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ЯК ЦАРК ВА 
СТА ЛА МЯ ЧЭЦ ЦЮ

Пас ля Уваск рэ сен ня Ісус Хрыс-
тос не раз з'яў ляў ся сва ім вуч ням, 
ума цоў ва ю чы іх ве ру і рых ту ю чы 
да Са шэс ця на іх Свя то га Ду ха 
(Пя ці дзя сят ні цы), а ў дзень Ушэс ця 
са браў апост алаў на га ры Елеон-
скай, бла сла віў і... уз нёс ся на не-
ба. «Ён пад ня ўся на ва чах у іх, 
і воб ла ка ўзя ло Яго з ва чэй іх ніх. 
І ка лі яны гля дзе лі на не ба, пад час 
узы хо джан ня Яго, рап там ста лі пе-
рад імі два му жы ў бе лым адзен ні 
і ска за лі: му жы Га лі лей скія! Што 
вы ста і це і гля дзі це на не ба? Гэ ты 
Ісус, што ўзнёс ся ад вас на не ба, 
прый дзе гэ так са ма, як вы ба чы лі 
Яго, ка лі ўзно сіў ся на не ба», — так 
га во рыц ца ў Но вым За па ве це пра 
гэ ту па дзею...

«Сто пач ка» — храм Ушэс ця 
Гас под ня га — ме на ві та тое мес-
ца, дзе ўсё гэ та ад бы ло ся. Сён ня 
ён з'яў ля ец ца мя чэц цю і зна хо дзіц-
ца пад кі ра ван нем іе ру са лім ска га 
іс лам ска га са ве та ВАКФ, які кі руе 
му суль ман скі мі свя ты ня мі на Хра-
ма вай га ры. 364 дні ў го дзе яны 
бя руць з хрыс ці ян па пяць шэ ке ляў 
за ўва ход, і толь кі на свя та Ушэс-
ця Гас под ня га сю ды мож на зай сці 
бяс плат на. У гэ ты дзень му суль ма-
не да зва ля юць пра ва слаў ным свя-
шчэн ні кам здзяйс няць тут служ бу 
на пе ра соў ных ал та рах. Мы за ві-
та лі сю ды ле тась у кан цы ве рас ня, 
та му да вя ло ся рас ка шэ ліц ца. У на-
шым рас па ра джэн ні бы ло зу сім 
ма ла ча су: у 16.00 ме ла па чац ца 
служ ба і нам трэ ба бы ло б па кі-
нуць свя тое мес ца.

Каб усё бы ло зра зу ме ла, на ша 
гід Аляк санд ра ро біць не вя лі кі эк-
скурс ў гіс то рыю. На мес цы Ушэс ця 
Хрыс та роў на апост аль ная ца ры-
ца Але на Кан стан ці но паль ская ў 
ІV ста год дзі па ста ві ла не звы чай ны 
храм — Ім ва мон, што ў пе ра кла-
дзе з грэ час кай мо вы азна чае «на 
вы шы ні». Ён быў круг лы і без ку-
па ла, каб лю дзі ба чы лі не ба, ку ды 
на ва чах Бо жай ма ці і апост алаў 

уз нёс ся Гас подзь. Ка мень з ад бі-
тай на ім ступ нёй ле вай на гі Ісу са 
быў акру жа ны за ла той ра шот кай. 
У сё мым ста год дзі Ім ва мон раз-
бу ры лі пер сы. Су час ная кап лі ца 
Ушэс ця Гас под ня га ство ра на ў 
эпо ху кры жа нос цаў. Над ка ме нем 
Уз ня сен ня яны па ста ві лі не вя лі кую 
вась мі гран ную кап лі цу. Ва кол яе 
ўзве дзе на двух мет ро вая ка мен ная 
ага ро джа. У ХІІ ста год дзі сул тан 
Са лах ад-Дзін, які, у сваю чар гу, 
за ва я ваў Свя ты Го рад, аб вяс ціў 
мес ца Ушэс ця Ісу са свя ты няй іс ла-
му, бо Іса з'яў ля ец ца ша на ва ным 
пра ро кам му суль ман.

Унут ры кап лі цы, акра мя ка-
ме ня са сле дам Гос па да, бо лей 
ні чо га ня ма — ні ікон, ні лам пад. 
Схі ля еш ся над свя тым мес цам з 
па чуц цём глы бо кай па ша ны. Кра-
на еш паль ца мі след і да кан ца не 
мо жаш усвя до міць, што ме на ві та 
тут больш за два ты ся ча год дзі та-
му ад быў ся най вя лік шы цуд. Але 
трэ ба іс ці: Аляк санд ра на гад вае, 
што наш час скон чыў ся. Фа та гра-
фу ем ся на па мяць і спя ша ем ся на 
вы хад. Не ма гу ўтры мац ца, каб не 
ку піць у ара ба пры го жы ма ляў ні чы 
аль бо м пра Свя тую зям лю: вель мі 
хо чац ца хоць у дум ках час ад ча су 
вяр тац ца сю ды. Мес ца Уз ня сен ня 

Гас под ня га — са мы вы со кі пункт 
у Іе ру са лі ме: ка ля 800 мет раў над 
уз роў нем мо ра.

МЕС ЦА ЗЛУ ЧЭН НЯ 
З БО ГАМ

Асаб лі ва доб ра апы нуц ца на 
Еле о не на за ха дзе сон ца, ка лі пра-
мя ні ўжо не пя куць так бяз лі тас на, 
а пя шчот на ахі на юць пры ем ным 
цяп лом.

— Дзве ты ся чы га доў та му 
Мас ля ніч ная га ра бы ла за ме жа-
мі Іе ру са лі ма, — рас каз вае Аляк-
санд ра. — Ме на ві та з яе пас ля 
су свет на га па то пу пры нёс Ною 
га лін ку го луб. Тут зна хо дзіў ся ал-
тар бо гу Ва лу, на якім пры но сі лі ся 
ча ла ве чыя ах вя ры. Вал га ла бы ла 
ра за рва ная, ка лі ру ку Аў ра а ма, які 
ха цеў пры нес ці свай го сы на ў ах-
вя ру, пры пы ніў Ар хан гел Гаў ры іл. 
Да рэ чы, пер шы ка мень, які быў 
кі ну ты Ства раль ні кам у без дань 
ха о су, — вяр шы ня гэ тай га ры.

На за ход ніх і паў днё вых схі лах 
Мас ля ніч най га ры раз ме шча ны 
ста ра жыт ныя яў рэй скія мо гіл кі, 
якім не ад на ты ся ча га доў. Пер-
шыя па ха ван ні, як свед чыць гіс-
то рыя, па ча лі ся тут яшчэ ў эпо ху 
Пер ша га хра ма, па бу да ва на га ца-
ром Са ла мо нам. Аляк санд ра, якая, 
зда ец ца, ве дае Біб лію як свае пяць 
паль цаў, цы туе пра ро ка За ха рыю: 
«...у кан цы дзён Ме сія ўзы дзе на 
Мас ля ніч ную га ру і ад туль, па гу ку 
тру бы Іе зэ кі і ля, пач нец ца ўваск рэ-
сен не мёрт вых...»

Ця пер на га ры на ліч ва ец ца не 
менш за 150 000 ма гіл, не ка то рым 
з іх пры піс ва ец ца на ват да чы нен не 
да ста ра за па вет ных пер са на жаў, 
у пры ват нас ці, Аве са ло ма — сы на 

ца ра Да ві да. Ка жуць, што ца на за 
мес ца на гэ тых мо гіл ках па чы на-
ец ца ад 25 000 до ла раў.

СЛЯ ДЫ 
БА ГА РО ДЗІ ЦЫ

Яшчэ ад но сак раль нае мес ца, 
ку ды нас вя дзе наш гід, — Спа-
са-Уз ня сен скі жа но чы ма нас тыр. 
Ме на ві та тут ста я ла Бо жая ма ці 
і на зі ра ла Уз ня сен не свай го Сы-
на. Ма нас тыр зна хо дзіц ца не па-
да лёк ад «Сто пач кі», і мы ідзём 
ту ды пеш шу. Аляк санд ра ра іць не 
ад ста ваць і мац ней тры маць сум кі. 
Яна іра ніч на ад зна чае, што гэ та 
зям ля свя тая, але, на жаль, не свя-
тых. Тут жы ве вель мі роз нае па 
сва іх по гля дах, ве ры і стаў лен ні 
да ма ра лі на сель ніц тва. Не вя до ма 
ча го мож на ча каць і ад спрыт най 
араб скай дзят вы, якая з кры ка мі 
но сіц ца пад сце на мі біб лей скіх 
свя тынь.

Спа са-Уз ня сен скі храм або, 
як яго яшчэ на зы ва юць, «Свя тая 
Са фія», па бу да ва ны ў ХІХ ста-
год дзі па пра ек це ар хі манд ры та 
Ан то нія Ка пус ці на. Гэ та рус кі па-
дзвіж нік, які па кла па ціў ся ў свой 
час ума ца ваць на Бліз кім Ус хо дзе 
па зі цыі Рус кай пра ва слаў най царк-
вы. Дзя ку ю чы яму тут бы лі на бы-
тыя шмат лі кія зя мель ныя ўчаст кі. 
Ар хі манд ры та па раў ноў ва юць з 
Мі хай лам Ла ма но са вым. Апош ні 
быў са ма род кам з хал ма гор скіх 
ся лян, а Ан то ній Ка пус цін на ра-
дзіў ся ў вёс цы Бу ту ры на пад Пер-
мю. Скон чыў Кі еў скую ду хоў ную 
ака дэ мію, слу жыў у Афі нах, Кан-
стан ці но па лі. По тым яго пры зна-
чы лі на чаль ні кам рус кай ду хоў най 
мі сіі ў Іе ру са лі ме. Па лес ці най та ды 
ва ло да лі тур кі, і пра да ваць зям лю 
ін ша зем цам за ба ра ня ла ся. Але 
Ка пус цін ба чыў, як яе тут скуп ля-
юць ка то лі кі і пра тэ стан ты на імя 
ту рэц кіх пад да ных, і стаў ра біць 
тое ж са мае на свай го сяб ра Яка-
ва Ха ле бі. «Учас так на Еле он скай 
га ры ён на быў так, — рас каз вае 
Аляк санд ра. — Араб скія дзе ці, 
якія ў той час так са ма тут бе га-
лі, пра да ва лі ней кія ка мень чы кі. 
Ар хі манд рыт ку піў адзін і ўба чыў, 
што ён уяў ляе са бой ад бі так ста-
ра даў няй ма за і кі. Па пра сіў дзя цей 
па ка заць мес ца, дзе яны яго ўзя лі. 
Тыя, вя до ма, па ка за лі, але за кры-
ху боль шыя гро шы. Ай цец Ан то ній 
стаў рас чы шчаць мес ца і ўба чыў 
рэшт кі ві зан тый ска га хра ма. Ён 
ад ра зу ж на быў гэ ты ўчас так і пра-

вёў ар хеа ла гіч ныя да сле да ван ні. 
По тым па бу да ваў храм і дом для 
па лом ні каў».

Па мёр ар хі манд рыт у 1894 го-
дзе і быў па ха ва ны ў па бу да ва-
ным ім са бо ры. У хра ме сён ня 
зна хо дзіц ца шмат каш тоў ных ікон 
і ма шча ві коў. А аб раз Ба га ро дзі-
цы Ско ра па слуш ні цы лі чыц ца тут 
цу да дзей ным.

Ка ля хра ма ста іць тая са мая 
«Рус кая свеч ка» — зва ні ца вы шы-
нёй 64 мет ры. Свеч кай яна за вец ца 
та му, што па ды ма ец ца вы со ка над 
Еле он скай га рой і яе звон чу ваць 
да лё ка за яе ме жа мі. Спе цы яль на 
для гэ тай зва ні цы ў Маск ве быў 
ад лі ты звон ва гой 308 пу доў, які ў 
1885 го дзе да ста ві лі на па ра хо дзе 
«Кар ні лаў» з Адэ сы ў Яфу. Мэр 
Іе ру са лі ма, пра ва вер ны му суль ма-
нін, здзі віў ся, што рус кія пры вез лі 
звон у яго Эль-Кудс (наз ва Іе ру са-
лі ма на араб скай мо ве. — «Зв.»). 
Му суль ма не не пры зна юць зва ноў, 
на ват лі чаць, што яны па гра жа-
юць іс ла му. Да па ма гаць у да стаў-
цы мэр ад мо віў ся — ска заў: ка лі 
трэ ба, ня сі це на ру ках. Ма наш кі 
па ста ві лі звон на бяр вен не і па ка-
ці лі. Ад лег ласць 50 кі ла мет раў ад 
Яфы да Іе ру са лі ма яны пе ра адо-
ле лі за ты дзень.

На ша га гі да мож на слу хаць бяс-
кон ца, як і лю ба вац ца ту тэй шы мі 
мяс ці на мі. Гля дзіш на гэ та на ўсе 
во чы — хо чац ца на брац ца гэ тай 
пры га жос ці на ўсё ас тат няе жыц-
цё, каб по тым пес ціць ду шу цёп-
лы мі ўспа мі на мі. За трым лі ва ем ся 
ка ля ба ка вой сця ны Спа са-Уз ня-
сен ска га хра ма, дзе ў ага ро джа-
най ні шы за хоў ва ец ца ка мень, на 
якім ста я ла Ба га ро дзі ца, ка лі Сын 
Бо жы ўзно сіў ся на не ба.

На тэ ры то рыі ма нас ты ра зна хо-
дзіц ца так са ма не вя лі кая кап лі ца 
ў го нар Свя то га Іа а на Хрыс ці це ля. 
Мы ідзём да яе праз сад з мност-
вам кве так у гарш ках. Кап лі ца 
па бу да ва на на мес цы пер ша га і 
дру го га зна хо джан ня Гла вы Свя-
то га. Аляк санд ра рас каз вае, што 
ме на ві та тут жон ка ака но ма Іра да 
Ан ці пы за ка па ла ўсе ча ную га ла ву 
Пра ро ка і Хрыс ці це ля Ісу са. Іра ды-
я да, ка лі атры ма ла на та лер цы га-
ла ву Іа а на Хрыс ці це ля, спу жа ла ся, 
бо га ла ва пра цяг ва ла га ва рыць і 
вы кры ваць яе з Іра дам. Яна за га-
да ла пры вез ці га ла ву сю ды, у за-
га рад ную іе ру са лім скую рэ зі дэн-
цыю Іра да. А як ад бы ло ся пер шае 
і дру гое зна хо джан не Гла вы Свя-
то га, свед чыць над піс на араб скай 
мо ве. Ён сцвяр джае, што ма на хаў 
сю ды пры вёў сам ар хан гел Гаў-
ры іл. На мес цы, дзе зна хо дзі ла ся 
га ла ва пра ро ка, за ха ва ла ся ста-
ра даў няя ма за і ка.

Біб лей ская зям ля за хоў вае яшчэ 
шмат ці ка вых гіс то рый, якія мож на 
рас каз ваць бяс кон ца. «Сто пач ка» і 
Спа са-Уз ня сен скі ма нас тыр — ме-
на ві та тыя мес цы, якія на гад ва юць 
пра цуд, што ад быў ся на зям лі 
больш за дзве ты ся чы га доў та-
му. Ушэс це — ад но з най вя лік шых 
два на дзя ся тых свят, якія ад зна ча-
юць на пра ця гу го да пра ва слаў ныя 
вер ні кі. У на ро дзе яго тра ды цый на 
звяз ва юць з ура джа ем і рос там: 
лі чы ла ся, што з гэ та га дня па чы-
на ец ца роск віт вяс ны і пе ра ход да 
ле та. У со рак дзён па між Вя лі ка-
днем і Ушэс цем асаб лі ва ша на ва лі 
жаб ра коў і хво рых лю дзей. За ба ра-
ня ла ся кі даць смец це і пля ваць на 
ву лі цу, та му што не зна рок мож на 
бы ло тра піць у Хрыс та, які пры хо-
дзіць да лю дзей пад вы гля дам ча-
ла ве ка, што про сіць да па мо гі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра.

Іе ру са лім.

За піс кі па лом ні цыЗа піс кі па лом ні цы КА МЕНЬ УЗ НЯ СЕН НЯ, 
«СТО ПАЧ КА» І «РУС КАЯ СВЕЧ КА»

«Сто пач ку» хрыс ці я не мо гуць на вед ваць толь кі за гро шы.

Ка мень з ад бі тай на ім ступ нёй ле вай на гі Ісу са.

Спа са-Уз ня сен скі жа но чы ма нас тыр.

Та му, хто ад ной чы бы ваў у Іе ру са лі ме, не трэ ба тлу ма чыць, пра 

што ідзе раз мо ва. Аў то бу сы з па лом ні ка мі і ту рыс та мі ні ко лі не 

пра яз джа юць мі ма гэ тых зна ка вых, і не толь кі для хрыс ці ян, 

свя тынь. Яны зна хо дзяц ца на Еле он скай га ры, або, як яе яшчэ 

на зы ва юць з-за вя лі кай коль кас ці аліў ка вых дрэў, — Мас ля ніч-

най. Гэ та тое са мае мес ца, дзе Ісус Хрыс тос ма ліў ся на ча мі пры 

жыц ці, дзе ву чыў ма літ ве сва іх пас ля доў ні каў-апост алаў, ад куль 

уз нёс ся на не ба на са ра ка вы дзень пас ля Вя лі ка дня, каб «ся-

дзець пра ва руч Ай ца». Пра гэ ту па дзею на гад вае свя та Ушэс ця 

Гас под ня га, якое сён ня ад зна ча юць пра ва слаў ныя.


