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Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

SVETA ZEMJA - GOSPOD ISUS HRISTOS

Се движиме низ Светата 
Земја, низ земјата со 
бурно минато и не-

предвидлива се гашност, низ 
таа "Бела Земја", која секогаш 
нè враќа во ми натото и со 
белината на ку ќите изгра-
дени од бел камен и мермер, 
со белината на пустината, 
старите ѕидини и порти, нè 
тера да помислиме дека на 
белината й нема крај. Прис-
тигнуваме во бли зина на Гет-
симанската гра дина, каде 
што се наоѓа би серот мана-
стир на Светата Земја, пра-
вославниот руски манастир 
"Света Марија Маг далена", 
посветен на верната Хрис-
това ученичка Светата Рам-
ноапостолна Марија Маг да-
лена. Широките порти на ма-
настирот се отвораат и вле-
гуваме во прекрасно уре-
дениот двор на неколку ни-
воа, со многу зеленило. Ги 
гледаме засадените разно-
видни цвеќиња, кипариси и 
зимзелени дрвја. Го слушаме 
звукот на камбаните. На вр-
вот на манастирот се наоѓаат 
повеќе камбани со златеста 
боја, кои даваат различни 
зву  ци. Нивните звуци се ис-

Да се увериме во вистинитоста на настаните пред околу 2000 години, ток-
му овде, во Светата Земја, на местото каде што тие се случиле, а во чиј 
спомен е подигнато ова големо светилиште храмот "Св. Марија Маг-
далена", да го отвориме Светото Писмо: "Во првиот ден од сед мицата 
Марија Магдалена дојде на гробот рано, уште дури беше тем но, и виде 
дека каменот од гробот е поместен. Двата ангела ја прашале зошто 
плаче... Се завртела назад и Го видела Исуса како стои ... Исус й рече: 
"Марија!" Таа се заврте и Му рече: "Равуни" - што значи: "Учителе!" И ре-
че Исус: "Не допирај се до Мене, оти уште не сум се вратил при Мо јот 
Отец; туку отиди при браќата Мои и кажи им: се враќам при Својот Отец 
и Вашиот Отец, при Својот Бог и при Вашиот Бог" (Јован 20, 16-17).

преплетуваат во заедничка 
прекрасна хармонија. Црк-
вата ја украсуваат пет куполи 
со руски крстови. 

НАСТАНОК И 
ИСТО РИЈАТ

Овој манастир е изграден 
во 1883 година, во руски 
стил, според проектот на ар-
хитектот Д. И. Грими. По диг-
нат е од страна на рускиот 
цар Александар Трети (1881-
1896).

Во дворот на манастирот 
се наоѓа една голема пеш-
тера, во која има значителен 
број икони и во неа калу ѓер-
ките читаат вечерни молит-
ви. Влегувајќи во црквата, 
веднаш над олтарот, се за-
бележува огромна фреска на 
која е прикажана Света Ма-
рија Магдалена, како зас-
танува пред римскиот цар 
Тибериј, кој седи на царскиот 
престол, и таа со црвено јај-
це во раката, со поздрав на 
усните - "Христос Вос кре-
сна!" го честита Христовото 
Воскресение. Воедно чесно 
и достоинствено го инфор-
мира за големото зло и не-

правда кои Пилат му ги на-
нел на Христос. Историски е 
познато дека веднаш по оваа 
средба меѓу Света Марија 
Магдалена и римскиот цар 
Тибериј, тој свесен за нап-
равеното злосторство на Пи-
лат, го преместува и го ис-
праќа на друго место. 

Манастирските фрески ги 
изработил иконописецот Ива  -
нов. Иконостасот е пре кра-
сен. Иконите во него се од 
бел мермер и бронза, а се 
насликани од познатиот рус-
ки сликар Верешчагин. 

Во манастирот "Света Ма-
рија Магдалена" се наоѓаат 
моштите од познатите све-
тители: Св. Василиј Велики, 
Св. Јован Златоуст, Св. Гри-
гориј Богослов и Св. Кесариј. 
Исто така, овде се чуваат и 
моштите на Св. Харалампиј, 
Св. Мамант, Св. Партениј и 
Св. Марија Магдалена. 

Православниот манастир 
Света Марија Магдалена е ос-
ветен во 1888 година. На ос-
ветувањето присуствувал и 
братот на императорот, кне-
зот Сергеј Александрович, 
поранешен претседател на 
Палестинското друштво, со 
својата сопруга великата кне-
гиња Елисавета. Таа била 
внука на англиската кралица 
Викторија, но и сестра на по-
следната руска царица Алек-

сандра Феодоровна. По по-
рачка на кнегињата Ели са-
вета (идната светителка чи е-
што нераспадливо тело по-
чива тука), уметникот Сергеј 
Иванов нацртал четири ико-
ни на кои се прикажани жи-
вотот и делата на Света Ма-
рија Магдалена. И кнегињата 
Елисавета, кога нејзиниот со-
пруг го убиле терористите, 
станала монахиња и била 
убиена од револуционерите 
во 1918 година. Нејзиното 
нераспадливо тело е ставено 
во проѕирен сандак и се нао-
ѓа во манастирот "Света Ма-
рија Магдалена". Значи, во 
овој манастир, изложени во 
стаклен сандак (за да може 
подобро да се видат), се на-

оѓаат нераспадливите тела 
на светителките: Св. Ели са-
вета Феодоровна - великата 
кнегиња и монахињата Св. 
Варвара. И двете се облечени 
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

во бела облека. 
Пред да бидат убиени од 

револуционерите во 1918 го-
дина, Елисавета и нејзината 
сопатничка - монахињата Вар    -
вара, биле депортирани во 
градот Алапаевск и ма чени 
од болшевичките влас ти 
заедно со другите членови 
на царското семејство. Нив 
живи ги фрлиле во шахта. 
Жителите на околните села 
ги слушале жалните крици и 
гласовите на жртвите, кои 
постепено и бавно умирале 
во дупката. 

Остатоците од Света Ели-
савета и од Света Варвара 
биле изнесени од Русија од 
страна на Белата армија. Те-
лото на кнегињата Елисавета 
било пренесено во Кина, ис-
точно од Харбин, а во 1921 
година било пренесено со 
брод и донесено во Еру са-
лим, каде што таа сакала да 
биде погребана - во крип-
тата под црквата на Света 
Марија Магдалена. 

Моштите на Света Ели са-

вета и Света Варвара, мош-
тите на новомаченичките, 
над вор од границите на не-
когашниот Советски Сојуз, 
нај торжествено биле прене-
сени во Главната црква на 
храмот "Света Марија Маг-
далена" во 1982 година и 
положени во нови, мра мор-
ни ковчези. 

Силен впечаток во мана-
стирот остава гостоприм с-
твото од страна на мона-
хињите. Главно, тоа се млади 
девојки од 18 до 30 години. 
Во манастирот калуѓерките 
формираат црковен хор со 
повеќегласно пеење. Хорот 
го раководи и го диригира 
една од монахињите. При 
пеењето можеме да им се 
придружиме. Нивното пеење 
е веќе надалеку познато, би-
дејќи имаат издадено некол-
ку аудиокасети со црковно 
руско-византиско пеење. Ма-
настирското сестринство го 
сочинуваат христијанки од 
разни националности, а нај-
голем број од нив се Ру-
синки. 

ЧУДОТВОРНА ИКО НА

Веднаш под манастирот 
се наоѓа црковна продавница 
од каде што туристите и по-
клониците можат да до би јат 
видео и аудиокасети со бо-
жествена служба, бројаници, 
квалитетен темјан, свето ми-
ро, икони, крстови и др.  Во 
овој манастир, и тоа во Глав-
ната црква, десно, украсена 
со резба, се наоѓа познатата 
Чудотворна икона Бого ро ди-
ца Одигитрија (Патево ди тел-
ка) од XVI век. 

Патниците се поклонуваат 
пред чудотворната икона на 
Богородица и пред нерас-
падливите свети мошти на 
Света Елисавета Феодоровна 
- великата кнегиња и мона-
хињата Света Варвара и на 
другите свети места во овој 
манастир.

Од Светото Писмо ни е по-
знато дека по воскре се ни-
ето, Господ Исус Христос нај-
прво й  се јавил на Него вата 
храбра и верна уче ничка 
Света Марија Магда лена. Да 
се увериме во вис тинитоста 
на настаните пред околу 
2000 години, токму ов де, во 
Светата Земја, на мес тото 
каде што тие се случиле, а во 
чиј спомен е подигнато ова 
големо светилиште хра мот 
"Св. Марија Магдалена", да го 
отвориме Светото Писмо:

"Во првиот ден од сед ми-
цата Марија Магдалена дојде 
на гробот рано, уште дури 

ди при браќата Мои и кажи 
им: се враќам при Сво јот 
Отец и Вашиот Отец, при Сво-
јот Бог и при Вашиот Бог" (Јо-
ван 20, 16-17).

Значи, при ова патување 
низ Светата Земја, застану-
вајќи и поклонувајќи се на 
многуте свети места, точно 
на местата каде што наста-
нале тие големи и важни на-
стани за препородување на 
човештвото преку Христа, се 
читаат делови од Светото 
Писмо за да се уверат пат-
ниците во вистината на Би б-
лијата и вистинитоста на го-
лемите светилишта изгра де-

беше темно, и виде дека ка-
менот од гробот е поместен. 
Двата ангела ја прашале зош-
то плаче... Се завртела назад 
и Го видела Исуса како стои 
... Исус й  рече: "Марија!" Таа 
се заврте и Му рече: "Равуни" 
- што значи: "Учителе!" И ре-
че Исус: "Не допирај се до 
Мене, оти уште не сум се вра-
тил при Мојот Отец; туку оти-

ни токму на тоа место. Се пра-
ви поврзување на виде ното 
и на доживеаното во Светата 
Земја со запишаното во Бо-
говдахновената книга - Све-
тото Писмо.

ЧУДОТВОРНАТА БОГОРОДИЧНА 
ИКОНА

МАНАСТИРОТ "СВ. МАРИЈА МАГДАЛЕНА"
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