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КА ЛЫС КА ХРЫС ТА
Дзве ты ся чы га доў та му на 

яго мес цы зна хо дзі ла ся тая 

са мая пя чо ра, дзе і на ра дзіў-

ся Ісус Хрыс тос. Ме на ві та сю-

ды ар хан гел Гаў ры іл пры вёў 

па сту хоў, каб яны маг лі па-

кла ніц ца Бо га дзі ця ці. Сю ды 

спя ша лі ся ве шчу ны з да ра мі, 

уба чыў шы не звы чай ную зор-

ку на ўзы хо дзе.

Пер ша па чат ко вы храм у 

фор ме пра ма ву голь най ба-

зі лі кі з ка ло на мі, вуз кі мі пра-

хо да мі і ал тар най част кай над 

мес цам на ра джэн ня Хрыс та 

ўз вя ла яшчэ Свя тая Але на. 

А праз не каль кі ста год дзяў 

ім пе ра тар Юс ты ні ян зра біў 

гэ ты храм яшчэ шы рэй шым. 

Та ды ж у VІ ста год дзі тут з'я-

ві лі ся рос пі сы і ма за і кі на біб-

лей скую тэ му ў ві зан тый скім 

сты лі. На жаль, сён ня за ха-

ва ла ся толь кі част ка гэ тай 

пры га жос ці. Ня гле дзя чы на 

тое, што храм Рас тва Хрыс-

то ва га адзі ны ў Із ра і лі, які ні-

вод на га ра зу не быў раз бу ра-

ны, ён заў сё ды зна хо дзіў ся ў 

цэнт ры ва ен ных па дзей. Ка лі 

ка заць пра сён няш ні пе ры яд, 

то гэ та ме на ві та ў ім, у са ка ві-

ку 2002 го да, ба е ві кі не каль кі 

тыд няў утрым лі ва лі ў якас ці 

за лож ні каў ма на хаў і мір ных 

жы ха роў. За раз част ка хра-

ма ў рыш та ван нях. Ту тэй шыя 

па тры яр ха ты прый шлі да вы-

сно вы, што па бу до ву трэ ба 

тэр мі но ва ра ман та ваць. І 

ЮНЕС КА іх у гэ тым фі нан са-

ва пад тры ма ла.

Храм Рас тва Хрыс то ва-

га ўраж вае сва і мі па ме ра мі. 

Гід Аляк санд ра звяр тае на-

шу ўва гу на ад ну з ка лон з 

дзі рач ка мі ў вы гля дзе кры жа. 

Іс нуе гіс то рыя пра тое, што 

ка лісь ці тур кі спра ба ва лі 

ўе хаць у храм на ко нях, але 

бы лі га неб на вы гна ныя з яго 

ро ем пчол, якія не ча ка на вы-

ле це лі з ка ло ны. Па лом ні кі 

спя ша юц ца па клас ці паль-

цы ў гэ тыя дзі рач кі і та кім 

чы нам атры маць бла сла-

вен не.

У хра ме за хоў ва ец-

ца цу да твор ная іко на 

Віф ле ем скай Бо жай Ма-

ці — адзі ная ў све це, дзе 

Ба га ро дзі ца ўсмі ха ец ца. 

Пад кі во там шмат да ра гіх 

упры га жэн няў — рэ ча вых 

па цвяр джэн няў не ча га 

аца лен ня. Не па да лёк ад яе 

пры ступ кі, якія вя дуць у тую 

са мую пя чо ру — мес ца на ра-

джэн ня Хрыс та. Яно па зна-

ча на на пад ло зе ў вы гля дзе 

Віф ле ем скай зор кі з над пі сам 

на ла ты ні «Тут на ра дзіў ся Ісус 

Хрыс тос ад Дзе вы Ма рыі». 

Ка лі схі ля еш ся над гэ тым 

сак раль ным мес цам, дум кі ў 

га ла ве па чы на юць мі ту сіц ца 

і штур хац ца, быц цам ба яц ца, 

што іх не па чу юць...

У ЧАР ЗЕ НА ГАЛ ГО ФУ
У Храм Уваск рэ сен ня 

Хрыс то ва га мы едзем на Уся-

ноч ную. Наш аў то бус ад' яз-

джае ад гас ці ні цы ў 10 га дзін 

ве ча ра. На ву лі цы хоць во ка 

вы ка лі. Тут на огул вель мі ра-

на цям нее.

Бо га слу жэн не па чы на-

ец ца а 12-й га дзі не, але мы 

спя ша ем ся пры ехаць ра ней, 

каб па спець да яго па чат ку ў 

Ку вук лію. Нас па пя рэдж ва лі, 

што на ро ду бу дзе шмат і за 

пра ва тра піць ту ды пер шым 

прый дзец ца па зма гац ца. Мы 

пят ля ем у паў змро ку нач но га 

ста ро га го ра да і хут ка спы-

ня ем ся пе рад хра ма вы мі ва-

ро та мі. Яны ад чы няц ца аб 

адзі нац ца тай га дзі не, трэ ба 

ча каць. Але ж мы са праў ды 

пер шыя. Па куль мы ста ім пад 

ма сіў ны мі дзвя ры ма, па чы на-

юць ад кры ва цца ганд лё выя 

па лат кі. Ту тэй шыя прад пры-

маль ні кі доб ра ве да юць, ка лі 

і на чым мож на пад за ра біць. 

Свеч кі, іко ны, ара ма тыч ны 

алей — на гэ та тут заў сё ды 

ёсць по пыт. Гэ та мож на на-

быць і ў хра ме, але не ка то-

рым усё роў на, дзе куп ляць. 

Нех та з на шых, каб ска ра ціць 

час ча кан ня, ідзе па гля дзець 

та вар. Не ўза ба ве па чы на юць 

пры бы ваць па лом ні кі, і хут ка 

ста но віц ца вель мі шмат люд-

на. Ра ду ец ца толь кі прад пры-

маль нік, які ледзь па спя вае 

аб слу гоў ваць клі ен таў.

Ва ро ты ад чы ня юц ца, і 

мы ў пра мым сэн се сло-

ва бя жым за на шым гі дам, 

каб зноў быць пер шы мі. Нас 

спра бу юць аба гнаць ін шыя, 

больш спрыт ныя. Тра піць у 

Ку вук лію мож на толь кі да па-

чат ку служ бы або пас ля. Але 

на ро ду столь кі, што лепш гэ-

та зра біць за раз. Ёсць шанц 

да ста яц ца. Мож на ўя віць са-

бе, што тут ад бы ва ец ца на 

Вя лік дзень.

Па куль стаю ў чар зе, пра-

круч ваю ў га ла ве ўсё тое, што 

рас каз ва ла пра па ка ран не 

Хрыс та Аляк санд ра. Дум кі пе-

ра но сяць на два ты ся ча год дзі 

на зад, ка лі Іе ру са лім быў у 

поў ным пад па рад ка ван ні Ры-

ма. Тут іс на ваў адзін з са мых 

па кут лі вых ві даў па ка ран-

ня — рас кры жоў ван не. Пры-

су джа ны па ві нен быў нес ці на 

са бе пе ра кла дзі ну — 50 кі ла-

гра маў. Да та го, як ён браў 

на свае пле чы гэ тую но шу, і 

ўвесь час, па куль ру хаў ся да 

мес ца па ка ран ня, з яго здзе-

ка ва лі ся і збі ва лі. Цві кі ў той 

час бы лі не тан ныя, але ка лі 

ха це лі па вя лі чыць па ку ты ча-

ла ве ка, на гэ тым не эка но мі-

лі. Іх убі ва лі так са ма пад пя-

тач ную кост ку, каб асу джа ны 

не мог са гнуць но гі. Гэ та бы ло 

вель мі па кут лі вае, пра цяг лае 

па ка ран не. Ча ла век па мі раў 

га дзі на мі і на ват су тка мі. Ка лі 

ён ка наў, це ла не зды ма лі і не 

ха ва лі. Яно ві се ла на кры жы, 

па куль сон ца не вы су шыць 

яго, а птуш кі не вы дзеў буць 

во чы. Толь кі по тым скід ва лі 

ўсё, што ад яго за ста ва ла ся, 

у смец це вую яму.

Але Іо сіф Ары ма фей скі, 

ву чань Хрыс та, той са мы, 

у до ме яко га ад бы ла ся Тай-

ная вя чэ ра, не мог да пус ціць, 

каб так абы шлі ся з це лам 

Хрыс та. Па іў дзей скіх за ко-

нах па ха ван не трэ ба бы ло 

пра вес ці да за хо ду сон ца. Ка-

лі Ісус па мёр на кры жы, ча су 

да та го, як на сту піць су бо та, 

за ста ва ла ся ма ла. Іо сіф Ары-

ма фей скі не па ба яў ся пай сці 

да По нція Пі ла та і вы ку піць 

це ла Хрыс та. А яшчэ ён ку піў 

свай му ду хоў на му на стаў ні-

ку асоб нае мес ца для па-

ха ван ня ў чу жой пя чо ры. 

За нес ці це ла ў ся мей ную 

да за ха ду сон ца не бы ло 

маг чы мым.

А ця пер уклю чай це 

фан та зію. Гал го фа ў пе-

ра кла дзе з яў рэй ска га — 

чэ рап. Ме на ві та на чэ рап і 

бы ла па доб ная гэ тая га ра. 

Лоб нае мес ца зна хо дзі ла-

ся там, дзе ад бы ва лі ся 

ма са выя па ка ран ні. Зу сім 

по бач — на «пе ра но сі-

цы» ля жаў ка мень, ку ды 

па кла лі зня та га з кры жа 

Хрыс та, зма за лі дух мя ным 

але ем і за гар ну лі ў іль ня-

ную тка ні ну. Гэ ты ка мень 

яшчэ 15 га доў да са ма га 

свай го Ус пен ня Ба га ро дзі ца 

змаз ва ла дух мя ным але ем 

і аб мы ва ла сва і мі сля за мі. 

Ка мень па ма зан ня мі ра та-

чыць да сён няш ня га дня, ён 

зна хо дзіц ца як раз на су праць 

ува хо да ў храм. З ка ме ня це-

ла пе ра но сяць у па ха валь ную 

пя чо ру, так зва ны «рот». Гэ-

та тая са мая Ку вук лія — дзе 

ад быў ся цуд Уваск рэ сен ня 

Хрыс та. За ста юц ца «вач ні-

цы». Іх функ цыю на Гал го фе 

вы кон ва лі дзве смец це выя 

ямы, ку ды скід ва лі це лы асу-

джа ных.

АГОНЬ, 
ЯКІ НЕ АБ ПАЛЬ ВАЕ

Што я ад чу ла, ка лі тра пі ла 

ўнутр Ку вук ліі? Тра пя тан не. 

Гэ та тут на Вя лік дзень ад бы-

ва ец ца цуд, які не маг чы ма 

рас тлу ма чыць з пунк ту гле-

джан ня на ву кі, — сам па са бе 

за паль ва ец ца Даб ра твор ны 

агонь. На пя рэ дад ні ў хра ме 

га сяць усе свеч кі і лам па ды, 

а са ма Ку вук лія апя чат ва-

ец ца. Пе рад тым як зай сці 

ўнутр, Па тры ярх зды мае ўсё 

сваё аб ла чэн не да пад рас ні-

ка, і па лі цыя агля дае яго, каб 

ён не пра нёс ні чо га на кшталт 

за па лак. Ра зам з Па тры яр-

хам Іе ру са лім скім у Ку вук лію 

ўва хо дзяць ар мян скі епіс кап 

і грэ час кі ар хі манд рыт. Але 

апош нія за ста юц ца ў пры-

тво ры Анё ла, каб на зі раць 

за дзе ян ня мі Па тры яр ха. 

Па куль той мо ліц ца, у хра ме 

ці шы ня. Рап тоў на па сце нах 

хра ма па чы на юць пра бя гаць 

ма лень кія бліс ка ві цы. І вось 

Па тры ярх вы но сіць за па ле-

ныя свеч кі. У Ку вук ліі ёсць 

круг лыя ад ту лі ны, праз якія 

так са ма пе ра да юць даб ра-

твор ны агонь. У пер шыя хві-

лі ны ён не апя кае, і ім на ват 

мож на ўмы вац ца.

Яшчэ адзін цуд, звя за ны з 

Даб ра твор ным аг нём, — ка-

ло на з вя лі кай рас ко лі най на 

ўва хо дзе ў храм. Гэ та па мяць 

пра тое, як у ХVІ ста год дзі ня-

бес ны агонь упер шы ню сы-

шоў не ў Ку вук ліі, а звон ку 

хра ма. У той дзень Іе ру са лім-

ска га Па тры яр ха з вер ні ка мі 

на огул не пус ці лі ўнутр хра ма 

і ён ма ліў ся пе рад за чы не ны-

мі дзвя ры ма. Агонь пырс нуў з 

ка ло ны, і свеч кі, якія тры маў 

Па тры ярх у ру ках, за па лі лі-

ся са мі са бой. Сён ня ў гэ тую 

рас ко лі ну ве ру ю чыя кла дуць 

па пер кі са сва і мі за па вет ны мі 

жа дан ня мі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, 

фо та аў та ра.

Іе ру са лім.

Рыб ка 
да па маг ла вяр нуць 

за ру чаль ны пярс цё нак
У анг лій скім го ра дзе Пен занс, граф ства Кор ну ал, 

дроб ная мар ская ры ба да па маг ла муж чы ну знай-

сці стра ча ны за ру чаль ны пярс цё нак, па ве дам ляе 

га зе та Thе Соrnіshmаn.

Зу сім ня даў-

на 44-га до вы Дэн 

Ле він пла ваў у 

мо ры. Муж чы на 

пры знаў ся, што 

звы чай на пе рад 

за плы вам зды мае 

пярс цё нак, ад нак 

гэ тым ра зам за-

быў ся тое зра біць. 

Ён пра плыў ка ля 400 мет раў і на бе ра зе вы явіў, што 

ўпры га жэн не з паль ца пра па ла. «Я раз мяс ціў у сац-

сет ках пост і па пра сіў мяс цо вых жы ха роў вяр нуць мне 

пярс цё нак, ка лі ён вы пад ко ва тра піц ца ім пад час ры бал-

кі, — рас каз вае Ле він. — Я пе ра жы ваў, та му што Уна 

(жон ка) са ма рас пра ца ва ла ды зайн пярс цён ка. Ка лі я 

ска заў ёй пра стра ту, яна так са ма за су ма ва ла».

На на ступ ны дзень су жэн цы Га ры і Эма Спайрс гу ля лі 

па мы се і па чу лі як на па верх ні плёс ка ла ся ма лень кая 

рыб ка. «Га ры ўба чыў пад не вя лі кім вы сту пам пярс цё нак, 

які зі ха цеў пад ва дой, — ка жа Ле він. — Ён мог і не за ўва-

жыць яго, ка лі б не рыб ка». Га ры раз мяс ціў фа та гра фію 

зна ход кі ў гру пе стра ча ных рэ чаў. Сяб ры Дэ на ўба чы лі 

пуб лі ка цыю і рас ка за лі яму. Як вы свет лі ла ся, Спайрс 

быў баць кам сяб роў Ле ві на і яго жон кі. «Дзя кую ўсім, 

хто па дзя ліў ся ма ім па ве дам лен нем у ся бе на ста рон цы, 

а так са ма Га ры, Эмі і ма лень кай рыб цы», — ска заў на 

за кан чэн не бры та нец.

Вя сель ны та нец... 
у пяць кі ла мет раў

У аў стра лій скім го ра дзе Нью касл, штат Но вы 

Паў днё вы Уэльс, жа ніх і ня вес та за мя ні лі вя-

сель ны та нец пя ці кі ла мет ро вай пра беж кай, па-

ве дам ляе га зе та Bіrmіnghаm Mаіl.

Лу і за і Уіл Гард нер па зна ё мі лі ся ў 2015 го дзе на трэ ні-

роў цы ў мяс цо вым бе га вым клу бе. Да та го мо ман ту муж-

чы на зна хо дзіў ся ў ад но сі нах, а жан чы на раз во дзі ла ся з 

му жам. Паў та ра го да па ра прос та сяб ра ва ла. Муж чы на 

ад зна чыў, што іх аб' яд на лі су мес ныя пра беж кі.

Аў стра лі ец пра па на ваў Лу і зе па жа ніц ца ў 2018 го дзе 

пад час су мес на га ад па чын ку. «Мы ха це лі аб' яд наць на-

шу лю боў да бе гу, сяб роў і сям'ю, — рас каз вае Уіл. — 

Ме на ві та бег звёў нас, і мы ха це лі, каб ён пры сут ні чаў на 

вя сел лі. Мы вы ра шы лі ад мо віц ца ад вя сель на га тан ца, 

а за мест гэ та га зла дзіць за бег», — ад зна чыў жа ніх. 

Вя сел ле ад бы ло ся а сё май ра ні цы, гас цей па пра сі лі 

на ўра чыс тасць апра нуц ца ў спар тыў ным сты лі. Пас-

ля цы ры мо ніі шлю бу муж і жон ка на кі ра ва лі ся на пя ці-

 кі ла мет ро вы за бег ра зам з 622 людзь мі, якія рэ гу ляр на 

трэ ні ра ва лі ся ра ні цай. Пас ля за бе гу жа ніх і ня вес та зла-

дзі лі для гас цей свя точ ны сня да нак у пар ку. За ка ха ныя 

пры зна лі ся, што на ар га ні за цыю вя сел ля вы дат ка ва лі 

ўся го 2,1 ты ся чы фун таў стэр лін гаў.

Ту рыс ты 
па ле зуць у клет кі

У На цы я наль ным пар ку ПАР уста наві лі клет кі 

для ту рыс таў, якія да зво ляць ім па блі зу сфа та-

гра фа ваць дзі кіх жы вёл, па ве дам ляе Thе Sun.

Аў та ры ідэі — даб ра чын ная ар га ні за цыя 

GG Соnsеrvаtіоn — за пус ці лі «ат рак цы ён» з мэ тай пры-

цяг нен ня срод каў дзе ля до гля ду за льва мі, якія спа чат ку 

ўтрым лі ва лі ся ў ня во лі. «Мы вы ра шы лі, што ка лі б у нас 

тут бы лі спе цы яль ныя пра фе сій ныя клет кі, мы маг лі б 

пры цяг нуць больш фа то гра фаў», — рас тлу ма чы ла ва-

лан цёр ка Сю за на. Яна так са ма да да ла, што са мі жы вё-

лы з ці каў нас цю агля да юць клет кі і ча сам за скок ва юць 

на іх па ўлас ным жа дан ні, і ў гэ ты час па да рож нік, які 

зна хо дзіц ца ўнут ры, мо жа зра біць фа та гра фіі з не звы-

чай ных ра кур саў. Праў да, па трэб на мець да во лі доб рыя 

нер вы і вы трым ку.

Іван КУ ПАР ВАС.

На свае во чыНа свае во чы СВЯ ТЫ НІ 
ЗЯМ ЛІ ЗА ПА ВЕТ НАЙ

Ад куль бя рэц ца Даб ра твор ны агонь і з якой іко ны ўсмі ха ец ца Бо жая Ма ці 
Ад ной чы на во чы тра пі ла кар цін ка з Біб лі яй і под-

пі сам пад ёй: «Пе рад тым, як па чаць ка рыс тац ца 

жыц цём, па чы тай ін струк цыю да яго». У Іе ру са-

лі ме ра зу ме еш, што чы таць гэ тую «ін струк цыю» 

ў мес цы яе па хо джан ня пра сцей. Ра ні цай, ка лі Віф-

ле ем яшчэ толь кі пра чы наў ся, мы ўжо бы лі на лі-

тур гіі ў хра ме Рас тва Хрыс то ва га.

(Заканчэнне. Па ча так у ну ма рах ад 12 і 19 каст рыч ні ка.)

Ге ор гій Пе ра ма га но сец адзін 
з уша на ва ных свя тых у Із ра і лі. 

Zамор'еZамор'е







Ка ло на, з якой 
у ХVІ ста год дзі 

сы шоў 
Даб ра твор ны агонь.


