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SVETA ZEMJA - GOSPOD ISUS HRISTOS

"...Видете ги рацете 
Мои и нозете Мои: Јас 
сум Истиот; допрете се 

до Мене и гледајте; 
заш то духот нема тело 

и коски, а, како што 
гледате, Јас имам".

"Тома - не се 
срамувај да го 

дознаеш тоа што го 
посакуваш; не се 

откажувај да го ставиш 
прстот свој во Моите 

рани; Јас ќе го 
поднесам тој 

љубопитен прст, како 
што ги претрпев 

лутите клинци; ќе ја 
поднесам твојата 

љубопитност, како што 
ја поднесов злобата на 

јудејското безумие! 
Погледај ми ги рацете 
и не размислувај, дека 

вистината за Моето 
Воскресение е некаква 

вообразеност...".

Многу поклонички гру-
пи од светот, меѓу кои 
и група Ма   ке дон ци 

од татковината и од дија спо-
рата, весело се дви    жат низ ули-
ците на градот Еру    салим, низ 
Светиот град каде што стра-
даше и Вос крес на Господ Исус 
Христос и со кој нè врзуваат 
многу настани опишани во 
Библијата. Сите торжес твува-
ат и славословуваат. Сè уште, 
со чувство на Велигденска ра-
дост, се слуша спасоносната 
вест со Велигденскиот поз-
драв: Христос Воскресе! и ра-
досниот отпоздрав: Навис ти-
на Воскресе!

Во овој град, нашиот Гос-
под Исус Христос нè осло бо-
ди од мракот и нè озари со 
Неговата славна светлина. Не -
говата светлина ни донесе не-
измерна радост. Во Ерусалим 
смртта е уништена за цел свет, 

темнината е разнесена, вра-
тите на адот се урнати.  Дој де-
те да се развеселиме во Гос-
пода, во Оној Кој доз воли и 
во гроб да биде ста вен, за да 
ни подари жи вот. Да ја прос-
лавиме Христовата големина. 
Воедно да му за бла годариме 
и на Небесниот Отец, Кој за-
ради Неговата бескрајна љу-
бов и милост ни го испрати 
Бож јиот Син Хрис та и ни по-
дари надеж и спа сение.  

Светот го дочека триумфот 
на спасоносната победа на 
животот над смртта. Тоа го 
потврди Самиот Господ Исус 
Христос, Победителот на смрт -
та, Господарот на животот. 
Тоа го потврдија и го потвр-
дуваат и вистинските оче вид-
ци на Воскреснатиот Хрис-
тос: Неговата Мајка Пресвета 
Богородица, Неговите уче ни-
ци - светите апостоли, Же ни-

СВЕТИОТ ГРАД ЕРУСАЛИМ

те Мироносици, двајцата Не-
гови ученици (кои оделе во 
селото Емаус) и голем број 
луѓе кои со свои очи го ви-
деле Живиот и Воскреснат 
Христос.

МИР ВАМ ОД ДУХ 
СВЕТИ

Воскреснатиот Господ Исус 
Христос се јавил пред сите 
нив, Жив, Воскреснат, збо ру-
вал со нив и Самиот сосема 
убедливо пред цел свет све-
дочел за Своето Воскресение. 
Тој им се јавил на апостолите 
во "првиот ден на седмицата", 
кога апостол Тома (еден од 
два  наесетте апостоли) не бил 
со нив и кога вратата им била 
затворена од страв од Ју деј-
ците: дојде Исус, застана на-

среде и им рече: "Мир вам!" 
И ова како го рече, им ги по-
кажа рацете и нозете и реб-
рата Свои. Се зарадуваа то-
гаш учениците, штом Го ви-
доа Господа. А Исус, пак, им 
рече: "Мир вам!" Како што 
Ме испрати Отецот, така и 
Јас ве испраќам. И кога им го 
кажа ова, дувна и им рече: 
"Примете Дух Свети! На кои 
ќе им ги простите гревовите, 
ќе им се простат, а на кои ќе 
им ги задржите, ќе им се за-
држат". (Јован 20, 19-23) 

Христовите ученици му 
рек   ле на Тома, наречен Близ-
нак: "Го видовме Господа". Но, 
во душата на Тома се поја ви-
ло едно чудно сомневање, 
ед на несигурност во него во-
то верување. Тој има голема 
љубов кон Бога, Го сака Хрис-
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 IDELE, A POVERUVALE!

та, сака да поверува дека тоа 
е вистина, но не може. Тој са-
ка да Го види Христос вос-
крес  нат, но лично да се уве-
ри во тоа, со свои очи да Го 
види Жив, Воскреснат, со свои 
раце да ги допре раните Хрис -
тови. Затоа на Хрис то ви те 
апостоли им рекол: "Дури не 
ги видам раните од клин ците 
на рацете Негови, и не го 
ставам прстот свој во ра ните 
од клинците, и не ја ста вам 
раката своја во ребрата Не-
гови, нема да поверувам". 
(Јован. 20, 25)

Тој жеднеел од себе да го 
отстрани тоа сомневање. Но, 
како? За тоа ќе му помогне 
Се    силниот Бог. Верата ќе му 
ја зацврсти Самиот Господ 
Исус Христос. Затоа решил 
да го увери Тома во Неговото 
Воскресение, да му дозволи 
да го допре, по пат на при-
родно сознание да го увери 
дека Тој е Воскреснатиот 
Хрис тос. 

По осум дена учениците 
Христови повторно биле соб-
рани заедно, а со нив бил и 

ТОМИНО НЕВЕРИЕ (СВ. АПОСТОЛ ТОМА ГО ДОПИРА РЕБРОТО 
НА ХРИСТОС)

Тома, наречениот неверен То-
ма. Тогаш дошол Исус, кога 
вратата била заклучена, зас-
танал меѓу нив и им рекол: 
"Мир вам!". Потоа погледнал 
кон Тома и му рекол: "Дај го 
прстот свој овде и види ги 
рацете Мои; дај ја раката 
своја и стави ја во ребрата 
Мои; и не биди неверлив, но 
верлив!". Тома радосно из ви-
кал: "Господ мој и Бог мој!". А 
неговиот учител Христос му 
рекол: "Тома, ти поверува, 
оти Ме виде; блажени се 
оние, кои не виделе, а по-
верувале". (Јован 20, 26-29) 

Господ им зборува на 
своите ученици: "...Видете ги 
рацете Мои и нозете Мои: 
Јас сум Истиот; допрете се до 
Мене и гледајте; зашто духот 
нема тело и коски, а, како што 

ра: стави ја десната рака во 
природната лечилница и зе-
ми си лекарство за волјата; 
Јас, Кој примив удар од копје, 
ќе го поднесам и допирот на 
саканата твоја рака. Подај ја 
раката и стави ја во Моите 
ребра: за да можеш да се под  -
визуваш за Моите рани; за да 
можеш да им говориш на 
про        тивниците на вистината, 
зашто си Ме видел по Вос кре-
сението, зашто си Ме поз нал, 
зашто внимателно си Ме по-
чувствувал. И не биди неве-
рен, но верувај!" Св. Јован 
Зла   тоуст Свети апостол Тома 
се уверил во вистината, по-
верувал во Божјиот иску пи-
телен Крст, во Неговите стра-
дања во тело, во Неговата 
три  дневна смрт, во Неговото 
Воскресение.

Заради овие настани за-
бележани во Библијата и ви-
дени во Светата Земја низ 
која патуваме и која е извор 
на христијанската вера, пр-
вата недела по Христовото 
Воскресение е посветена на 
Христовиот ученик Св. ап. То-
ма и е наречена Томина не-
дела. 

Во петокот на Светлата Сед  -
мица (оваа година на 6 мај), 
Светата Православна Црк ва 
го слави светлиот и радосен 
Богородичен празник "Ис то-
чен Петок - Балаклија". Тогаш, 
всушност го празнуваме об-
но вувањето на Храмот на Бо-
городица, наречен Живо но-
сен Источник (Извор) и се се-
ќаваме на натприродните чу-
да кои се случиле и се слу-
чуваат во Храмот на Бого мај-
ката. Затоа й пееме: "Извору 
Богоблагодатен, подај ми од 
неистечната твоја вода на 
бла годетта, секогаш што те-
че, бидејќи си го родила Сло-
вото надсмисловно, ти се мо-
лам ороси ме со благодетта 
да Ти повикувам, радувај се 
Водоспасителке".

гледате, Јас имам". За да ги 
увери во вистината, Тој по-
барал пред нив да јаде. Тие 
Му дале риба печена и мед 
со саќе. Па, кога зел, јадел 
пред нив. Христос ги удос-
тоил Своите ученици да Го 
видат Воскреснат. На многу 
мудар и директен начин ја 
зацврстил верата на Своите 
ученици за Неговото Воскре-
сение и му оставил порака 
на светот за верата која е од 
голема важност за спасение 
на човештвото, бидејќи таа 
го просветува разумот.

ТОМИНА НЕДЕЛА

"Тома - не се срамувај да 
го дознаеш тоа што го по са-
куваш; не се откажувај да го 
ставиш прстот свој во Моите 

рани; Јас ќе го поднесам тој 
љубопитен прст, како што ги 
претрпев лутите клинци; ќе 
ја поднесам твојата љубо пит-
ност, како што ја поднесов 
злобата на јудејското безу-
мие! Погледај ми ги рацете и 
не размислувај, дека вис ти-
ната за Моето Воскресение е 
некаква вообразеност... Пло-
ви смело по морето на живо-
тот, плови, држејќи ја котвата 
на духот; плови насочувајќи 
се кон небото, како кон прис-
таниште: плови, плашејќи се 
само од бродолом, односно 
одрекување од мене! Подај 
ја раката и стави ја во реб-
рата Мои; нацрпи со својата 
рака од саканото питие, од 
животворниот Мој извор и 
смири ја жедта! Подај ја ра-
ката и стави ја во Моите реб-


