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SVETA ZEMJA - GOSPOD ISUS HRISTOS

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Господ Исус Христос на 
Своите апостоли им се 
претставил жив по Сво-

ето страдање и Воскресение, 
и тоа со многу верни докази. 
Јавувајќи им се преку че-
тириесетте дни по Воскре-
сението, им зборувал за 
царството Божјо. Тој им дал 
заповед на апостолите да не 
се оддалечуваат од Еруса-
лим, туку да го чекаат вету-
вањето од Отецот, за кое слу-
шале од Него. Зашто Јован 
крштевал со вода, а тие, не 
по многу дни од денес, ќе 
бидат крстени со Светиот 
Дух. "Но, ќе примите сила, ко-
га врз вас ќе слезе Светиот 
Дух; и ќе Ми бидете сведоци 
во Ерусалим и во цела Јудеја 
и Самарија, и дури до крајот 
на земјата" (Дела 1, 8). И 
штом го рекол тоа, додека 
тие Го гледале, Тој се подиг-
нал, и облак Го подзел од 
пред очите нивни. Додека 
тие гледале кон небото, кога 
се вознесувал Тој, одеднаш 
пред нив застанале двајца 
мажи во бела облека и рекле: 
"Луѓе Галилејци, што стоите и 
гледате кон небото? Овој 
Исус, Кој од вас се вознесе на 
небото, ќе дојде пак по ис-
тиот начин, како што Го ви-
довте да оди на небото". То-
гаш тие се вратија во Еру-
салим од планината, наре-
чена Елеон, која се наоѓа 
близу до Ерусалим...  (Дела 1, 
11-12). 

"Но, ќе примите сила, кога врз вас ќе слезе 
Светиот Дух; и ќе Ми бидете сведоци во 

Ерусалим и во цела Јудеја и Самарија, и дури до 
крајот на земјата".

"Луѓе Галилејци, што стоите и гледате кон 
небото? Овој Исус, Кој од вас се вознесе на 

небото, ќе дојде пак по истиот начин, како што 
Го видовте да оди на небото".

"И ете, Јас ќе го испратам врз вас ветувањето од 
Мојот Отец; а вие останете во градот Ерусалим, 

дури не се облечете во сила одозгора".
"Стапалата на нашиот Господ и Спасител, ... 

стоеја на Маслиновата Гора, покрај пештерата 
која таму се гледа. Од неа, откако прво се 

помолил на врвот на ова брдо и им ја открил 
тајната за крајот на светот на своите ученици, Тој 

се вознел на небото".

ЕЛЕОНСКА ГОРА

Еве, гледаме дека во Де-
лата на светите апостоли од 
светиот апостол Лука, е 
спомната Елеонската Гора, 
ко ја се наоѓа во близина на 
Ерусалим и каде што се 
случило Вознесението Хри-
стово, тој многу важен на-
стан за целиот христијански 
свет. И еве денес, ние по-
клониците кои дојдовме од 
Македонија во оваа далечна 
Света Земја да Му се покло-
ниме на Бога, се наоѓаме на 
Маслиновата Гора и заста-
нуваме точно на местото 
каде што нозете на нашиот 
Спасител Господ Исус Хри-
стос ја допираа земјата, само 
неколку моменти пред да се 
вознесе на небото.  "И ете, 
Јас ќе го испратам врз вас 
ветувањето од Мојот Отец; а 
вие останете во градот Еру-
салим, дури не се облечете 
во сила одозгора", им збо-
рува Воскреснатиот Господ 
Исус Христос на Своите уче-
ници пред да се вознесе на 
небото. И ги изведе надвор 
до Витанија, па кога ги крена 
рацете, ги благослови. И кога 
ги благословуваше, се одде-
ли од нив и се вознесе на 
небото; тие Му се поклонија 
и се вратија во Ерусалим со 
голема радост (Лука 24, 49-
52). 

Цар Константин и царица 
Елена, неговата мајка, на мес-

тото каде што Христос се воз-
нел, во IV век ја подигнале 
византиската црква "Свето 
Вознесение", третата голема 
Константинова црква. Црк-
вата била кружна и без по-
крив на средината. Внатре, 
на бела мермерна плоча се 
чувал отпечатокот од стапа-
лото на Исус, кој останал во 
моментот на Вознесението. 
Основната задача на Елеон-
ската црква била да го слави 
споменот на Вознесението 
Христово, настан кој поз на-
тиот историчар и теолог од 
првиот век, Евсевиј, го опи-
шал со следниве зборови: 
"Стапалата на нашиот Господ 
и Спасител, ... стоеја на Ма-
слиновата Гора, покрај пеш-
терата која таму се гледа. Од 
неа, откако прво се помолил 
на врвот на ова брдо и им ја 
открил тајната за крајот на 
светот на своите ученици, Тој 
се вознел на небото". Евсевиј 
јавува не само за Возне се-
нието, туку очигледно и за 
поучувањето по Воскре се-
нието, во текот на 40 дена 
спомнати кај Свети Лука, на 
почетокот на Делата Апо с-
толски (1:13). 

МЕСТО ЗА МОЛИТВА

Пештерата, која тој ја спом-
нува, веројатно била из бра-
на како место за молитва во 
најраните времиња. Хри сти-
јаните овде доаѓале да со-
зерцаваат неколку Ново за-
ветни настани, кои се слу чи-
ле на Маслиновата Гора.

Но, Елеонската црква, ед-
на од трите големи визан-
тиски цркви во Палестина, ја 
разурнале Персијците, на по-
четокот на VII век. Во XII век, 
на истото место, крсто нос-
ците изградиле осмоаголна 
црква. Но, Турците ги про-
терале крстоносците и по-
дигнале нова купола на мес-
тото на црквата, ги разурнале 
тремот и столбовите и црк-
вата ја претвориле во џамија. 
Значи, денес, на местото ка-
де што Христос се вознел на 
небото, на местото на еден 
многу важен настан од Хрис-
товиот живот, важен и за цел 
свет, изградена е џамија. Во 
внатрешноста на сегашната 
џамија и сега се наоѓа вра-
мена бела мермерна плоча 
со јасен отпечаток од левото 

ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВОВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

стапало Исусово. На ова мес-
то посетителите ги обзема 
посебно чувство на возбуда 
со неизмерна благодарност, 
радост, жал или побожност. 
Молејќи му се на Господ, го 
бакнуваат, го допираат со 
рака ова свето место, го об-
леваат со солзи Христовото 
стапало, сеќавајќи се за Не-
говата жртва за спасение на 
светот.

На фотографијата се гледа 
дека на влезот на џамијата 
стои муслиман кој ја чува. 
Вле зот им е дозволен на сите 
туристи, поклоници, аџии, без 
разлика на вера и на цио нал-
ност. Џамијата е отворена за 

сите луѓе од светот. Праз ни-
кот Вознесение хрис ти ја ните 
сега го слават во дворот на 
џамијата. 

На врвот на Маслиновата 
Гора се наоѓа рускиот ма-
настир "Вознесение Хри сто-
во". Тој не е изграден на мес-
тото каде што Исус се вознел. 
Од било која страна да се 
приближуваме кон Све тиот 
Град Ерусалим, се гледа ви-
соката камбанарија на ма-
настирот "Вознесение Хрис-
тово", издигната кон небото, 
толку високо што веднаш нè 
потсетува на Вознесението 
Христово. Ма настирот е со 
прекрасен иконостас и го-

лем двор со маслинови дрв-
ја. Од нив верниците земаат 
гранчиња кои им ги носат на 
своите блиски во родните 
крае ви. Овој женски ма на-
стир има неколку монахињи, 
кои му се посветиле на ду-
ховниот живот. 

Во состав на рускиот ма-
настир "Вознесение Хри с то-
во" се наоѓа капелата на Све-
ти Јован Крстител. На по дот 
на оваа мала капела откриен 
е помал простор во мозаикот 
со вдлабнатина, каде што 
според преданието, се нао-
ѓала главата на Свети Јован 
Крстител. На тоа место (не-
когашниот имот на царот 

Ирод Втори - Антипа), Јо ва-
новата глава ја закопала во 
земјен сад, Јоана, жената на 
Хузе, Иродовиот дво рја нин. 
Чесната Јоана прет ходно ја 
извадила главата на Свети 
Јован од нечистото место 
каде што Иродијада, сопру-
гата на Ирод, ја фрлила по-
ради освета.

HRISTOS SE VOZNESE NA 
MASLINOVATA GORA

СВЕТИ ЦАР КОНСТАНТИН И ЦАРИЦА ЕЛЕНА ЈА ПОДИГНАЛЕ СВЕТИ ЦАР КОНСТАНТИН И ЦАРИЦА ЕЛЕНА ЈА ПОДИГНАЛЕ 
ЦРКВАТА "СВЕТО ВОСКРЕСЕНИЕ"ЦРКВАТА "СВЕТО ВОСКРЕСЕНИЕ"

КАПЕЛАТА НА ВОЗНЕСЕНИЕТО ХРИСТОВО КАПЕЛАТА НА ВОЗНЕСЕНИЕТО ХРИСТОВО 
ВО МАСЛИНОВАТА ГОРАВО МАСЛИНОВАТА ГОРА


