ПРЕВОД

Христофор Жефаровић
1748.

Oпис светог Божијег града Јерусалима
Цркве живоносног Гроба Господњег и других светих места у којима се по
сведочењу светих
јеванђелиста од рођења до вазнесења Христовог збише многа [чудеса] за
спасење људско
Најпреосвештенији и најсловеснији господин Исаија Антоновић,
православни архиепископ и митрополит свег српскословенског и влашког
народа, који се налази у држави највишег и најславнијег аустријског дома, и
деловодни дворски саветник Њиховог царско-краљевског величанства, на
понизно мољење најчаснијег господина Симеона Симоновића, архимандрита
јерусалимског, у име оних који желе слушати, читати и разумети типографски
издати и благословити да се у народ пусти.
У Виени 30. новембра 1748.
Настојањем јерођакона Христофора Жефаровића,
зографа илирско-српске заједнице.
Свим побожним читаоцима на радовање
Ова књижица не казује о царским делима, нити о царском управљању, нити
о красотама царских палата, о читаоче, него о красоти Дома небеског
сведржитеља и Бога свих царева, то јест о земаљском Јерусалиму, који себи за
дом изабра вишњи Бог, који се телом роди у близини, и крсти се, и многа чудеса
показа за спас људског рода, и у њему вољно претрпе страдање да нас избави из
вечних мука, где и распет би, и умре, и погребен би као човек, и ускрсну као Бог
по писаном разрушивши смртне силе и адове узе и преведе праоце у небески
Јерусалим, свима верним пример дајући небеско да ишту, где ће опет доћи
судити живим и мртвим и дати сваком према делу његовом, где ћемо и ми сви
стајати на Страшном суду добијајући свако према делу – или добро или зло.
Примивши, дакле, о православни читаоче, ово кратко казивање о светим и
богопроходним местима и прилежно прочитавши га, разнежи се над предивним
делима која Бог учини у светом граду Јерусалиму и у околним светим местима,
и поклони се како доликује месту где стајаху ноге Господа нашег Исуса Христа
и другим светим местима где се опште спасење зби, или одлазећи телесно или
барем умно, [те] пошаљи према могућности милостињу своју за заштиту и
очување тамошњих светих и поклоничких места како би због љубави твоје
према земаљском Јерусалиму био достојан дома жељеног Јерусалима појавити
се и у њему најдражег наслађивања – гледања лица Божијег, како теби тако и
себи желим да заједно проведемо.
Твојој љубави земаљских и небеских добара желатељ
Симеон јеромонах и архимандрит јерусалимски

Повест о светом граду Јерусалиму и другим околним светим
местима
Свети Јерусалимски град сазда цар Мелхиседек, свештеник Бога вишњег,
2020. године од створења света. И од њега га узеше Јевусеји и држаше га 824
године. Потом цар и пророк Давид, победивши их, узе га и назва га Давидов
град и одреди га за митрополију и катедру царства свог. И после 475 година због
безакоња јеврејског народа допуштењем Божијим пороби га персијски цар
Навуходоносор. После персијски цар Кир Божијом заповешћу допусти
Јеврејима вратити се и саздати Соломонов храм и зидине града. Овај град
обновише још више војводе Макавеја. А после, за невину смрт Господа нашег
Исуса Христа, желећи Бог осветити се, заповеди римским царевима Веспазијану
и Титу, који 38 година по вазнесењу Христовом дошавши коначно поробише
град и из основа разорише. А потом цар Адријан за својеглавост јеврејску
разори преостало и посеја со, јер тако се и Реч Господња испуни која рече: „Да
ни камен на камену не остане.“ Затим исти цар Адријан, опоменувши се
благородија и красоте тога града, обнови га предивно зидинама, стубовима и
палатама. И тако, по наследству дође владавином и цар Константин, први
православни грчки цар, који га украси многим великим усрђем и прекрасним
храмовима и славним палатама и другим различитим даровима. Али 636 година
по Христовом оваплоћењу, при царевима Фоки и Ираклију, поробише га
Сарацени и проведе под влашћу калифата 436 година. Затим, 1099 година од
Христа ослобођен би од најхрабријег дуке лоренског, званог Гофреда Болгиона,
потпомогнутог другом хришћанском господом. Затим, када прође 88 година,
1187. године од Христа, дошавши са великом војском, заузе га египатски султан
Саладин. И после тога, 1517. године од Христа, дошавши султан Селим, турски
самодржац, са мноштвом војника завлада Јерусалимом и целим Египатским
царством. И отада седи паша тамо. Бројећи од Мелхиседека, који сазда
Јерусалим, до данас је 3684 године.
Овај свети град Јерусалим је на узвишеном месту насред земље, као што
говори пророк Давид: „Бог, а цар наш, пре векова створи спасење насред
земље.“ И то је прекрасан град који опасује шест миља. И има четворо врата: ка
западу су Давидова врата, а ка истоку Гетсиманијска, са јужне стране светог
Сиона, а ка северу Дамаскова. А имају и друга двоја, мања, једна са десне, а
друга са леве стране. Почињемо пак историју о Давидовим палатама, које су са
запада, близу градских врата, која се и до данас називају Давидова врата. У тим
палатама пророк Давид написа Псалтир. Ту сада борави јаничар-ага са
јаничарима, који чувају град од безбожних Арапа.
А према истоку, колико би се добацило каменом од палата Давидових, јесте
велики и преславни храм Светог Гроба Господњег, прекрасан и кружног
изгледа, који има три куполе у лику Свете Тројице, и звоник прекрасан и висок.
Имаше овај храм најпре седам врата, од којих су само једна отворена с јужне
стране Јерусалима.
И идући кроз ова Света врата ка југу 40 стопа, наћи ћеш Свети Силазак, где
Јосиф и Никодим повише Христа чистом плаштаницом, где је мермер бео и
прекрасан. Његова дужина је девет педи, а ширина две и по, и около је ограђен

железом. Гори ту одозго осам православних кандила, четири римска, једно
јерменско, једно коптско и једно сиријско. И горе је свод у облику крста.
О великом кубету
Од Светог Силаска, идући ка западу 40 стопа, наћи ћеш велико кубе које је
оловом обложено, а над Светим Гробом је одозго откривено. Унутра, при дну до
појаса, зидови су од дрвета. И од појаса наниже исликани су мозаиком златним
сви пророци. И са десне стране је свети Константин, а са леве света Јелена. Иза
пророка је мермер црвени, прилепљен на исликане зидове. И около су
проповедаонице Светог Гроба, које имају седамнаест сводова, и осам стубова
мермерних са дванаест ножица. И сви су уз зидове. И са десне стране је црква
јерменска, а са леве римска, где Римљани имају 98 кандила. Ниже је других 14
сводова који имају дванаест стубова. И ниже су цркве јеретичке. И са јужне
стране је црква коптска, која је прилепљена уз свод Светог Гроба. Близу ње је
црква сиријска, у којој су гробови Јосифа и Никодима усечени у камену. И мало
налево је мермер округао на коме горе два кандила. Ту, кажу, да је стајао анђео
када говораше женама: „Зашто иштете живог са мртвима?“ То је удаљено од
Светог Гроба 40 стопа. И недалеко је други округли мермер који има на средини
рупу. Ту, кажу, да сковаше клинове за распеће Христово. И мало даље је црква
римска, чија је дужина 40 стопа, а ширина 20. И са десне стране је прозор у коме
је део стуба за који привезан би Господ при спаситељном страдању. И ту горе
два кандила. То је удаљено од Светог Гроба 65 стопа. И ван врата је маронитска
црква у којој гори пет кандила.
Све ово о чему је речено налази се под проповедаоницама велике куполе. А
насред ње је прекрасан свод и у њему Пресвети Гроб Господњи. И около је све
обложено мермером, и има десет стубова мермерних и шест кандила. И над тим
је други мали свод, опет красан, оловом прекривен, ослоњен на дванаест
црвених стубова са златним главама. И виси 56 кандила и један полијелеј који
припада православнима. А врата Свода су ка истоку. И улазећи угледаш камен
на коме је седео анђео када се огласио женама: „Зашто иштете живог са
мртвима? Није овде.“ И ту виси 17 кандила: седам православних, пет римских,
два јерменска, једно коптско и два сиријска. И ка западу од светог овог камена
на четири стопе су мала врата којима улазимо у Свети и животодавни Гроб, где
је црвени прелеп мермер. И ту виси 44 кандила: 21 православно, 13 римских,
шест јерменских, четири коптска. А Свети Гроб је дужином седам педи, а
ширином четири. И около је мермер обложен по зиду и по поду. И насликан је
погреб Христов и Васкрсење. И излазећи из Светог Гроба ка истоку, на 20 стопа
је трапеза на коју узлази патријарх када дели свету светлост.
О светој светлости и када се појављује
Света светлост се појављује над Светим Гробом на Дан Свете и Велике
суботе. А тада су и сва племена окупљена у храму, и поклоници из свих места.
Долази тада вратар Светог Гроба и Светог свода и затворивши врата одлази. А
ми погасимо сва кандила божаственог храма. И излази патријарх према Светом
Гробу, обучен у све архијерејске украсе, и са јеромонасима. А свештеници и

ђакони и сви православни обилазе Свети свод певајући: „Васкрсење твоје,
Христе Спасе“ и друго обишавши двапут. Патријарх иде близу Светог свода
обилазећи други и трећи пут. Тада патријарх улази унутра, ка Светом Гробу и
узима свету светлост палећи свеће и дајући их народу. Потом почиње и траје
Света литургија светог Василија.

О Саборном храму
Долази се потом на проповед. У том храму је Света трапеза пред дверима
Саборног храма. И над њом виси 25 кандила, а повише 37. С једне и с друге
стране има икона великих. И сврха има свод велики, који је исликан мозаиком
златним, где је насликано Вазнесење Христово и Благовести Богородичине, на
којима почива купола. А иза трапезе су врата Саборне цркве. И ка истоку на 25
стопа је мермер који има рупу. И тамо је Пупак земље, средина цркве и средина
света. И одозго виси прекрасан сребрни полијелеј. И усред њега је други мањи,
који споља има 64 кандила и десет икона. И над њим је друга купола, која има
на крајевима осам прозора и 16 сводова и 44 иконе. И ту гори 16 кандила.
И од Пупка идући 27 стопа и пењући се један степеник, наићи ћеш на
престоле четири патријарха. Здесна је [престо] јерусалимског [патријарха], који
је позлаћен прекрасно, са куполом златном. И близу њега је [престо]
александријског [патријарха], а са леве константинопољског и антиохијског. И
над константинопољским је амвон, позлаћен прекрасно, где ђакон чита свето
Јеванђеље. Пред јерусалимским виси један мали сребрни полијелеј који има 12
кандила.
И отуд идући 15 стопа, налазе се свећњаци и свеће, и са обе стране 12 икона.
Где виси [икона] апостола има 14 кандила. И још на седам стопа је позлаћени
храм који има троје врата, и иконе прекрасне и 27 кандила великих. И горе је 16
Владичиних празника са кандилима, и на врху крст велики, висок 22 педи, а
пред њим виси велико златно кандило, које има 18 мањих кандила. С једне и с
друге стране су два велика кандила. И над темплом је других 18 кандила. А од
царских двери идући и пењући се три степеника, наићи ће се на Свету трапезу.
На њој служе православни и она је велика и прекрасна са позлаћеним сводом и
четири позлаћена стуба. Ту гори 40 кандила, и над сводом осам. Са леве стране
је проскомидија са сводом, обложена седефом. И ту горе три кандила. И иза
трапезе узлазећи преко седам степеника јесте патријаршијски престо около кога
је шест икона великих и прекрасних. Ту горе три велика кандила. И тамо је осам
стубова и пет сводова који држе олтар. И горе су олтарске проповедаонице. И
тамо је 66 кандила. Саборна црква је у дужину 118 стопа а у ширину 40. Има
четворо врата, прва ка Голготи, друга ка Светом силаску, трећа ка Светом Гробу
и четврта ка Богородици.

О храму Пресвете Богородице
Излазећи кроз четврта врата преко четири степеника идући ка северу 35
стопа, наћи ћеш место звано Клапес на коме је трапеза на четири стуба. Ту гори
једно кандило. И ту близу је Богородичина црква која се назива Тамница
Христова. Ту гори пет кандила. И тамо служе православни.
И иза светог великог олтара је црква Светих арханђела, која се назива и
Светог Лонгина, јер је тамо свети Лонгин исповедао Христа, сина Божијег при
спаситељном страдању. Ту горе три кандила. То је удаљено од великог олтара
12 ногу.
И мало даље је јерменска црква где војници разделише ризе Христове. И ту
горе три кандила. И тамо близу су врата којима спуштајући се 30 степеника
наилазиш на цркву Свете Јелене која стоји на четири мермерна стуба. Ту гори
30 кандила. Она је у ширину 40 стопа а у дужину 48.
И са десне стране су степенице са 13 степеника где је камен из корена. И
тамо је пећина велика где је нашла блажена Јелена Часни Крст. Десну страну
држе православни, а леву Латини. И ту гори пет кандила.
И излазећи кроз врата којима си ушао и идући 16 стопа наићи ћеш на цркву
православних у којој је део стуба на коме је седео Христос када га облачаху у
порфиру и полагаху му трнов венац. И ту горе четири кандила.
И ка западу су степенице до којих је 40 стопа. Оне имају осам степеника
којима се пење ка Светој Голготи. Ка њој право идући одлазиш ка западу седам
стопа. И тамо је место где распет би Господ наш Исус Христос. Ту је и
Мелхиседек благословио Авраама. Ту је и Авраам принео на жртву сина свог
Исаака. Ту се помрачило сунце. Ту је и разбојник исповедао Христа. То место је
више од других за две ипо педи, а ширина му је 10 педи. Ту је Света рупа у коју
пободоше Крст Господњи. Она је посребрена и миомирисна до данас. Ту је и
Распеће Христово насликано. Са десне стране Свете рупе на шест педи је камен
који се распукао до доле када се распукло камење и раздрла катапетазма при
страдању Господњем.
Ту је и гроб Адамов, како говоре јеврејски учитељи. Сврха гори 12 кандила
и других 14. Црква је дужином 38 стопа и ширином 35 и крстолико је сведена. И
златним мозаиком изображени су пророци, и Авраам како закла сина. Под је са
мрвицама красним. А има и три полијелеја. И са десне стране је оканце које
гледа ка престолу Свете Јелене.

О цркви Часног Претече
Под Голготом је црква Часног Јована Претече. И иза Свете трапезе је глава
Адамова. Ту гори 15 кандила. И споља ка западу на 12 стопа је Свети силазак.
Знај да је храм у дужину 285 стопа а у ширину 150, и кандила православних је
550, а неугасивих 45. И излазећи из Великог храма вратима којима си ушао, са
леве стране су стубови. И из средњег стуба изиђе некада света светлост на овај
чудесан начин.
У неко време за премноге јерменске дарове власти не допустише патријарху
да по обичају уђе у Велику цркву и узме свету светлост из Светог Гроба. И не

могавши ништа учинити, патријарх проведе ван врата са другим православнима
плачући и топло молећи се. Онда се попе на престо Свете Јелене близу једног
стуба и приложивши сузе топлој молитви („О човекољубља твојег, Христе!“),
распаде се један стуб и изиђе света светлост. Тада патријарх, притрчавши,
запали свеће и раздаде их народу. А Јермени унутра посрамљени остадоше
очекујући и не добивши. Ово преславно чудо видевши, Турци отворише врата и
уђе патријарх са православним светом и радосни прославише празник Пасхе по
обичају. Тада и један емир, видевши то предивно чудо, и у камен као у меки
восак забивши клинове, из свег гласа повика: „Једна је вера православних
хришћана!“ И пошто исповедаше хришћанску веру, предадоше га Турци огњу.
И ова пресуда исписана је на једној плочи арапским словима.
А ка западу су врата на која хтеде света преподобна Марија ући и забрани
јој анђео. Ту над вратима је икона свете Богородице како јој се оглашава: „Ако
пређеш Јордан, наћи ћеш покој!“ Близу Светих врата су друга врата затворена и
ту је шест мермерних стубова. И горњи праг је извајан. Тамо са десне стране су
степенице којима се пењаше на престо Света Јелена. То је са сводом и исликано
у мозаику. Ту сеђаше света Јелена када суђаше Јеврејима за Часни Крст. А
постоји и велика предобра ограда. И има четири стуба. И ту положише Часни
Крст на мртвог и ускрсну. Ту је и тамница у коју баци света Јелена Јевреје. И ту
је манастир Светог и праведног патријарха Авраама. И он је под влашћу
православних.
И ту близу су три цркве. Прва је Светог васкрсења, то јест Мироносица, јер
ту виде Марија Магдалина Христа када је чула: „Не дотичи ме се!“ Друга је
Светих четрдесет мученика. Трећа је Светог Јакова, брата Божијег, где се
окупљају хришћани и певају и слушају правило црквено. Ту су и степенице
којима се пење у Патријаршију и синагогу и у ћелију епитропову. После је
трпезарија и пријемница. И црква Светог Константина има у горњем делу три
окна која гледају ка Светом Гробу. Ту гори 18 кандила, шест неугасивих. Тамо
унутра је и црква Свете првомученице Текле. И колико би се стрелом добацило
налази се црква Пресвете Богородице, манастир жена испосница. У њему
пошћаше света Меланија са 19 девојака.
И ка истоку од Светог Гроба, унутар Јерусалима је Светиња над светињама,
где је боравила Пресвета Богородица 12 година, храњена од божаственог анђела.
У том храму раздра се завеса. У њему беше заклан пророк Исаија. У њему узе
Симеон Христа. Ту беше и ћивот и шатор сведочанства и жезал Аронов и друго
које приказује Пресвету Богородицу. И одозго је [храм] прекривен оловом. Тамо
близу су четвороврате двери којима је прошао Христос седећи на магарцу када
га и деца јеврејска сретоше са гранчицама позивајући га и говорећи: „Осана,
сине Давидов, благословен идући у име Господње!“
А близу четворовратих двери је светилиште у коме је Христос учио
непокорне Јевреје. И то је оловом покривено. А ван светилишта је гроб у који
законопреступни Јевреји вргоше пророка Јеремију.
Одатле је дом Јоакима и Ане. И тамо је пећина предубока у којој се роди
Пресвета Владичица наша Богородица. У том дому је Овчија бања у којој
исцели Христос раслабљеног 38. године. Ту близу је и Бања свете Ане. И
спуштајући се одатле путем, налази се зграда звана Претор у коме Јевреји и
Пилат суђаху Христу. Ту су и домови безаконих архијереја Ане и Кајафе, који
су пусти. И тамо се баца градско смеће, што је издвојено до данас.

О храмовима садашњег времена који су у светом граду Јерусалиму
У светом граду Јерусалиму налазе се сада цркве које служе православнима:
1. Светог и животодавног Гроба, 2. Светих четрдесет мученика, под звоником, 3.
Васкрсења, 4. Светог Јакова, 5. Светог Константина, 6. Жртве патријарха
Авраама и 7. Светих апостола. Ове цркве су припојене оградом Светом Гробу.
Те цркве су и до данас у светом граду Јерусалиму.
Још су две цркве или манастира. Један је Светог Јакова, сина Зеведејевог,
који има братство Јермена. Када избегоше Грузинци због неподношљивог дуга,
они (Јермени) са мноштвом новца и силом царске заповести узеше од нас. Ту је
цар Ирод убио мачем светог апостола Јакова. Тај манастир је изванредан, има
700 ћелија и превелик врт. А други манастир је Светог Јована Богослова, који
припада Римљанима, који је велик и прекрасан. И он је био испрва наш. У старо
време беше 366 цркава, а сада се спасло колико поменусмо. Ето, да поменемо и
12 манастира у којима се подвижу жене, а њихова имена су: манастир Пресвете
Богородице, манастир Светог Димитрија, Светог Николе, Светог Василија,
Светог Георгија и Болница, Свете Екатерине, манастир Светих арханђела,
Светог Теодора Тирона, Светог Јефтимија, Светог Сретења, Светог Претече,
Светог Георгија (код Јевреја).
Излазећи из града јерусалимског, стоји свети Сион, где је сишао Дух Свети
на свете ученике и апостоле. То је горе у дому Зеведејевом, а у њему је била и
Тајна вечера и свештено умивање. Ту и по васкрсењу Христос уђе кроз врата
затворена. Ту би и дотицање светог апостола Томе. Ту је погребен и свети
пророк Давид, и син његов Соломон. Ту проведе и Пресвета Богородица до дана
престављења свог на небо. То држе сада Турци, не допуштајући ником од
верника да уђе. Тамо напољу сахрањују се архијереји и мирски Арапи који су
хришћани.
А од светог Сиона наниже сахрањују се странци, и тамо је Глинено село,
купљено драгоценом крвљу Христовом, то јест за 30 сребрњака. Ту је пећина, а
у њој се сахрањују они који монахују у Јерусалиму. Над пећином је црква
Светог Онуфрија, удаљена од Јерусалима једну миљу. А одатле ниже је извор
Јаковљев, који се напуни и прелије када је година повољна, а када је неповољна,
нити се напуни нити прелије.
А горе ка граду Јерусалиму је Силоамска бања, где се умио слепи и
прогледао. Ниже је гроб пророка Исаије и Авесалома, сина Давидовог. Ту
престругаше и пророка Исаију. Тамо је и гроб његов. А Маслинова гора је ка
истоку, пред Јерусалимом. Тамо има пут суботом. И покрај те горе је пећина у
којој се скрише апостоли када Јевреји ухватише Христа.
Ту је и врт у коме се мољаше Христос да мимоиђе онај час. Ту је и камен
код кога Христос остави Петра, Јакова и Јована отишавши на молитву. Близу
врта је гроб Пресвете Богородице, звани Гетсиманија. Црква је превелика. И
пред вратима је осам стубова. И унутра су степенице. И силазећи 50 степеника,
наћи ћеш гроб Пресвете Богородице, који је од белог и чистог мермера. Из њега
излази диван миомирис. Ту гори 22 кандила: 9 наших, а остала других племена.
Над гробом је прекрасан камени свод.
Тамо близу је и Долина плача, којом ће потећи огњена река и однеће грешне
у крајњи огањ као што говори божаствено Јеванђеље. И излазећи из гроба

Пресвете Богородице посред степеница су гробови светих и праведних
богоотаца Јоакима и Ане.
Над Гетсиманијом је Маслинова гора, а са ње се вазнео Христос, где се и до
данас виде стопе Владичиних ногу. Ту је и свод над 15 стубова. У старо време
то је био преславан храм, а сада је остала само ограда и стопе Христове.
А са леве стране те горе је Мала Галилеја у којој се јавио Христос
апостолима по васкрсењу. Са десне пак стране ка Силаску јесте пећина свете
Пелагије у којој се подвизавала. Она је сада затворена од безбожних и
нечастивих Арабљана.
А са истока Горе је Витанија, отаџбина Лазарева. У њој је и гроб светог
Лазара Четвородневног. Тамо Лазареве сестре Марта и Марија сретоше Христа
када долажаше од Јордана.
Над Витанијом ка истоку је Јорданов пут и на шест миља је манастир Светог
Јефтимија. И одатле ка истоку на осам миља је Јерихон на лепом пољу. Ту се
Закхеј попео на Сикомореју видети Христа. Од Јерусалима је удаљено 25 миља.
А над Јерихоном је Четрдесетодневна гора на којој је постио Христос
четрдесет дана и четрдесет ноћи по очовечењу.
И ниже на исток ка пустињи је манастир Претече и Крститеља Јована, близу
обале Јордана. Ту је Јован крстио Владику Христа. Ту се посведочио одозго син
Божији Господ наш Исус Христос.
А река Јордан тече од севера ка југу и удаљена је од Јерусалима 30 миља. И
са десне стране од њега су Содома и Гомора и Мртво море. А Мртво се зове јер
ничег живог у њему нема.
А близу Јордана је манастир Светог аве Герасима. Одатле на две миље је
вода која молитвом његовом изиђе.
Ка Јерусалиму пред Дамасковим вратима је село цара Агрипа, где је
Јеремија послао Варуха и Авимелеха донети смокве болеснима. Када је Варух
уснуо, спавао је 72 године.
И путем на један дан је Самарија, а пред њом је Јаковљев извор на коме је
Христос беседио Самарјанима. Одатле даље је Назарет, а у њему је било
благовештење Пресвете Богородице од арханђела Гаврила. Ту васпитан беше и
Христос по очовечењу. Због тога и прозван би Назарећанин.
И мало даље је Таворска гора, а на њој се преобразио Христос. И ту близу ка
истоку је Кана Галилејска, а у њој је Христос учинио прво чудо претворивши
воду у вино. Ка Витлејему, на средини пута је манастир пророка Илије. Ту га је
подигао анђео док је спавао говорећи: „Устани, једи и пиј, јер је пред тобом дуг
пут!“ А споља на манастиру је насликано тело његово.
И од тог манастира на средини пута ка Витлејему је гроб Рахилин, друге
жене Јаковљеве. Тамо близу је и поток до кога је довео Јосиф Пресвету
Богородицу да је пусти. И забрани њему анђео Господњи. Тамо ниже је и дом
Јефратов. То је [сада] село звано Бецала. И одатле на две миље је манастир
Светог Георгија, са прекрасним храмом и са куполом.
Свети Витлејем је ка југу. Удаљен је од Јерусалима четири миље. Тамо у
пећини родио се Господ наш Исус Христос, телом од свете Деве Марије. И
мермер је унутра. А одозго је црква велика. Њена дужина је 186 корака, а
ширина 90. Кров храма је оловни, а под сав у мермеру. А има и 50 стубова.
Света пећина има двоје врата бронзаних, једна ка западу, а друга ка истоку, која
су са четири мермерна стуба. Спуштајући се преко 15 степеника, долази се до

три мермерна стуба који држе свод места. Са јужне стране излази миомирис
диван. Ту близу је жртвеник, где се мудраци поклонише Христу са даровима.
Над Рођењем Христовим гори шест кандила, а изнад Јасала четири. Света
пећина има 42 кандила. При крају је место где излише омивку од пелена
Христових. И тамо даље је пећина са жртвеником у којој су мошти светих
младенаца које поубија Ирод. На десној страни храма је крстионица црвена. И
одатле ка истоку до једне стадије је пећина у којој се сачувала света Богородица
бежећи са Христом у Египат.
Од Витлејема ниже ка истоку је манастир Светог Теодосија. А од манастира
Светог Теодосија на четири миље је манастир Светог Саве Освећеног, који је
превелика и дивна Лавра, великим трошком саграђена, од којег нема краснијег
храма: са куполом и осам црквица. А посред манастира је гроб светог Саве са
сводом красним. И ван манастира, на зидовима, два су стуба са којих се штити
од безбожних Арапа. А удаљен је од Јерусалима осам миља.
И одатле навише на пола дана је дрво матичњак, где живљаше патријарх
Авраам. Ту је и дом његов. Ту је и погребен он и жена његова и син његов Исак.
Ту би и гошћење Свете Тројице. То место држе Агарени, ником не допуштајући
да се приближи. А удаљено је од Јерусалима 30 миља.
Близу Јерусалима, ка западу на две миље, јесте манастир Часног Крста са
прекрасним и исликаним храмом. Под је са комадићима разних боја. Под светом
трапезом је место где одсечено би дрво од кога се начини Часни Крст за распеће
Христово. Ту горе два кандила неугасиво. Дужина његова је 86 стопа а ширина
40. Од Јерусалима на шест миља је Орини. Где је рођен Претеча [стоји]
манастир са храмом украшеним. Ту је и дом Захаријин. Ту је целивала Пресвета
Богородица Јелисавету. Близу олтара, наниже седам степеника, јесте место где
се родио Претеча. И одатле до две стадије је вода обличења. И ка западу на три
миље је камен који распавши се сачува Јелисавету са Претечом од убиства
Иродовог. И ту је света вода.
Од Јерусалима на 60 стадија је Емаус, где се Христос по васкрсењу јавио
Луки и Клеопи. Раније беше црква предивна, а сада се једва за основу зна.
Газа је удаљена од Јерусалима три дана, а са леве стране Газе на један дан је
Лида. И ту је предиван храм Светог великомученика Георгија, који се празнује
трећег дана новембра месеца. Ту посечена би часна његова глава, која и лежи ту
близу свештеног олтара.
Близу Лиде је Ремља. И ту је други храм Светог великомученика Георгија, а
у њему са десне стране је стуб који, купивши га, удовица морем посла. И
молитвом светог Георгија нађен би у пристаништу и положен, као што рекосмо,
са десне стране храма.
Одатле силазимо у Јопију, то јест Јафу, где је пристаниште јерусалимско,
удаљено од Јерусалима 12 часова. Ту је апостол Петар ускрснуо Тавиту. Ту је
видео и плаштаницу у виђењу у дому Симона кожара, и одатле га позвао у
Кесарију сатник Корнилије. Ту имамо манастир најбољи за боравак поклоника
који долазе одасвуд преко мора и копном у Јафу. На шест миља налази се
Птолемаида, сада названа Акра. И тамо имамо метох за боравак оних који
долазе. Тамо бораве и митрополити. Тамо је и пристаниште бродова. Ту је и
црква красна. Између Акре и Јафе у приморју је место које се турски зове Алем
Билем, у коме се види и храм Светог апостола Петра. Ту је Христос упитао
апостоле: „За кога ме оглашавају људи?“ Ту близу је и Кесарија Филипова, сада

пуста стоји. Над Акром је и Кармилска гора у којој борављаше пророк Илија. И
од ње налево су Тир и Сидон, а отуд Шаит. А до њега види се како је долазио
Христос док је био човек да спасе човека.
Ето, показа се христољубљу твом, о побожни читаоче, најкраћи опис светог
Божијег града Јерусалима и околних богопроходних места. А ти умилно
прочитавши, са скрушеном душом о таквом славном и слободном месту које је
сада под јармом турског тиранства притиснуто. И напокон, последњим
сузбијањем и разарањем бедује. И нити једне помоћи и утехе нема, осим
Божијег посећивања и милости православних христољубаца. За долазак њихов и
милосрђе које им даде Бог добра, њихова је награда велика на небесима и
називање децом сионском, јер овако негде рече пророк: „Подигни около очи
своје, Сионе, и видећеш окупљену децу твоју из далека, са запада, и севера и са
мора.“ А децом их пророк зове да посете мајку православља свог и мајку свих
цркава. Зато се одобровољи и похитај на поклоњење тим светим местима,
примивши благодет од Бога и у садашњем и у будућем веку. А ако не можеш
телесно отићи и поклонити се, то бар прилогом милости своје упиши име своје у
светом граду Јерусалиму да освешта се, јер други пророк говори: „Који се у
светом граду Јерусалиму упишу, свети и праведни назваће се.“ Јер не мало дело
је то, пошто ће и свети град Јерусалим помоћу твојом наћи неку утеху и
олакшање претешких дугова. А ти, давањем пролазних добара и топлотом вере
своје достојан јавићеш се давања вечних и небеских добара примивши у
Вишњем Јерусалиму што око не виде и ухо не чу и на срце човеку не узиђе и
предстојећи Светој Тројици, Оцу и Сину и Светом Духу. Амин.
Умом достижући, као што многи за многе различите узроке не удостојише
се по усрдној њиховој побожности тамо доћи и видети, за утеху љубављу према
Спаситељу нашем и према светим местима горућим ктитором и синовима, ова
књижица Свете апостолске Јерусалимске цркве шаље се на дар да сви који је
прочитају, чују и ка смерности душу приводећи толико велика добра дела
Божија помену, и не малу корист душевну прибаве. А мени, који сам се о овоме
трудио и трошак поднео, ако је у чему погрешено или изостављено или
недостало, што нађете опростите, о православни, јер и свети Јован јеванђелиста
за премнога чудеса и дела Божија мањкав беше, јер рече да се ни моћи целог
света не могу сместити у исписане књиге. Тако молећи, сам за спасење свих
Бога моли непрестано.
Свесмерни и недостојни слуга
живоносног Гроба Господњег Симеон
Симоновић, архимандрит јерусалимски

