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СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"

ВО ГЕТСИМАНИЈА - ПРАВОСЛАВНАТА ЦРКВА "УСПЕНИЕ" СО 
ГРОБОТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА 

Под Маслиновата (Елеонската) Гора, зад сега 
сувиот Кедронски поток, на местото каде што 

Богородица е погребана, се наоѓа Православна 
црква посветена и со име "Успение на Пресвета 

Богородица", во која се наоѓа Светиот гроб на 
Богомајката. 

Гробот има облик на издлабена карпа, како 
камено корито, со височина од околу половина 
метар, пред кој се наоѓа дебела стаклена плоча. 

Значи, денес, за да го видиме Гробот на 

ИНТИМЕН РАЗГОВОР НА ЧОВЕЧК АТА 
ДУША СО БОГОМА ЈК АТА

Пресвета Богородица бе-
ше прекрасна во крајот, 
зашто со својот гроб не 

се симнува на Земјата, туку вле-
гува на небото и гробот е само 
скала по која се искачи на не-
бото", вели свети Димитрие 
Рос товски.

Под Маслиновата (Елеон ска-
та) Гора, зад сега сувиот Кед-
ронски поток, на местото каде 
што Богородица е погребана, 
се наоѓа Православна црква 
пос  ветена и со име "Успение 
на Пресвета Богородица", во 
која се наоѓа Светиот гроб на 
Богомајката. 

Во Црквата има голем број 
луѓе. Ја слушаме Божествената 
литургија. Гласот и зборовите 
допреа до душите наши и таму 
се вгнездија. Молитвата кон Бога 
навлезе во срцата наши и ги 
разбранува. Коленичејќи и по-
клонувајќи се пред Гробот на 
Божјата Мајка, ги искажуваме 
своите најдлабоки чувства. Ба-
раме утеха за својата натажена 
душа. И тогаш, една невидлива 
и огромна сила нè поткрепува, 
ни дава мир, спокојство, нео-
бична радост и смисла на на-
шиот живот. 

Овде на Нејзиниот Гроб се 
чувствува еден интимен раз-
говор на човечката душа со 
Богородица. 

КАПЕЛА

Ги гледаме косите и пре кр-
шени лаци на Црквата. Тие се 
од времето на Крстоносците 
(XII век). Влегувајќи низ црк ве-
ната голема порта се симну ва-
ме по неколку стрмни скали, и 
на десната страна во камениот 
ѕид се наоѓа капелата на Све-
тите праведни Јоаким и Ана, 
родителите на Богородица. На 
спротивната страна (на левата 

страна), се наоѓа капелата на 
Светиот праведен Јосиф, кој ја 
чувал Богородица по смртта 
на Нејзините родители. За вре-
ме на Крстоносците овие капе-
ли биле прекрасни гробови. 

Од левата страна, на крајот 
на скалите, во оваа Црква се 
наоѓа Богородичниот бунар со 

света вода. Од неа аџиите, по-
клониците и туристите полнат 
вода, ја пијат за здравје, се ми-
јат и од неа носат во своите 
домови.

Се спуштаме по поголем број 
стрмни и многу широки скали 
и доаѓаме под сводот на ши ро-
ката галерија во таинствениот 
мрак на земјината длабочина. 
По целиот свод на оваа ши ро-
ка галерија блескаат венци од 
запалени сребрени и златни 

кандила. Овде сончевата свет-
лина, која само малку наѕира, 
се соединува со светлината на 
кандилата кои светат. И оваа 
тивка светлина навистина по-
себно одговара и му доликува 
на ова свето место на покој. 
Штом ги поминеме сите скали, 
ја забележуваме полумрачната 
подземна црква без прозорци 
"Успение на Пресвета Бого ро-
дица". На десната страна на 
Црквата се наоѓа монолитна 

камена карпа. Нејзината фаса-
да е украсена со православен 
грчки иконостас, низ кој се вле-
гува десно, преку тесен ер мен-
ски камено-своден пре мин, во 
подолга напречна пештера. 
Пеш терата се протега пара лел-
но со иконостасот. Во оваа пеш -
тера се наоѓа Гробот на Не-
бесната царица, местото каде 
што е погребано телото на Бо го-
родица и од каде Таа се воз-
нела на небото.

ГРОБОТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ВО ЕРУСАЛИМ ГРОБОТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ВО ЕРУСАЛИМ 
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

Богородица, треба најпрво да влеземе во 
пештерата. Веднаш ги забележуваме 

необичниот и прекрасниот гравиран камен, а 
над него белата мермерна плоча. Меѓу каменот 
и плочата забележуваме проѕирно стакло низ 
кое се гледа местото каде што било поставено 

телото на Богородица. 

Гробот има облик на из дла-
бена карпа, како камено кори-
то, со височина од околу по ло-
вина метар, пред кој се наоѓа 
дебела стаклена плоча. Значи, 
денес, за да го видиме Гробот 
на Богородица, треба прво да 
влеземе во пештерата. Веднаш 
се забележува необичниот и 
прекрасниот гравиран камен, 
а над него белата мермерна 
плоча. Меѓу каменот и плочата 
се забележува проѕирно стак-
ло низ кое се гледа местото 
каде што било поставено те ло-
то на Богородица. Тоа е рамно 
место, но со мали, речиси по-
лукружни или необликувани 
вдлабнатини. На мермерната 
плоча се наоѓа голема и пре-
красна сребрена икона "Успе-
ние на Богородица". Над гроб-
ната плоча горат шест големи 
и украсни кандила, кои со свет-
лоста на Светиот Благодатен 
оган ја осветлуваат полутем на-
та пештера. Камената плоча, 
која е прицврстена над Гробот, 
служи како престол на кој пат-
ниците ги оставаат своите да-
рови за Црквата. На неа тие ос-
таваат и предмети за осве ту-
вање (крвчиња, икони и др.), 
за себе и за подароци на свои-
те блиски. Камениот Гроб има 
три големи дупки преку кои 
верниците можат да го допрат 
самиот гроб. Овде, на Гробот 
на Богородица, поклониците со 
растреперени срца упатуваат 
молитви кон Неа, ја бакнуваат 
гробната плоча и ја облеваат 
со солзи. Пештерата на Гробот 
не е украсена со ништо, туку 
стои нејзиниот природен ка-
мен. Таа не е многу голема и 
заради малиот простор во неа 
можат да влезат десеттина по-
клоници. Оваа пештера има 
влез и излез. Влезот е спроти 
Гробот, а излезот е лево од 
Гробот на Богородица. Значи, 
од левата страна на Гробот се 
наоѓа тесен отвор низ карпата 
на пештерата, низ кој, во под-
наведната и поклонувачка по-
ложба, одејќи наназад, покло-
ниците излегуваат од неа. 

Зад пештерата на Гробот, на 
празникот Успение на Прес вета 

Гробот на Божјата Мајка, го гле-
даме во облик во каков што го 
обновиле Крстоносците (во XII 
век), на ѕидините на старата 
Црква од V век (во времето на 
византискиот цар Маркијан и 
ерусалимскиот патријарх Јуве-
налиј), која ја урнале Перси ј-
ците на почетокот на VII век 
(614 година). За време на Крс-
тоносците оваа Црква била 
величенствена базилика, со 
облик на крст. Таа била над 
земјата и имала прозорци. Но, 
денешната Богородична црква 
е подземна и се забележува 
дека нема прозорци. Причи-
ната за тоа е подигнувањето 
на нивото на долината со до-
несените наслојувања од на-
дој  дените води од Кедрон ски-
от поток, а бидејќи старата 
Црк  ва е во близина на овој 
поток, кој се излевал од своето 
корито, често и Црквата била 
затрупувана и поплавувана.

Гробната пештера е под уп-
рава на православните и на Ер-
мените. Светиот Гроб е прес-
тол на кој редовно се служи 
светата богослужба, а проско-
мидијата се врши надвор, до 
карпата на гробната пештера 
при влезот. Подземната гале-
рија е зад Гробот и на крајот 
од неа има уште еден престол, 
на кој православните христи-
јани служат света богослужба. 
Познато е дека ова место не-
когаш било поврзано со Гетси-
манската пештера, со местото 
каде што Спасителот Господ 
Исус Христос упатувал молит-
ви кон Бог Отецот, но сега се 
одделени со ѕид, и тоа од 
времето кога со оваа пештера 
завладеале католиците. Лати-
ните ја заградиле Гетсиман ска-
та градина со ѕид, а во неа се 
зачувани осум стари маслин ки.

Од горе, над самата пеш-
тера на Богомајката, некогаш 
имало величенствена црква и 
Успенски манастир, кој го зазе-
мал целиот простор зад Кед-
ронскиот поток, па дури и до 
таму каде што сега е Градината. 
Пред влезот во пештерата, 
прос торијата секогаш била от-
ворена, што го потврдуваат 
столбовите, арките и вратата, 
многу вешто изработена, која 
личи на надворешен украс. Ов-
де некогаш имало мала џамија. 
Но, од старост таа се урнала и 
денес не го затвора влезот на 
нашата Светиња. 

На овој голем празник, де-
сетици илјади свеќи горат ле-
во и десно од скалите, кои се 
наоѓаат во внатрешноста на 
Црк вата. 

БАЗИЛИКА

Храмот "Успение на Пре све-
та Богородица" во кој се наоѓа 

Богородица (Голема Богоро-
дица), на масата се поставува 
Плаштаницата на Божјата Мај-
ка, која патниците со страво-
почитување ја целиваат, ја да-
руваат, и клечејќи поминуваат 

под неа. Тука, во близина, пред 
да заврши Божествената литур-
гија, се врши причестување на 
верниците кои се подготвиле 
да го примат во себе Телото и 
Крвта Христова. 

ПОГЛЕД НА НАДВОРЕШНОСТА НА ЦРКВАТА "УСПЕНИЕ" ВО КОЈА ПОГЛЕД НА НАДВОРЕШНОСТА НА ЦРКВАТА "УСПЕНИЕ" ВО КОЈА 
СЕ НАОЃА ГРОБОТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ВО ЕРУСАЛИМ СЕ НАОЃА ГРОБОТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ВО ЕРУСАЛИМ 

ПОГЛЕД НА ЦРКВАТА "УСПЕНИЕ НА БОГОРОДИЦА" - НАВЕЧЕР ПОГЛЕД НА ЦРКВАТА "УСПЕНИЕ НА БОГОРОДИЦА" - НАВЕЧЕР 
(ИЗГРАДЕНА НА МЕСТОТО КАДЕ ШТО ГО ИСПУШТИЛА (ИЗГРАДЕНА НА МЕСТОТО КАДЕ ШТО ГО ИСПУШТИЛА 
СВЕТИОТ ДУХ)СВЕТИОТ ДУХ)


