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Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

SVETA ZEMJA - GOSPOD ISUS HRISTOS

Жените Мироносици 
хр абро тргнале кон 
гробот, во недела во 

мугрите, за да го помазат со 
мириси телото Христово 
според еврејскиот обичај. 
Но, каменот од гроб ната 
врата бил тргнат. Телото на 
Христа го немало: "Кој го зе-
де мртов необлечен, а со смир -
на помазан, утехата ед ин  -
ствена - единецот на мајка 
му. Воскресни Спасителе... 
како што ни рече на третиот 
ден", - плачат Жените Миро-
носици. "Зошто го барате Жи-
виот меѓу мртвите? Он не е 
овде, воскресна ... Одете и 
кажете им на учениците дека 
ќе им се јави во Галилеја",  - 
им одговариле двајцата ан-
гели.

Голгота, тоа место на 
смртта, преку 

победата на Христа 
над смртта, стана 

симбол на вечниот 
живот, врата преку 

која "оние што 
веруваат во 

воскреснатиот Христос 
преминуваат од смрт 
во живот". Радувајте 

се, зашто во оној Ден, 
"Оној Кој Го воскресна 
Синот Божји, и нас ќе 
нè воскресне и ќе нè 

украси со силата 
Негова." И покрај 

најголемите страдања, 
Трновитиот венец на 

главата, распнувањето 
и смртта, 

запечатувањето на 
Христовиот гроб, 

навалувањето тежок 
камен врз него, 

поставената војничка 
стража од римските 

војници, Христос 
Воскресна!

ГРЕВОВИТЕ НА СВЕТОТ

Се искачуваме по скали-
лата на Голготата, каде што го 
распнале Христа. Стоиме на 
самата страшна Голгота каде 
што стоеле и "Жените Миро-
носици", храбрите сотруд ни-
ци Христови, кои со бла го-
родна љубов и силна вера во 
Бога го победиле стравот од 
Јудеите и ги гледале страш-
ните маки на Спасителот, Кој 
доброволно ги поднесувал 
на Крстот, заради гревовите 
на светот. Тоа страшно место 
на черепи во Ерусалим, не го 
уништи Божјото Слово. Рас п-
нувањето на Крстот не е крај. 
Господ Исус Христос Вос-
кресна! Началникот на жи-
вотот, Оној Кој има живот во 

Себе, го победи адот, ја по-
беди смртта. "Смрт, каде ти е 
осилото? Аде, каде ти е по-
бедата?" 

Голгота, тоа место на см рт-
та, преку победата на Хри с та 
над смртта, стана симбол на 
вечниот живот, врата преку 
која "оние што веруваат во 
воскреснатиот Христос пре-
минуваат од смрт во живот". 
Радувајте се, зашто во оној 
Ден, "Оној Кој Го воскресна 
Синот Божји, и нас ќе нè вос-
кресне и ќе нè украси со си-
лата Негова". И покрај најго-
лемите страдања, Трнови ти-
от венец на главата, расп ну-
вањето и смртта, запечату-
вањето на Христовиот гроб, 
навалувањето тежок камен 
врз него, поставената вој-
ничка стража од римските 
војници, Христос Воскресна! 
Христовиот гроб е празен. 

Жените Мироносици хр а-

бро тргнале кон гробот, во 
недела во мугрите, за да го 
помазат со мириси телото 
Христово според еврејскиот 
обичај. Но, каменот од гроб-
ната врата бил тргнат. Телото 
на Христа го немало: "Кој го 
зеде мртов необлечен, а со 
смирна помазан, утехата ед-
инствена - единецот на мајка 
му. Воскресни Спасителе... 
како што ни рече на третиот 
ден", - плачат Жените Миро-
носици. "Зошто го барате Жи-
виот меѓу мртвите? Он не е 
овде, воскресна... Одете и 
кажете им на учениците дека 
ќе им се јави во Галилеја", - 
им одговариле двајцата ан-
гели. "Жените Мироносици" 
се група незастрашливи же-
ни, посилни со својот дух и 
со својата волја дури и од ап о -
столите. Христос претска жал: 
"Пастирот ќе го удрам и ов-
ците ќе се разбегаат". 

КУВУКЛИЈА - ЦРКВИЧКА СО КАПЕЛАТА НА АНГЕЛОТ И ГРОБОТ НА ХРИСТОСКУВУКЛИЈА - ЦРКВИЧКА СО КАПЕЛАТА НА АНГЕЛОТ И ГРОБОТ НА ХРИСТОС
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

ДОЖИВЕАНИ 
ХРИСТОВИТЕ БОЛКИ

Кога Христос бил пре да-
ден од Јуда Искариот, воден 
на распнување на Голгота, го 
напуштиле сите негови уче-
ници. Не го напуштил само 
ученикот Св. Јован Богослов, 
кој заедно со Божјата Мајка и 
"Жените  Мироносици" го 
при     дружувале Христа и при 
распнувањето на Голгота, и 
натаму. Ниту во најстрашните 
моменти за нивниот живот, 
тие не го напуштиле Исус и 
со непоколеблива вера, раз-
горен пламен на љубовта во 
нивните души, постојана на-
деж во Господ, го победија 
стравот од Јудеите. Го сле-
деле Господа во темната ноќ 
кога Јуда со целив го пре-
даде. Го следела и на судот 
на злобните Евреи, и на патот 
по Голгота, каде изнемоштен 
паѓал под тежината на Кр-
стот. Храбрите "Жени Миро-
носици" Го следеле Господа 

сици": Марија, Марија Маг-
далина - Рамноапостолна, 
Ма рија Јаковова, Марија Јо-
сифова, Саломија, Јоана, Ма-
ријана и Јулија и други. На 
чело на "Жените Миро нос-
ици" стои Пресветата, Пре-
благословената, Славна, Вла-
дичица наша Богородица и 
секогаш Дева Марија, Мај ка-
та на нашиот Спасител и Гос-
под Исус Христос.

По воскреснувањето Хри-
стос прво й се јавил на Бож-
јата Мајка, потоа на Марија 
Магдалина, па на другите 
"Же ни Мироносици", на двај-
цата патници Лука и Клеопа, 

на своите ученици, па на пет-
стотини луѓе. Марија Маг да-
лина прва отишла на Гос по-
довиот Гроб и видела дека 
каменот од Гробот е помес-
тен и ги известила Петар и 
Јован. Таа останала покрај 
Гробот да плаче, се завртела 
назад, видела човек и без да 
знае дека е Христос рекла: 
"Господине, ако си Го зел Ти, 
кажи ми каде си Го положил 
и јас ќе го земам". Исус й  ре-
кол: "Марија!" Го чу, го виде, 
го позна гласот на Исус и из-
вика: "Равуни" - што значи: 
"Учи теле!" Таа како вистински 
верен Христов војник и апо-

стол отишла во Рим кај импе-
раторот Тибериј, му пода ри-
ла црвено јајце и го поз дра-
вила со зборовите: "Христос 
Воскресе!" Пред Тибериј го 
обвинила Пилат за неговата 
неправедна одлука, за расп-
нувањето на Крст на Христа. 
Императорот за казна го пре-
местил Пилат од Ерусалим 
во Галилеја, каде што овој ум-
рел во царска немилост. 

"Посака да се радуваат Же-
ните Мироносици и плачот 
на Прамајката Ева да пре кра-
ти, поради твоето воскре се-
ние Христе Боже. На Твоите 
апостоли им заповеди да 
проповедаат: Спасителот 
вос    кресна од гробот" (цр-
ковна песна кондак). Сесил-
ниот Бог во Гробот ја победи 
пеколната сила, и воскресна 
како победител на смртта. На 
"Жените Мироносици" им по-
дари неизмерна радост, на 
Неговите апостоли, - мир, "а 
на паднатите им подари вос-
креснување". Римските вој-
ници иако добро обучени, не 

"SMRT, KADE TI E OSILOTO? 

ADE, KADE TI E POBEDATA? � � �"
и кога дошол на страшната 
Голгота каде што се случи 
невидената, нечовечка дра-
ма во историјата на човеш-
твото, "на која човекот Го 
распнал Богочовекот". Тие 
биле на Голгота, и заедно со 
Мајката Божја страдале за 
распнатиот Христос. Ги до жи-
вувале сите најголеми Хри-
стови болки. Тие биле со Хри-
ста и кога Јосиф и Никодим 
го симнувале од Крстот, и 
кога тие го полагале во Гро-
бот. Горко плачеле и жалеле 
за Него. Според Светото Пис-
мо и Светото Предание, се 
спомнуваат "Жените Миро но-

успеаја да го спречат Соз-
дателот на светот да го ис-
полни своето ветување. Се 
исполни Христовото ве ту-
вање за Негово воскрес ну-
вање. Остануваат вечно да 
сведочат за Христовото Вос-
кресение низ сите векови и 
"Жените Мироносици" - вер-
ните Христови следбенички 
на кои им е посветена вто-
рата недела по Христовото 
Воскресение.

ВОСКРЕСНАТИОТ ХРИСТОС И СЕ ЈАВУВА НА СВ. МАРИЈА ВОСКРЕСНАТИОТ ХРИСТОС И СЕ ЈАВУВА НА СВ. МАРИЈА 
МАГДАЛЕНАМАГДАЛЕНА


