры шча. 

Чэр гі ста я лі ты сяч ныя. Раз-

мі ні ра ван не па ча ло ся дзе-

сяць га доў та му і пра цяг ва-

ец ца да гэ туль. Пра цэ ду ра 

вель мі да ра гая, та му та кая 

ма руд ная.

Нас пе ра ка наў ча про-

сяць не ады хо дзіць ад гру-

пы і тры мац ца ад но ад на го. 

Для па лом ні каў тут зроб ле на 

спе цы яль ная кры тая пля цоў-

ка, каб мож на бы ло па ся-

дзець, па чы таць Еван гел ле. 

Не каль кі га доў та му Іе ру са-

лім скі пра ва слаў ны па тры-

яр хат па чаў ад наў лен не ма-

нас ты ра Іа а на Хрыс ці це ля, 

які зна хо дзіц ца не да лё ка ад-

сюль. У га ды вай ны ён быў 

раз бу ра ны. На дру гім ба ку 

Іар да на, як раз на су праць 

нас, ба зі ру юц ца іар дан скія 

па меж ні кі. Мы іх не ба чым, 

але Аляк санд ра ка жа, што 

яны на зі ра юць за на мі. 

З гэ та га бо ку нас ахоў ва юць 

із ра іль скія. Што да ты чыц ца 

свя тынь, то на тэ ры то рыі 

Іар да ніі так са ма ёсць ма нас-

ты ры Іе ру са лім ска га пра ва-

слаў на га па тры яр ха та.

На га дзін ні ку 8 га дзін ра-

ні цы. Акра мя нас груп ня ма. 

Але, як ка жа на ша су пра-

ва джаль ні ца, днём тут са-

праўд нае па лом ніц тва. За-

трым лі вац ца нам не рэ ка-

мен ду юць, на ўсё 40 хві лін. 

Мы хут ка пе ра дзя ва ем ся ў 

бе лыя ка шу лі і спус ка ем-

ся да ва ды. «Ва да ко ле ру 

смут ку» — гэ та пер шае маё 

ўра жан не ад Іар да на. Зда-

ец ца, што нех та пе рад на-

шым пры хо дам уз ба ла му ціў 

тут увесь глей. Але ж ра зу-

ме еш, што ва да, асве ча ная 

пры сут нас цю Бо га ча ла ве-

ка, не мо жа быць бруд най. 

На ват ка лі та кой зда ец ца. 

Хут ка я ўпэў ні ва ю ся ў тым, 

што так яно і ёсць. Ай цец 

Аляк сандр пер шы спус ка-

ец ца ў ва ду, і мы ад но за 

ад ным па ды хо дзім да яго, 

каб пры няць свя тое аб мы-

ван не. Свя шчэн нік аку нае 

нас з га ла вой трой чы. Мо-

жа це не ве рыць, але на шы 

ка шу лі за ста юц ца пас ля гэ-

та га та кія ж бя лют кія, як і да 

та го, як мы ўвай шлі ў ра ку. 

Ці гэ та не цуд?

Ужо ў аў то бу се Аляк-

санд ра рас каз вае, што тут 

ад бы ва ец ца на Ва дох ры-

шча. У сту дзе ні, вя до ма, у 

Із ра і лі ма ра зы не тра шчаць, 

але ж дождж ча сам бы вае. 

Лю дзей пры яз джае вель мі 

шмат. Служ ба па чы на ец ца з 

та го, што Іе ру са лім скі па тры-

ярх спус ка ец ца да ра кі пад 

спе цы яль ны на вес, каб пра-

чы таць ма ле бен. На пе-

ра дзе ён ня се по сах, на 

якім ся дзіць бе лы го луб. 

Пас ля ма літ ваў па тры-

ярх па ды хо дзіць да ва ды 

з вя ноч кам і ся рэб ра ным 

кры жам на лан цуж ку і 

спра буе змах нуць з по-

са ха го лу ба. Той ля ціць, 

і ту ды, дзе ён за ві сае ў 

па вет ры, па тры ярх кі дае 

вя но чак. Гэ тыя ма ні пу ля-

цыі мо гуць паў та рац ца 

не каль кі ра зоў, па куль 

ва да пад вя ноч кам ра-

зы дзец ца ко ла мі не ўніз, 

а, на ад ва рот, пры па ды-

мец ца ўверх. Быц цам 

Хрыс тос аку нуў ся — 

як у тыя ко ліш нія дні. 

«Прый шоў Ісус Хрыс тос 

з На за рэ та Га лі лей ска-

га і хрыс ціў ся ў Іа а на 

ў Іар да не. І ка лі вы хо дзіў з 

ва ды, уба чыў ад ра зу Іа ан, як 

ад чы ні лі ся ня бё сы, і Ду ха, як 

го лу ба, які сы хо дзіў на Яго. 

І го лас быў з ня бё саў: Ты Сын 

Мой умі ла ва ны, на якім Маё 

ўпа да бан не». (Мк. 1, 9-11.)

МЕС ЦА, 
ДЗЕ 
РАС ПЛЮШЧ ВА ЮЦ ЦА 
ДУ ХОЎ НЫЯ ВО ЧЫ

Па мя та е це гіс то рыю пра 

Ма рыю Маг да лі ну, ка лі Ісус 

Хрыс тос вы гнаў з яе сем 

злых дэ ма наў? Яна ста ла 

пас ля доў ні цай Хрыс та, пры-

сут ні ча ла пры яго па ка ран ні 

і ад на з пер шых уба чы ла яго 

ўваск рэс лым. Дык вось, на 

за ход нім бе ра зе Ге ні са рэц-

ка га во зе ра, або, як яго яшчэ 

на зы ва юць, Га лі лей ска га 

мо ра, зна хо дзіц ца мяс тэч-

ка Маг да ла, ад куль ро дам 

свя тая Ма рыя Маг да лі на. 

І мы на кі роў ва ем ся ту ды, каб 

на ве даць храм і аку нуц ца ў 

там тэй шыя цу да дзей ныя 

кры ні цы. Іх тры. Для ва чэй, 

ва да якой, як ка жуць, да па-

ма гае ад крыць ду хоў ныя ка-

на лы. Ра до на вая з дзі вос на 

бла кіт най ва дой. І, улас на, 

тая са мая, дзе Ісус Хрыс тос 

вы ле чыў Ма рыю Маг да лі ну.

Мес ца не звы чай на пры-

го жае. У па чат ку XX ста год-

дзя яго вы ку пі ла ду хоў ная 

рус кая мі сія і пе рад ала пад 

апе ку ма ту шак Гор нен ска га 

ма нас ты ра. Мес цы на мо ле-

ныя. Тут зна хо дзіц ца пя чо ра 

Ма рыі Маг да лі ны, дзе ма-

лі лі ся так са ма пра рок Іл ля 

і свя ці цель Мі ка лай. Вось 

так прос та. Тут свя тыя не 

мі фіч ныя асо бы, а рэ аль на 

іс на ваў шыя лю дзі. Хо дзіш 

пад ура жан нем і на ват не 

мо жаш асэн са ваць — ня ўжо 

гэ та ты. Храм, цэнтр для 

пры ёму па лом ні каў, пры-

го жы парк. Ка лі гу ля еш па 

тэ ры то рыі Маг да лы, зда ец-

ца, што пры жыц ці тра піў у 

рай. Квет кі, па хі, пту шы ныя 

спе вы — ду ша спя вае ра зам 

з імі і, зда ец ца, лё тае. Тут 

мож на ўба чыць увесь асар-

ты мент на шых квет ка вых 

крам, але, у ад роз нен не ад 

на шых дэ ка ра тыў ных са бра-

таў, рас лі ны тут вы рас та юць 

да вя лі кіх, на ват гі ганц кіх 

па ме раў. Сця жын кі, што па-

та на юць у зе ля ні не, вя дуць 

да мо ра. А яшчэ — да тых 

са мых цу да дзей ных кры ніц. 

Пас ля Іар да на, праў да, ах-

вот ных ту ды аку нуц ца бы ло 

менш. Вось ка лі б мож на бы-

ло зра біць усё на ад ва рот — 

спа чат ку на ве даць кры ні цу 

Свя той Маг да лі ны, а по тым 

Іар дан! Ка лі б ве да лі, узя лі 

б яшчэ ад ну ка шу лю, уз ды-

ха лі мае спа да рож ні цы. І я ў 

іх лі ку. За тое ў Га лі лей скім 

мо ры я ўсё ж та кі па пла ва-

ла ад ду шы. Але гэ та бы ло 

ўжо пас ля та го, як мы па кі-

ну лі свя тое мес ца і ад пра ві-

лі ся ў мяс цо вы рэ ста ран на 

бе ра зе мо ра. Па куль ад ны 

каш та ва лі рыб ку Пят ра (да-

рэ чы, доб ры мар ке тын га вы 

ход, маў ляў, та кую ж тут 

ла віў апост ал) — абе дзен-

ны комп лекс за 25 до ла раў, 

ін шыя, у тым лі ку я, з за-

да валь нен нем ця лёп ка лі ся 

ра зам з мяс цо вы мі ў мо ры. 

Там ка шу ля па трэб на не бы-

ла, да стат ко ва ку паль ні ка. 

Ва да ў мо ры прэс ная, і са-

праў ды вель мі шмат дроб-

ных ры бі нак. На ват ад чу ва-

еш, як яны шор ка юц ца аб 

ця бе, быц цам ро бяць пры-

ем ны пі лінг. По тым ся дзе-

лі на бе ра зе і ўяў ля лі, як па 

гэ тым мо ры ха дзіў Хрыс тос. 

Тут на огул раз вяр ну ла ся 

амаль уся еван гель ская гіс-

то рыя. Ме на ві та на бе ра гах 

Га лі лей ска га мо ра бы лі па-

клі ка ныя Ісу сам «на лоў лю 

ча ла ве каў» га лоў ныя з яго 

апост алаў, тут Хрыс тос аца-

ляў хво рых, на кар міў на род 

ся мю хля ба мі і не каль кі мі 

рыб ка мі. Па мя та е це? «І елі 

ўсе і на сы ці лі ся... А тых, хто 

елі, бы ло ча ты ры ты ся чы 

ча ла век, не лі ча чы жан чын 

і дзя цей...» Го рад дзя-

цін ства Хрыс та — На-

за рэт, го рад Ка пер на-

ум, дзе ён пра явіў ся бе 

як ме сія, Га лі лей скае 

мо ра — тут прай шла 

асноў ная зям ная част-

ка жыц ця Ісу са Хрыс та. 

Сён ня на тых мес цах, 

дзе ён быў, ста яць хра-

мы і ма нас ты ры. Але 

боль шай част кай гэ-

тыя зем лі вы куп ле ныя 

Ва ты ка нам — ор дэ нам 

фран цыс кан цаў. Рус-

кі пра ва слаў ны храм 

у гэ тай част цы Із ра і ля 

адзін — у го нар свя той 

роў на апост аль най Ма-

рыі Маг да лі ны.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Іе ру са лім.

(Пра цяг бу дзе.)
(Пра цяг, па ча так у ну ма ры 

ад 12 каст рыч ні ка)

У на ві нах час та мож на па чуць пра на пру жа ную аб ста ноў ку на Бліз кім Ус хо дзе, 

уз бро е ныя кан флік ты і ды вер сіі. Пры зна ю ся, мя не гэ та спа чат ку так са ма 

хва ля ва ла. Але толь кі да та го мо ман ту, па куль я не ака за ла ся ў біб лей скіх 

мяс ці нах. Так, уз бро е ных лю дзей у Із ра і лі ба чыць да во дзі ла ся не ад на ра зо ва. 

Але ча мусь ці ад чу ван ня не бяс пе кі ні ра зу не ўзні ка ла. Хоць наш аў то бус 

не ад нойчы пе ра ся каў гра ні цу Па лес цін скай ад мі ніст ра цыі, дзе із ра іль скія 

за ко ны не дзей ні ча юць. Сён ня мы едзем як раз у бок ра кі Іар дан, і за акном 

ужо пра міль гнуў чыр во на га ко ле ру шчыт, на якім вя лі кі мі бе лы мі лі та ра мі на 

не каль кіх мо вах на пі са на, што Із ра іль за зна хо джан не сва іх гра ма дзян на гэ тай 

тэ ры то рыі ні я кай ад каз нас ці не ня се.

СВЯ ТЫ НІ ЗЯМ ЛІ ЗА ПА ВЕТ НАЙСВЯ ТЫ НІ ЗЯМ ЛІ ЗА ПА ВЕТ НАЙ
Якія та ям ні цы ха ва юць у са бе во ды свя шчэн най ра кі Іар дан, Якія та ям ні цы ха ва юць у са бе во ды свя шчэн най ра кі Іар дан, 
ча му важ на ве даць Свя шчэн нае Пі сан не і дзе мож на па каш та ваць рыб ку Пят рача му важ на ве даць Свя шчэн нае Пі сан не і дзе мож на па каш та ваць рыб ку Пят ра

У Іар дан — з ма літ вай і бла га сла вен нем.

У гэ тай кры ні цы ад быў ся цуд з вы гнан нем ня чыс тых ду хаў. 

Пя чо ра, дзе ма лі лі ся свя ты Іл ля 
і свя ці цель Мі ка лай.


