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ПРЕДГОВОР

У нашој издавачкој кући Синај покрећемо нову едицију Библијске приче, да 
нашој православној деци и омладини приближимо истине Светог писма, како 
Старог тако и Новог завета.

У Светом писму је све − како је Бог створио свет, човека, море, биљке и живо-
тиње, анђеле, баш све − и све беше добро. Млади и деца морају знати библијску 
историју да би упознали свога Творца – Бога и Спаситеља нашег Исуса Христа, 
који је главна личност Светог писма.

Зато да кренемо са Библијским причама у живот, јер нас оне воде правим пу-
тем, путем мудрости, истине и живота, учећи нас свему доброме како у овоме 
свету тако и у вечности.

Са благословом Божјим,

Епископ зворничко-тузлански,
Г. Фотије
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Због Божјег обећања да ће доћи Спаситељ свијета и 
очекивања Његовог доласка, постојало је вјеровање да 
Бог даје дјецу само праведнима. Сматрало се великом 
срамотом ако неко није имао порода. Људи су се потајно 
надали да ће се баш од њих родити обећани Месија. Зато 
су на парове без дјеце гледали са подсмијехом. Међу-
тим, Бог гледа срца људи и не суди по спољашњости. 
Да бисмо се и ми научили да не судимо олако, Бог нас 
поучава кроз праведне богородитеље, који су се звали 
Јоаким и Ана. Они су били одбачени од људи јер нису 
имали дјеце, али врло близу Бога јер су били веома пра-
ведни. Молили су Бога да им подари дијете, уз обећање 
да ће га посветити на службу Богу. 

Господ је услишио њихове молитве и подарио им је 
кћерку, којој су дали име Марија. Њено рођење било је 
чудесно, јер су и Јоаким и Ана били веома стари. Бог је 
и кроз ово двоје праведника показао своју силу и бригу 
о људима.

Три године Марија је била у родитељском дому ва-
спитавана у страху Божјем. Након тога праведни Јоа-
ким и Ана испунили су своје обећање, дато још прије 
њеног рођења – да ће је посветити Богу. Одвели су је у 
јерусалимски Храм и тамо је предали првосвештенику 
Захарији. Дјевојчица се сама попела уза степенице Хра-
ма. 

По нарочитом благослову Божјем, праведни Заха-
рије је увео Марију у најсветији дио Храма, који се звао 
Светиња над светињама. Тамо је, иначе, улазио само пр-
восвештеник, и то једном годишње. У Храму је Марија 
провела једанаест година и по Закону више није могла 
ту остати. Тада је, мимо обичаја, изразила жељу да се не 
удаје, него да цијели живот посвети Богу. Првосвеште-
ник Захарије предао ју је на чување и бригу, под видом 
вјеридбе, њеном даљем рођаку, старцу Јосифу, који је 
био праведан и побожан човјек.

Да ли сте знали?
У Старом Завјету више 
се цијенио брак него 
безбрачни живот. Разлог 
томе је очекивање Месије, 
Спаситеља, који се по раз-
мишљању људском могао 
родити само из брака. 
Свемогући Бог одлучио 
је другачије и родио се од 
безбрачне Дјеве.

Да ли сте знали?
Постоји неколико ту-
мачења шта значи име 
Марија. По једнима значи 
узвишена, а по другима 
она коју Бог воли, зависно 
од тога на који се језик 
обрати пажња. У јеврејс-
ком језику ово име гласи 
Мирјам, а у арамејском 
Маријам.

Занимљивост
Пред Храмом су се нала-
зиле степенице од укупно 
15 степеника. Родитељи 
су трогодишњу Марију 
поставили на први степе-
ник, а она се сама попела 
уз осталих 14. 

Да ли сте знали?
Првосвештеник Заха-
рије имао је велики број 
виђења у Храму. Бог му је 
давао да види узвишену 
чистоту Пресвете Бого-
родице и величину њене 
будуће службе Богу.
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Попут праведних Јоакима и Ане, који дуго нису 
имали дјеце, тако су и првосвештеник Захарије и 
његова жена Јелисавета живјели праведно и богоу-
годно, али без порода. Због тога су трпјели подсми-
јех, јер су људи то разумјели као казну Божју.

Након изласка Пресвете Богородице из Храма, де-
сило се једном, када је био ред праведног Захарије да 
служи, да му се том приликом јави анђео Господњи. Он 
му је објавио радосну вијест да је Бог чуо његове мо-
литве: добиће сина и нека му да име Јован. Анђео му је 
рекао да ће то бити велики пророк, силан у ријечима и 
дјелима и пред Богом и пред људима, и да ће се још у 
мајчиној утроби испунити благодаћу Божјом.

Праведни Захарије није одмах повјеровао ријечима 
анђела. Затражио је доказ, пошто су и он и Јелисаве-
та били већ веома стари и по природи више није било 
могуће да имају дјеце. Због тог невјеровања у свемоћ 
Божју анђео је праведном Захарији одузео моћ говора, 
рекавши да ће проговорити тек када се испуни ово чудо 
Божје. Изишавши из Храма, Захарије је давао знаке љу-
дима да могу ићи,  јер није могао изговорити ни ријеч. 
Свима је било јасно да је имао чудесно виђење на слу-
жби.

И пошто је Бог кадар да испуни све што каже, тако 
је и старица Јелисавета затрудњела и након девет мјесе-
ци донијела на свијет дјечака. Јелисавета је сину хтјела 
дати име Јован, али се родбина противила, желећи му 
дати очево име Захарије. Када су онијемјелог првосве-
штеника питали како да га назову, он затражи дашчицу 
и  написа: „Јован му је име.” И проговори Захарије и 
слављаше Бога за дивне дарове и чуда Његова. Духом 
Светим Захарије је прорекао велику и узвишену про-
рочку службу свом сину.

   

Да ли сте знали?
Виђење Светог За-
харије десило се у 
дијелу Храма који се 
зове Светиња над све-
тињама.

Занимљивост
Чудесно рођење Светог 
Јована од остарјелих 
праведника привукло 
је пажњу владара и 
народних старјешина. 
Касније су чак тра-
жили Јована да би га 
убили.

Да ли сте знали?
Име Јован значи онај 
коме се Бог смиловао, 
или Бог је милостив.
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