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СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Патот за Хеврон ми нува 
низ Јудејскиот пла нин-
ски венец. Во овој пре-

дел Давид ги пасел свои те 
стада:

"Бев најмал од браќата 
свои и најмлад во домот на 
таткото мој; ги пасев овците 
на татко ми. Рацете мои на-
правија цитра, прстите мои 
го нагласуваа псалтирот. И 
кој да го известил мојот Гос-
под? Но, самиот Господ, Са-
миот Он ме слушна. И ис пра-
ти известител Свој, ме зеде 
од татковите овци и ме по-
маза со елеј на Своето по ма-
зание". (Псал. 150, 1-4)

По смртта на царот Саул, 
Давид дошол во градот Хев-
рон, каде што племето на Ју-
да го признало за цар. 

Хевронскиот предел е зна-
чаен заради повеќе важни 
настани, кои се забележани 
во Библијата:

По патот за Хеврон, Све-
тото семејство, Богородица 
со малиот Христос и со Јо-
сиф, побегнало во Египет. 

смокви, калинки и друго јуж-
но овошје и дрвја.

Хеврон е еден од нај ста-
рите градови во земјата. Се 
наоѓа меѓу два јудејски рида. 
Тоа е убаво гратче со куќи 
ѕидани од бел камен. Во него 
живеат Арапи-муслимани, 
но и Евреи. Градот е познат 
по производство на стакло. 
Синото Хевронско стакло е 
популарен сувенир за ту рис-
тите. 

Според Библијата, Хеврон 
бил дом на една раса гиганти 
- луѓе огромни по раст. 

"Земјата која ја изодевме, 
за да ја разгледаме, е земја 
која ги голта своите жители, 
и сите, кои ги видовме на 
неа, се многу поголеми. И та-

(Броеви 13-33-34)
Старото име на Хеврон е 

Кирјат Арба, што значи Гра-
дот на Четворката (сојуз на 4 
соседни населби). Градот бил 
и престолнина на Дави до-
вото кралство пред Еруса-
лим, седум години. Погла ва-
рите на северните племиња 
овде му се поклониле на Да-
вид и го признале за цар.

Поранешната кон струк-
ција на градот, која била из-
градена од Ирод, била про-
ширена од Крстоносците, а 
украсена од Мамелуците.

Хеврон е свет за мусли-
маните, како што е и за Ев реи-
те, бидејќи муслиманите се 
сметаат себеси за потомци на 
Авраам (Abraham). На ар ап-

Највпечатливата градба 
во Хеврон е Гробницата на 
Патријарсите - светите луѓе 
од Стариот Завет. Таа гроб-
ница се наоѓа во пештера по-
зната како Макпелска пеш-
тера. Оваа гробница, која 
Арапите ја нарекуваат Харам 
ел Кхалил (Haram el Khalil) е 
изградена на камено плато. 
Гробницата со Макпелската 
пештера во неа е долга околу 
60 метри, а широка околу 30 
м. Овде Авраам ја погребал 
жена си Сара, а кога тој ум-
рел го погребале веднаш до 
неа. Исак и Ребека, Јаков и 
Леа, исто така, тука се по-
гребани. Во свое време оваа 
пештера ја купил Авраам 
(Abraham) од Ефрон, кој му 
припаѓал на племето Хитити 
и таа станала негова семејна 
гробница:

"И Авраам, откако го ис-
луша Ефрона, му го измери 
среброто, кое го покажа тој 
пред синовите Хетеови, че-
тиристотини сикли сребро, 
како што врвеше тогаш меѓу 
трговците. И нивата Ефро но-

ХЕВРОН - НАЈСТАРИОТ ГРАД ВО ВЕТЕНАТА ЗЕМЈА

"Земјата која ја изодевме, за да ја разгледаме, е 
земја која ги голта своите жители, и сите, кои ги 

видовме на неа, се многу поголеми. И таму 
видовме исполини, од родот Енахов; ние пред 

нив изгледавме како скакулци, такви бевме и во 
нивните очи".

"И Авраам, откако го ислуша Ефрона, му го 
измери среброто, кое го покажа тој пред 

синовите Хетеови, четиристотини сикли сребро, 
како што врвеше тогаш меѓу трговците. И 

нивата Ефронова во Макпела спроти Мамре, 
нивата и во пределите наоколу, станаа 

сопственост на Авраам пред синовите Хетеови, 
пред сите кои влегуваа во тој град".

ХЕВРОНСКАТА ОБЛАСТ

Исто така, познато е дека 
за време на Макавеите тука 
се воделе херојски борби. 

Одамна позната по својата 
плодност, Хевронската об-
ласт ги инспирирала след-
бениците на Мојсие да ја 
опи шат Ветената земја (Све-
тата земја), како "од неа да 
тече мед и млеко". Пределот 
околу Хеврон е овоштарски. 
Засаден е со маслинки, лозја, 

ва во Макпела спроти Мам-
ре, нивата и во пределите 
наоколу, станаа сопственост 
на Авраам пред синовите Хе-
теови, пред сите кои вле гу-
ваа во тој град". (1. Мој. 23, 
16-18)

Всушност, оваа гробница 
е меѓу најсветите еврејски и 
муслимански светилишта. Де-
нес и муслиманските и ев-
рејските верници се соби-
раат во Харам Ел-Кхалил, ка-
де што се наоѓаат гробо ви те 
на патријарсите. Денес тој 
свет простор е поделен на 
ев рејски и на муслимански 
дел. 

му видовме исполини, од ро-
дот Енахов; ние пред нив из-
гледавме како скакулци, так-
ви бевме и во нивните очи". 

ски јазик Хеврон е познат и 
како "Ел Кхалил" (Пријател на 
Бога), име кое му е дадено на 
Авраам. 

"ГРАДОТ НА ЧЕТВОРКАТА" 
Е "ПРИЈАТЕЛОТ НА БОГА"
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

"Потоа му се јави Господ кај дабот Мамре, кога 
седеше пред вратата од шаторот свој, на 

пладнина. Откако ги крена очите свои, виде 
Троица мажи како стојат спроти него. Откако ги 

виде, им притрча во пресрет пред вратата на 
шаторот свој, и им се поклони доземи. И рече: 

'Господи, ако сум нашол милост пред Тебе, немој 
да го одминеш слугата Свој!'". Тој, во овие тројца 

патници, Го препознал Господ (Света Троица).

АВРААМОВИОТ ДАБ

Во пределот наречен Мам-
ре, а во близина на Хеврон, 
се наоѓа Авраамовиот бунар. 
Во овој предел се откриени 
остатоци од базиликата на 
цар Константин од IV век. 
Овде има еден руски ма на-
стир. Во неговиот двор се 
наоѓа многу стар даб, на ре-
чен Мамвриски или Авра-
амов даб. Се вели дека дабот 
е тука уште од времето на Ав-

раам и Сара (околу 1850 год и-
на пред Христа). Тука бил 
нивниот шатор. Стеблото на 
Авраамовиот даб е многу де-
бело, но суво и веќе труло. 
Вчудоневидува тоа што не-
говите гранки сè уште се лис-
нати. Ова важно место за це-
лиот христијански свет е за-
градено со заштитна же лез-
на-решеткаста ограда. Ту-
ка Гос под му се јавил на 
Ав ра ам:

"Потоа му се јави Господ 
кај дабот Мамре, кога седеше 
пред вратата од шаторот 
свој, на пладнина. Откако ги 
крена очите свои, виде Трои-
ца мажи како стојат спроти 
него. Откако ги виде, им при-
трча во пресрет пред вратата 
на шаторот свој, и им се по-
клони доземи. И рече: 'Гос-
поди, ако сум нашол милост 
пред Тебе, немој да го од-
минеш слугата Свој!'". Тој, во 
овие тројца патници Го пре-
познал Господ (Света Трои-
ца). Им се поклонил и ги 
угос тил. Господ му рекол на 
Авраам дека догодина не го-
вата жена Сара ќе роди син. 
Сара се насмеала во себе ве-
лејќи: "Вистина ли е дека ќе 
родам кога сум остарена?" 
Господ му рекол на Авраам: 
"Има ли нешто неможно за 
Господа?" И навистина, Сара 
родила син и му ставиле име 
Исак. 

Пред да замине од нив-
ниот дом, Господ му рекол на 
Авраам дека ќе ги запали 
градовите Содом и Гомор, за-
ради тешките гревови на лу-
ѓето кои живееле во нив. И 
навистина овие градови се 
запалени со сулфурен дожд 
и оган. 

Рускиот манастир и црк-
вата "Света Троица" - Во 1868 
година, покрај стрмен рид, 
недалеку од стариот даб, се 
подигнати руски манастир и 
црквата "Света Троица". Оваа 
црква, посветена на Господ 
(Света Троица), не е многу го-
лема. Во неа се наоѓаат един-
ствениот во светот иконо-
стас, посветен на праотецот 
Авраам, на Исак и на Јаков, 
како и иконата и моштите на 
Св. Игнатиј.

ПРЕСВЕТА ТРОИЦА


