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СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

ВЕРАТА, ЉУБОВТА И НАДЕЖТА ГИ 
ВОДЕЛЕ ВО ДРАМАТА КОГА ЧОВЕКОТ 

ГО РАСПНАЛ БОГОЧОВЕКОТ

ПО ХРИСТОВОТО ВОСКРЕСЕНИЕ - ВО СЕДМИЦАТА НА 
"ЖЕНИТЕ МИРОНОСИЦИ"

Сесилниот Бог во Гробот 
ја победи пеколната си-
ла и воскресна како по-

бедител на смртта. На "Жените 
Мироносици" им подари не из-
мерна радост, на Неговите апос-
толи мир, "а на паднатите им 
подари воскреснување". Иако 
добро обучени римските вој-
ни  ци не успеале да го спречат 
Создателот на светот да го ис-
полни своето ветување. Се ис-
полни Христовото ветување за 
Негово воскреснување. Ос та-
нуваат вечно да сведочат за 
Христовото Воскресение "Же-
ните Мироносици" - верните 
Христови следбенички на кои 
им е посветена втората седмица 
по Христовото Воскресение.

Со тажна радост, мирно за-
станати еден зад друг, во црк-
вата "Кувуклија" (која се наоѓа 
во храмот "Воскресение Хрис-
тово"), долгата редица луѓе од 
цел свет тргнала кон местото 
каде што пред 20 века им се 
јавил Ангелот на "Жените Ми-
роносици" и каде се наоѓал 
Гробот Господов. Со почит им 
се поклонуваме на тие места.

Се искачуваме и по скали-
лата на Голготата, каде што го 
распнале Христа. Стоиме на 
страшната Голгота каде што 

"Кога измина саботата, на осамнување во првиот 
ден на седмицата, дојдоа Марија Магдалина и 
другата Марија да го видат гробот. И ете, стана 
голем потрес: ангел Господов слезе од небото, 

пристапи, го отстрани каменот од гробната врата 
и седна на него; лицето му беше како молња, а 

алиштата бели како снег; а стражарите, 
исплашени од него, трепереа и беа како мртви. 

Ангелот се обрна кон жените и им рече:

стоеле и "Жените Миро носи-
ци", храбрите сотрудници Хрис-
тови, кои со благородна љубов 
и силна вера во Бога го по бе-
диле стравот од Јудеите и ги 
гледале страшните маки на 
Спа сителот, Кој доброволно ги 
поднесувал на Крстот, заради 
гревовите на светот. Тоа страш-
но место на черепи во Еру-
салим не го уништи Божјото 

Слово. Распнувањето на Крс-
тот не е крај. Господ Исус 
Христос Воскресна! Начални-
кот на животот, Оној Кој има 
живот во Себе, го победи адот, 
ја победи смртта. Голгота, тоа 
место на смртта, преку побе да-
та на Христа над смртта, стана 
симбол на вечниот живот, вра-
та преку која оние кои веру ва-
ат во воскреснатиот Христос 
пре минуваат од смрт во вечен 
живот. Да се радуваме зашто 
во оној Ден, "Оној Кој Го вос-
кресна Синот Божји, и нас ќе нè 
воскресне и ќе нè украси со 
силата Негова". И покрај најго-
лемите страдања, Трновитиот 
ве нец на главата, расп нува ње-
то и смртта, запечатувањето на 
Христовиот гроб, навалува ње-
то тежок камен врз него, пос-
тавената војничка стража од 
рим  ските војници, Христос Вос-
кресна! Христовиот гроб е пра-
зен. 

ГОРКО ПЛАЧЕЛЕ И ЖАЛЕЛЕ 
НЕЗАСТРАШЛИВИТЕ ЖЕНИ

"Жените Мироносици" храб-
ро тргнале кон Гробот, во не-
дела во мугрите, за да го по-
мазат со мириси телото Хрис-
тово, според еврејскиот оби чај:

"Кога измина саботата, на 
осамнување во првиот ден на 
седмицата, дојдоа Марија Маг-
далина и другата Марија да го 
видат гробот. И ете, стана го-
лем потрес: ангел Господов 
сле  зе од небото, пристапи, го 
отстрани каменот од гробната 
врата и седна на него; ли-
цето му беше како молња, а 
алиштата бели како снег; а 

РАСПНАТИОТ ХРИСТОС СО БОГОРОДИЦА И "ЖЕНИТЕ РАСПНАТИОТ ХРИСТОС СО БОГОРОДИЦА И "ЖЕНИТЕ 
МИРОНОСИЦИ" - ЛЕВО И СВ. ЈОВАН БОГОСЛОВ И МИРОНОСИЦИ" - ЛЕВО И СВ. ЈОВАН БОГОСЛОВ И 
РИМСКИОТ ВОЈНИК - ДЕСНО РИМСКИОТ ВОЈНИК - ДЕСНО 
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

 'Не бојте се; знам дека Го барате Исуса 
распнатиот; не е овде, воскресна, како што беше 

рекол; дојдете и видете го местото, каде што 
лежел Господ, па отидете брзо и кажете им на 

учениците Негови, дека Он воскресна од 
мртвите. И ете, ќе отиде пред вас во Галилеја; 

таму ќе Го видите. Ете, ви кажав'. И како излегоа 
брзо од гробот, тие со страв и со голема радост 

отрчаа да им соопштат на учениците Негови. 
Кога одеа да им јават на Неговите ученици, Исус 

ги пресретна и рече: 'Радувајте се!' А тие се 
приближија, ги опфатија нозете Негови и Му се 

поклонија. Тогаш Исус им кажа: 'Не бојте се; 
одете и соопштете им на браќата Мои, да отидат 

во Галилеја, и таму ќе Ме видат'". 

стражарите, исплашени од 
него, трепереа и беа ка ко 
мртви. Ангелот се обр на 
кон жените и им рече: 'Не 
бојте се; знам дека Го ба-
рате Исуса распнатиот; не 
е овде, воскресна, како што 
беше рекол; дојдете и ви-
дете го местото, каде што 
лежел Господ, па о дете 
брзо и кажете им на уче-
ниците Негови, дека Он вос-
кресна од мртвите. И ете, 
ќе отиде пред вас во Га-
лилеја; таму ќе Го ви ди те. 
Ете, ви кажав'. И како из-
легоа брзо од гробот, тие 
со страв и со голема ра-
дост отрчаа да им со опш-
тат на учениците Не гови. 
Кога одеа да им јават на 
Неговите ученици, Исус ги 
пресретна и рече: 'Раду вај-
те се!' А тие се приб ли жи-
ја, ги опфатија нозете Не-
гови и Му се поклонија. То гаш 
Исус им ка жа: 'Не бојте се; оде-
те и со општете им на бра ќата 
Мои, да отидат во Гали леја, и 
таму ќе Ме видат'". (Мат. 28, 1-10) 

"Жените Мироносици" се 
група незастрашливи жени, по-
силни со својот дух и со својата 
волја дури и од апостолите. Тие 
никогаш не го напуштиле Хрис-
та. Христос претскажал: "Пас-
тирот ќе го удрам и овците ќе 
се разбегаат". Кога Христос бил 
предаден од Јуда Искариот, 
воден на распнување на Гол-
гота, го напуштиле сите Негови 
ученици. Не го напуштил само 
ученикот Св. Јован Богослов, 
кој заедно со Божјата Мајка и 
со "Жените Мироносици" го 
придружувале Христа и при 
распнувањето на Голгота и на-
таму. Ниту во најстрашните мо-
менти за нивниот живот тие не 
го напуштиле Исус и со не по-
колеблива вера, разгорен пла-

мен на љубовта во нивните 
души, постојана надеж во Гос-
под, го победиле стравот од 
Јудеите. Го следеле Господа во 
темната ноќ кога Јуда со целив 
го предаде. Го следеле и на 
судот на злобните Евреи и на 
патот по Голгота, каде изне-
мош тен паѓал под тежината на 
Крстот. Храбрите "Жени Миро-
носици" Го следеле Господа и 
кога дошол на страшната Гол-
гота каде што се случила не-
видената, нечовечка драма во 
историјата на човештвото, "на 
која човекот Го распнал Бо-
гочовекот". Тие биле на Гол го-
та, и заедно со Мајката Божја 
страдале за распнатиот Хрис-
тос. Ги доживувале сите нај-
големи Христови болки. Тие 
би ле со Христа и кога Јосиф и 
Никодим го симнувале од Крс-
тот, и кога тие го полагале во 
Гробот. Горко плачеле и жа-
леле за Него. 

РАМНОАПОСТОЛНИТЕ 
ГЛАВА ДАВААТ, 

ВЕРА НЕ МЕНУВААТ

Според Светото Писмо 
и Светото Предание, се 
спомнуваат "Жените Ми-
роносици": Марија, Марија 
Магдалина - Рамно апо-
столна, Марија Јаковова, 
Марија Јосифова, Сало ми-
ја, Јоана, Маријана и Јули ја 
и други. На чело на "Же-
ните Мироносици" стои 
Пресветата, Преблаго сло-
вената, Славна, Владичица 
наша Богородица и се ко-
гаш Дева Марија - Мајката 
на нашиот Спасител и 
Господ Исус Христос. 

Храбрата Христова уче-
ничка Марија Магдалина 
прва отишла на Госпо до-
виот Гроб и видела дека 

каменот од Гробот е поместен 
и ги известила Петар и Јован. 
Таа останала крај Гробот да 
плаче. Плачејќи се наведнала 
над гробот и видела два ан-
гела во бели облеки како се-
дат, едниот кај главата, а дру-
гиот при нозете, каде што ле-
жело телото Исусово. Тие й рек-
ле: "Жено, зошто плачеш?" Таа 
им одговорила: "Го кренале 
Гос  пода мој и не знам каде го 
положиле". Но, кога се завр те-
ла назад видела човек како 
стои, но не знаела дека е Исус. 
Христос й рекол: "Жено, зошто 
плачеш? Кого го бараш?" Таа, 
мислејќи дека е градинарот, 
Му рекла: "Господине, ако си 
Го зел Ти, кажи ми каде си Го 
положил, и јас ќе Го земам". 
Исус й рекол: "Марија!" Таа Го 
слушнала гласот на учителот, 
го познала, се завртела и Му 
рекла: "Равуни" -  што значи: 
"Учителе!" Тогаш Исус й рекол: 
"Не допирај се до Мене, оти 
уште не сум се вратил при Мо-
јот Отец; туку оди при браќата 
Мои и кажи им: се враќам при 
Својот Отец и вашиот Отец, 
при Својот Бог и при Вашиот 
Бог". Марија Магдалина им ка-
жала на учениците дека го ви-
дела Господа и дека тоа го ре-
кол. (Јован 20, 1, 2, 11-18) 

По Христовото воскресение 
таа дошла во Рим за да го про-
поведа Евангелието. Света Ма-
рија Магдалина, како вис тин-
ски верен Христов војник и 
апостол, отишла во Рим кај им-
ператорот Тибериј, му по да-

рила црвено јајце и го поз дра-
вила со зборовите: "Христос 
Воскресе!" Пред Тибериј го об-
винила Пилат за неговата не-
праведна одлука, за распну-
вањето на Крст на Христа. 
Императорот за казна го пре-
местил Пилат од Ерусалим во 
Галилеја, каде што овој умрел 
во царска немилост. Едно од 
преданијата за Светата Марија 
Магдалина е дека од неа по-
текнува најраширениот Велиг-
денски обичај, употребата на 
вапцани јајца. Кога христи ја-
ните дознале дека Света Марија 
Магдалина му подарила цр-
вено јајце на царот Тибериј, и 
тие почнале да вапцуваат јајца 
и да си ги подаруваат меѓу се-
бе со зборовите: "Христос Вос-
кресе!"

Во Христовата Црква, уште 
од времето на Христос па на-
ваму, имало голем број же ни 
кои го проповедале Еван гелие-
то. И тие се нарекле рам но-
апостолни, како што е наре-
чена и Света Марија Магда-
лeна. И современите жени во 
денешно време се должни по 
примерот на "Жените Миро-
носици" да го проповедаат 
Еван гелието. 

Да се сетиме како Маке-
донките во минатите векови, 
особено во времето на ос ман-
лиското ропство, не пот клек-
нале на заканите и на насил-
ствата кои биле вршени над 
нашиот народ. Нашите жени и 
девојки останаа доследни на 
Светата православна вера и 
Црква. Македонките покажаа 
силен пример во одбрана на 
својата нација и вера и го про-
должија родот наш маке дон-
ски, православен. Не случајно 
во народните песни се опеани: 
Калеш Анѓа, Дилбер Стана и 
многу други, кои говореле за 
верата со зборовите: "Глава 
давам, вера не менувам".

Македонките во нашата 
биб лиска земја Македонија и 
во дијаспората чувствуваа долж-
ност и одговорност, како што и 
доликува на секоја пра во слав-
на жена, да ја запазат Светата 
наша православна вера. Тие 
не дозволија Господ да биде 
прогонет. 

СВЕТА РАМНОАПОСТОЛНА СВЕТА РАМНОАПОСТОЛНА 
МАРИЈА МАГДАЛИНАМАРИЈА МАГДАЛИНА


