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SVETA ZEMJA - GOSPOD ISUS HRISTOS

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

NA GORATA SION SE RODI 
HRISTOVATA CRKVA

Гората Сион денес се из-
дигнува надвор од град-
ските ѕидини, јужно од 

Сионската порта. Во Стариот 
Завет се зборува за "Сион-
ската тв рдина", која подоцна, 
бидејќи ја освоиле Изра-
елците, е на речена "Да видов 
град". Си онската Гора е ду-
ховен цен тар и Света Гора за 
целиот христијански род. 
Меѓутоа, во IV век, името Си-
он се пре местило на сп ро-
тивниот рид, па според пре-
данието, се поврзува со по-
следните де нови од Ису со-
виот живот. Ова подрачје ве-
ќе во II век пр.н.е. се на оѓало 
во вна трешноста на град-
ските ѕи дини, а се сме тало за 
место на кое е од ржана По-
следната вечера (Тајната ве-
чера). По ради тоа, во I век 
тука е из градена Црк ва, која 
во 1342 година ја об новиле 
фра њев ците, па таа останала 
нивна црква сè до 1447 го ди-
на. Зна чи, на Гората Сион се 

"Бог над боговите, Господ, говори и ја повикува 
земјата од сончевиот изгрев до запад. Од Сион, 
кој е врв на убавината, ќе се појави Бог... Пејте 
Му на Господа Кој живее на Сион, кажувајте ги 

на народите делата Негови".
"И ненадејно се чу шум од небото, како да идеше 

силен ветар, ја исполни целата куќа, каде што 
седеа. И им се јавија разделени јазици, како 

огнени, и застанаа по еден над секого од нив. 
И сите се исполнија со Дух Свети, и почнаа да 

зборуваат на други јазици, онака како што им 
даваше Духот Свети да изговараат".

наоѓа Куќата со Со бата на Тај-
ната вечера, на мес тото каде 
што, според преданието, Ис-
ус за пос ле ден пат седел на 
тр пезата со Своите уче ни ци. 

Уште во текот на XI век се 
проширило еврејското пре-
дание, според кое, на Гората 
Сион се наоѓа Давидовиот гр-

ДАВИДОВИОТ ГРОБ

Тогаш тоа било мусли ман-
ско светилиште, а во 1948 
година е предадено во ра-
цете на Евреите. Давидовиот 

об, а тоа верување го при-
фатиле и муслиманите из-
градувајќи џамија во 1524 го-
дина, посветена на пророкот 
Давид.

гроб станал значајно место 
за еврејските поклоници во 
времето по 1948 година, би-
дејќи тогаш тоа било един-
ствено место во источен Еру-
салим, кој бил под израелска 
власт. 

Давидовиот гроб и Собата 
на Тајната вечера денес се 
наоѓаат во иста зграда.

Денес, Ерменската црква 
на Спасителот потсетува на 
Исусовото заточеништво во 
куќата на големиот све ште-
ник (првосвештеник) Кајафа, 
во која Исус затворен ја ми-
нал ноќта пред да биде ра сп-
нат, но и за тоа како Петар 
три пати се откажал од Хри с-
та, пред петелот да запее во 
зората. 

Сионската или Давидовата 
порта се наоѓа на Гората Си-
он. Изградена е за султанот 
Сулејман Велики во 1540 го-
дина, на местото каде што во 
денешно време се пронај де-
ни остатоци од претходно 

КУЌАТА НА СВЕТИОТ СПАСИТЕЛКУЌАТА НА СВЕТИОТ СПАСИТЕЛ

 СИОНСКАТА (ДАВИДОВА) КАПИЈА СИОНСКАТА (ДАВИДОВА) КАПИЈА
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

изградените градски бедеми 
(од времето на Хасмонејците 
и Ирод). Оваа порта е свр те-
на кон југ, во правец на Хев-
рон. 

"Господ ги сака портите 
Сионски повеќе од сите на-
селби на Јакова. Граде Божји, 
преславно се зборува за те-
бе... Оние што пеат се раду-
ваат; пеат и велат - сите наши 
извори во Тебе се", ни збо-
рува псалмопевецот цар 
Давид.

Силниот отсјај на Еру са-
лим со Гората Сион и со сите 
свои убавини, златен на сон-
цето, и сребренест на месе-
чината, може по своите впе-
чатоци да се мери само со 
калеидоскопот од народите 
кои во него живеат - меѓу 
нив има и од оние кои се по-
томци на генерациите на жи-
телите на Ерусалим, но и од 
оние кои се дојдени од сите 
четири страни на светот. Еру-
салим и Гората Сион се вос-
пеани од пророците, писа-
телите, поетите, минати и се-
гашни, низ многу генерации. 

"Голем е Господ и многу 
фален во градот на нашиот 
Бог, на Својата света Гора. 
Пре красна возвишеност, ра-
дост на целата земја е гората 
Сион; на северната страна 
нејзина е градот на големиот 
Цар.

...Нека се весели Гората 
Сион, и да се радуваат ју-
дејските ќерки заради Твоите 
судови, Господи. Одете околу 
Сион и обиколете го, при-
кажувајте во кулите негови" 
(Псал. 47, 1-2, 11-12). 

"Бог над боговите, Господ, 
говори и ја повикува земјата 
од сончевиот изгрев до за-
пад. Од Сион, кој е врв на уба-
вината, ќе се појави Бог... Пе-
јте Му на Господа Кој жи вее 
на Сион, кажувајте ги на на-
родите делата Негови" (Псал. 
9, 11,  49, 1-2).

Псалмопевецот Св. про рок 
цар Давид го воспева тагу ва-
њето на заробените Евреи 
во Вавилон,  за Еру са лим и за 
Светиот Сион:

Крај реките Вавилонски - 
таму седевме и плачевме, ко-
га ќе се сетевме на Сион; на 
врбите, среде Вавилон, ги 

закачивме нашите харфи. 
Заш то таму, оние што нè за-
робија и кои нè одведоа, 
побараа од нас радосна пес-
на, велејќи ни: "Пејте ни од 
песните сионски!" Како да 
запееме Господова песна на 
туѓа земја? Ако Те заборавам 
тебе, Ерусалиме, нека ме за-
борави мојата десница, нека 
се залепи јазикот мој за неп-
цето мое, ако не те помнам, 
ако не го поставам Ерусалим 
над секоја моја радост (Псал. 
136, 1-6).

Се слави Сион затоа што 
обратил незнабошци.

да не се оддалечуваат од 
Ерусалим, туку да го чекаат 
ветувањето од Отецот, за кое 
тие слушале од Него: "Но, ќе 
примите сила кога врз вас ќе 
слезе Светиот Дух; и ќе Ми 
бидете сведоци во Ерусалим 
и во цела Јудеја и Самарија, и 
дури до крајот на земјата" 
(Дела 1, 8). Апостолите се вра-
тиле во Ерусалим и кога се 
навршиле дните на Пе десет-
ницата (десет дена по Воз-
несението на Христос), во 9 
часот наутро, Мајката Божја 
и апостолите се мо ле ле во 
една ерусалимска куќа на 

Дух Свети, и почнаа да збо-
руваат на други јазици, онака 
како што им даваше Духот 
Свети да изговараат" (Дела 2,  
1-4). Кога се слушнал тој шум, 
се собрал многу на род во 
Ерусалим и сите се чуделе 
што го слушаат својот роден 
јазик: Партјаните, Ми дјаните, 
Еламитите, жителите од Ме-
сопотамија, Јудеја и Капа до-
кија, од Понтиј и од Азија, од 
Фригија и од Пам филија, од 
Египет и од кра иштата на Ли-
вија, соседите на Киринија, 
дојдените Рим јани, Критја ни-
те, Арабјаните. Сите тие се 
чуделе како Хрис товите уче-
ници зборуваат за делата 
Бож ји на нивни ја зици. На 
овој ден апостолите примиле 
изобилна благодет од Све ти-
от Дух и оттогаш смело поч-
нале да го про по ведаат Све-
тото Писмо низ цел свет. Ис-
тиот ден Св. апо стол Петар 
пред народот из вршил про-
повед за Ме си јата Христос и 
веднаш се крстиле 3.000 
луѓе. 

Всушност, овој голем праз-
ник, кој се однесува на на с-
тан во сеќавање на Светата 
Троица, во Светата Црква се 
вика Света Педесетница, но 
и Духовден, а уште и Пре све-
та Троица. Овој ден е ра ѓање 
на Христовата Црква. На Све-
тиот Сион во Ерусалим се ро-
ди Христовата Црква. На овој 
ден се откри тајната на Бож-
јото Тројство: Отец, Син и Св-
ет Дух. Христос ни откри де-
ка Бог е еден по природа и 
суштина, но и за едништво на 
три личности, кои се во со вр-
шена заемна љубов и разби-
рање. 

Кој е Светиот Дух? Која е 
таа сила која твори живот? 
Тоа е невидлива сила "Сила 
одозгора", која се чувствува 
низ вековите, обновува, осве-
тува, просветува, дава живот. 
Всушност, Светиот Дух е тре-
тото лице од Света Троица. 
Тоа е Божји Дух, Дух на Го-
спода, Дух на Премудрост и 
разум, Дух - Утешител.

 

ДЕЛА БОЖЈИ НА 
РОДЕН ЈАЗИК

Претходно го посетивме 
местото на Маслиновата Го-
ра во Светата Земја, од каде 
што Господ Исус Христос се 
вознесе на небото. Да ве 
потсетам дека уште пред да 
се вознесе на небото, Тој им 
дал заповед на апостолите 

Сион. Значи, 50 дена по Вос-
кресението, кога сите тие 
биле заедно и едно душ ни, 
слегол Светиот Дух во вид 
огнени јазици: "И не надејно 
се чу шум од небото, како да 
идеше силен ветар, ја ис пол-
ни целата куќа, каде што се-
деа. И им се јавија раз делени 
јазици, како огнени, и заста-
наа по еден над се ко го од 
нив. И сите се исполнија со 

СЛЕГУВАЊЕ НА СВЕТИОТ ДУХ ВРЗ СВЕТИТЕ АПОСТОЛИСЛЕГУВАЊЕ НА СВЕТИОТ ДУХ ВРЗ СВЕТИТЕ АПОСТОЛИ


