СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

РАСПНУВАЊЕ И ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ, НАВИСТИНА ВОСКРЕСЕ

НА ВЕЛИКИ ЧЕТВРТОК:
ТАЈНАТА ВЕЧЕРА

РАСПНУВАЊЕ ХРИСТОВО
НА ВЕЛИКИ ПЕТОК

ЈУДА СО ЛАЖЕН БАКНЕЖ
ГО ИЗДАВА СВОЈОТ УЧИТЕЛ

"СМРТТА ЈА ПОБЕДИ ОНОЈ
КОЈ ИМА ЖИВОТ ВО СЕБЕ!"
Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

С

амиот Господ рекол: "Јас
сум воскресението и
животот; кој верува во
Мене, и да умре, ќе живее!"
(Јован 11, 25) Сите Христови
ветувања се потврдени и докажани. Потврдено е и Неговото главно и основно ветување, а тоа е победата над
смртта, воскресението и вечниот живот. Христовото воскресение е гаранција и за нашето воскресение, за општото воскресение. Според тоа,
Велигден е Празник над сите
празници и Торжество над
сите торжества.
Веќе се нижат два милениума и еве, шестата година
од XXI век, и секоја година,

пред оживувањето на Велигденската радост, оживува споменот на страшните денови
од Големата Недела - деновите на Христовото страдање и
смртта.
Христос бил издаден од
Јуда во Гетсиманската градина. Цела чета војници, откако
го вовеле во Преторијата
(судницата), го мачеле, се исмевале со Него, го плукале,
Му ставале Трнов венец на
главата (од нив исплетен), Му
дале трска во десната рака,
го соблекле и Му облекле багреница. Во Судницата, Исус
Христос бил осуден на смрт.
Пресудата, дадена во седумнаесеттата година од вла-

"Ова е Моето тело, што се дава за вас; правете го
ова за Мој спомен!", "Оваа чаша е Новиот завет со
Мојата крв, која се пролева за вас!", "Оче, прости
им, оти не знаат што прават!", "Оче, во Твои раце
го предавам Својот Дух!", "Оче, кога би сакал да
Ме одмине оваа чаша! Но, нека не биде Мојата
волја, туку Твојата!", "Во светот ќе имате маки;
само не бојте се, зашто јас го победив светот!", "И
ете, Јас Сум со вас во сите дни, до крајот на
светот", "Јас сум воскресението и животот; кој
верува во Мене, и да умре, ќе живее!"
деењето на Тивериј, на 25-от
ден од март, кога Ана и Кајафа биле првосвештеници
во Светиот Град Ерусалим,
Понтиј Пилат, намесник во Галилеја, судејќи на судскиот
престол го осудил Исус од
Назарет со крсна смрт, да се
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распне меѓу двајца разбојници, бидејќи меѓу народот се
нашле отмени и признати луѓе
кои изјавиле дека: "Исус е безбожник", "Исус е бунтовник",
"Исус е непријател на законот", "Исус себеси лажно се
нарече дека е Син Божји",

"Исус лажно се нарече дека е
цар Израилев", "Исус влезе во
храмот со народот кој носеше палмови гранки". Пресудата ја потпишале следниве
сведоци: Данило Робани, Јован Зоробатељ, Рафаело Робани и Кипер Книжевник. Оваа
таблица треба да се огласи
насекаде за да запомнат идните поколенија.
Во понеделник (17.4.2006 г.
по новиот календар), почнува Страсната Недела, последните денови од големиот пост
пред Велигден. На овој ден
Исус ги протерал трговците
од храмот.
Во вторник одржал повеќе беседи, важни за спасение
на човекот.
Во Среда, однапред било
извршено помазување на
Христа со свето миро (древен обичај кај Евреите). Го
помазувала Марија (сестра
на Св. Лазар од Витанија).
Набрзо потоа предавникот
Јуда Искариот го предал својот Учител на првосвештениците и на Синедрионот, само

НА ВЕЛИКА САБОТА ИСУС
ВЛЕГУВА ВО АДОТ

за 30 сребреници.
На Велики четврток ги повикал своите ученици на последната Тајна Вечера, каде им
рекол дека еден од нив ќе го
предаде. Тогаш е востановена и Светата Причест. Зел
леб, заблагодарил, го прекршил и им дал на учениците
велејќи: "Ова е Моето тело,
што се дава за вас; правете го

ова за Мој спомен!" Зел чаша
со вино, заблагодарил, и по
вечерата им рекол: "Оваа чаша е Новиот завет со Мојата
крв, која се пролева за вас!"
Испеале благодарствена песна, заминале во Гетсиманската градина, каде Христос со
приклонети колена и капки
на челото се молел: "Оче, кога би сакал да Ме одмине
оваа чаша! Но, нека не биде
Мојата волја, туку Твојата!"
Одеднаш се појавиле повеќе
луѓе со ножеви, со колови в
раце. Напред одел предавникот Јуда, кој Го целивал
Исус. Јудиниот бакнеж е знак
на предавство. Јуда со лажен
бакнеж го предал Спасителот
на светот. "Кого ќе Го целивам, Он е: фатете Го и водете
Го претпазливо!"
На Велики петок се случило
најстрашното: мачење, распнување, умирање на Крст. Некои неблагодарни луѓе како
да ги заборавиле Неговите
чуда: слепи прогледале, глуви прослушале, хроми прооделе, мртви воскреснале. Нез-

сел страшниот тежок крст.
На местото Черепница, сатански слуга со огромен чекан удирал по големите клинци и ги забивал во месото на
Христа, го приковал по рацете и по нозете на Крстот.
Изворот на Животот, Бескрајната Божја љубов, дозволил безбожните луѓе да Го
распнат на крст Господа. Богородица стоела над Него.
Крвавело мајчиното срце,
чувствувајќи го секој удар на
чеканот. Христос е распнат
на Крстот меѓу двајца злосторници. Околу Него стоела
стража. Под Крстот плачеле
Мајка Му Богородица и верниот Христов ученик Св. Јован Богослов. Од далеку гледале Марија Магдалена и Марија, мајката на Јаков и на
Јосиф, и мајката на Заведеевите синови и други. Околу
шестиот, па сè до деветтиот
час, настанала темнина по
целата земја. Исус извикнал:
"Оче, прости им, оти не знаат
што прават!" А околу деветтиот час извикнал гласно:

НА ВЕЛИКИОТ ДЕН НЕДЕЛА
ХРИСТОС ВОСКРЕСНУВА

набожните луѓе докажале дека ги сакаат желбите на својата гревовна, расипана волја и гласно викале: "Распни
Го, распни!" Лажните обвинувања од беззаконите сведоци: "Исус е безбожник", донеле неправедна пресуда, Исус
да биде распнат на крст. Од
Преторијата до Голгота, раскрвавен и бос Христос, го но-

"Оче, во Твои раце го предавам Својот Дух!" Земјата се
затресла, карпи паѓале, упокоени воскреснувале. Набожниот Јосиф од Ариматеја, Го
обвиткал Христос во Плаштаница и Го положил во нов
Гроб, издлабен во карпа, во
присуство на Марија Магдалена и Марија Јосифова. Но,
Крстот не е крај. Голгота не го
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уништила Божјото Слово.
На Велика сабота Христос
ги урнал портите на адот, слегол во адот заради избавување на мртвите од родот човечки од Адам и Ева. "Смрт,
каде ти е осилото? Аде, каде
ти е победата?", "Смрт та ја
победи Оној Кој има живот
во Себе!"
На Великиот ден - Недела
наутро Жените Мироносици
дошле на Гробот Христов и
Ангелот ги известил дека
Христос Воскресна!
Господарот на Животот
Воскресна од мртвите во третиот ден, а со тоа Го Воскресна
и целиот свет. Голгота, на која
стоиме и по дваесет века,
преку распнувањето и издигнувањето на Христа на Крстот, преку Неговата победа
над смртта, преку Неговото
Воскресение, стана патоказ
кон еден нов свет, кон нова
земја и кон ново небо. "Во
светот ќе имате маки; само
не бојте се, зашто јас го победив светот", зборува Исус
Христос. "И ете, Јас Сум со
вас во сите дни, до крајот на
светот".
На 28 април, по нов календар, се слави светлиот и радосен Богородичен празник
"Источен Петок-Балаклија". Тогаш го празнуваме обновувањето на храмот на Богородица, наречен Живоносен Источник (Извор) и се сеќаваме
на натприродните чуда кои
се случуваат низ вековите во
овој Храм. Во Истанбул, во
местото Балаклија, по молитвите на Богородица, оваа света изворска вода лекува разни и најтешки болести и се
случуваат безброј чуда. "Извору Богоблагодатен, подај ми
од неистечната твоја вода на
благодатта, секогаш што тече,
бидејќи си го родила Словото
надсмисловно, ти се молам
ороси ме со благодатта да Ти
повикувам, радувај се Водоспасителке!" На денот "Источен Петок" во сите македонски цркви во државата и во
дијаспората се врши Света
Богослужба, се одржува голема верска прослава и голем
народен радосен црковен собор на местата каде има света
изворска вода.
Со благослов на Неговото
Високо Преосвештенство
Митрополит Европски г. Горазд

