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СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС  

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"

O 
Чудесен си Ти, Боже, во 

светоста Своја" (Псал. 
67, 35).

Дојдете и видете ги делата 
Господови. Дојдете да ја по-
чувствуваме големината на 
силата Негова. Кажете Му на 
Бога: колку се чудни и не о-
бич  ни делата Твои, Господи. 
Тој го претвори морето во су-
во, ги умножи лебовите и ри-
бите, ја претвори водата во 
вино.

Господовите чуда имаат 
св о ја цел: ги поддржуваат 
Ису  совите проповеди, а има-
ат намера луѓето да ги водат 
кон верата.

Во Кана Галилејска Господ 
го направил Своето прво чу-
до - Претворање на водата 
во вино.

Во средината на црквата се издигнува големо 
кубе. Пред него се наоѓа камбанаријата со три 

ѕвона. Се забележува дека камбанаријата е 
сместена меѓу двете помали кубиња. Пред да се 

влезе во црквата, над вратата се гледа 
прекрасниот изгравиран лик на младиот 

Великомаченик Свети Георгиј. Во црквата, од 
двете страни, пред олтарот, се наоѓа по еден 

огромен камен ќуп.
На шишето со специјалното вино од Кана 

Галилејска е насликан Крст. На неговата лева и 
десна страна можат да се забележат два ќупа, во 

кои слугите полнат вода, а во близина е Исус 
Христос, кој седи на стол и ја благословува 

водата која се претвора во вино. Под крстот се 
насликани двајца младоженци, а над нив е 

натписот Кана Галилејска.

Кана (Kafr Kana) Галилејска 
- се наоѓа неколку километри 
североисточно од Назарет. 
Во времето на Христос тоа 
било мало село. Денес Кана е 
големо галилејско село, со 
арапски христијани (Арапи 
со христијанска вероис по-
вед). 

Православната црква 
"Све  ти Великомаченик Ге-
оргиј" - таа уште се нарекува 
и "Црк ва на стореното чудо" 
- oваа православна црква нè 
пот сетува на едно големо чу-
до пред околу 2.000 години, 
ко га нашиот Господ Исус 
Хрис тос со Својата Мајка и 
апо столите, дошол на свад-
бата на сиромашниот Симон 
Зи лот, во тогашното мало га-
ли лејско село Кана. 

Свадбените свечености 
траеле по неколку дена, и 
кога снемало вино, младо же-
нецот се нашол во голема 
непријатност. Тогаш Богоро-
дица Му рекла на Синот: "Не-
маат вино". Исус й одго во рил: 
"Што бараш од Мене, жено? 
Уште не дошол Мојот час". 
Но, Неговата мајка била уве-
рена дека Тој ќе помогне и 
им рекла на слугите: "Сè што 
ќе ви рече, направете!" 

СВАДБАТА НА 
СИРОМАШНИОТ

Исус им рекол: "Наполнете 
ги садовите со вода!" И тие ги 
наполниле до горе. Па, им ре-
кол: "Нацрпете сега и одне-
сете му на старосватот!" И му 

на црквата се издигнува го-
лемо кубе. Пред него се нао-
ѓа камбанаријата со три ѕво-
на. Се забележува дека кам-  
банаријата е сместена меѓу 
двете помали кубиња. Пред 
да се влезе во црквата, над 
вратата се гледа прекрасниот 
изгравиран лик на младиот 
Великомаченик Свети Геор-
гиј. Кога се влегува во црк-
вата, од двете страни, пред 
олтарот, може да се забележи 
по еден огромен камен ќуп.

Овде монасите покажу-
ваат големо гостопримство. 
Во посебна просторија ги 
при маат патниците и ги по-
служуваат со домашно гали-
лејско вино, во знак на се ќа-
вање на Првото Чудо на Гос-
под Исус Христос - кога на 

однеле. И кога  старосватот 
вкусил од виното, кое на-
станало од водата, го по ви-
кал младоженецот, и му ре-
кол: "Секој човек најнапред 
го изнесува доброто вино, а 
кога ќе се поднапијат гостите, 
тогаш полошото; но ти си го 
зачувал доброто вино за 
сега". 

Така Исус направил по че-
ток на Своите чуда во Кана Га-
лилејска и ја покажал славата 
Своја; и учениците Негови по-
верувале во Него (Јован 2, 1 -
11).

Оваа Црква, која е подиг-
ната во знак на сеќавање на 
гореспомнатото Господово 
чудо, посветена му е на Све-
тиот Великомаченик Георгиј 
Победоносец. Во средината 

свад бата чудесно ја пре тво-
рил водата во вино. 

На влезот од црковната 
пор та има продавница од ко ја 
се купува ова манастирско 
галилејско вино со посебен 
вкус и се понесува со себе, за 
спомен на ова Чудо и како по-
дарок на блиските.

Во оваа црква се вршат 
најсвечени венчавки и многу 
христијани од разни страни 
на светот доаѓаат во неа, со 
цел да добијат Божји благо-
слов за свадбата.

Во близина на црквата, во 
самиот манастирски двор, 
има неколку чемпреси и раз-
ни дрвја. Манастирот има го-
лем имот со лозје, од кое се 
добива домашното уникатно 
манастирско галилејско ви-

ВОДА ПРЕТВОРЕНА ВО 
ВИНО - ПРВО ИСУСОВО 

ЧУДО НА КАНА ГАЛИЛЕЈСКА
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

но од Кана, со необично сла-
док вкус. Него го произ ве ду-
ваат монасите. Виното од Ка-
на Галилејска е едно од нај-
ретките и најпрочуените ви-
на во светот, а се користи во 
Црквата за причестување, но 
и во домовите, за поголеми 
свечености како: за денот на 
свадба, денот на слава, ро де-
ни денови итн.

АПОСТОЛОТ СИМОН 
ЗИЛОТ

На шишето со специ јал-
ното вино од Кана Галилејска 
е насликан Крст. Од неговата 
лева и десна страна се гле-
даат два ќупа во кои слугите 
полнат вода, а во близина 
Исус Христос седи на стол и 
ја благословува водата која 
се претвора во вино. Под 
крстот се насликани двајцата 
младоженци, а над нив нат-
писот Кана Галилејска. Долу, 
на левиот агол старосватот ја 
држи чашата со вкусното ви-

но, а на десниот агол се при-
кажани Христовите ученици 
со Исус Христос.

Фрањевската црква "Пре  т -
ворање на водата во вино" - 
во близина на Грчката пра-
вославна црква "Свети Вели-
комаченик Георгиј", се наоѓа 
парохиска фрањевска црква. 
Оваа црква ја нарекуваат 
"Црк ва на Претворање на во-
дата во вино". 

Апостолот Симон Зилот, 
наречен "Кананит" - младо-
женецот на свадбата во Кана 
Галилејска, Св. Симон Зилот, 
бил роден во Кана Галилејска. 
Тој лично им бил познат на 

Господ Христос и на Неговата 
Мајка Пресвета Богородица, 
бидејќи Кана не била далеку 
од Назарет. Кога Симон се 
женел, тој ги поканил на сво-
јата свадба Господ Исус Хрис-
тос со Неговите ученици и 
Пречистата Богомајка и бил 
удостоен со Нивното при сус-
тво. Но, на свадбата снемало 
вино и Господ ја претворил 
водата во вино. Кога Симон 
Зилот го видел ова чудо, 
поверувал во Господ Христос 
и оставил сè: и куќата и ро ди-
телите и невестата, и веднаш 
тргнал по Него и станал Не-
гов Апостол. (Тој е еден од 

дванаесетте големи апо сто-
ли.) Поради тоа бил наречен 
Зилот, што значи: ревнител 
кон Бога и Евангелието. От-
како го примил Светиот Дух, 
го проповедал Еван гелието 
во Мавританија, во Африка и 
во Британија и покрстил мно-
гу луѓе. Бил мачен од невер-
ниците и на крај распнат на 
крст, како и неговиот Господ, 
кој му подготвил нерас пад-
лив венец на славата во бе-
смртното небесно царство. 
Распнат е во Абхазија, во Аф-
рика, а погребан во градот 
Ни копсија. На местото каде 
што е распнат Светиот апос-
тол, била подигната Црква,  
обно вена во 1875 година. 
Мош тите на Св. Симон Зилот 
се наоѓаат во Црквата "Св. Пе-
тар" во Рим, под олтарот на 
Св. Праведен Јосиф.

                     Господ Исус Христос со Својата Мајка и апостолите до-
шол на свадбата на сиромашниот Симон Зилот, во то гаш-
ното мало галилејско село Кана. 

Свадбените свечености траеле по неколку дена, и кога 
снемало вино, младоженецот се нашол во голема непри-
јатност. Богородица тогаш Му рекла на Синот: "Немаат ви-
но". Исус й одговорил: "Што бараш од Мене, жено? Уште не 
дошол Мојот час". Но, Неговата мајка била уверена дека Тој 
ќе помогне и им рекла на слугите: "Сè што ќе ви рече, на-
правете!" 
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