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SVETITEL PRED   

Во Светата Земја на Го-
рата Сион постои една 
куќа која е од големо 

значење за целиот хри сти-
јански свет. Во неа се наоѓаат 
собата на Тајната вечера (ка-
де што Исус пред своите уче-
ници ја востановува Све тата 
причест како Света тај на) и 
Давидовиот гроб. Гро бот на 
Светиот пророк Цар Давид 
(на еврејски јазик Да вид оз-
начува "Возљубен од Бо га"), 
се наоѓа под собата на Тај-
ната вечера. Значи, дол ниот 
дел од куќата на Тајната ве-
чера е претворен во Сина-
гога и во неа се наоѓа гроб-
ницата на Давид. Забележи-
телно е дека над гробот стои 
Тората (Мојсеевото петто-
книжие). Всушност, Гробот 
Давидов се наоѓа во вна-
трешноста на една карпа. Тој 
е направен во XVI век во 
апсидата на поранешната ка-
пела, која потекнува од пр-
виот век. Пред Гробот има 
железна ограда, така што до 
него не смее да се доближува. 
Тој е покриен со необична 
црвена наметка на која се из-
везени жолти Давидови ѕвез-
ди. Понекогаш Гробот е по-
криен со прекрасна сина на-
метка. Тука најчесто доаѓаат 
да се молат ортодоксните Ев-
реи, но пред неговиот гроб 
се молат и христијаните, ка-
жувајќи некои од псалмите 
кои Цар Давид ги оставил. 
Најчесто го кажуваат пока ј-

ниот, 50-тиот псалм. 
Пред "Гробот на цар Да-

вид" доаѓаат голем број по-
клоници од цел свет, а меѓу 
нив и група Македонци, кои 
со благослов на Маке дон ска-
та Православна Црква до а-
ѓаат да се поклонат на све-
тите места во Светата Земја. 
Тука се слушаше гласот на 
една аџика Македонка, која 
на македонски јазик гласно 
го кажуваше Покајничкиот 
50-ти псалм.

КАМЕНОТ НА 
ОВЧАРЧЕТО ДАВИД
 
Цар Давид живеел во Све-

тата Земја пред околу три ил-
јади години, и на три есет го-
дишна возраст станал цар на 
сите Евреи и царувал че ти-
риесет години. Убавото мла -
до дете овчарче Давид со 
камен го погодило во челото 
силниот војник Филистеецот 
Голијат, му го грабнало мечот 
и со него му ја отсекло гла-
вата. 

Да ги слушнеме зборовите 
на цар Давид забележани во 
Светото Писмо:

"Бев најмал од браќата 
свои и најмлад во домот на 
таткото мој; ги пасев овците 
на татко ми... Излегов јас сп р-
о   ти туѓинецот, и тој ме про-
колна со своите идоли. Но, 
јас го извадив мечот не гов, 
го обезглавив и ги спа сив од 
срам синовите Изра илеви".

Цар Давид имаше силна 
љубов и вера во Бога, а Бог 
многу му помагаше за победа 
во борбите со непријателите. 
Многу пати Цар Давид се до-
ближуваше до Бога, но по-
ради ѓаволските искушенија, 
поради гревовите, се одда-
лечуваше, поради што стра-
даше, духовно паѓаше и пов-

торно стануваше:
"Еден ден предвечер, Да-

вид се шеташе по покривот 
на царската палата и од по-
кривот забележа една жена 
која се миеше. А жената беше 
многу убава". Тогаш Давид ис-
пратил луѓе да се распра ша-
ат за жената, и тие му рекле: 
"Таа е Витсавеа, Елијамовата 
ќерка и жена на Урија Хетеин. 

"Бев најмал од браќата свои и најмлад во домот на таткото мој; ги пасев ов-
ците на татко ми... Излегов јас спроти туѓинецот, и тој ме проколна со 
своите идоли. Но, јас го извадив мечот негов, го обезглавив и ги спасив 
од срам синовите Израилеви".

Светиот пророк Цар Давид пролеваше солзи на покајание пред Бога, а Бог 
преку Давидовите солзи и Својата голема милосрдност и човеко љу-
бивост, ја обнови и ја исчисти неговата душа и не дозволи во неа да 
остане ниту дамка од гревовниот мрак, за да свети тој во небесното 
Царство, како свет пророк и Светител низ целата вечност.

Потоа Давид испрати луѓе да 
ја доведат при него... Тој ле г-
на со неа... жената зачна". Вит-
савеа го известила за тоа Ца-
рот Давид. Подоцна Цар Да-
вид издал писмена на редба 
во која пишувало: "По ставете 
го Урија напред каде што е 
најлутиот бој! Потоа повле-
чете се зад него, нека биде 
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погоден и нека погине. Во 
таа борба Урија е убиен. Ури-
евата жена жалела и пла чела 
за својот маж, а подоцна Да-
вид ја зеде во својата па лата 
и таа му стана жена и му ро-
ди син. Но, делото што го на-
прави Давид беше зло пред 
Господа". 

Значи, "Давид се вљуби во 
Витсавеа, направи прељуба 
со неа и заповеда да го уби-
јат нејзиниот маж". Тогаш Гос-
под го испратил пророкот 
Натан кај Давид и му рекол 
за неговиот грев, а Цар Да-
вид признал: Му погрешив 
на Господа". Оптоварен од 
гревот, Цар Давид доживеал 
многу искрено и длабоко по-
кајание, се покајал вис тин-
ски и своето покајание за 
овие гревови го искажал пре-
ку "Покајничкиот псалм 50", 
кој со векови се кажува во 
Божјите домови, и на секое 
место кога човек чувствува 
потреба да побара помош од 
Бога за простување на гре-
вовите: "Помилуј ме, Боже, 
поради големата Твоја ми-
лост, и заради големата Твоја 
добрина избриши ги безза-
конијата мои. Многу пати ме 
изми од моето беззаконие и 
очисти ме од мојот грев, за-
што беззаконието мое го 
знам и мојот грев е секогаш 

пред мене. Пред Тебе Един-
ствениот згрешив и пред Те-
бе зло извршив, за да бидеш 
праведен кога ќе пресудуваш 
и да победиш кога ќе судиш. 
Сврти го лицето Свое од гре-
вовите мои и избриши ги си-
те мои беззаконија. Создај 
чисто срце во мене, Боже, и 
дух вистински обнови во ме-
не... Избави ме од крвта, Бо-
же, на моето спасение, и ја-
зикот мој ќе се зарадува на 
Твојата правда". Потоа про-
рокот Натан му рекол на Да-
вид: "... ти нема да умреш ... 
Но ... Го навреди Господа ... ќе 
ти умре синот што ти се ро-
ди". И навистина, како што му 
пренесе пророкот Натан, ка-
жаното од Бога, се изврши и: 
"Седмиот ден детето умре...". 
А, подоцна "Давид ја утеши 
својата жена Витсавеја. Таа 
роди син и Давид му го даде 
името Соломон: На Господа 
му беше мило".

"Гревовите ваши да се и 
како бакам, како снег ќе ги 
побелам; да бидат црвени и 
како пурпур, како волна ќе 
станат бели", ветува Бог. Све-
тиот пророк Цар Давид про-
леваше солзи на покајание 
пред Бога, а Бог преку Да-
видовите солзи и Својата го-
лема милосрдност и човеко-
љубивост, ја обнови и ја ис-
чисти неговата душа и не до-
зволи во неа да остане ни ту 
дамка од гревовниот мрак, 
за да свети тој во небесното 
Царство, како свет пророк и 
Светител низ целата вечност. 
"Зошто да умирате Вие, доме 
Израилев?" - со жал извикува 
Светиот пророк Језекил. Зош-
то да умирате во своите гре-
вови вие - христијани?, ви ка 
со уште поголема жал на ши-
от искупител Господ Исус 
Христос". А уште и продол жу-
ва: "Јас не ја сакам смртта на 
грешникот, туку греш ни кот 
да се одврати од својот пат и 
да остане жив. Вратете се од 
вашите лоши па тишта...". 

ДАВИДОВИТЕ ПСАЛМИ

Свети пророк Цар Давид 
ни остави голем број псалми. 
Во нив ја воспева Божјата 
моќ, сила и величина во соз-
давањето на светот и законот 
Божји, Божјата помош, ми-
лост и верност, Божјите не о-
бични и безбројни чудесни 
дела, и преку тие псалми се 
чувствува огромната небес-
на и спасителна благодет, 
која Бог му ја подари, како и 

потсетам читателите на една 
голема тајна која настанала 
во Израел - таму каде небото 
се приклони кон земјата, и 
каде земјата се освети, во не-
бесната земја наречена Све-
та Земја, и да ја приближи до 
нас православните Македон-
ци, кои низ вековите ја чу-
вале и ја чуваат татковската 
вера. Со проверени исто-
риски и религиозни пода-
тоци, се обраќам кон секоја 
христијанска душа со цел да 

пророчката моќ, преку по ве-
ќето псалми, меѓу кои и про-
роштвото за страдањата и 
славата на Месијата (Господ 
Христос): "Кучиња многу ме 
опколија, цела чета од зло-
сторници се врти околу ме-
не; ми ги пробија рацете и 
нозете. Се броеја сите коски 
мои, а тие гледаа и ме пре-
зираа; ги разделија меѓу себе 
алиштата мои и за облеката 
моја фрлија ждрепка".

Цар Давид е поучен при-
мер за покајанието. За ис кре-
ното покајание добил прош-
ка, бидејќи милоста Госпо-
дова е неизмерна и неис ка-
жлива.

Еве, овој пат, стоејќи во 
Ерусалим пред Гробот на цар 
Давид, се погрижив да ги 

ја загреам за Христа и Не-
говата вечна правда и неиз-
мерна милостивост, со по-
рака, таа духовно да не паѓа 
во очајание при грешките во 
животот, туку да се покае ис-
крено, да се издигне и да го 
бара животворниот извор на 
жива вода - која е Спасителот 
наш, Господ Исус Христос. 
Основа и благодетна пот по-
ра ќе најде во примерот од 
животот на познатиот во све-
тот, светиот пророк Цар Да-
вид, во нешто интимно, неш-
то длабоко доживеано во не-
го, а кое не остана тајна пред 
целиот свет. 

ГРОБОТ НА ЦАР ДАВИД

СОБАТА НА ТАЈНАТА ВЕЧЕРА


