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Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

SVETA ZEMJA - GOSPOD ISUS HRISTOS

Во тек се големите Велиг-
денски празници и се 
приб   лижуваме кон нај-

големиот христијански праз-
ник Христовото Воскресение, 
празник со кој победата над 
смртта ги отвора портите на 
вечноста. Синот Божји ќе им 
биде предаден на греш ни ци-
те, ќе биде распнат и на тре-
тиот ден ќе воскресне.

Пред да се патува во Све-
тата Земја за големиот праз-
ник Велигден, било таму да се 
оди како турист, поклоник или 
како аџија, во оваа при лика 
се      кој ќе има можност да по-
чувствува нешто што ни ко гаш 
не го видел ниту го за мис лил 
во животот. Тоа е Бла го датниот 
Оган, кој слегува од не бото на 
Гробот Госпо дов. 

Значи, во Ерусалим, на Ве-
лика Сабота наутро, околу де-
вет часот треба да се дојде во 
црквата "Гробот на Господ Исус 
Христос", која уште се на    ре-
кува и "Христово Вос кре се-
ние", за да се види ова нео-
бично чудо. Да потсетиме де-
ка на повеќе места во Биб ли-
јата се спомнуваат Свет ли на-
та и Божјата Светлина. Чо ве кот 
многу тешко може да го опи-
ше Бога, бидејќи Бог е не вид-
лив дух. Но, Бог поне ко гаш Сам 
Себе им се от кри ва на лу ѓе-
то, во различни по јави, на чи-

Нека и оваа 2005 година, на светот му засветли светлината на вистината, за 
да ги растргне мрачните облаци кои се надвиснале над човештвото и 
Бог да му ги отвори духовните очи и да му го покаже патот на спасе ние-
то. Бог во Ерусалим направи такво големо чудо, низ кое ќе се чувствува 
ехото на вековите од најраните библиски времиња, а за што сведочат 
илјадници луѓе од цел свет, кои со свои очи го виделе и тоа го дожи-
веале.

Во Црквата една Македонка силно ја пее Господовата молитва: "Оче наш, 
иже еси на небесјех, да свјатисја имја Твое, ..." (Оче наш, Кој си на не-
бесата, да се свети името Твое...), се слуша и Давидовата пофална песна 
"Запејте му на Господа песна нова, запеј му на Господа цела зем јо!...".

`
ховните очи и да му го покаже 
патот на спа се ние то. Нека и 
оваа 2005 година, Бог во Еру-
салим направи так во големо 
чудо, низ кое ќе се чувствува 
ехото на вековите од најра-
ните библиски вре миња, а за 
што сведочат ил јад ници, ил-
јадници луѓе од цел свет, кои 
со свои очи го виделе и тоа го 
доживеале.

ТЕМНИНА ЗА СВЕТЛИНАТА

Велика Сабота. Ден нео би-
чен. Светиот Град Ерусалим 
во Светата (Белата Земја) е 
пре полн со луѓе од сите крае ви 
на светот. На терасите, на згра-
дите и на рамните кро вови 
стојат многу луѓе. И ули ците 
се полни. Во градот вла дее 
чудна атмосфера. Колони од 
луѓе се движат во иста на сока, 
по Патот на Голгота, по Хрис-
товиот пат на страда ња та, за 
да стигнат во црквата "Гробот 
на Господ Исус Хрис тос". Пред 
огромните врати на црквата 
стојат при пад ни ци на изра ел-
ската полиција. Вратите на 
црквата се отво раат. Поли ци-
јата и голем број монаси пра-
ват распоред кој каде да се 
смести. Најбарана позиција е 
таа во близината на Гробот 
на Господ Исус Хрис     тос. Црк-
вата е преполна. Човек до чо-
век, доближени и притиснати 
еден до друг. Кандилата и све-
ќите во црк вата се изгасени. 
Исклучени се и рефлекторите 
на теле ви зиските екипи, кои 
дошле од секаде за да го сни-
мат тоа го лемо и необично 
чудо на сле гувањето на Бож-
јиот Свет Оган од небото.

Официјална комисија про-
верува дали сè е изгаснато. 
Специјална комисија ја за пе-
чатува т.н. Кувуклија (црк вич-
ката каде што се наоѓа Хрис-
товиот Гроб и Капелата на ан-
гелот). 

Ерусалимскиот патријарх го 
предава жезлото, ја сим ну ва 
свечената патри јар шис ка об-

МОМЕНТ ОД ПРИСТИГНУВАЊЕ НА БЛАГОДАТНИОТ ОГАН ОД 
НЕБОТО НА ХРИСТОВИОТ ГРОБ

ни и форми (се раз бира, не во 
Неговата суш ти на, оти тоа не 
е можно) и тоа најчесто го пра-
вел во силна светлина и сјај. 
"Ти си се об лекол во свет лина 
како со облека ..." (Псал. 103, 1-2).

Нека и оваа 2005 година, 
на светот му засветли свет-
лината на вистината, за да ги 
растргне мрачните облаци кои 
се надвиснале над чо веш тво-
то и Бог да му ги от вори ду-
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

E SVETNE ZA VISTINATA 
лека и облечен во нај обична 
црна мантија од ол тарот на 
Црквата, се упатува кон Све-
тиот Христов Гроб. По    тоа, спе-
цијална комисија ја отпе ча ту-
ва Кувуклија, каде што се наоѓа 
Христовиот Гроб, и патријархот 
влегува внат ре. Клечејќи пок-
рај Светиот Гроб, тој се моли 
што побрзо да дојде Бла го дат-
ниот Оган и со памук ја пре-
мачкува бе ла та Господова пло-
ча. Се моли и целиот народ. 

Молитвата упатена кон Бо га 
е услишена. Наеднаш - го лем 
немир во Црквата. Се слу шаат 
силни викотници. На не бото се 
појави Благодатниот Свет Оган. 
Од Небото стигна на Гробот 
на Господ Исус Хрис тос, ми-
нувајќи низ гор ниот отвор на 
Кувуклија. Прис тигна на Гос-
подовиот Гроб тој нат при ро-
ден Бо жес твен Оган со сиот 
свој сјај и блесок, со необичен 
облик и со својата прекрасна, 
прес ветла, златестосина боја, 
и ги запали свеќите само на 
пра вославниот Ерусалимски 
пат ријарх, кој го пали кан ди-
лото на Гробот Господов и се 
по јавува пред народот со 
сноп од 33 запалени свеќи. 
Откако ги носи свеќите до ол-
тарот на Црквата, патријархот 
им го пренесува Огнот на при-
сутните, а тие меѓусебно ги па-
лат свеќите, држејќи ги ви со-
ко над главите (по еден или два 
снопа од по 33 свеќи). По 
извесно време ги гаснат за да 
не догорат и да ги однесат во 
својата татковина, да ги по-
дарат на своите блиски, зашто 
тие имаат чудотворно дејство. 

Во присуство на ил јад ни ци 
луѓе од цел свет, стигна Бла-
годатниот Оган од небото на 
Гробот на Господ Исус Хрис-
тос. Стоејќи во близина на Гро-
бот на Исус Христос и на Пло-
чата на миро пома за ние мо-
жам да потврдам дека со свои 
очи гледав како "Бла годатниот 
Оган" повеќе пати го пов то-
руваше светну ва ње то, бле со-
кот. Запалените све ќи й даваа 

Христос", пофалната песна Да-
видова: "Запејте му на Гос по да 
песна нова, запеј му на Гос-
пода цела земјо!...". Доа ѓањето 
на Светиот Оган е нај свет мо-
мент за сите вер ни ци. 

На Велика Сабота, во пре-
срет на Велигден, дење (око лу 
13,30 ч.), Бог направи едно од 
најголемите чуда, кога од не-
бото се симна Благодатниот 
Оган, за луѓето од цел свет, со 
свои очи, да ја видат таа не-
прекината и нераскинлива 
врс  ка меѓу небесната и зем-
ната црква и со својот ум, ду-
ша и срце да почувствуваат де-
ка "Светиот Дух е лично 
присуство на новиот и траен 
завет (сојуз) меѓу Бога и чо-
векот, печат и гаранција на 
Царството Божјо, сила на бо-
жественото обитување Бож јо 
во човекот".

Боже, денес ја објавуваат 
вистината Твоја, за Твоја сла-
ва, вистината која можел да ја 
види секој кој таму бил при-
сутен и која може да ја пот-
врди, за во светот да не се за-
таи тоа што по Твојата го лема 
милост го доживуваат секоја 
година, со векови и векови, 
илјадници луѓе на исто мес то, 
во црквата "Гробот на Гос под 
Исус Христос", во Светата 
Земја, во Светиот Град Еру-
салим. 

Благодатниот Оган доаѓа 
од небото на Гробот Христов, 
со векови, секоја година, на 
"Велика Сабота" (според ста-
риот православен календар). 
Тој не се појавил само една 
година, 1969 - 1970 година, ко-
га во Ерусалимската пат ри јар-
шија прв пат бил воведен но-
виот календар. Но, Еруса лим-
скиот патријарх Бенедит вед-
наш го востановил ста ро стил-
ниот календар и след ната го-
дина Бог го испратил Бла го-
датниот Оган.

на Црквата свет лозлатеста-си-
на боја. Ги слу шав гласовите 
на илјадници луѓе кои како да 
се споија во едно заедничко 
хорско пее ње за Бога. Сите 
луѓе, без разлика на возраст, 
раса, на ционалност, тука како 
да ста нуваат едно тело и еден 
дух. Сите, исправени, пог ле-
дот го насочуваат кон Бла го-
датниот Оган кој ја повторува 
Својата светлост. Пејат по фал-
но за Господа на цел глас, на 
раз лични јазици.

ПОФАЛНИ ПЕСНИ

Во близина на Плочата на 
миропомазание стоеја и Ма-
кедонци. Го слават Бога за 
чудесата Негови и гласно Му 
пејат. Во Црквата една Маке-
донка силно ја пее Госпо до-

вата молитва: "Оче наш, иже 
еси на небесјех, да свјатисја 
имја Твое, ..." (Оче наш, Кој си 
на небесата, да се свети име то 
Твое...). 

Боже на љубовта, сите Те 
чувствуваме близок, нај бли-
зок на светот, и Ти упатуваме 
молитви и надежта наша бе-
ше само во Тебе. Пламнаа на-
шите срца. Горевме од ог ром на 
љубов и пеевме гласно, ду-
ховно поткрепени од Тебе 
Боже, со Дух вистински, обно-
вен. Благодатта на Светиот 
Дух ги просвети душевните 
сили на луѓето, ги окрепи, тоа 
се чувствува. И со голема 
духовна радост кај луѓето, и 
по три илјади години (од жи-
веењето на Светиот Пророк 
Цар Давид), одѕвони во црк-
вата "Гробот на Господ Исус 

ИСУСОВИОТ ГРОБ


