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SVETA ZEMJA - GOSPOD ISUS HRISTOS

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Според описот на цр-
ковните историчари, 
Господовиот Крст бил 

висок 15 стопи, широк 8 сто-
пи (попречниот дел), а дебел 
околу 5 палци.

За Господовиот Крст

 "Крстот е чувар на сета Вселена. 
Крстот е украс на Црквата,
Крстот е сила на царевите,

Крстот е зацврстување на верните,
Крстот е слава на ангелите,
Крстот е рана за демоните".

    Песна 
(егзапостилар) со која се слави Крстот

Местото каде што е от-
криен вистинскиот Чесен Го-
сподов Крст се наоѓа кај ст ол-
бот на римокатоличкиот ол-
тар во Базиликата на Све ти-
от Гроб.

По одржаниот Вселенски 
собор во Никеја, во 325 го-
дина царот Константин ја ис-
пратил својата мајка цари-
цата Елена на аџилак во Св е-
тата Земја, со цел да ги об-
нови и црквите во Светата 
Земја, а и да го пронајде Го-
сподовиот Крст. Царицата 
Еле  на дошла во Ерусалим. 
Почнала да се распрашува за 
местото каде што се наоѓа 
Крстот. Таа наредила да се 
пронајде каде е закопан Чес-
ниот Крст Христов. Еден мн о-
гу стар Евреин, по име Јуда, 
го знаел местото каде што се 
наоѓал Крстот, но не сакал да 
каже. Но, по наредба на ца-
рицата го фрлиле во јама и 
тој бил принуден да каже де-
ка Христовиот Крст е закопан 
под идолскиот храм Венера. 
Ова свето место на Голгота го 
осквернавил безбожниот рим-
ски цар Адријан (117-138). 

Светата рамноапостолна 
царица Елена наредила вед-
наш да се урне идолскиот 
храм и да се копа што по дла-
боко околу гробот на Хрис-
тос. Почнала макотрпната 
работа околу барањето и 
ископувањето на Чесниот 
Гос подов Крст. Лично ца ри-
цата Елена  ги бодрела работ-
ниците, фрлајќи им златници 
таму каде што копале. Нај по с-
ле биле откриени трите крс-
та и клинците со кои Господ 
бил прикован по рацете и по 
нозете на Крстот. Но, требало 
да се открие кој од тие три 
крста е вистинскиот Госпо-
дов Крст. Тогаш во близина 
минувала Еврејска поворка. 
По Божја промисла, цари-
град скиот патријарх Мака-
рие наредил крстовите да се 
стават врз мртовецот и тоа 
еден по еден. Кога го ставиле 
првиот крст, мртовецот не 
реагирал. Кога врз мртовецот 
го ставиле и вториот крст тој, 
исто така, не реагирал. Но, 
кога бил ставен третиот, 
вистинскиот Господов Крст, 
мртовецот веднаш оживеал, 
воскреснал. Со тоа бил от-
криен Светиот, Чесниот и Жи-
вотворниот Крст Христов. 
Тоа го виделе царицата, пат-
ријархот и сите присутни 
луѓе. 

"ГОСПОДИ ПОМИЛУЈ!"

Светата царица Елена пр-
ва го примила Господовиот 
Крст, со длабока љубов во 
срцето му се поклонила и го 
целивала, а патријархот Ма-
карие го издигнал Крстот 
високо, го кревал и спуштал 
повеќе пати, вртејќи се на си-
те четири страни на светот. 
Народот со благодарност 
кон Бога за ова необично 
откритие на Крстот, со солзи 
во очите се крстел и пеел: 
"Господи помилуј!" Светата 
рамноапостолна царица Еле-
на го положила Светиот Крст 
во сребрен ковчег и му го 
предала на ерусалимскиот 
патријарх за да се чува за 
сведоштво за идните поко-
ленија. Царицата за себе зе-
ла дел од Чесното дрво на 
Крстот, а ги зела и светите 
клинци. 

По овој настан многу луѓе 
се покрстиле и ја примиле 
христијанската вера. Тогаш и 
стариот Евреин Јуда, кој го 
кажал местото каде што се 
наоѓа Господовиот Крст, се 
покрстил и подоцна бил по-
ставен за ерусалимски пат-
ријарх под името Киријак. 

Кога Светиот рамноапо-
сто лен цар Константин до-
бил од мајка му дел од Чес-
ниот Господов Крст, подигнал 
величествен храм над Гос-
подовиот Гроб и Голгота, кој 
ја надминувал убавината на 
сите храмови. Исто така, во 
Цариград тој подигнал и 
прекрасен храм на Светите 
апостоли. Во него, во сре-
дината се наоѓа гробницата 
каде што тој е погребан во 
337 година, на 65-годишна 
возраст. Царот Константин 
по чинал десет години по 
смрт та на мајка му Елена, ко-
ја умрела на 80-годишна воз-
раст.

По повеќе години, пер сис-
киот цар Хозрој го освоил 
Ерусалим и во Персија го од-
нел Господовиот Чесен Крст. 
Таму Крстот останал неколку 
години. Но, во 628 година ви-
зантискиот цар Ираклиј го 
победил персискиот цар Хо з-
рој, успеал да го земе Крстот ВОЗДВИЖЕНИЕ НА СВЕТИОТ КРСТВОЗДВИЖЕНИЕ НА СВЕТИОТ КРСТ
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

VO SV. "JOVAN BIGORSKI" 
^ESTICITE OD ^ESNIOT KRST ZA 

DA NI JA ^UVAAT VERATA
и славно го вратил во Еру-
салим. "Царот, во беден кос-
тум и босоног (како што Хр ис-
тос одел по Голгота, но сеј ќи 
го Својот тежок Крст), го из-
нел Крстот на Голгота и го 
положил во храмот 'Вос кре-
сение Христово'".

Денот кога е пронајден 
Чесниот Господов Крст на кој 
бил распнат Господ Исус Хр-
истос, се вика Крстовден или 
Вознесение на Чесниот Крст, 

и се празнува на 14 сеп тем-
ври по стариот, или 27 се п -
тември по новиот кален дар. 

Значи, на празникот Воз-
движение на Чесниот и Жи-
вотворен Господов Крст од-
бележуваме два големи на-
стана: Чудесното пронаоѓање 
на Чесниот Господов Крст на 
Голгота, и враќањето на Чес-
ниот Крст од Персија во Еру-
салим. 

ТРОПАР НА 
ПРАЗНИКОТ

"Воздвижение" значи Из-
дигнување на Крстот над це-
лата Вселена како знак на 
победа на христијанството 
над светот. 

"Спаси ги, Господи, Твоите 
луѓе и благослови го Твоето 
наследство. Дарувај им побе-
да над непријателите на сите 
наши православни христи-
јани и со Крстот Свој заштити 
го Твоето наследство" - е тро-
пар на празникот на Чесниот 
Крст кој одѕвонува во Све-
тата Црква низ сите векови.

Крипта на пронајдениот 
Христов Крст - во Црквата 
на Света Елена, симнувајќи 
се по десните скалила, се доа-
ѓа до Криптата на Светиот 
Крст. Таа е од големо значење 
за целиот христијански свет, 
бидејќи на тоа место од Св е-
тата Голгота биле фрлени ору-
дијата и алатките со кои Гос-
под бил прикован на Крс тот, 
како и крстовите по см ртта 
на Исус и на раз бој ни ците. 
Сè тоа било фрлено во една 
голема цистерна,  по кри ено 

со разни отпадоци, со ка ме-
ња, ѓубре и земја. По доцна 
на тоа место растеле босилок 
и друго цвеќе. 

На местото каде што Све-
тата рамноапостолна царица 
Елена, на 14 септември (по 
стар календар) 326 година, 
го пронашла Господовиот 
Крст, на подот се наоѓа ка ме-
на плоча со крстот во баре-
лјеф. Зад неа, пак, има камен 
престол на кој е подигната 

прекрасна бронзена статуа 
на која е претставена Света 
Елена со Крстот. 

Црквата на царот Кон-
стантин и царицата Елена - 
зад спомен-капелата на Де л-
бата на Христовата облека, 
по широки и стрмни скалила, 
се слегува во Црквата пос-
ветена на царот Константин 
и царицата Елена. Во Црквата 
има четири реда столбови, 
со грчки капители, кои ги 
држат трибродните сводови. 
Оваа Црква им  припаѓа на 
"православните" Ермени.

Главниот олтар й  е посве-
тен на Света Елена, мајка на 
цар Константин, која во бли-
зина го пронашла Светиот 
Крст Господов. Северниот ол-
тар, пак, му е посветен на та-
канаречениот добар раз бој-
ник, кој се викал Дисмас.

Во 2000 година, во Маке-
донија, со торжествен звук на 
камбаните и со свечени мо-
литви, манастирското бр ат-
ство на манастирот "Св. Јо-
ван Бигорски" ги прими чес-
тиците од Чесниот Господов 
Крст од рацете на аџика Жи-
ванка Филиповска. Добие ни-
те честици игуменот на ма-

настирот ги вгради во сре-
брениот кивот кај Светите 
мошти во издлабениот дел 
за Светиот Крст. Македонија 
се здоби со најголемата Све-
тиња за христијаните, со че с-
тица од Крстот на кој бил рас-
пнат Господ Исус Христос.

СВЕТИТЕ РАМНОАПОСТОЛНИ ЦАР КОНСТАНТИН И СВЕТИТЕ РАМНОАПОСТОЛНИ ЦАР КОНСТАНТИН И 
ЦАРИЦА ЕЛЕНАЦАРИЦА ЕЛЕНА


