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Узы хо джан не 
на Гал го фу

У Свя той зям лi ўсю ды, 

дзе пра хо дзiў жыц цё вы 

шлях Хрыс та, ста яць хра мы 

i ма нас ты ры. На га ры Фа вор 

зна хо дзiц ца аж два ма нас ты-

ры — ка та лiц кi i пра ва слаў-

ны. Ста ра жыт ная га ра нi бы 

ство ра на са мой пры ро дай 

для асаб лi вых па дзей: по бач 

з ёю ня ма iн шых па доб ных

уз вы шшаў. Звер ху ад кры ва ец-

 ца цу доў ны вiд на блi жэй-

 шыя на се ле ныя пунк ты Га-

лi леi. Ад сюль уся го не каль кi 

кi ла мет раў да го ра да На за-

рэт, дзе прай шло ма лен ства 

Хрыс та. Ме на вi та ад туль яго 

ма цi i iн шыя вуч нi ба чы лi 

тое са мае не зям ное свят-

ло, якое сы хо дзi ла ў дзень, 

ка лi Хрыс тос па ка заў гэ ты 

цуд тра iм сва iм най блi жэй-

шым вуч ням — Iа а ну, Яка ву i 

Пят ру. Ад сюль, з гэ тай га ры, 

i па ча ло ся яго ах вяр нае ўзы-

хо джан не на Гал го фу.

Ста ра жыт ныя лю дзi пра-

во дзi лi сваё жыц цё ў да ро зе. 

Кож ны жы хар Iз ра i ля па вi-

нен быў па бы ваць у Iе ру са-

лi ме як мi нi мум раз на год, а 

ле пей тры. Мы ж амаль га-

дзi ну едзем з Вiф ле е ма да 

гэ та га мес ца. Да ро га вя дзе 

ў бок Iар да нii, з якой Iз ра iль 

у на пру жа ных ад но сi нах. Мы 

ўвесь час ру ха ем ся ўздоўж 

гра нi цы, i тэ ле фон ная су-

вязь то знi кае, то зноў з'яў-

ля ец ца. За не каль кi дзён 

зна хо джан ня ў гэ тай кра i не 

мы ўжо пры вык лi да та го, 

што боль шасць ту тэй шых 

мяс цiн на гад вае вы па ле ныя 

сон цам пус тэ чы. Але сён ня 

ўсё iнакш. За вок на мi аў то-

бу са пра плы ва юць зя лё ныя 

аазi сы. «Збож жа выя ней кiя? 

А мо жа, ку ку ру за?» — спра-

бу ем ра за брац ца з су сед кай. 

З iн ша га бо ку, якая ку ку ру за 

i збож жа выя мо гуць быць у 

апа ле ным сон цам Iз ра i лi? 

Аказ ва ец ца, мо гуць.

— Гэ та не прос та ўрад-

лi вая да лi на, тут Iсус ва дзiў 

сва iх вуч няў, рас каз ва ю чы 

пра зяр нят ка гар чы цы, — ка-

жа на ша гiд Аляк санд ра. — 

Тут ён у су бо ту збi раў ка лас-

кi i пе ра цi раў iх. Тут i ця пер 

вы рошч ва юць збож жа выя. 

Та му, ка лi бу дзе це чы таць 

прыт чы пра хлеб, зяр нят-

кi, згад вай це ме на вi та гэ ты 

паў ноч ны ра ён. Iз рэ ель скую 

да лi ну яшчэ на зы ва юць да-

лi най кры нiц.

Пра яз джа ем мi ма план та-

цыi з ба воў най.

— У ча сы жыц ця Хрыс та 

тут i лён вы рошч ва лi, — ка жа 

Аляк санд ра. — Па мя та е це 

па ха валь ныя па кры ва лы, у 

якiя за ва роч ва лi па мер лых? 

I ба воў ны шмат бы ло, ця пер 

за ста ла ся толь кi тэх нiч ная,

а лё ну на огул ня ма. Уся 

пра мыс ло васць за ся ро джа на 

на пры бя рэж жы, а гэ ты ра ён 

лi чыц ца сель ска гас па дар-

чым. Ба воў на рас це тут не 

са мая якас ная, ёй да лё ка да 

фер ган скай. Ту тэй шая iдзе 

для па трэб ар мii. А тыя ж ку-

 ку ру за i сла неч нiк пе ра пра-

цоў ва юц ца на кам бi кар мы.

Зя лё ныя на са джэн нi за 

вок на мi змя ня юц ца жы лы мi 

па бу до ва мi, па да ро зе су-

стра ка ец ца шмат мi на рэ таў. 

Але гiс то рыю не сха ва еш. 

Наз вы на се ле ных пунк таў 

ка жуць са мi за ся бе. На-

прык лад, го рад Бейт-Шэ ан, 

якi мы пра яз джа ем, у Бiб-

лii згад ва ец ца як Скi фа по-

лiс. Або вёс ка На iн, дзе Iсус 

уваск рэ сiў удо вi на га сы на. 

Ве да ю чы гэ та, ра зу ме еш, 

што на сель нiц тва тут ка лiсь-

цi бы ло iн шай ве ры.

Да лi на вой наў
Iз рэ ель скую да лi ну на зы-

ва юць не толь кi ўрад лi вай, 

але яшчэ i да лi най вой наў, 

за яе тут па ста ян на iш лi 

баi. Гор ны хры бет Гiль боа 

па мя тае жорст кi па яды нак 

бу ду ча га ца ра Да вi да з фi-

лi стым ля нi нам Га лi я фам. 

Да вiд, да та го як стаць ца-

ром, па свiў аве чак i iг раў на 

лi ры. Ён ве рыў у Праў дзi ва га

Бо га i што той не па кi не яго. 

Ка лi ён па чуў з бо ку ва ро жа-

га асiл ка кпi ны ў бок вой ска 

Са ула, дзе слу жы лi ў тым лi-

ку i яго бра ты, не па ба яў ся 

пры няць вы клiк i, пры зваў-

шы ўсю моц Праў дзi ва га Бо -

га, пе ра мог волата.

А ка лi ў гэ тай да лi не за гi-

нуў цар Са ул ра зам са сва i -

мi сы на мi, Да вiд аплак ваў

iх і ска заў, што за гi ну лi най-

леп шыя. Усе на ва коль ныя 

па се лi шчы бы лi на зва ны 

iм ёна мi дзя цей ца ра Са ула, 

на прык лад, кi буц Ме рау. 

У гэ тых мяс цi нах пра па ве-

да ва ла пра ро чы ца Дэ бо ра 

i на тхня ла на рат ны подз вiг 

пал ка вод ца Ва ра ка. Па яе 

па ра дзе ён вёў сва iх во i наў у 

бой. Дэ бо ра ўма ца ва ла яго, 

iш ла на пе ра дзе, бi ла ў ба ра-

бан, i во i ны пе ра маг лi вой скi 

Сiс ры. Па сё лак Да бу рыя, якi 

зна хо дзiц ца ка ля пад нож жа 

га ры Фа вор, як раз i на гад-

вае пра тую са мую пра ро-

чы цу Дэ бо ру. «Лю дзi мо гуць

па мя няць дзяр жаў ную 

пры на леж насць, ве ру, але ка лi 

за хоў ва юц ца наз вы, ра зу ме-

еш, што бы ло пер ша па чат-

ко ва», — яшчэ раз на гад вае 

Аляк санд ра пра тое, што нi-

чо га сха ваць або пе ра пi саць 

не маг чы ма.

Га ра свят ла
«Фа вор» на iў ры це — свят-

ло, га ра свят ла. Са ма наз-

ва пры вяз вае да па дзеi. Яе 

яшчэ на зы ва юць га рой Пра-

аб ра жэн ня. Яна бы ла ўша-

на ва ная ў тым лi ку i ты мi, 

хто па кла няў ся грэ час кiм 

ба гам. Ка лiсь цi на вер се быў 

храм ча соў языч нiц тва, пры-

све ча ны Зеў су. Га ра Сi най 

ад сюль да лё ка, але пад час 

свя та Пра аб ра жэн ня пра яе 

так са ма згад ва ец ца. Тыя 

са мыя дзе сяць за па ве дзяў, 

якi мi мы па вiн ны кi ра вац ца 

ў сва iм жыц цi, бы лi да дзе ны 

Ма i сею ме на вi та на га ры 

Сi най. Ка жуць, Ма i сей знеш не

быў не са мым пры го жым ча-

ла ве кам, на яго тва ры бы лi 

на пi са ны ўсе за га ны, але ка лi 

ён спус цiў ся з га ры Сi най, то 

быў ахоп ле ны та кiм ззян нем, 

што лю дзi па да лi на ка ле нi 

ў стра ху i глы бо кай па ша не. 

На Сi наi Май сей атры маў за-

па ве дзi Бо жыя, а на Фа во ры 

вуч нi Хрыс та па чу лi во лю Ай-

ца Ня бес на га. Ён за свед чыў 

Iсу са як сы на лю ба га i за га-

даў: «Яго слу хай це»...

З вок наў аў то бу са доб ра 

вi даць дзве па бу до вы на вяр-

шы нi га ры — ад на двух' ярус-

ная з се раб рыс тым да хам —

гэ та ка та лiц кi ма нас тыр, —

дру гая, кры ху нi жэй шая, з 

чыр во ным ча ра пiч ным да-

хам — ма нас тыр Iе ру са лiм-

 ска га пра ва слаў на га па тры яр-

 ха ту. Вя лi кi хра ма вы комп-

 лекс у iмя Хрыс та i све дак 

Пра аб ра жэн ня — апост алаў 

Пят ра, Яка ва i Iа а на — быў 

пер ша па чат ко ва па бу да ва ны 

свя той роў на апост аль най ца-

ры цай Але най, ма цi рым ска-

га iм пе ра та ра Кан стан цi на I 

Вя лi ка га. Ён зна хо дзiў ся як-

раз ва кол мес ца, дзе ад бы-

ло ся Пра аб ра жэн не Гас под не. 

Яго, як i iн шыя куль та выя

па бу до вы ча соў ца ры цы Але-

ны i iм пе ра та ра Кан стан цi на, 

раз бу ры лi му суль ма не.

У ХI ста год дзi кры жа нос-

цы па бу да ва лi на гэ тым мес-

цы храм-крэ пасць, але пас-

ля iх сы хо ду зноў усё бы ло 

раз бу ра на. I толь кi ў ХIХ ста-

год дзi вяр шы ню па чы на юць 

ад наў ляць — ка то лi кi на ма-

ган ня мi ор дэ на фран цыс-

кан цаў, пра ва слаў ныя —

ма на ха Iры нар ха, які знай-

шоў мес ца, дзе ста яў ал-

тар вi зан тый ска га хра ма 

i па чаў вес цi там служ бы. 

Мяс цо васць бы ла не вель-

мi бяс печ ная. Сю ды час та 

за хо дзi лi ка ча выя пля мё ны, 

ра ба ва лi i за бi ва лi лю дзей. 

Але па дзвiж нiц кi лад жыц ця 

ма на ха вы клi каў па ва гу ва 

ўсiх, у тым лi ку i ў за хоп нi каў. 

По тым да Iры нар ха да лу-

чыў ся яшчэ адзiн ве ру ю чы, 

а ка лi ў па тры яр ха ту з'я вi лi ся 

срод кi, учас так быў вы куп ле-

ны. З гэ та га мо ман ту па чы-

на ец ца гiс то рыя бу даў нiц тва 

царк вы i ма нас ты ра.

Фа вор у ду шы 
кож на га з нас

Вы шы ня га ры — 588 мет-

раў над уз роў нем мо ра. Ка-

лiсь цi на яе вя лi 4280 пры сту-

пак. Сён ня мож на пад няц ца 

па вiн та вой да ро зе пеш шу, 

але боль шасць па лом нi каў 

ад дае пе ра ва гу мi нi-бу сi кам. 

Не каль кi хвi лiн — i ты ўжо на 

га ры. Аў то бу сы iдуць ту ды 

адзiн за ад ным. Мы так са ма 

вы бi ра ем гэ ты спо саб пе ра-

мя шчэн ня. Але ка лi пад' яз-

джа ем да мес ца па сад кi, па-

чы на ем хва ля вац ца. На ро ду 

шмат — па спець бы. Ма нас-

тыр пра цуе не каль кi га дзiн 

у дзень, а по тым за кры ва ец-

 ца. Але нам шчас цiць. 

Па куль ча ка ем сва ёй чар гi, 

агля да ем мяс цо васць. Тут 

не вя лiч кi му зей пад ад кры-

тым не бам са ста ра даў нi мi 

прад ме та мi бы ту, су ве нiр ная 

кра ма, ка вяр ня.

Аляк санд ра iн струк туе, як 

па во дзiць ся бе ў ма нас ты ры, 

дзе ста вiць свеч кi, да якой 

iко ны пры клас цi ся. У ма нас-

ты ры зна хо дзiц ца i ма гi ла 

за сна валь нi ка Iры нар ха. Ён, 

да рэ чы, быў пас ля доў нi кам 

сла ву та га стар ца Па iсiя Ве-

лiч коў ска га. Унут ры хра ма 

зна хо дзiц ца iко на Не ўвя-

даль ны цвет — тая са мая, 

якую яшчэ на зы ва юць iко най 

з бу тэль кi: у 1959 го дзе ка ля 

бе ра гоў Яфы ры ба кi зла вi лi 

бу тэль ку з iко най, на дру ка-

ва най на па пе ры. У бу тэль-

цы так са ма бы ла за пiс ка, 

якая за клi ка ла ад даць iко ну 

свя шчэн нi ку на га ру Фа вор. 

Па жа дан не бы ло вы ка на нае. 

У нас так са ма бы ла маг чы-

масць пры клас цi ся да гэ та га 

аб ра за. На iм шмат ме та лiч-

ных плас цi нак, якiя свед-

чаць, што ка мусь цi iко на да-

па маг ла вы ле чыц ца. Га лоў-

нае — го ра ча ў гэ та ве рыць i 

ма лiц ца. Фа вор — тое са мае 

мес ца, дзе ча ла век ума цоў-

ва ец ца ў ве ры i атрым лi вае 

жыц цё выя сi лы.

P.S.

Па на род ных пры кме тах, 

на свя та Пра аб ра жэн ня ад-

бы ва ец ца i так зва нае пе-

ра тва рэн не пры ро ды. Гэ та 

пер шы зва но чак, што на блi-

жа ец ца во сень. Сё ле та пры-

ро да нас па ра да ва ла вель мi 

доб рым ура джа ем яб лы каў. 

Ка жуць, што са мы каш тоў ны 

смак яны на бы ва юць ме на вi-

та сён ня, пад час вя лi ка га свя-

та. У гэ ты дзень пла ды асвя-

ча юц ца ў царк ве. Не ка то рыя 

лi чаць, што да Пра аб ра жэн ня 

яб лы кi но ва га ўра джаю ес-

цi нель га. У гэ тым, на пэў на, 

неш та ёсць — асаб лi ва ка лi 

зга даць ста ра за па вет ную гiс-

то рыю пра Ада ма i Еву.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ,

фо та аў та ра.

Пра аб ра жэн не 
з па хам яб лы каў
Як сён ня вы гля да юць мяс цi ны, дзе за гi нуў бiб лей скi цар Саул 

са сва i мi сы на мi, а бу ду чы цар Да вiд пе ра мог Га лi я фа,
i якiя тай ны за хоў ва юц ца ў ма нас ты ры на га ры Фа вор Праў дзi вы Бог жа дае нам най леп ша га.

Сён ня пра ва слаў ныя ад зна ча юць ад но з вя лi кiх рэ лi гiй-

ных свят — Пра аб ра жэн не Гос па да. Як свед чыць бiб-

лей ская гiс то рыя, цуд ад быў ся ў Га лi леi на га ры Фа вор. 

Ле тась у каст рыч нi ку пад час сва ёй ванд роў кi па Iз ра i лi 

я гля дзе ла з той са май га ры на на ва коль ныя мяс цi ны i 

спра ба ва ла ўя вiць са бе, як усё гэ та ад бы ло ся. «Пад час 

ма лiт вы на га ры Фа вор тры вуч нi Iсу са Хрыс та — Пётр, 

Якаў i Iа ан — уба чы лi, як На стаў нiк змя нiў ся: праз 

шэсць дзён узяў Iсус Пят ра, Яка ва i Iа а на, бра та яго-

на га, i ўзвёў iх на га ру вы со кую ад ных, i пе ра мя нiў ся 

пе рад iмi, i за ззя ла аб лiч ча Яго нае, як сон ца, а ўбран не 

Яго нае ста ла бе лае, як свят ло» (Мц 17:1-2).

У Iз рэ ель скай да лi не рас туць i ку ку ру за, i как ту сы.

На тэ ры то рыi ма нас ты ра.

Ка ля цу да дзей най iко ны.


	19zni-12_optim

