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SVETA ZEMJA - GOSPOD ISUS HRISTOS

"ZGRE[IV, OTI ZA KRVNA NIVA 
PREDADOV NEVINA KRV!" 

"Оче Праведни, светот не Те позна, Јас Те познав; 
и овие (се мисли на учениците Господови) 

познаа дека Ти си Ме пратил; и им го објавив 
името Твое, и ќе го известувам, та љубовта, со 

која Ме возљуби Ти, да биде во нив, и Јас во нив".
"Што ќе ми дадете, па да ви Го предадам!"

"Ете, наближи часот и Синот Човечки се предава 
во рацете на грешници. Станете да одиме! Ете, 

наближи оној што Ме предава".

Искачувајќи се над Гет-
симанската градина, 
доаѓаме до Масли но-

вата (Елеонската) Гора, рид 
над Ерусалим со маслинови 
дрвја, од каде што имаме 
прекрасен поглед на Светиот 
град, Јорданската долина и 
Мртвото Море. На нејзините 
падини се наоѓа Гетсиманија, 
место поврзано со најваж-
ните настани во животот на 
Христос, Богородица и Хрис-
товите ученици. 

Гетсиманската градина изо-
билува со древни места за Бо-
гопочитување. Овде Хри сто-
вите ученици се од морале 
додека го чекале Исус, кој се 
молел во ноќта кога бил 
издаден од Јуда и фатен од 
римските војници. Тука се 
наоѓаат спомен мес тата на 

кои Исус тагувал. Ре чиси два-
есет векови секое парче зем-
ја, секој камен, пе ш тера, ка-
мени скалила, ста ри гробови, 
стебла, ги почи туваат ил јад-
ници, илјадници луѓе од цел 
свет. И по толку векови тука 
се наоѓа   вистинскиот камен, 
на кој Исус стоел или седел. 
Мас линовите стебла во Гетси-
ма нската градина нè враќаат 
дваесет векови назад, и ни го 
будат споменот за настаните 
во првите векови на хрис-
тијанската вера. 

Стоејќи на Маслиновата 
Го ра и погледнувајќи кон ста-
риот град Ерусалим, се забе-
лежуваат две долини. Ис точно 
од Ерусалим е доли ната Кед-
рон, а западно од не го е 
долината Хинон. Неј зиниот 
еврејски назив е Ге - Хиннон. 

Овие две долини се срет ну-
ваат на југоисток. Кед рон ска-
та долина го дели стариот 
град Ерусалим од Масли но-
вата Гора. Долините Кедрон 
и Хинон се спомнати во Све-
тото Писмо. 

ВО РАЦЕТЕ НА 
ГРЕШНИЦИТЕ

Да го отвориме Светото 
Евангелие. Да видиме што ни 
зборува евангелистот Матеј 
за еден важен настан во 
Гетсиманија: "Потоа отиде 
Исус со нив на едно место, 
наречено Гетсиманија, и им 
рече на учениците: 'Поседете 
тука, додека отидам онаму 
да се помолам'. И кога ги 
поведе со Себе Петра и двај-
цата Заведееви синови, се 
натажи и почна да тагува. 
Тогаш им рече Исус: 'Смртно 

ако е можно, нека Ме одмине 
оваа чаша; но не ка ко Јас што 
сакам, туку како Ти'. ... Ете, на-
ближи часот и Синот Човечки 
се предава во рацете на греш-
ници. Станете да одиме! Ете, 
наближи оној што Ме предава". 
Се уверу ваме дека ева нге лис-
тот Ма теј ни зборува за Гетси-
ман ската Градина низ која се 
движиме.

Евангелистот Јован збо ру ва 
за Гетсиманската Градина, но и 
за потокот Кедрон, кој се гледа 
од височините на Маслиновата 
Гора: "Оче Пра ведни, светот не 
Те позна, Јас Те познав; и овие 
(се мисли на учениците Гос-
подови) по знаа дека Ти си Ме 
пратил; и им го објавив името 
Твое, и ќе го известувам, та 
љубовта, со која Ме возљуби 
Ти, да биде во нив, и Јас во нив". 
И штом го рече ова, Исус отиде 
со учениците Свои преку по-

е нажалена Мојата душа; ос-
танете тука и бидете будни 
со Мене!' И како се поод да-
лечи малку, падна ничкум; се 
молеше и говореше: 'Оче Мој, 

токот Кедрон, каде што 
имаше градина (се мисли на 
Гетсиманската Градина), и во 
неа влезе Он и учениците 
Негови. А тоа место го зна-

ПОГЛЕД ОД МАСЛИНОВА ГОРА НА СТАРИОТ ЕРУСАЛИМ, МЕЃУ ПОГЛЕД ОД МАСЛИНОВА ГОРА НА СТАРИОТ ЕРУСАЛИМ, МЕЃУ 
НИВ Е ДОЛИНАТА КЕДРОННИВ Е ДОЛИНАТА КЕДРОН

ПОГЛЕД ОД ХРАМСКАТА ПЛАТФОРМА НА МАСЛИНОВАТА ГОРАПОГЛЕД ОД ХРАМСКАТА ПЛАТФОРМА НА МАСЛИНОВАТА ГОРА
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

еше и Јуда, кој сакаше да Го 
предаде, зашто Исус често 
таму се собираше со учени-
ците Свои. 

Под Маслиновата Гора, на 
левата страна од древниот 
град Ерусалим се наоѓа Грн-
чаревата (Крвна) нива, ку пе-
на со триесетте сре бреници, 
колку што го про цениле жи-
вотот на Христос.

Во Гетсиманската Градина 
Господ Исус Христос беше 
пре даден и продаден од Ју-
да, со неговиот лажен бак-
неж, за само триесет среб ре-
ници. 

Тогаш еден од дванаесетте, 
по име Јуда Искариот, отиде 
при првосвештениците и ре-
че: "Што ќе ми дадете, па да 
ви Го предадам?" А тие му 
предложија триесет сребре-
ници. И оттогаш тој бараше 
погодно време да Го предаде 
(Мат. 26, 8-16). 

ПРОРОЧКИ ПИСМА

"Ете, наближи часот и Си-
нот Човечки се предава во 
рацете на грешници. Станете 
да одиме! Ете, наближи оној 
што Ме предава". Додека Он 
уште говореше, ете, Јуда, 
еден од дванаесетте, дојде, и 
со него многу луѓе со ножеви 
и колови, испратени од ст-
рана на првосвештениците и 
старешините народни. А 
оној, што Го предаваше, им 
беше дал знак, велејќи: "Кого 
што ќе Го целивам, Он е, фа-
тете Го!" И веднаш се приб-
лижи до Исуса и Му рече: 
"Радувај се, Рави!" И Го це ли-
ва. А Исус му рече: "Прија-
теле, зошто си дошол?" Тогаш 
пристапија, положија раце 
на Исуса и Го фатија... Потоа 
Исус му рече на народот: 
"Како на разбојник сте из-
легле со ножеви и колови, за 

да Ме фатите. Секој ден се-
дев со вас, поучувајќи во 
храмот, и не Ме фативте. Но, 
сето тоа стана, за да се ис-
полнат пророчките писма." 
Тогаш сите ученици Го оста-
вија и се разбегаа. А оние, 
што Го фатија Исуса, Го одве-
доа при првосвештеникот 
Кајафа, каде што беа собрани 
книжниците и старешините 
(Мат. 26, 45-57). 

во храмот, излезе и отиде, та 
се обеси. Првосвештениците 
ги прибраа сребрениците и 
рекоа: "Не чини да се остават 
во црковната каса, оти се 
цена за крв." И како се со-
ветуваа, ја купија со нив грн-
чаревата нива, за да погре-
буваат во неа луѓе од други 
места. Затоа и до денес таа 
нива се вика Крвна нива. 
Тогаш се исполни реченото 

Светиот евангелист Матеј 
ни зборува за крајот на Јуда 
предавникот, кој го издал 
Господа во Гетсиманската 
Градина. Кога се разденило, 
сите првосвештеници и ста-
решини народни направиле 
совет против Исуса за да го 
убијат. Откако го врзале, Го 
одвеле и го предале на уп-
равникот Понтиј Пилат. "То-
гаш Јуда, што Го предаде, 
кога виде дека е Он осуден, 
се покаја и ги врати триесетте 
сребреници на првосвеш-
тениците и старешините, ве-
лејќи им: "Згрешив, оти пре-
дадов невина крв." А тие му 
одговорија: "Што ни е грижа 
нам за тоа? Мисли му ти." И 
како ги фрли сребрениците 

преку пророкот Јеремија: "И 
ги зедоа триесетте сребре-
ници, цената на Непроцен-
ливиот, Кого Го оценија си-
новите Израилеви, и ги да-
доа за грнчаревата нива, ка-
ко што ми кажа Господ".

На Маслиновата Гора се 
наоѓа местото каде што Ису-
совите нозе за последен пат 
ја допреле земјата и оттаму 
се вознел од небото, засе-
когаш да му служи на човеш-
твото за спасение. Овде бил 
развиен и сè уште се развива 
силен духовен живот.

ЈУДА ГО ИЗДАЛ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС  ЗА ТРИЕСЕТ ЈУДА ГО ИЗДАЛ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС  ЗА ТРИЕСЕТ 
СРЕБРЕНИЦИ. ПАРИТЕ СЕ ОСВЕТЛЕНИ СО ГАЗИЕНА ЛАМБАСРЕБРЕНИЦИ. ПАРИТЕ СЕ ОСВЕТЛЕНИ СО ГАЗИЕНА ЛАМБА

РАСПУКАНО И ПОДГРБАВЕНО ДРЕВНО СТЕБЛО ОД МАСЛИНКА РАСПУКАНО И ПОДГРБАВЕНО ДРЕВНО СТЕБЛО ОД МАСЛИНКА 
ВО ГЕТСИМАНСКАТА ГРАДИНАВО ГЕТСИМАНСКАТА ГРАДИНА


