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СВЕТА ЗЕМЈА-ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"

"БОГ СЕ СПУШТИЛ НА 
ЗЕМЈАТА ЗА НИЕ ДА СЕ 

ВОЗНЕСЕМЕ НА НЕБЕСАТА!"

ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – СПАСОВДЕН

И кога Јас ќе бидам из-
дигнат од земјата, сите 
ќе ги привлечам кон 

себе", им зборува Христос на 
своите ученици.        

Завршниот чин на земната 
мисија на Спасителот на све-
тот Господ Исус Христос е Не-
говото Вознесение. Синот Бож -
ји се симнал од небото за да 
ја изврши задачата која Му ја 
дал Отецот и исполнувајќи 
сè, се вратил при Отецот, "но-
сејќи го засекогаш ранетото 
и прославено човештво кое 
го прими".

"Оче, ... Јас Те прославив 
на Земјата; го извршив де-
лото, што си Ми го дал да го 
извршам. И сега, прослави 
Ме Ти, Оче, во Тебе Самиот, 
со славата која ја имав во Те-
бе, уште светот пред да на-
стане. Го јавив името Твое на 
луѓето, ... Јас им го предадов 
Твоето слово, ... А сега доаѓам 
при Тебе, и ова му го кажувам 

на светот, за да ја имаат во 
себе Мојата радост полна", 
зборува Божјиот Син Господ 
Исус Христос.

Вознесение Христово! Тоа 
е денот, тоа е празникот кој 
го создаде Господ за да се 
радува светот во него. Тоа е 
славниот и светол ден кога 
ќе одекне радосниот поз драв: 
Христос се Вознесе! и ра дос-
ниот отпоздрав: Навистина 
се Вознесе! Тој збор прет ста-
вува предизвик на т.н. "зако-
ни на природата", кои чо ве-
кот постојано го влечат надо-
лу, кон Земјата, и го потчи-
нуваат на законот на Земји-
ната тежа. А еве, во зборот 
"Вознесение" тоа е спро тив-
но. Во овој збор се чувствува 
неискажлива радост, дви же-
ње нагоре, воздигнување во 
височината, бескрајно издиг-
нување. 

Господ Исус Христос от ка-
ко воскреснал од мртвите, 

преку четириесетте дена им 
се јавувал на Пресвета Бого-
родица и на своите ученици, 
им зборувал за Небесното 
Царство, и ги поткрепувал во 
верата во Божјото Царство. 
Како воскреснат им запо ве-
дал на своите ученици да ги 
крштеваат сите народи: "Оде-
те по сиот свет и пропо ве дај-
те го Евангелието на секое 
создание. Кој ќе поверува и 
се крсти, ќе биде спасен; а 
кој не поверува, ќе биде осу-
ден". Исто така, по своето 
стра дање и Воскресение, им 
се јавил жив на апостолите и 
им заповедал да го чекаат 
доаѓањето на Светиот Дух, 
кој излегува од Отецот. "Не 
оддалечувајте се од Еру са-
лим, туку чекајте го ветува-
њето од Отецот, за кое сте 
слушале од Мене! ... Ќе при-
мите сила, кога врз вас ќе 
слезе Светиот Дух; и ќе Ми 
бидете сведоци во Ерусалим 

"Оче, ... Јас Те прославив на Земјата; го 
извршив делото, што си Ми го дал да го 

извршам. И сега, прослави Ме Ти, Оче, во Тебе 
Самиот, со славата која ја имав во Тебе, уште 

светот пред да настане. Го јавив името Твое на 
луѓето, ... Јас им го предадов Твоето слово, ... А 
сега доаѓам при Тебе, и ова му го кажувам на 
светот, за да ја имаат во себе Мојата радост 

полна".
"Одете по сиот свет и проповедајте го 
Евангелието на секое создание. Кој ќе 

поверува и се крсти, ќе биде спасен; а кој не 

поверува, ќе биде осуден".
"Си се вознел во слава, Христе Боже наш, и си ги 
израдувал учениците со ветувањето на Светиот 

Дух, а со благословот си ги уверил дека Ти си 
Син Божји, Избавителот на светот". 

"Заплескајте со рацете сите народи, воскликнете 
кон Бога со радосен глас; зашто Севишниот 

Господ е страшен, голем Цар е над целата Земја. 
Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега, 

секогаш и во сите векови. Амин!... Слушнете го 
ова сите народи; внимавајте вие сите кои 

живеете по Вселената, земнородни и синови 
човечки, како богатите така и сиромашните. 
Устата моја ќе кажува мудрост, а мислата на 

срцето мое поука".

и во цела Јудеја и Самарија, и 
дури до крајот на Земјата". 

Ги изнел надвор од Вита-
нија, "па кога ги подигна ра-
цете, ги благослови. И кога 
ги благословуваше, се одде-
ли од нив и се вознесе на 
небото; тие Му се поклонија 
и се вратија во Ерусалим со 
голема радост. И беа посто-
јано во храмот, каде што Го 
прославуваа и го благосло-
вуваа Бога. Амин!" (Лука 24, 
50-53) 

Таа голема радост трае до 
денес и секоја година се об-
новува, засветлува на праз-
никот Вознесение Христово-
Спасовден.

Додека апостолите и Бо го-
родица гледале кон небото 
како Христос се вознесува, 
одеднаш пред нив застанале 
двајца мажи во бела облека, 
и им рекле: "Луѓе Галилејци, 
што стоите и гледате кон не-
бото? Овој Исус, Кој од вас се 
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

убавината, Царството на веч-
ниот живот. Небото е име за 
нашето вистинско повику ва-
ње. Тоа е потполно одухотво-
рување на човекот, победа 
на животот над смртта, три-
умф на љубовта и вистин ско-
то знаење. Во зборот Небо се 
состои крајната вистина на 
животот на Земјата.

Се поставува прашање 
зошто Бог станал Богочовек? 
Зошто Бог се спуштил и се 
симнал од небото на Земјата? 
"Бог се спуштил на земјата за 
ние да се вознесеме на не-
бесата!" Во тоа всушност се 
состои и правата смисла на 
големиот Господов празник 
Вознесение Господово, кое 
во целиот православен свет 
е наречен и Спасовден (праз-
ник на Спасителот). Со Возне-
сението на Богочовекот Исус 

на небото се отвора патот на 
вознесението на човекот, чо-
векот е повикан да се воз не-
се и во него, преку Вознесе-
нието, се открива целта и 
крајната смисла на човеч ки-
от живот. Со овој необичен 
настан е прославен Бог, но е 
прославена и човечката при-
рода. Доаѓа до повторно сое-
динување на човекот со Бога, 
обновена е човечката заед-
ница со Бога, човекот ста ну-
ва учесник во Божественото, 
тој се обожава. Самиот човек 
навлегува во тајните и во 
длабочините на Божес тве-
ното. 

Заради Божјата безгранич-
на љубов, Вознесението е 
преминување со Христа од 
смртта во животот, од земјата 
кон небото. Христовото Воз-
несение е празник на ра дос-

ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО-СПАСОВДЕНВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО-СПАСОВДЕН

вознесе на небото, ќе 
дојде повторно по ис-
тиот начин, како што Го 
видовте да оди на не-
бото". (Дела на св. ап., 
Лука 1, 10-11)

Овој и многу други 
настани се запишани во 
Светото Евангелие, како 
што вели евангелистот 
Јован "за да поверувате 
дека Исус е Христос, 
Син Божји, и верувајќи 
да имате живот во Не-
говото име".

Аџиите и туристите 
го посетуваат посебно 
означеното место каде 
што Господовите нозе за 
последен пат ја допреле 
земјата. На тоа место 
има голем камен на кој 
јасно се гледаат отпе ча-
тоците, трагите од Ису-
совите стапала. Таму де-
нес се наоѓа мала џа-
мија. На врвот на Мас ли-
новата Гора во Ерусалим 
е подигната голема Пра-
вославна црква по све-
тена на Вознесението 
Христово.

Христос се вознел на 
небото на четириесет-
тиот ден по Неговото 
Воскресение. Тоа бил 
ден на разделба од Бо-
городица и од апос толи-
те, но радосна разделба. 
Но, на тој ден Светата 
Православна Црква не 
го празнува замину ва-
њето Христово од лу-
ѓето, зашто знаеме дека 
Тој никогаш не го на-
пушти светот. Тоа се гледа од 
Неговите зборови: "...Јас сум 
со вас преку сите дни до свр-
шетокот на светот. Амин!" 
(Мат. 28, 20)

На овој празник се одбе-
лежува Неговото славно Воз-
несение на небото, со што се 
отвора патот на Вознесение 
на човекот, се отвора небото 
за Него, новиот и вечен дом, 
вечното живеалиште на чо-
векот, наречено - Небото ка-
ко наш вистински роден крај. 
Гревот ја разделил земјата 
од небото. Станува збор за 
Небото кое сме го изгубиле 
заради своите гревови и кое 
Христос дојде повторно да 
ни го покаже, да ни  го от-
крие, да ни го дарува, да ни 
го врати да биде наше. Не-
бото - тоа е Царството Божјо, 
Царството на вистината и 

та на душата "со надеж 
за вечниот живот што 
го вети вечниот Бог", 
празник на чувство на 
слобода на христијан-
ската душа, чувство на 
бескрајност, посилно 
од радост, посилно од 
восхит.

Секоја година се праз-
нува во четврток, во 
шестата недела по 
празникот Воскресение 
Христово, точно на че-
тириесеттиот ден од 
Воскресението на Гос-
под Исус Христос. Тоа е 
стар празник, воста но-
вен уште од времето на 
апостолите. Во првите 
векови на христијан-
ството се празнувал за-
едно со празникот Све-
тата Педесеттница, а од 
четвртиот век почнал да 
се празнува посеб но. 

Химната на празни-
кот гласи: "Си се вознел 
во слава, Христе Боже 
наш, и си ги израдувал 
учениците со ветува-
њето на Светиот Дух, а 
со благословот си ги 
уверил дека Ти си Син 
Божји, Избавителот на 
светот". 

На овој празник се 
воспева славата и си-
лата Божја преку псал-
мите на Св. пророк цар 
Давид (антифони): "За-
плескајте со рацете си-
те народи, воскликнете 
кон Бога со радосен 
глас; зашто Севишниот 

Господ е страшен, голем Цар 
е над целата Земја. Слава на 
Отецот и Синот и Светиот 
Дух, сега, секогаш и во сите 
векови. Амин! Голем е Господ 
и многу фален, во градот на 
нашиот Бог, на Својата света 
гора. Прекрасна возвише ност, 
радост на целата Земја е 
Гората Сион; на северната 
страна нејзина е градот на 
големиот Цар... Слушнете го 
ова сите народи; внимавајте 
вие сите кои живеете по Все-
лената, земнородни и синови 
човечки, како богатите така 
и сиромашните. Устата моја 
ќе кажува мудрост, а мислата 
на срцето мое поука".


