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Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

VRSKA ME’\U ^OVEKOT I BOGA

Веќе минавме низ сите 
ста ници (места на зас-
танување) на Голготата 

и дојдовме до последната 
(14) станица, која всушност е 
Све тиот Живоносен Гроб, Гро-
бот на Воскреснатиот Хрис-
тос. Но, да ве потсетиме за 
првата станица Преторијата 
(Суд ни цата и затворот), од 
каде што војниците ќе го по-
ведат Исус Христос на расп-
нување. Прет   ходно, цела чета 
војници, от како го вовеле во 
"Пре то ри јата", го мачат, се ис-
меваат со Него, го плукаат, 
Му ставаат Трнов венец на 
главата (од нив исплетен), во 
десната ра ка Му даваат трс-
ка, го собле куваат и Му обле-
куваат ба гре  ница. Во Суд ни-
цата, Исус Христос е осуден 
на смрт. Пре    судата на Понтиј 
Пилат изнудена од еврејските 
прво свештеници и народни 
во дачи гласела: 

"Пресуда која ја изрече 
Понтиј Пилат, намесник на 
долна Галилеја, а со која се 
осудува Исус Назареецот да 
мора да умре на крст".

КРСНА СМРТ

Зададена во седум наесет-
тата година од владеењето 
на Тивериј,  на 25-от ден од 
месец март, кога Ана и Кајафа 
беа првосвештеници во Све-
тиот Град Ерусалим, Понтиј 
Пилат намесник во Галилеја, 
судејќи на судскиот престол 
го осудил Исуса од Назарет 
со крсна смрт, да се распне 
меѓу двајца разбојници, би-
дејќи меѓу народот се најдоа 
отмени и признаени луѓе кои 
изјавија дека: 

1. "Исус е безбожник" 
2. "Исус е бунтовник"
3. "Исус е непријател на за-

конот"
4. "Исус себеси лажно се 

нарече дека е Син Божји"
5. "Исус лажно се на рече 

дека е цар Израилев"
6. "Исус влезе во хра мот 

со народот кој носеше пал-
мови гранки" 

Врз основа на горното му 
наредувам на стотникот Кви-
рин Корнилиј да го изведе 
Исуса на местото, каде што 
ќе се изврши казната.

Исус треба да се изведе од 

градот на Северната порта. 
Им забранувам на сите луѓе, 
богати и сиромашни, да се 
противат на оваа пресуда и 
смртта Исусова.

Оваа пресуда ја пот пи шу-
ваат следниве сведоци: Да-
нило Робани, Јован Зоро ба-
тељ, Рафаело Робани и Кипер 
Книжевник.

Оваа таблица треба да се 
ог ласи насекаде за да запа-
метат идните поколенија". 

Мермерната  плоча со пре-
судата се чува во капелата 
Фон Казариј, која се наоѓа во 
италијанската населба Ка зе-

риј. Текстот е напишан на ев-
рејски јазик.

Но, правдата не за доц ну-
ва. И еве, веќе 20 векови, ка-
ко зрачи светлината од праз-
ниот Животоносен Гроб на 
Господ Исус Христос на Гол-
гота. Веќе 20 векови трае таа 
нераскинлива врска меѓу чо-
векот и Бога, владее по бе-
доносниот живот над смртта. 
Христовото Воскресение не 

Голготата на којашто 
стоиме и по дваесет 

векови, преку 
распнувањето и 

издигнувањето на 
Христа на Крстот, 

преку Неговата победа 
над смртта, преку 

Неговото Воскресение, 
постана патоказ кон 

еден нов свет, кон нова 
земја и кон ново небо. 

"Во светот ќе имате 
маки; само не бојте се, 
зашто јас го победив 

светот" - зборува Исус 
Христос.

е само настан на минатото, 
туку празник на сегашноста 
и иднината, радосна средба 
со Христос кој воскресна, 
сред    ба со вечно Живиот Бог. 

СВЕТА ПРИЧЕСТ

Во Понеделник (24.4.2005 
г. по новиот календар), ќе поч  -
не Страсната Недела, пос-
лед ните денови од голе миот 
пост пред Велигден. На овој 
ден Исус ги протерал тр гов-
ците од храмот. Во Вторник 
одржал повеќе беседи, важ-
ни за спасение на човекот. 

ВОЈНИЦИТЕ ГО ИСМЕВААТ ИСУС ХРИСТОСВОЈНИЦИТЕ ГО ИСМЕВААТ ИСУС ХРИСТОС
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

себе си лажно се нарече де-
ка е Син Божји ...", до не суваат 
неправедна пресуда, Исус да 
биде распнат на крст. 

На местото Черепница, са-
тански слуга со огромен че-
кан удира по големите клин-
ци и ги забива во месото на 
Христа, го приковува по ра-
цете и нозете на Крстот. Кр-
вави мајчиното срце, срцето 
на Богородица, чувствувајќи 
го секој удар на чеканот. Хрис -
тос е распнат на Крстот ме-
ѓу двајца злосторници. Око-
лу Него стои стража. Под Крс-
тот плаче Мајка Му Бого ро-
дица и верниот Христов уче-
ник Свети Јован Богослов. 
Од далеку гледаат Марија 
Маг далена и Марија, мајката 
на Јаков и Јосиф и мајката на 
Заведеевите синови и други. 
Околу шестиот, па сè до де-
веттиот час, настанува тем-
нина по целата земја. Исус 
извикува: "Оче, прости им, 
оти не знаат што прават". А 
околу деветтиот час изви ку-
ва гласно: "Оче, во Твои раце 
го предавам Својот Дух!" Зем-
јата се затресува, карпи па-

ѓаат, упокоени воскреснуваат. 
Набожниот Јосиф од Ари ма-
теја, Го обвиткува Христос во 
Плаштаница и Го положува 
во нов Гроб, издлабен во кар-
па, а во присуство на Марија 
Магдалена и Марија Јоси фо-
ва. Во Недела наутро Жените 
Мироносици доаѓаат на Гро-
бот Христов и Ангелот ги из-
вестува дека Христос Вос-
кресна! 

Господарот на Животот 
Воскресна од мртвите во 
тре тиот ден, а со тоа Го Вос-
кресна и целиот свет. Голгота, 
на којашто стоиме и по двае-
сет векови, преку распну ва-
њето и издигнувањето на 
Хрис   та на Крстот, преку 
Неговата победа над смртта, 
преку Неговото Воскресение, 
постана патоказ кон еден 
нов свет, кон нова земја и 
кон ново небо. "Во светот ќе 
имате маки; само не бојте се, 
зашто јас го победив светот" 
- зборува Исус Христос.

Во Средата, однапред е из-
вршено помазување на Хрис-
та со свето миро (древен оби-
чај кај Евреите). Го помазува 
една жена во градот Ви та ни-
ја. Набрзо потоа, пре дав ни-
кот Јуда Искариот го предава 
на првосвештениците и Сине-
дрионот, за само 30 среб ре-
ници. На Велики Четврток 
ги повикува своите ученици 
на последната Тајна Вечера, 
каде им рекол дека еден од 
нив ќе го предаде. Тогаш е 
вос    тановена и Светата При-
чест. Зел леб, заблагодарил, 
го прекршил и им дал на уче-
ниците велејќи: "Ова е Моето 
тело, што се дава за вас; пра-
вете го ова за Мој спомен!" 
Зел чаша со вино, за бла го да-
рил, и по вечерата им рекол: 
"Оваа чаша е Новиот завет со 
Мојата крв, која се пролива 
за вас." Испеале благо дар-
стве   на песна, заминале во 
Гетсиманската градина, каде 
Христос со приклонети ко-
лена и капки на челото се 

молел: "Оче, кога би сакал да 
Ме одмине оваа чаша! Но, не-
ка не биде Мојата волја, туку 
Твојата!" Одеднаш се поја ву-
ваат повеќе луѓе со ножеви, 
со колови в раце. Напред 
оди предавникот Јуда кој Го 
целива Исуса. Јудиниот бак-
неж е знак на предавство. 
Јуда со лажен бакнеж го пре-
дава Спасителот на светот. 
"Кого ќе Го целивам, Он е: фа-
тете Го и водете Го прет паз-
ливо!" 

На Велики Петок се слу-
чува најстрашното: мачење, 
распнување, умирање на Крст. 
Некои неблагодарни луѓе ка-
ко да ги заборавија Неговите 
чуда: слепи прогледуваа, глу-
ви прослушуваа, хроми про-
одуваа, мртви воскреснуваа. 
Незнабожните луѓе докажаа 
дека ги сакаат желбите на 
својата огревована, расипана 
волја и гласно викаа: "Распни 
Го, распни!" Лажните об ви не-
нија од беззаконите сведоци: 
"Исус е безбожник, ... Исус 
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