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СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Градот Тел Авив е рас-
пространет покрај Сре-
доземното Море. Тој има 

свое пристаниште и многу 
долги уредени плажи. Овде 
се чувствува медитеранската 
клима. Тој е прекрасна ме-
тропола. Неговото име значи 
"Оној кој ја крие пролетта во 
себе".

Тел Авив е првиот евреј-
ски град подигнат во новиот 
Израел. Во 1909 година бил 
предградие на Јафа, а денес 
е втор по големина град во 
државата, по Ерусалим. На 
по  четокот, кога се оформувал 
како град, во него имало 60 
еврејски семејства, а денес 
тука живеат повеќе од 700.000 
жители.

верзитета, Тел Авив уни вер-
зитетот и Бар Лан уни вер зи-
тетот, кои се наоѓаат во блис-
киот Рамат Ган. 

Љубителите на музеите 
можат да ги посетат: Тел Авив 
музејот и Музејот на дија спо-
рата. Карактеристично за овој 
град е тоа што во него има 
повеќе синагоги, кои се нао-
ѓаат во големите болници и 
во познатите хотели. 

Во Тел Авив постојано неш  -
то се гради. Секогаш мо жат 
да се гледаат високи ку ли, 
модерни хотели, широки со-
времени патишта и нови гра-
дилишта. Евреите со за до вол-
ство велат: "Додека во Тел 
Авив се гради, во Еру са лим 
се молат". 

разновидно зеленило и раз-
нобојни цвеќиња.

ВО ЈАФА СЕ МОЛЕЛ 
АПОСТОЛОТ ПЕТАР

Предградието Јафа - Спо-
ред Светото предание, ос но-
вач на ова место бил синот 
на Ное - Јафет и по него на-
селбата го добила ова име. 
Ова населено место е на ре-
чено и Јопа.

Во Јафа, праведниот Ное 
го изградил ковчегот пред да 
настапи потопот. Кога се гра-
дел Соломоновиот храм, Ја-
фа служело како при ста ниш-
те во кое се доставувале ли-
ванските кедрови дрвја. 

Во XIII век предградието 

Апостолот. Набрзо потоа, Апо-
столот ги крстил стотникот 
Корнилиј (кој бил незнај бо-
жец) и неговото семејство. 
На покривот од куќата каде 
што се молел Апостолот Пе-
тар, тој бил упатен од Бога 
никого да не го нарекува не-
чист или поган, бидејќи секој 
кој ќе поверува во Христа мо-
же да биде спасен. 

Во предградието Јафа (Јо-
па), пред околу две илјади го-
дини, се одиграл уште еден 
необичен настан. Тука Апо-
столот Петар направил го ле-
мо чудо со Тавита, ја вос крес-
нал:

"Во Јопија се наоѓаше ед-
на ученица, по име Тавита, 
што значи срна; таа беше ис-

БУЧЕН, МОДЕРЕН И 
ИСТОРИСКИ ГРАД

Во градот свои главни пр ет -
ставништва имаат нај го ле ми-
те индустриски и ко мер ци-
јални компании. Исто така, 
тука се наоѓаат и се диш тата 
на политичките партии. Во 
овој бучен, забрзан град се 
реализираат многубројни 
кул турни активности. Тој е 
дом на Светскиот обновен 
из раелски филхармониски ор -
кестар. Во него има два уни -

На централниот плоштад 
се сместени најскапите про-
давници во кои се изложени 
производи од сите светски 
познати фирми. На улицата 
"Шанкејн" се сместени лук-
сузните продавници за об-
лека каде можат да се најдат 
модели од најпознатите ди-
зајнери. 

Животниот стандард на 
Ев реите во Тел Авив е на мно-
гу високо ниво. 

Градот е богат со паркови, 
украсени со палмови дрвја, 

Јафа било уништено и дури 
во XVIII век почнало неговото 
повторно обновување. Од 
1950 година Тел Авив и Јафа 
се споени и прават еден гр ад. 
Во Јафа, покрај самото мо   ре, 
се наоѓа куќата на ко жарот 
Симон на чијшто ра мен пок-
рив се молел апо сто лот Пе-
тар. За ова тра ди цио нално 
мес то се зборува во Светото 
писмо. Своевремено, тука се 
издигнувала црква, а по доц-
на имало и џамија. По се-
тителите имаат можност да 
се качат на покривот на џа-
мијата и да застанат токму на 
местото каде што се молел 

полнета со милостина и доб-
ри дела, кои ги правеше. И се 
случи во тие дни да се раз-
боли и да умре; тогаш ја из-
мија и ја положија во горната 
одаја. А, бидејќи Лида беше 
близу до Јопија, учениците 
како слушнаа дека Петар е 
таму, испратија два човека 
при него, молејќи го да дојде 
до нив што побрзо. Петар се 
крена и отиде при нив, и кога 
пристигна го одведоа во гор-
ната одаја, и дојдоа кај него 
сите вдовици, плачејќи и по-
кажувајќи му ги ризите и об-
леките, кои ги беше правела 
Срна, додека живееше со нив. 

"ОНОЈ КОЈ ЈА КРИЕ ПРОЛЕТТА ВО СЕБЕ"

"ДОДЕКА ВО ТЕЛ 
АВИВ СЕ ГРАДИ, ВО 

ЕРУСАЛИМ СЕ МОЛАТ"
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

"Во Јопија се наоѓаше една ученица, по име 
Тавита, што значи срна; таа беше исполнета со 
милостина и добри дела, кои ги правеше. И се 

случи во тие дни да се разболи и да умре; тогаш 
ја измија и ја положија во горната одаја. А, 

бидејќи Лида беше близу до Јопија, учениците 
како слушнаа дека Петар е таму, испратија два 

човека при него, молејќи го да дојде до нив што 
побрзо. Петар се крена и отиде при нив, и кога 

пристигна го одведоа во горната одаја, и дојдоа 
кај него сите вдовици, плачејќи и покажувајќи 
му ги ризите и облеките, кои ги беше правела 

Срна, додека живееше со нив. Петар, откако ги 
истера сите надвор, падна на колена, се помоли, 
па се обрна кон телото и рече: 'Тавита, стани!' И 
таа ги отвори очите свои, па кога го виде Петра, 

седна. А, Петар тогаш й подаде рака и ја 
подигна; и штом ги повика светиите и 

вдовиците, им ја предаде жива. И ова се 
разгласи по цела Јудеја, и многумина поверуваа 

во Господа".

Петар, откако ги истера сите 
надвор, падна на ко ле на, се 
помоли, па се обрна кон те-
лото и рече: 'Тавита, стани!' И 
таа ги отвори очите свои, па 
кога го виде Петра, седна. А, 
Петар тогаш й по даде рака и 
ја подигна; и шт ом ги повика 
светиите и вдо виците, им ја 
предаде жива. И ова се раз-
гласи по цела Јудеја, и мно-
гумина пове ру ваа во Гос по-
да". (Дела 9, 36-42) 

На местото каде што Апо-
столот Петар ја воскреснал 
умрената Тавита се издигнува 
рускиот манастир "Света Та-
вита", изграден од Руската 
задгранична црква. Домот на 
Тавита се наоѓал на местото 
на денешниот руски храм. 

Храмот го посетуваат не 
само месните христијани, ту-
ку и мноштво муслимани, кои 
доаѓаат на поклонение во 
пештерата каде што била 
погребана Тавита. Ова место 
му било продадено на архи-
мандритот Антониј - начал-
ник на Руската духовна ми-

сија, со одреден услов: на 
сите оние кои ќе посакаат, а 
не само на христијаните, да 
им биде овозможено т.е. до-

зволено да дојдат на по кло-
нение. Манастирскиот храм 
го изградил архимандритот 
Антониј. Манастирската црк-

ва е многу голема, богато ук-
расена и има голем двор за-
граден со високи ѕидови. 

Во текот на деведесеттите 
години од минатиот век, хра-
мот е фрескоживописан, под 
раководство на новиот на-
чал ник на Руската духовна ми-
сија, архимандритот Ле о нид. 

На живописот се при ка-
жани многу настани од жи-
вотот на Св. апостол Петар, 
неговите чуда, страдањето, 
маченичката смрт. Прика жа-
ни се неговите сопатници и 
соработници во големото де-
ло на Благовестието. 

Над входните двери на 
хра мот е изобразено вос-
кресението на Тавита. Тука е 
напишана светата повест за 
тоа чудо, и тоа на: руски, цр-
ковно-словенски, грчки, арап-
ски, француски и гер мански 
јазик. 

СТАРАТА ЈАФА - ПОГЛЕД ОД ГОРЕ, НАСПРОТИ ТЕЛ АВИВСТАРАТА ЈАФА - ПОГЛЕД ОД ГОРЕ, НАСПРОТИ ТЕЛ АВИВ


