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SVETA ZEMJA - GOSPOD ISUS HRISTOS

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

STAROZAVETNIOT  
Во Тебе, чиста Дево, при-

родните закони беа 
над владеани, пее све-

тата Црква, при раѓањето се 
зачува девството, а со смртта 
се соединува живот. Ти, по 
раѓањето остана Дева, по 
смртта си жива и ти секогаш 
го спасуваш Богородице тво-
ето наследство. А зошто тре-
баше и мораше Божјата Мај-
ка да умре?

Таа знаеше дека Бог е Во-
скресение и Живот, и кој ве-
рува во Него и да умре ќе 
ожи  вее. Требаше и Таа да ум-
ре, како и Нејзиниот Син. Тре-
баше и Таа да легне во гроб и 
во третиот ден, со силата на 
Неговата семоќност, да вос-
кресне, за да се извршат про-
рочките зборови искажани 
од Светиот пророк цар Да-
вид: "Стани, Господи, дојди 
во местото каде што е Твојата 
почивка, Ти и светиот ковчег 
Твој" (Псал. 131, 8).

Божја волја беше Неговата 
Пресвета Мајка да умре, како 
што умираат и сите луѓе. Тре-
баше, вели Свети Дамаскин, 
она што е од земја да се вра-
ти во земја, а потоа да отиде 
на небо, земајќи го од земјата 
најчистиот живот преку ос-
тавање на телото во неа. Тре-
баше телото, преку смртта, 
ка ко преку оган да се ис чис-
ти... па, како злато да стане од 

Свечената поворка со Пречистото тело на 
Божјата Мајка се движела од Сион низ 

Ерусалим, упатувајќи се потоа кон 
Гетсиманија. Луѓето излегувале од своите 
куќи, ги напуштале работните места и й се 

придружувале на поворката. Никогаш немало 
таква величествена поворка, никаков 

човечки јазик не може достоинствено да ја 
искаже и ниеден писател на светот не може 

достојно да ја опише.
"Штом неговите дрски раце го фатија одарот, 

во истиот момент, невидлив ангел, со 
нестварен меч на Божјата одмазда, му ги 

отсече двете раце. Отсечените раце се 
залепија на ковчегот, и тие висеа прилепени 

на одарот".

гробот нетрулежно, чисто и 
осветлено со светлината на 
бесмртноста. 

Богородица лежи на ода-
рот. Таа ја предаде својата ду-
ша во рацете на својот Син. 

на чело на поворката. Го но-
селе на рамења одарот на 
Пресвета Богородица. А Све-
ти Јован одел напред пред 
одарот. Во рацете го носел 
рајското блескаво гранче. Си-
те светии и голем број хрис-
тијани со запалени свеќи и 
кадилници, ја придружувале 
поворката. Сите пееле све-
штени песни. Пеењето го поч-
нал Свети Петар и тоа со пс ал   -
мот од Свети пророк цар Да -
вид: "Кога Израилот из ле зе 
од Египет, домот Јаковов - од 
туѓ народ, Јудеја стана Бож јо 
светилиште, Израилот об-
ласт Негова..." (Псал. 113, 1-2), 
и други свечени псалми и 
молитви. Сите присутни лу-
ѓе пееле со него и по секој 
стих повторувале: алилуја! 
Све   чената поворка со Пре-
чис тото тело на Божјата Мај-
ка се движела од Сион низ 
Ерусалим, потоа се упатила 
кон Гетсиманија. Луѓето из ле-
гувале од своите куќи, ги на-
пуштале работните места и й  
се придружувале на по вор-
ката. Никогаш немало таква 
величествена поворка, ни-

ја спречат поворката, а "те-
лото на Марија да го изгорат", 
и да ги убијат апостолите.  

Војниците и огорчениот 
на   род, побунети заради го ле-
мата свеченост, бесно поле-
тале на христијаните. Но, по 
Божја наредба облачниот ве-
нец кој бил во воздухот над 
поворката, моментно се сп уш -
тил до земјата и како ѕид ја 
обиколил и ја заградил по-
вор ката. Гонителите слу шале 
гласови, но не можеле ни ко-
го да видат. Многумина од нив 
ослепеле. 

И еве, гледаме, "како што 
во Стариот Завет облачниот 
столб го чуваше народот 
Бо ж  ји и старозаветната Црк-
ва од гонењето на Мисир-
ците, така и сега, овој светол 
облак ја обиколи новоза ве т-
ната Црква и најсветиот Бо-
жествен храм, телото на Пре-
света Дева, и го загради па тот 
на неверничкото бес ни ло".

НЕВИДЛИВ АНГЕЛ

Според Светото Предание, 
за време на поворката на Бо-

РИТУАЛ НА 
ПОГРЕБУВАЊЕ

По Нејзиното успение, апо-
столите се подготвиле да го 
погребаат светото тело на Бо-
гомајката. Почнал свечениот 
ритуал на погребување, во 
поворка со многу христијани. 
Се формирала свечената по-
ворка со Нејзиното сечесно 
тело. Ковчегот со Пречистото 
тело на своите рамења го по-
неле светите апостоли Петар, 
Павле и Јаков со другите гл ав -
ни свети апостоли. Тие би ле 

каков човечки јазик не може 
достоинствено да ја искаже 
и ниеден писател на светот не 
може достојно да ја опи ше. 
Се слушало прекрасно ан гел-
ско пеење, но и пе ење то на 
апостолите и на на ро дот. 

Но, неверните еврејски за-
видливци веднаш им јавиле 
на првосвештениците и на 
книжниците за величе стве-
ната поворка. А тие, кои го 
мра зеа и го гонеа Христа и 
си  те негови приврзаници, 
вед наш ги испратиле своите 
војници и своите слуги за да 

гомајката, поминал јудеј ски-
от свештеник Антониј. Срце-
то му се исполнило со омра-
за, злобата против Христа 
пламнала во него и совладан 
од сатаната, тој повикал: "По-
гледнете каква почест му се 
оддава на телото на онаа 
која го роди оној лажливец 
што го разори законот на на-
шите отци!" Со страшен бес 
истрчал кон одарот, со цел 
да го фати ковчегот и да го 
фрли на земја Пресветото 
тело на славната Владичица 
наша. Но, штом неговите дрс-
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

OBLAK NA PATOT 

јата Мајка, клекнал пред Неј-
зиниот ковчег и почнал да ја 
слави и да ја фали. Спомнал 
многу места од Светото Пис-
мо кои прорекувале за Бож-
јиот Син и за Неа. Неверниот 
Антониј станал верен, и се 
приклучил на поворката и со 
неа дошол до Гетсиманија. 
Ду шата му се осветлила. На-
родот и војниците кои ос ле-
пеле и се покајале, се при-
ближувале до ковчегот на 
Пресветата Дева, го допи ра-
ле и прогледувале и со те-
лесните очи и со очите на ду-
шата. 

"Зашто Милосрдната Мај-
ка на сите, Пресветата Вла-
дичица, како што со своето 
раѓање й донесе радост на це     -
лата Вселена, така и во Сво-
ето Успение, не сакаше ни ко-
го да натажи: како блага Мај-
ка на благиот Цар, Таа и по-
ранешните свои непри ја тели 
ги утеши милостиво, со бла-
годетта и добрината сво ја". 

Многу достојни луѓе збо-
рувале дека во Пресвета Де-
ва, Христовата Мајка, заради 
Нејзината голема светост, се 
гледа соединувањето на чо-
вечката природа со ангел-
ската. Какво земно - небесно, 
прекрасно и пресвето чудо. 
Богородица имаше голема 
светост. 

"Толкава светост, што ни-
кој не смееше да го допре, 
има ше само ковчегот во Ста-
риот Завет. Свештената исто-
рија раскажува дека кога Оз 
го допре со раката светиот 
ковчег, тогаш кога од Ами на-
давовиот дом се пре не су ва-
ше на Сион и сакаше да го 
задржи од падот, Бог таа дрс-
ка рака ја казни со смрт. Уште 
помалку некој смеел да го 
допре со каллива рака жи-
виот Божји живот, кој е по мо-
ќен од стариот живот, кој го 
надминува толку колку што 
вистината ја надминува сен-
ката..."

Поворката пристигнала во 
Гетсиманија каде што тре ба-
ло да биде погребано Неј зи-
ното Свето тело. 

ки раце го фатиле одарот, ис-
тиот момент невидлив ангел, 
со нестварен меч на Божјата 
одмазда, му ги отсекол двете 
раце. Отсечените раце се за-
лепиле на ковчегот, и тие ви-
селе прилепени на одарот. 
Антоние паднал на земјата и 
повикал: "Тешко мене!" По-
вор ката застанала, а Свети 
Петар му рекол на Антониј: 
"Ние не можеме да те ис це-
лиме од твоите рани. Тоа мо-
же да го направи единствено 
Самиот Господ, ако поверу-
ваш во Него и искрено испо-

ведаш дека е Тој вистинскиот 
Месија и Син Божји".

Тогаш Антониј извикал: 
"Ве рувам дека Тој е прет ска-
жаниот од пророците Спа-
сител на светот, Христос. Ние 
од самиот почеток увидовме 
дека Тој е Син Божји; но, по-
мрачени од злобна завист не 
сакавме отворено да ги при-
знаеме величествата Божји и 
невин Го предадовме на 
смрт та; меѓутоа Тој со силата 
на Своето Божество Вос крес-
на во третиот ден, посра му-
вајќи нè сите нас, што не 

сакавме да Го видиме: зашто 
ние се обидувавме со поткуп 
на стражарите да го затаиме 
Неговото Воскресение, но 
ништо не можевме да напра-
виме, бидејќи славата за тоа 
се пронесе  на сите страни". 

Светите апостоли виделе 
дека грешниот јудејски све-
штеник навистина се покајал. 
Свети Петар му заповедал на 
Антониј да ги стави своите 
отсечени раце кон оние што 
висат на ковчегот и да упати 
најискрени молитви кон Бо ж-
јата Мајка да му помогне. 
Божјата Мајка како вис тин-
ски хирург му ги споила, му 
ги зараснала рацете и вед-
наш ги излекувала. Останале 
само мали црвени линии на 
местото каде што биле от се-
чени двете раце. Антониј со 
силна вера во Бога и во Бо ж-
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