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СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"БЛАГОСЛОВЕН Е ОНОЈ КОЈ 
ДОАЃА ВО ИМЕТО ГОСПОДОВО"

Христос, застанат пред гробот, му се обраќа на умрениот како на жив и му 
заповеда: "Лазаре, излези надвор!" Тоа е заповед со која й упатува 
предизвик на смртта, й објавува војна на смртта, й соопштува дека 

љубовта мора да победи, љубовта триумфира над смртта. Лазар, умрен 
пред четири дена, го слуша гласот Божји и воскреснува.

"...Триумфот на смртта во светот, смртта која Бог не ја создал, а која 
загосподарила и господари со светот, затровајќи го целокупниот живот и 
претворајќи го во бесмислено сменување на деновите, кои неумоливо се 

уриваат кон пропаст". 
Господи, иако многу луѓе во овој свет сета своја надеж ја полагаат врз 

силата, насилството и омразата, иако луѓето веруваат само во оружјето, 
во затворите и во стравот, ќе победи Твоето Царство. Ќе се урне тоа 

земно царство на насилства, војна, смрт, зло и лаги.

ЛАЗАРЕВА САБОТА И ПРАЗНИКОТ ЦВЕТНИЦИ

Спасителот на светот 
Господ Исус Христос и 
Неговите апостоли, оче-

видци за Неговото спасо нос-
но дело, на еврејскиот на род, 
а потоа и на целиот свет му ја 
соопштиле Христовата наука 
за вечното небесно царство. 
Таа проповед за евангелската 
вистина била поткрепувана со 
безброј необични чуда и де-
ла, запишани во Светото пис-
мо. Едно од тие необични чу-
да, кое го направил Исус Хрис -
тос на Земјата, е Воскре се ние-
то на умрениот Свети Лазар, 
во Светата Земја, во градот 
Ви танија. Во времето кога Ла-
зар умрел, Христос се наоѓал 
далеку од светиот град Еру-
салим. Пристигнал во градот 
Витанија четири дена по не-
говата смрт. Лазаревите сес-
три, Марта и Марија, како и 
роднините и пријателите, го 
оплакувале Лазара. Исус трг-
нал кон Лазаревиот гроб и 
Са   миот почнал да плаче. Не-
говото срце тагувало за смрт-
та на Својот сакан пријател. 

И не само за неговата смрт, 
туку за смртта на светот зош-
то во смртта на Лазар го со-
гледувал "...триумфот на смрт-
та во светот, смртта која Бог 
не ја создал, а која загос по-
дарила и господари со све-
тот, затровајќи го сев куп ни от 
живот и претворајќи го во 
бесмислено сменување на де   -
новите, кои неумоливо се ури -
ваат кон пропаст". Тој пла чел 
и тагувал заради човечкото 
робување на гревот, демонот 
и смртта. Христос им наре-
дувал на присутните да го 

оттргнат каменот од гробот. 
Самиот Христос - а тоа значи 
Самиот Бог слегол пред Ла-
заревиот гроб, бестрашно за-
станал пред смртта, на која й  
се ближел крајот, и со висок 
глас извикал: "Лазаре, излези 
надвор!"

Самиот Христос - а тоа 
значи Љубовта, слегла до Ла-
заревиот гроб. Бог, Кој е Жи-
вот, слегол пред гробот на 
Лазар за да се сретне таму 
лице в лице со смртта. Исус е 
убеден дека ќе ја разори 
смртта, ќе ја победи и ќе ја 
уништи засекогаш зашто Бог 
го создал светот да има ве-
чен живот. Христос, застанал 
пред гробот, му се обратил 
на умрениот како на жив и 
му заповедал: "Лазаре, из-
лези надвор!" (Јован 11, 43). 
Со тие зборови Христос запо-
ведал. Тоа е заповед со која й  
упатува предизвик на смртта, 
й објавува војна на смртта, й  
соопштува дека љубовта мо-
ра да победи, љубовта три-
умфира над смртта. Лазар, 

ВОСКРЕСЕНИЕ ЛАЗАРЕВОВОСКРЕСЕНИЕ ЛАЗАРЕВО
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

умрен пред четири дена, го 
слушнал гласот Божји и вос-
креснал. Умрениот Лазар ста-
нал, оживеал. Христос го вос-
креснал Лазар од мртвите. 
Излегол умрениот завиткан 
во платно по рацете и по 
нозете и со крпа околу ли-
цето. Сите луѓе кои го виделе 
ова чудо поверувале во Хрис та. 
Смртта е победена. Христос 
стана уште по сла вен. 

ЛАЗАРЕВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ

Денот кога се празнува Ла-
заревото воскресение е Са-
бота пред Цветници и се ви-
ка Лазарева Сабота.

Значи, шестата недела од 
Велигденскиот пост е Цвет-
ници, а денот пред тоа е 
Лазарева Сабота. 

Тропарот на Лазарева Са-
бота (Свети Лазар) гласи:

"Христе Боже, за да нè 
увериш во општото вос кре-
сение, пред Твоите страдања, 
го воскресна Лазара од мрт-
вите. Затоа и ние, носејќи ка-
ко децата знаци на победата, 
Ти викаме Тебе, Победителу 
на смртта: Осана во виси ни-
те! Благословен е Оној што 
доаѓа во името Господово!"

Воскресението Лазарево 
всушност претставува вовед 
и најава на славното Хрис-
тово воскреснување, а тоа е 
Новата Пасха. Гласот за вос-
кресението на Лазар е пре-
несен во Светиот град Еру-
салим. 

Следниот ден Исус Хрис-
тос тргнал за Ерусалим. Но, 
овој пат не како непознат 
странец. По него оделе мно-
гу луѓе од Витанија за да по-
сведочат за вистината. Во 
Ерусалим бил пречекан нај-
свечено. Улиците на Светиот 
град биле преполни со луѓе. 
Седнат на ослето, скромно и 
мирно, влегол во градот. Лу-
ѓето трчале, Го опкружувале 
од сите страни, сакале што 
поодблизу да го видат Меси-
јата. Ги постилале своите об-
леки пред Него. Луѓето и де-
цата Го пречекувале со пал-
мови гранчиња во рацете. Го 
поздравувале со древниот 
поздрав со кој Евреите се 
обраќале само кон царот: 
"Осана! Благословен е, Кој 
иде во името Господово! Бла-
гословено е Царството на на-

шиот татко Давида, кое доаѓа 
во името Господово! Осана 
во висините!" (Мар. 11, 9-10)

Кога Христос го видел 
градот Ерусалим, заплакал 
за него и рекол: 

"...Ќе те разурнат тебе и ќе 
ги избијат децата твои во 
тебе и нема да останат камен 
на камен од тебе, оти не си го 
позна времето кога беше по-
сетен". (Лука 19, 44) И на-
вистина ова Христово про-
роштво се исполнило во 
седумдесеттата година по 
раѓањето на Господа Исуса 
Христа, кога Ерусалим бил до 
темел разурнат од Рим ја ните, 
а населението било убие-
но или одведено во ропс-
тво.

Народот многу Му се ра-
дувал на Христа и Го славел 
Христа, но најмногу Му се 
радувале и Го славеле неви-
ните деца кои постојано ви-
кале: "Осана на Дави до виот 
Син!" Но, првосвештениците 
и книжниците, слушајќи го 
тоа се налутиле и Му рекле: 
"Слушаш ли што велат тие?" 
Исус им одговорил: "Да! Зар 
никогаш не сте читале: Од 
устата на младенците и од 

оние што цицаат Ти си при-
готвил пофалба?"

Која е смислата на овој 
настан, кој светите еванге-
листи толку убаво, описно и 
победително ни го претста-
вуваат? Која е смислата на 
овој настан што Црквата тол-
ку радосно го празнува на 
празникот Цветници? Што 
зна  чи сето гореспомнато - 
тоа мноштво луѓе на улиците 
на Светиот град Ерусалим, 
тој пречек на Христос со пал-
мови гранчиња, тие гласни, 
радосни поздрави наменети 
само за Царот? Што значи таа 
триумфна радост од целиот 
народ, па дури и од невините 
деца? 

Тоа значи дека Христос, 
иако тоа се случило во Све-
тиот град Ерусалим пред око-
лу две илјади години, сепак 
бил Цар, Христос царувал и 
бил признат од страна на на-
родот како Цар! "Да, Христос 
поучувал за Царството Бож-
јо, за Своето идно царување. 
Но, тој ден - шест дена пред 
Пасха - Тој го јавил Своето 
Царство и овде на Земјата, 
Тој го открил Своето Царство 
на луѓето, повикувајќи ги, а 

со нив и сите нас да станеме 
граѓани на тоа Царство, да 
станеме поданици на тој сми-
рен Цар без земна власт и 
земна моќ, но Сесилен Цар 
со Својата љубов". 

Со свеченото влегување 
во Ерусалим, Тој му ја пока-
жал славата Своја на целиот 
јудејски народ, а преку нив и 
на целиот свет. 

ПОБЕДА НАД ГРЕВОТ

И еве, и по две илјади го-
дини, секоја година се сеќа-
ваме на тој необичен настан 
со таква голема радост, како 
и сами да стоиме на улиците 
на Светиот Град и како да  Го 
чекаме Христос, и Го пре че-
куваме, Го сретнуваме, Го гле-
даме со своите очи, Го чув-
ствуваме со својот дух, Му се 
радуваме и Го поздравуваме 
со тој поздрав, со тоа веч-
ното, и секогаш вечното 
"Осана!"

И како што вели про-
тојереј Александар Шмеман: 
"Не умрело, не го снемало, 
не исчезнало од лицето на 
земјата Царството Христово, 
кое толку топло засветна во 
тој ден во Ерусалим".

Ние знаеме и веруваме 
дека ќе победи Христовото 
Царство на љубовта, Него-
вото Царство на победа над 
гревот, злото и смртта, и знае-
ме дека радоста во таа вера 
никој не може да ни ја од-
земе. Господи, иако многу лу-
ѓе во овој свет сета своја на-
деж ја полагаат врз силата, 
насилството и омразата, иако 
луѓето веруваат само во оруж-
јето, во затворите и во стра-
вот, ќе победи Твоето Царс-
тво. Ќе се урне тоа земно 
царство на насилства, војна, 
смрт, зло и лаги. Ќе се урне 
како што се урнале и ис чез-
нале сите претходни царства 
и моќници на овој свет. А 
Твоето Царство, Господи, ќе 
трае засекогаш. 

Христос, по Своето све-
чено влегување во Ерусалим, 
тргнал на Крстна смрт. По 
смртта на Крстот, почнува да 
се раѓа нова зора, зората на 
неискажаната воскресна ра-
дост за целиот свет. 

СВЕЧЕНО ВЛЕГУВАЊЕ НА ИСУС ВО ЕРУСАЛИМ- ЦВЕТНИЦИСВЕЧЕНО ВЛЕГУВАЊЕ НА ИСУС ВО ЕРУСАЛИМ- ЦВЕТНИЦИ


