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СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

ЧОВЕЧКАТА ДУША ЗБОРУВА СО БОГА 
ПРЕКУ "ГОСПОДОВАТА МОЛИТВА"

ЦРКВАТА "ОЧЕ НАШ" ВО МАСЛИНОВАТА ГОРА И ПЕШТЕРАТА 
"ВЕРУВАМ" - "СИМБОЛОТ НА ВЕРАТА"

На прекрасната Масли-
нова Гора, на ридот 
над Гетсиманскиот рус-

ки женски манастир, била по-
дигната црквата "Оче Наш" 
(по ранешната базилика Елео-
на - Маслиник). Првата бази-
лика ја изградила царицата 
Елена во IV век (326-333 го ди-
на). Оваа црква имала ди мен-
зии - должина 57 метри, а ши-
рочина 18,5 м. Познато е дека 
црквата имала два реда стол-
бови. Од неа се протегал пре-
красен поглед на стариот 
град Ерусалим. Црквата "Оче 
Наш" била посветена на поу-
ките на апостолите за урива-
њето на Ерусалим, но и за 
крајот на светот.

"...Ете, Јас испраќам при вас пророци и мудреци 
и книжници; едните ќе ги убиете и распнете, а 

другите ќе ги биете по синагогите и ќе ги 
прогонувате од град в град...".

"Го гледате ли сè тоа? Вистина, ви велам: нема да 
остане тука ниту камен на камен, а да не биде 

урнат".
"Кажи ни, кога ќе биде тоа, и каков ќе биде 

знакот за Твоето доаѓање и за свршетокот на 
светот?"

ПРЕКОРУВАЊЕ ЗА 
ВОДАЧИ СЛЕПИ 

Исус ги укорува книжни-
ците и фарисеите. Зборува за 
тешките гревови на Ерусалим. 
Пророкува за разурнувањето 
на Храмот:

"Тешко вам, книжници и 
фа рисеи, лицемери..., тешко 
вам, водачи слепи... Безумни 
и слепи...!" "...Ете, Јас испраќам 
при вас пророци и мудреци и 
книжници; едните ќе ги убие-
те и распнете, а другите ќе ги 
биете по синагогите и ќе ги 
прогонувате од град в град; 
за да падне врз вас сета пра-
ведна крв која е пролеана на 
земјата, од крвта на праве д-
ниот Авел па до крвта на За-
харија, синот Варахиин, кого 
го убивте меѓу храмот и жрт-
веникот. Вистина, ви велам: 
сè тоа ќе падне врз овој род. 

Ерусалиме, Ерусалиме, што 
ги убиваш пророците и со 
камења ги засипуваш испра-
тените при тебе! Колку пати 

сакав да ги соберам чедата 
твои, како кокошка што ги 
собира пилињата свои под 
крилја, а вие нејќевте. Ете, ви 
се остава вашиот дом пуст. 
Оти, ви велам: нема да Ме ви-
дите отсега дури не кажете: 
Благословен е Оној, Кој иде 
во името Господово!" 

И кога излезе Исус од хра-
мот и си одеше, се приближија 
до Него учениците Негови за 
да Му ги покажат зградите на 
храмот. А Исус им рече: "Го 
гледате ли сè тоа? Вистина, ви 
велам: нема да остане тука 
ни ту камен на камен, а да не 
биде урнат". 

И кога седеше во Елеон-
ската Гора, при Него дојдоа 

учениците Негови насамо и 
Му рекоа: "Кажи ни, кога ќе 
биде тоа, и каков ќе биде зна-
кот за Твоето доаѓање и за 
свршетокот на светот?" 

Христос им зборува за Не-
говото Второ доаѓање и за 
кра јот на светот: "Пазете се, 
да не ве излаже некој; зашто 
мнозина ќе дојдат во Мое 
име, говорејќи: Јас сум Хрис-
тос! и ќе прелажат мнозина... 
ќе се дигне народ против на-
род и царство против цар-
ство; и на места ќе има глад, 
помор и потреси; ... ќе ве пре-
дадат на маки и ќе ве убијат; и 
ќе бидете мразени од сите 
народи, заради Моето име ... 
Многу лажни пророци ќе се 

појават и ќе прелажат мно-
зина; и бидејќи беззаконијата 
ќе се умножат, кај мнозина 
љубовта ќе олади. А кој пре-
трпи до крај, тој ќе биде спа-
сен. И ќе биде проповедано 
ова Евангелие за царството 
по цел свет, за сведоштво на 
сите народи; и тогаш ќе дојде 
крајот... ќе се појават лажни 
христоси и лажни пророци, и 
ќе покажат големи знаци и 
чуда, за да ги прелажат, ако е 
можно, избраните... како мол-
њата што излегува од исток и 
се гледа дури до запад, така 
ќе биде доаѓањето на Синот 
Човечки... И веднаш, по маки-
те на тие дни, сонцето ќе по-
темни и Месечината нема да 

ја дава својата светлина, и 
ѕвездите ќе попаѓаат од не-
бото, и силите небески ќе по-
пуштат. Тогаш ќе се јави на не-
бото знакот на Синот Човечки 
и ќе се расплачат сите земни 
племиња, и ќе Го видат Синот 
Човечки како иде на небес-
ките облаци, со голема слава 
и сила; и ќе ги испрати Своите 
ангели со голем трубен глас, 
и ќе ги соберат Неговите из-
браници од четирите ветра, 
од едниот до другиот крај на 
небесата... Вистина ви велам: 
нема да премине овој род, 
додека сè тоа не се исполни. 
Небото и земјата ќе преминат, 
но зборовите Мои нема да 
преминат. А за тој ден и час 
никој не знае, ниту ангелите 
небесни, а само Мојот Отец; ... 
Па, така, бидете будни, зашто 
не знаете во кој час ќе дојде 
Вашиот Господ. Затоа бидете 
и вие готови, зашто во кој час 
и не мислите, ќе дојде Синот 
Човечки". (Мат. 24, 1-44)
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

ПОУКА ЗА МОЛИТВА

Според наведеното може 
да се констатира дека во Све-
тото Писмо е спомнато како 
на Маслиновата Гора Господ 
им дава поуки на апостолите 
за рушењето на Ерусалим и 
за крајот на светот.

Поуките им ги кажал во 
една пештера која се наоѓала 
во црквата. 

Се смета дека тука, на тоа 
место на Маслиновата Гора, 
Господ Исус Христос ја изго-
ворил молитвата "Оче Наш", 
за да ги научи апостолите ка-
ко да се молат на Бога.

Еднаш беше Он на едно 
место и се молеше, и кога пре-
стана, еден од Неговите уче-
ници Му рече: "Господи, нау-
чи нè да се молиме, како што 
ги научи Јован учениците св-
ои". А Он им рече: "Кога се 
молите, говорете: Оче наш, 
Кој си на небесата, да се свети 
името Твое; да дојде цар ство-
то Твое, да биде волјата Твоја, 
како на небото, така и на зем-
јата: лебот наш насушен дај 
ни го денес; и прости ни ги 
нашите гревови, зашто и ние 
самите му ги проштеваме на 
секој наш должник; и не нè 
воведувај во искушение, но 
избави нè од лукавиот!" (Лука 
11, 1-4)

Елеонската црква, една од 
трите најголеми византиски 
цркви во Палестина, ја разур-
нале Персијците, на почето-
кот на VII век. 

Крстоносците ја поправиле 
и црквата ја нарекле "Оче 
Наш". 

Подоцна муслиманите ја 
урнале оваа црква.

Денес пештерата и оста то-
ците на оригиналната црк ва 
се наоѓаат во основите на 
црквата "Оче Наш", или "Гос по-
довата Молитва", по кои, ос-
новите на старата црква всуш-
ност се реконструирани. 

Старата пештера во која 
Исус често престојувал кога 
доаѓал во Ерусалим, била 
многу оштетена. Подоцна е 
поправена. За да се стигне до 
неа треба да се помине низ 
еден мал двор. На ова свето 
место кое го осветил Исус со 
Своето присуство, поклони-
ците ја изговараат на свој мај-
чин јазик, со особена благо-
дарност кон Бога, молитвата 
"Оче Наш", која поради тоа 

што и Самиот Господ ни ја 
оставил, се вика "Господова 
Молитва". Всушност, молит-
вата е разговор на човечката 
душа со Бога. "Господовата 
Молитва" е составена од об-
раќање (зашто Му се обраќа-
ме на Бога со зборовите "Оче 
Наш", седум молби и сла во-
словие).

Се поставува прашање 
зошто не му се обраќаме на 
Бога со зборовите "Оче Мој"? 
Затоа што само несозда де-
ниот, но родениот Син Божји, 
има право да Му се обраќа та-
ка. Но, ние создадените и ус-
воените синови и ќерки Не-
гови преку доброволната 
жрт  ва на Неговиот Син, има-

ме чест и право Неговиот От-
ец да Го нарекуваме и наш От-
ец. Но, се разбира, само оние 
кои Го признаваат Бога за св-
ој небески Отец можат да се 
сметаат за браќа и сестри, ка-
ко деца на својот заеднички 
небески Отец. Значи, кога се 
изговара "Господовата Мо лит-
ва" ги употребуваме зборо-
вите "Оче Наш", за нашиот 
Отец заеднички, за Отецот на 
сите луѓе.  

На почетокот на ХХ век, 
1920 година, на местото на 
базиликата која била изгра-
дена од Светите цар Кон стан-
тин и царица Елена од IV век, 
почнала изградбата на се гаш-
ната црква. Ходникот на црк-
вата има украсни готски ла-
кови. Меѓу столбовите на 
црквата има 28 простори. По 
должината на ходникот и на 
вратата на пештерата се на о-
ѓаат керамички плочки, на кои 
со сини емајлирани букви е 
напишана молитвата "Оче Наш", 
на 62 различни јазика. Забе-
лежително е што на мес тото 
каде што завршува ход никот, 
молитвата "Оче Наш" е напи-
шана на црковно-сло венски 
јазик. 

Овде, до XIX век, се наоѓал 
кармелитски, католички жен-
ски манастир.

Во близина на црквата "Оче 
Наш" се наоѓа една капела од 
XIV век, која ја нарекуваат 
пеш тера "Верувам". Во неа 
поклониците го читаат "Сим-
болот на верата": 

Верувам во Единиот Бог 
Отец, Седржител, Творец на 
небото и на земјата, на сè вид-
ливо и невидливо; И во Ед и-
ниот Господ Исус Христос, 
Син Божји, Единороден, Кој е 
роден од Отецот пред сите 
векови. Светлина од Свет ли-
на, вистински Бог од вис тин-
скиот Бог, роден, нестворен, 
едносуштен со Отецот, преку 
Кого сè постана; ... И во Све-
тиот Дух, Господ, Кој живот 
твори, Кој излегува од Отецот, 
на Кого се поклонуваме и Го 
славиме заедно со Отецот и 
Синот, и Кој говорел преку 
пророците...

"Пазете се, да не ве излаже некој; зашто мнозина 
ќе дојдат во Мое име, говорејќи: Јас сум 

Христос! и ќе прелажат мнозина... ќе се дигне 
народ против народ и царство против царство; и 

на места ќе има глад, помор и потреси; ... ќе ве 
предадат на маки и ќе ве убијат; и ќе бидете 

мразени од сите народи, заради Моето име...".
"Кога се молите, говорете: Оче наш, Кој си на 

небесата, да се свети името Твое; да дојде 
царството Твое, да биде волјата Твоја, како на 

небото, така и на земјата: лебот наш насушен дај 
ни го денес; и прости ни ги нашите гревови, 

зашто и ние самите му ги проштеваме на секој 
наш должник; и не нè воведувај во искушение, 

но избави нè од лукавиот!"

ВО СТАРИОТ ЕРУСАЛИМ, НА МАСЛИНОВАТА ГОРА, СПАСИТЕЛОТ И 
ЖИВОТОДАВЕЦОТ ЈА ИСКАЖАЛ МОЛИТВАТА "ОЧЕ НАШ"


