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בכפר עין כרם שממערב לירושלים מזהה המסורת
הנוצרית את "עיר יהודה" ,שאליה הגיעה מרים מנצרת
לביקור ,כשהיא נושאת ברחמה את ישוע בנה .כאן ,על
פי המסופר בברית החדשה ,היא פגשה את אלישבע,
קרובת משפחתה ,שהייתה גם היא בהריון עם בנה ,יוחנן
המטביל .במעלה ההר המתנשא מעל הכפר ניצבת כנסייה
גדולה ומפוארת המעוטרת בכיפות מוזהבות ,ומהווה חלק
מהמבנים המרכיבים את המנזר הרוסי שהוקם לציון
הביקור.
המנזר והכנסייה החלו להיבנות במאה ה 19-ביוזמת ראש
המשלחת הדתית הרוסית בארץ הקודש ,והם משקפים
את המעורבות הדתית העמוקה של רוסיה בארץ ישראל
של שלהי התקופה העות'מאנית ,תקופה שבה פקדו את
הארץ עשרות אלפי עולי רגל רוסים אדוקים מדי שנה.
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גם בתום המלחמה לא ניתן היה להמשיך את הבנייה
עקב החובות הכבדים והניתוק מברית המועצות האנטי
דתית .הכנסייה חסרת הגג עמדה נטושה במשך עשרות
שנים ,ורק בראשית המאה ה 21-חידשו את בנייתה.
הכנסייה הושלמה בשנת  ,2007והיא הוקדשה בשם
"כנסיית כל הקדושים הרוסים".
בשנים אחרונות מושכת הכנסייה ,בעלת המראה הרוסי
הטיפוסי ,עוד ועוד צליינים ותיירים ,ומייצגת את הקשר
הדתי הרוסי העמוק לירושלים.

בשנת  1871רכש אנטונין קפוסטין ,ראש המשלחת
הדתית הרוסית ,שטח אדמה גדול בעין כרם בסיוע כספים
שנתרמו על-ידי אנשי עסקים ובני אצולה אדוקים .הוא
תכנן ובנה במרכז המתחם כנסייה צנועה ,והזמין נשים
עשירות ,שביקשו לחיות את שארית ימיהן בארץ הקודש,
לבנות במקום בתי-מגורים .בתים אלו עברו בירושה
לרשות הקהילה ,וכך הוקמו בהדרגה כמה עשרות מבנים
שיצרו את השלד למנזר הרוסי "גורני" )הררי(.
בשנת  1910התחיל לאוניד צינצוב ,אחד מיורשיו של
קפוסטין בתפקיד ראש המשלחת הדתית ,להקים במעלה
ההר כנסייה חדשה ,גדולה ומפוארת ,שתוכננה להיקרא
בשם "כנסיית השילוש הקדוש" .לצורך הבנייה נטל צינצוב
הלוואות גדולות מגורמים שונים ,תוך שהוא מצפה
לתרומות שיאפשרו את השלמת הבנייה .מלחמת העולם
הראשונה ,שפרצה בשנת  ,1914קטעה באחת את כל
התוכניות .הקשר עם רוסיה נותק ,הנציגים הרוסים,
שהוכרזו נתיני אויב ,גורשו למצרים ובניית הכנסייה נעצרה.
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Israel-Russia Joint Issue - Gorny Convent, Ein Karem
Christian tradition calls the village of Ein Karem,
located to the west of Jerusalem, the "City of Judea".
The Virgin Mary visited Ein Karem while carrying her
unborn child Jesus and according to the New
Testament, she met her cousin St. Elizabeth there,
while she was also pregnant with her son, John the
Baptist. On the hillside above the village there is a
large, magnificent gold-domed church which is part
of the Russian convent complex that was built in honor
of that visit.
Construction of the convent and the church began in
the 19th century, initiated by the head of the Russian
religious mission to the Holy Land. These buildings
reflect the deep Russian religious involvement in Eretz
Israel toward the end of the Ottoman Period, when
tens of thousands of devout Russians made the
pilgrimage to the Holy Land every year.
In 1871, Archimandrite Antonin Kapoustin, head of
the Russian religious mission, purchased a large plot
of land in Ein Karem with funds contributed by devout
businessmen and noblemen. He planned and built a
modest church at the center of the complex and
invited wealthy women who wished to live out their
lives in the Holy Land to build houses there. Those
houses were subsequently inherited by the community,
thus over time a few dozen buildings were
incorporated into the Russian Gorny ("mountainous")
Convent.
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After the war, it was impossible to continue the
construction due to significant debts and the
severance of ties with the anti-religious Soviet Union.
The roofless church stood abandoned for decades,
until the early 21st century, when construction
recommenced. The church was completed in 2007
and named the "Cathedral of All Russian Saints".
In recent years, this typical Russian-looking church
is visited by increasing numbers of tourists and
pilgrims and it represents Russia's deep religious
bond to Jerusalem.

In 1910, Leonid Sinzov, one of the heads of the
Russian religious mission after Kapoustin, decided
to build a new larger and grander church up on the
hillside, which he planned to call "The Church of the
Holy Trinity". In order to build the church, Sinzov
borrowed large sums of money from various parties.
He also expected to receive contributions to complete
the construction. But these plans came to an abrupt
halt when WWI broke out in 1914. Contact with Russia
was severed and the Russian representatives, who
were declared to be enemy subjects, were deported
to Egypt and construction of the church stopped.

:הנפקה
December 2017 דצמבר
Stamp Size (mm): H 30  ג/ W 40  ר:(מידת הבול )מ"מ
Issue:

:לוח
1074
:בולים בגיליון
Stamps per Sheet:
15
:שבלים בגיליון
Tabs per Sheet:
5
:שיטת הדפסה
Method of printing: Offset אופסט
Security mark: Microtext  מיקרוטקסט:סימון אבטחה
:דפוס
Joh. Enschede, The Netherlands
Printer:
Plate:

076-8873933 : טל- השירות הבולאי
6108101 יפו-אביב- תל,12 שדרות ירושלים
The Israel Philatelic Service - Tel: 972-76-8873933
Sderot Yerushalayim, Tel-Aviv-Yafo 6108101 12
www.israelpost.co.il * e-mail: philserv@postil.com

