SVETA ZEMJA - GOSPOD ISUS HRISTOS

"Господе, Ти Кој й даде син на Сара во староста,
Кој й даде на Ана да го роди твојот пророк
Самоил, погледни и на мене и одврзи ме од
врската на неротка. И она дете, кое би го родила,
ќе Ти го принесам Тебе на дар, за да се
благословува и да се слави преку него Твоето
милосрдие".
"Ти не си родена за себе, ти ќе живееш за Бога,
со чија благодет и си дојдена на свет, за да
послужиш за спасение на целиот свет. Ти ќе
пораснеш како рајско дрво на животот, на
изворите на вода на Светиот Дух и ќе дадеш свој
род во одредено време".

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

С

вети Јоаким (таткото на
Богородица) е син на
Варпафир, од Јудиното
колено, од лозата на цар
Давид. Света Ана (мајката на
Богородица) е ќерка на свештеникот Матан од Левиевото колено. По педесет години брак, живеејќи богоугодно, по Божја промисла,
ја родила Пресвета Дева Марија.
"Боже, на моите татковци,

Ти му даде син на праотецот
Авраам во неговата старост,
па удостои ме и мене со својот благослов. Дај й род на
мојата сопруга, за и јас, иако
во својата старост, да можам
да се наречам татко, а да не
бидам отфрлен од Тебе, мојот Господ", липаше ужалениот Јоаким во пустината на
Светата Земја.
"Господе, Ти Кој й даде син
на Сара во староста, Кој й

даде на Ана да го роди твојот
пророк Самоил, погледни и
на мене и одврзи ме од врската на неротка. И она дете,
кое би го родила, ќе Ти го
принесам Тебе на дар, за да
се благословува и да се слави преку него Твоето милосрдие". Со горчлив плач и
тага во душата го молеше
Бога да й дарува дете и да ја
удостои да биде мајка, Ана идната мајка на Богородица.
И штом Ана ги изговорила
овие зборови, веднаш й се
јавил Божји ангел и й рекол
дека нејзината молитва ја
слушна Господ и дека таа ќе
забремени и ќе роди благословена ќерка, која ќе биде поголема од сите човечки
ќерки. Заради неа ќе бидат
благословени сите народи,
преку неа ќе дојде до спасение на цел свет и ќе й даде
име - Марија. И навистина,
наскоро, зборот на ангелот
се исполни.

ПРЕТХОДНИЦАТА НА
СОНЦЕТО
На 8 септември по стар,
или 21 септември по нов календар, Света Ана ја роди
Пречиста Дева Марија, која
ќе го роди Бог со тело и ќе се
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радуваат со неа сите колена
Израелски и цел свет. Светот
со векови ја очекуваше Богородица. И еве, се раѓа онаа,
која долго ја очекуваа сите
поколенија. На темниот небесен свод се појавува Деница. Се појавува претходницата на Сонцето, чија светлост никогаш не заоѓа. Преку
неа доаѓа Ангелот на големиот свет, за да го оживее
целото страдалничко човештво, кое веќе беше дојдено
до пропаст. "Ти не си родена
за себе, ти ќе живееш за Бога,
со чија благодет и си дојдена
на свет, за да послужиш за
спасение на цел свет. Ти ќе
пораснеш како рајско дрво
на животот, на изворите на
вода на Светиот Дух и ќе
дадеш свој род во одредено
време", вели Свети Дамаскин.
На петнаесеттиот ден по раѓањето, според јудејскиот
обичај, Свети Јоаким ја нарече новородената ќерка
Марија, кое име й го даде Ангелот уште тогаш кога на родителите им јави дека Бог ќе
им ја подари.
Јоаким и Ана, во најсвечена придружба, тргнуваат
од Назарет (родниот крај на
Дева Марија) за Соломоновиот храм во Ерусалим, за да
му ја подарат на Бога тригодишната ќерка. Пред Храмот, каде што ги пречекал
првосвештеникот Захариј и
пред целиот народ, мајката
се разделува од својата ќерка со зборовите: "Појди, ќерко моја, кај Оној Кој и те даруваше на мене". Свети Захариј прозре дека ова девојче ќе им послужи на големите Божји намери и ја внесе
во најсветото место, во "Светињата на Светиите". Во овој
Храм Дева Марија останала
единаесет години. Кога влегла во петнаесеттата година
од својот живот, по Законот,
не смеела веќе да остане во
Храмот, туку морала да се
омажи. Но, таа им рекла на
свештениците дека се ветила
пред Бога дека ќе остане
девојка и дека до смртта нема да стапи во брак. Тогаш
Свети Захариј се договорил
со свештениците да му ја да-

Црквата на Пресвета Марија
Во стариот дел на Ерусалим се наоѓаат урнатини на
две цркви изградени една
над друга. Првата била Византиска и неа ја изградила
царицата Елена во IV век. Посветена й е на Пресвета Марија. Втората црква, чии урнатини се гледаат, ја изградиле крстоносците во XII век.
Православната Црква
"Свети Јоаким и Ана"
Од левата страна на Патот
на Голготата, се наоѓа оваа
помала православна црква,
посветена на Св. Јоаким и
Ана. Под Црквата (во пештера), се наоѓаат собите на Св.
Јоаким и Ана, а во карпа има
изделкана бања во која се
капела малата Дева Марија.

ЦРКВАТА НА СВЕТА АНА ВО ЕРУСАЛИМ

NIKOGA[ NE ZAO\A
SVETIWATA NA SVETIITE
дат Дева Марија на нејзиниот подалечен роднина, осумдесетгодишниот Јосиф од Назарет, на чување на Нејзината
девственост. Пречиста Дева
Марија кај Јосиф во Назарет
живеела како во Соломоновиот храм: го читала Светото
Писмо и работела рачна работа.

ГОЛЕМАТА ТАЈНА
Тогашниот Назарет, преку
Марија, ја имаше таа среќа
прв да го слушне радосниот
Архангелски глас за големата
тајна: "Радувај се, благодатна!
Господ е со тебе! Благословена си ти меѓу жените!... И
ете, ти ќе зачнеш во утробата
и ќе родиш Син, и ќе Го наречеш со името Исус. Он ќе
биде голем и ќе се нарече

Син на Севишниот;...".
Свети Јоаким умрел на 80
години, а Света Ана на 79 години. Во Црквата "Успение
на Пресвета Богородица" кај
Ерусалим се наоѓа капелата
на Светите Јоаким и Ана. За
време на крстоносците тука
биле нивните гробови. Честици од моштите на Света
Ана се наоѓаат во Рим, во
Црквата на Св. Павле. Дел од
нејзините мошти се наоѓаат
во Света Гора (од петата на
Св. Ана).
Повеќе цркви и манастири
во Светата Земја, особено во
Ерусалим и во Назарет, им се
посветени на Господ Исус
Христос и Богородица, како
и на нејзините родители.
Црквата на Света Ана е
вистински скапоцен камен
на архитектурата на крсто-

носците и една од Ерусалимските, најдобро зачувани,
средновековни градби. Оваа
Црква е со строга, а едноставна убавина, која го одржува
редот на Белите Браќа. Изградена е на местото на домот на Св. Јоаким и Ана, во
1142 година, по иницијатива
на кралицата Арда, вдовица
на Болдвин Први од Ерусалим (крал на крстоносците),
која се замонашила во манастирот во близината. Околу Црквата на Св. Ана се забележуваат и ископувања каде
што е откриен Пробатичкиот
базен. Овде Исус го излекувал Раслабениот. Во криптата, која се наоѓа под црквата,
е сместен олтар во барокен
стил, кој го одбележува раѓањето на Пресвета Дева Марија, идната Богородица.
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Тука се наоѓа и ќелијата каде
што Св. Јован Дамаскин (VIII
век) пишувал за Света Богородица и вршел богослужби.
Куќата на Марија
Аџиката Етерија ја посетила Светата Земја во 384 година и бележи дека во Назарет
й е покажана "прос трана и
прекрасна пештера во која
Марија живеела". Денес над
пештерата, која се наоѓа во
Куќата на Марија, се издигнува една огромна современа латинска базилика, довршена и осветена во 1969
година. Во Назарет се наоѓаат и православните цркви
"Св. Архангел Гаврил" и "Благовештение".
Со благослов на Неговото
Високо Преосвештенство
Митрополит Европски г. Горазд

