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SVETA ZEMJA - GOSPOD ISUS HRISTOS

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Од Назаретските висо-
чини се протега ис-
клучителен поглед на 

многуте брановидни брда на 
Галилеја. Гората Тавор, која 
се издигнува 588 метри над 
рамнината, е најпривлечна 
од сите брда. Таа се забе ле-
жува и од далечина, не само 
поради големата височина, 
туку и заради заоблениот 
врв во форма на купола. Ов-
де на посетителите им се чи-
ни дека секој камен е испол-
нет (или зрачи) со историско 
и со религиозно минато. Име-
то на гората по потекло е 
арапско, Jebel Tor, планина 
на бикот, што ни укажува (нè 
потсетува) на стариот Фе ни-
киски култ и дамнешното ра-
нопаганско свето значење 
кое таа го имала. 

Името Тавор често се сп о-
м нува во Библијата: пла ни-
ната ги означува (маркира) 
старите територии меѓу пле-
мињата Зебулун, Исахар и На-
фтали. 

Гората Тавор е спомната и во Стариот Завет: 
Девора испрати по Варака, синот на Авинеема 
од Кедес Нефталимов, и му рече: "Зарем не ти 
заповеда Господ, Бог Израилев: - иди, собери 

народ на гората Тавор и земи со себе десет 
илјади души од Нефталимовите синови и од 

Завулоновите синови...".

Оваа гора се наоѓа меѓу 
Назарет и Галилејското езе-
ро и е место на Христовото 
Преображение, а за тоа све-
дочат Светото Писмо и Све-
тото Предание. Одејќи кон 
Тавор од западната страна, 

на десната страна се гледа 
селото Наин во кое Исус го 
воскреснал синот единец на 
една вдовица. Наин постои и 
денес и тоа сега е арапско-
муслиманско село.

ТРИ СЕНИЦИ

Ако се отвори Светото Пис -
мо може да се забележи дека 
Гората Тавор е спомната и во 
Стариот Завет: Девора ис пра-
ти по Варака, синот на Ави-
неема од Кедес Нефта ли мов, 
и му рече: "Зарем не ти за по-
веда Господ, Бог Из ра илев: - 
иди, собери народ на гората 
Тавор и земи со себе десет 
ил   јади души од Неф та лимо-
вите синови и од Заву ло но-
вите синови...".

Од Светото Предание се 
верува, а и од Светото Писмо 
јасно се гледа дека Прео бра-
жението Господово било на 
Тавор "на високата Гора".

За овој необичен настан 
пишуваат и евангелистите Ма  -
теј, Марко и Лука.

А по шест дни ги зеде Исус 
со Себе Петра, Јакова и брата 
му Јована, и ги изведе во ви-

сока гора сами; и се прео б-
рази пред нив; и лицето Не-
гово светна како сонце, а 
алиштата Му станаа бели ка-
ко светлина. И ете, им се ја-
вија Мојсеј и Илија, кои раз-
говараа со Него. Тогаш Петар 
Му одговори на Исуса и ре-
че: "Господи, добро ни е да 
бидеме овде; ако сакаш да 
направиме тука три сеници: 
една за Тебе, една за Мојсеја 
и една за Илија". Додека уште 
говореше тој, ете, ги засени 
светол облак; и се слушна 
глас од облакот, кој велеше: 
"Овој е Мојот возљубен Син, 
во Кого е Мојата волја; Него 
послушајте Го!" И кога го сл у-
ш  наа тоа учениците, пад наа 
ничкум и многу се ис пла ши-
ја. Но, Исус, штом се приб-
лижи, се допре до нив и им 
рече: "Станете и не пла шете 
се!" А тие, кога ги по диг наа 
очите, не видоа некој др уг 
освен Исус. А кога сле гу ваа 
од планината, Исус им за по-
веда и рече: "Никому не ка-
жувајте што видовте, до дека 
Синот Човечки не вос кресне 
од мртвите!" (Мат. 17, 1-10)

Во IV век светиот цар Кон-
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

GOSPODOVOTO PREOBRA@ENIE NA 
GORATA TAVOR

стантин Велики и неговата 
мајка - светата царица Елена, 
изградиле прекрасен свет хр-
ам на гората Тавор. Подоцна 
на оваа гора се изградени и 
други цркви и манастири. 
Но, арапската наезда ги ур-
нала сите византиски мана-
стири и цркви на гората Та-
вор. Во XIII век (1263 година) 
султанот Вивар ги разурнал, 
едноставно со земја ги срам-
нил сите свети обележја на 
гората Тавор. Фрањевците од 
Назарет често доаѓале на Та-
вор, и покрај опасноста по 
нивниот живот. Дури во 1631 
година тие се населиле на 
Тавор. Подоцна, со отко пу-
вање ги откриле ѕидините на 
старата црква. На тоа место, 
во спомен на настанот "Пре-

ишараните прозорци. На овие 
мозаици е претставено Ису-
совото раѓање во Вит ле ем, 
Преображението Госпо дово, 
Тајната Вечера на Сион, Стра-
дањето на Господ Исус Хрис-
тос на Голгота и Вос кре се ние-
то Господово. 

Базиликата има две по-
лукружни капели украсени 
со мозаици. Таа е изградена 
на  две нивоа и во неа се на-
оѓа интересен раскошен про-
зорец (и тоа во крипталната 
капела). Кровната конструк-
ција е дрвена. Од горниот 
дел на црквата се добива ис-
клучителен поглед на Изра-
елската долина и на целата 
околина. Пред базиликата се 
наоѓа мал византиски мо лит-
веник со олтар. Околу бази-

ликата се гледаат многу ур-
натини од христијански спо-
меници и сараценски згра ди. 

Треба да се посети и твр-
дината на Јосиф Флавиј. Тој 
овде изградил тврдина долга 
3-4 километри, но римскиот 
војсководец Плацит ги нама-
мил војниците во рамнината 
и успеал да дојде до тврди-
ната.

Во близина на спомнатата 
базилика се наоѓа право сла-
вен машки манастир посве-
тен на Светото Преображе-
ние и црквата "Св. Илија", ко-
ја е изградена во XIX век, од 
камен. Таа има прекрасен 
ико ностас и икони, меѓу кои 
иконата на Преображение 
Господово и икона на Св. про-
рок Илија. Оваа црква нај-

мно гу ја посетуваат пра во-
славните христијани, но и лу-
ѓето со различна вероис по-
вед. Таа е доволно про страна 
за да прими неколку стотини 
верници, кои при суствуваат 
на богослужбата на празни-
кот Преображение Госпо до-
во. Овде се чува па лес тин ска 
икона од XVIII век со рет ка 
вредност и на неа Исус е 
прет ставен облечен во архи-
јерејска одежда, како седи 
на престолот на вла диката. 

Да потсетиме дека на из-
лезот од црквата се наоѓа 
спе      цијализирана продав ни-
ца за свети предмети.

Јужнословенскиот патри-
јарх Јоаникиј, во XIV век на 
гората Тавор подигнал пре-
красна православна црква 

ображение Господово", во 
1923 година е подигната ве-
ли чествената базилика "Го-
сподово Преображение". Ис-
то така, бил подигнат и фра-
њевскиот манастир. Издиг-
натиот манастир со вели чес-
твената базилика е последна 
од серијата градби со рели-
гиозна природа, кои во ми-
натите векови обично биле 
уништувани за време на 
војна.

ЖЕЛБАТА НА АПОСТОЛ 
ПАВЛЕ

Оваа базилика е подигната 
во облик на три кули заради 
да се исполни желбата на Св. 
апостол Петар, која тој ја из-
јавил во моментите на Прео-
бражението Господово: "Ра-
ви, добро ни е да бидеме ов-
де; да направиме три се ници: 
една за Тебе, една за Мојсеја 
и една за Илија". 

Оваа трибродна базилика 
е изградена во римско-си-
ријски стил и има тешки и 
украсени столбови. Црквата 
е украсена со мозаици кои 
сјајат светлоцрвено од свет-
лоста која навлегува преку 

посветена на Св. Никола. Ме-
ѓутоа, за време на мусли-
манското владеење над Па-
лестина, оваа црква била ур-
ната и до ден денес  нема ни-
каква трага од неа. Да се на-
деваме дека ќе дојде време 
кога ќе се открие местото ка-
де што се наоѓала оваа црква 
и таа ќе биде обновена.

Подолу од гореспомнатите 
цркви, на местото наречено 
"Бабел-Хава", каде што патот 
благо се спушта, на левата 
страна се гледа една зграда 
која се вика "Молитвеник на 
слегувањето", која неодамна 
е обновена. На ова место апо-
столите го прашале Господ 
зошто им наредил да не ка-
жуваат за она што го виделе 
на гората Тавор (за Неговото 
Преображение). 

Потоа се слегува во се ло-
то Табурија, во подножјето на 
гората Тавор каде Господ го 
излекувал болното момче, 
кое апостолите не можеле да 
го оздрават.
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