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НА ВОШ ТА 33 ГА ДЫ 
ЛОТ ПА ЛI ВАЎ 
СУ ХОЕ ДРЭ ВА

Па мя та е це руб лёў скую 

«Трой цу»? Усё па ча ло ся з 

та го, што ад ной чы ро да -

на чаль нi ку вы бра на га на ро да 

Аў ра а му быў знак. «I з'я вiў ся 

яму Гас подзь ка ля дуб ро вы 

Мам рэ, ка лi ён ся дзеў ка ля 

ўва хо ду ў ша цёр свой, у час 

дзён най спё кi. Ён уз вёў во чы 

свае i зiр нуў, i вось, тры му-

жы ста яць на су праць яго...» 

Гэ тыя рад кi са ста ра за вет на-

га Быц ця ў XV ста год дзi пра-

iлюст ра ваў iка на пi сец Анд-

рэй Руб лёў. Ну хто не ве дае 

гэ ты за мi ла валь ны сю жэт, 

дзе пад Мамв рый скiм ду бам 

ся дзяць i тра пез нi ча юць тры 

анё лы. Па вод ле пад ан ня, пе-

рад тым як ад пра вiц ца на за-

гад Бо га ў па ка ра ныя iм Са-

дом i Га мо ру, анё лы па кi ну лi 

Аў ра а му свае тры по са хi. Ён 

iх по тым пе ра даў пля мен нi ку 

Ло ту, якi са гра шыў са сва i-

мi доч ка мi. Каб Бог да ра ваў 

яму гэ ты грэх, Лот па вi нен 

быў па лi ваць по са хi да тых 

ча соў, па куль су хое дрэ ва не 

пус цiць ка ра нi. Цуд ад быў ся 

праз 33 га ды. Увесь гэ ты час 

Лот на сiў ва ду з Iар да на, а 

са та на спа ку шаў яго — або 

вы пi ваў, або раз лi ваў ва ду. 

Лот цяж ка ўзды хаў i зноў 

браў ся за сваю, зда ец ца, 

бес сэн соў ную спра ву. Але 

ад ной чы по са хi пра рас лi, 

пры чым ад на ча со ва кед рам, 

кi па ры сам i пеў гам (хво яй) у 

ад ным дрэ ве. I ў гэ ты мо мант 

Лот зра зу меў, што па мi ла-

ва ны.

У кнi гах Ста ро га За па ве-

ту ёсць так са ма пра роц тва, 

што Хрыс тос бу дзе рас пя-

ты на трох са стаў ным дрэ-

ве. «Сла ва Лi ва на прый дзе 

да ця бе, кi па рыс, яд ло вец i 

кедр злу чац ца, каб упры го-

жыць мес ца свя цi лi шча Май-

го, i Я пра слаў лю пад нож жа 

ног Ма iх...» — прад каз вае 

пра рок Iсая. Дрэ ва, уз га да-

ва нае Ло там, вы рас ла та кое 

ня звыч нае i пры го жае, што 

на ват цар Са ла мон ха цеў вы-

ка рыс таць яго для бу даў нiц-

тва хра ма. Яго спi ла ва лi, але 

зра бiць з яго нi чо га не змаг лi: 

яно ўвесь час змя ня ла ся ў па-

ме рах — то ска ра ча ла ся, то 

па вя лiч ва ла ся. Ёсць пад ан не, 

што ня ўда лую бэль ку па кi ну лi 

ў якас цi лаў кi. На яе ад ной чы 

се ла ца ры ца Са ўская, якая 

пры еха ла ў гос цi да Са ла мо-

на. I пад ско чы ла, быц цам бы 

яе аг нём апа ле ная. А по тым 

па кла нi ла ся дрэ ву i ска за ла, 

што на iм бу дзе рас кры жа-

ва ны Зба вi цель све ту, а цар-

ству iў дзе яў прый дзе ка нец. 

Са ла мон спу жаў ся i за га даў 

за ка паць бэль ку. По тым на 

гэ тым мес цы бы ла па бу да ва-

на ку паль ня для аб мы ван ня 
ах вяр ных жы вёл. Гэ тае мес-
ца ста ла на зы вац ца Аве чай 

ку пел лю i пра сла вi ла ся вы ля-

чэн ня мi. Не за доў га да па ка-

ран ня Хрыс та бер вя но не ча-

ка ным чы нам ус плы ло...

ПА ХО ДЖАН НI 
БIБ ЛЕЙ СКА ГА 
КРЫ ЖА

Наш па лом нiц кi аў то-
бус вы яз джае з Бейт-Джа-

лы, дзе мы на ве да лi храм 

Свя цi це ля Мi ка лая. У хра-

ме зна хо дзiц ца вель мi ша-

на ва ны ў Вiф ле е ме аб раз 

свя то га Ге ор гiя. Яго iмя 

праз стры еч ную сяст ру Нi-

ну, хрыс цi ян скую асвет нi цу 

Гру зii, так са ма звя за на з 

ма нас ты ром Жы ва твор ча га 

Кры жа, ку ды мы на кi роў ва-

ем ся. Па да ро зе на ша гiд 

Аляк санд ра на гад вае гiс то-

рыю пра Ло та i ўдак лад няе, 

што ўчо ра, ка лi мы аку на лi-

ся ў свя шчэн ныя во ды ра кi 

Iар дан, мы як раз бы лi не па-

да лёк ад та го бiб лей ска га 

ду ба, пад якiм су стра каў ся 

Аў ра ам з анё ла мi. Мы ж 

едзем у тое мес ца, дзе Лот 

па за га дзе Бо жым утырк нуў 

по са хi ў зям лю i вы рас цiў 

цу доў нае дрэ ва, якое ста ла 

ас но вай для Жы ва твор ча-

га Кры жа. На гэ тым мес цы 
ў IV ста год дзi роў на апос-
т аль най ца ры цай Але най 
быў па бу да ва ны храм, якi 
по тым пад час на шэс цяў 
раз бу ры лi. Ца ры ца Але на 
ста ла ме на вi та той абран-
нi цай Бо жай, у якой атры-
ма ла ся знай сцi цу да дзей ны 
крыж праз не каль кi ста год-
дзяў, як на iм рас кры жа ва лi 
Хрыс та. Ён зна хо дзiў ся як-
раз пад языч нiц кiм хра мам 

Ве не ры, якi рым скi iм пе ра-

тар Анд ры ян за га даў па бу-

да ваць, каб сцер цi ў на ро да 

па мяць пра Хрыс та. Але гэ-

тым толь кi аба зна чыў свя тое 

мес ца. Ка лi храм знес лi, пад 

iм знай шлi тры кры жы. Кож-

ны з iх пры клад ва лi да ня-

даў на па мер ла га ча ла ве ка. 

Ад до ты ку Свя то га Кры жа 

па мер лы ўваск рэс. Свя ты-

ня зна хо дзi ла ся ў спе цы яль-

на па бу да ва ным ца ры цай 

Але най i яе сы нам iм пе ра-

та рам Кан стан цi нам хра ме 

Уваск рэ сен ня Гас под ня га. 

У 614 го дзе ў Свя тую зям-

лю прый шлi пер сы, якiя не 

толь кi раз бу ра лi ма нас ты ры 

i за бi ва лi ма на хаў, але i за-

бра лi з хра ма ў якас цi ва ен-

на га тра фея крыж Хрыс та. 

I толь кi праз 14 га доў вi зан-

тый скi iм пе ра тар Iрак лiй пры 

да па мо зе iн шых ца роў, ся-

род якiх вя лi кую да па мо гу 

ака заў гру зiн скi цар, са браў 

вя лi кае вой ска i ру шыў су-

праць пер саў. Бiт ва за вяр-

шы ла ся пе ра мо гай аб' яд на-

ных вi зан тый скiх вой скаў, i 

крыж вяр ну лi. Гэ тыя дзве 

па дзеi, звя за ныя са зда бы-

ван нем Кры жа i вяр тан нем 

яго, згад ва юц ца ў гэ тыя 

свя точ ныя днi. А ў па мяць 

аб той вы зна чаль най бiт ве 

ўчас так, дзе вы рас ла дрэ-

ва, быў пе ра да дзе ны ў дар 

гру зiн скiм ца рам. Уся да-

лей шая гiс то рыя ма нас ты ра 

Жы ва твор ча га Кры жа звя-

за на з па ста ян ны мi вой на мi. 

Яго ўвесь час ума цоў ва лi, i 

ён па сту по ва пе ра тва рыў ся 

ў не пры ступ ную крэ пасць. 

Гэ та, да рэ чы, вы ра та ва ла 

яго ад раз бу рэн ня ў эпо ху 

Аль-Ха кi ма ў 1009 го дзе.

ПРА ШТО МА РЫЎ 
У СЦЕ НАХ 
МА НАС ТЫ РА 
ША ТА РУС ТА ВЕ ЛI?

З VII ста год дзя гру зiн-

ская ма ё масць па сту по ва 

па шы ра ец ца. Пэў ны час тут 

жы ла гру зiн ская ца ры ца Та-

ма ра — пры го жая i муж ная 

ва яў нi ца. Ад ной чы ў яе за-

ка хаў ся мi нiстр фi нан саў — 

цу доў ны па эт Ша та з ся ла 

Рус та вi. Ка лi чар го вы раз у 

Iе ру са лiм з Гру зii збi раў ся 

ка ра ван, каб пад тры маць 

ма нас тыр, Ша та па пра сiў-

ся, каб яго ад пра вi лi ў якас-

цi кi раў нi ка па хо ду. Зна мя-

наль на, што ма нас тыр сён ня 

зна хо дзiц ца на ву лi цы Ша-

та Рус та ве лi. Тут ён да пi саў 

свай го «Вi ця зя ў тыг ра вай 

шку ры», дзе на ма ля ваў воб-

раз го ра ча ка ха най ца ры цы 
Та ма ры. Лi чыц ца, што па эт 
тут i па ха ва ны. Па ад ной з 
вер сiй, тут жа зна хо дзiц ца 
па ха ван не i яго лю бай. Але 
дак лад на на гэ тае пы тан не 
нi хто не адкажа. Ад ной чы да 
ца ры цы Та ма ры па сва таў ся 
пер сiд скi шах, але яна яму 
ад мові ла. I ён па абя цаў, што 
яна бу дзе яго най пас ля сва-
ёй смер цi. Ца ры цу на сця ро-

жы лi гэ тыя сло вы. Ка лi яна 

па мер ла, з яе апарт амен таў 

ад пра вi лi ся ў роз ныя кан цы 

све ту не каль кi ка ра ва наў з 

тру на мi. Лi чыц ца, што ад на з 

iх, пры чым тая, дзе ля жыць 

ца ры ца, зна хо дзiц ца тут.

На ад ной з ка лон хра ма 

ёсць вы ява Ша та Рус та ве лi, 

а ўнi зе на ста ра гру зiн скай 

мо ве на пi са на: «Я Ша та з 

Рус та вi ад наў ляў гэ ты храм, 

ра бiў рос пi сы i пры свя чаю 

гэ та Уся выш ня му». Ся бе ён 

аба зна чыў ма лень кай фi гур-

кай, якая схi ля ец ца пе рад 

дву ма свя ты мi — Мак сi мам 

Спа вя даль нi кам i Iа а нам Да-

мас кi нам.

У ХVII ста год дзi ў хра ме 

акра мя гру зiн скiх ма на хаў 

нес лi па слу шэн ства яшчэ i 

грэ час кiя. Та му тут част ко ва 

за ха ваў ся i грэ час кi рос пiс.

— У 2005 го дзе, ка лi ў ма-

нас ты ры iш ла рэ стаў ра цыя i 

ра бi лi ся рас коп кi, бы лi зной-

дзе ны два па ха ван нi — муж-

чы ны i жан чы ны, — iнт ры-

 гуе Аляк санд ра. — I гэ та 

пры тым, што ма нас тыр 

за ўсю сваю гiс то рыю быў 

вы ключ на муж чын скi. Ёсць 

мер ка ван не, што жа но чае 

па ха ван не на ле жыць ме на-

вi та ца ры цы Та ма ры.

З ма нас ты ром звя за на 

iмя яшчэ ад ной свя той — 

Нi ны, стры еч най сяст ры Ге ор-

гiя Пе ра мож ца. Ёй быў знак 

ад Ба га ро дзi цы, што яна па-

вiн на нес цi Бо жае сло ва на 

Каў каз, i яна ад пра вi ла ся 

ту ды. Хут ка яна ста ла асвет-

нi цай зям лi гру зiн скай. З яе 

па чы на ец ца не толь кi хры-

шчэн не Гру зii, але i на ладж-

ва ец ца моц ная су вязь гэ тай 

кра i ны са Свя той зям лёй.

ПА КА РАН НЕ 
ДЛЯ СI МЯ О НА 
БО ГА ПРЫ IМ ЦА

Не па да лёк ад ма нас ты ра 

Жы ва твор ча га Кры жа ёсць 

яшчэ ад на пра ва слаў ная 

сла ву тасць — царк ва, пры-

све ча ная Сi мя о ну Бо га пры-

iм цу. У кан цы XIX ста год дзя 

Iе ру са лiм скi пра ва слаў ны па-

тры яр хат на быў гэ ты ўчас-

так, каб за ха ваць мес ца, дзе 

жыў гэ ты свя ты i быў па ха-

ва ны. Ад сюль ён што дзён-

на ха дзiў да iе ру са лiм ска га 

хра ма, што на га ры Сi ён, каб 

су стрэць сы на Бо жа га. У ча-

кан нi Зба вi це ля ён пра жыў 

больш чым 350 га доў.

— У III ста год дзi егi пец кi 

цар Пта ла мей па жа даў пе-

ра клас цi ста ра за па вет ныя 

тэкс ты на грэ час кую мо ву 

для Алек санд рый скай бiб лi я -

тэ кi, — рас каз вае гiс то-

рыю яго даў га лец ця Аляк-

санд ра. — Ад сюль у Алек-

санд рыю бы лi за про ша ны 

70 муд ра цоў, ся род якiх i Сi-

мя он. Ён пе ра кла даў Пра-

роц тва Пра ро ка Iса ii, дзе 

iш ла раз мо ва пра тое, што 

прый дзе час i Дзе ва за чне 

ў чэ ра ве. На iў ры це сло ва 

«дзе ва» мае не каль кi зна-

чэн няў. Гэ та i зу сiм юная 

не па роч ная дзяў чы на, i ма-

ла дая жан чы на, i су зор'е. Сi-

мя он пе ра клаў як «ма ла дая 

жан чы на», пас ля ча го яму 

з'я вiў ся Ар хан гел Гаў ры iл i 

ска заў, што ён па мы ля ец ца, 

трэ ба пi саць не па роч ная. Сi-

мя он усу мнiў ся i па кi нуў, як 

ужо на пi саў. За гэ та ён быў 

па ка ра ны даў га лец цем i па вi-

нен быў ха дзiць на пры ступ кi 

хра ма. Ме на вi та ён пер шы 

пры ме на ру кi но ва на ро джа-

на га Зба вi це ля i аб вес цiць, 

што той прый шоў на зям лю. 

Пас ля та го, як вы ка наў сваю 

мi сiю, ён па мёр i быў па ха ва-

ны ка ля свай го до ма.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

Фо та аў та ра.

За пiс кi па лом нi цыЗа пiс кi па лом нi цы

ТАЙ НЫ ЖЫ ВА ТВОР ЧА ГА КРЫ ЖА
Якое па ка ран не атры маў Лот, ка му пры свя цiў сваю фрэс ку вя лi кi гру зiн скi па эт Ша та Рус та ве лi 

i ча му ца ры ца Та ма ра за га да ла па ха ваць ся бе ад ра зу ў не каль кiх мес цах
У апош нюю ня дзе лю ве рас ня пра ва слаў ныя ад зна ча-

юць асаб лi вае свя та — Уз вi жан не Кры жа Гас под ня га. 

У на ро дзе яго на зы ва юць яшчэ днём су стрэ чы во се нi 

з зi мой. Але ў яго па хо джан ня больш сiм ва лiч ная глы-

бо кая гiс то рыя. Ле тась ме на вi та ў гэ тыя во сень скiя 

днi мне па шчас цi ла тра пiць у Iе ру са лiм i аку нуц ца ў 

яе, як той ска заў, з усёй га ла вой. I яшчэ пе ра ка нац ца, 

што нi чо га ў све це не ад бы ва ец ца прос та так.

На фрэс цы Ша та Рус та ве лi зра бiў ся бе зу сiм ма лень кай ка зяў кай 
на фо не вя лi кiх хрыс цi ян скiх ба га сло ваў.

Хра ма выя сце ны ўпры гож ва юць гру зiн скiя i грэ час кiя рос пi сы 
ХII—ХI II ста год дзяў.

Лю дзi iдуць па кла нiц ца мес цу, 
дзе вы рас ла дрэ ва Жы ва твор ча га Кры жа.


