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Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

ПРАЗНИКОТ "ВОЗДВИЖЕНИЕ НА ЧЕСНИОТ ЖИВОТВОРЕН КРСТ 
ГОСПОДОВ (КРСТОВДЕН)" И ХРИСТОВИТЕ МАЧЕНИЧКИ

Опкружен од злобните Евреи, камшикуван од 
управникот Понтиј Пилат, осуден на најсрамна и 

најстрашна смрт со која ги казнувале 
најголемите разбојници, со Трновиот венец на 

главата, одејќи бос и носејќи го тешкиот Крст на 
плеќите,  Христос пристигнува на Голгота, каде 

што е распнат. 
Капат капки пречиста крв од Трновиот венец на 

главата, од рацете, од нозете, од целото тело, 
капат по Крстот. Исус со висок глас извикува: 

"Оче! прости им, оти не знаат што прават!" "Оче, 
во твои раце го предавам Својот дух!" 

"КРС ТОТ Е С ЛАВА Н А  А Н Г Е Л И Т Е ,  

РА Н А  З А  Д Е М О Н И Т Е "

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Христовата Голгота иска-
жана преку Пресудата на 
Понтиј Пилат, изнудена 

од еврејските првосвеште ни-
ци и народни водачи, гласела: 
"Пресуда која ја изрече Пон тиј 
Пилат, намесник на Долна Га-
лилеја, а со која се осудува Исус 
Назареецот да мора да умре 
на крст. Зададена во се дум нае-
сеттата година од вла деењето 
на Тивериј, на 25-от ден од ме-
сецот март, кога Ана и Кајафа 
беа првосвештеници во Светиот 
Град Ерусалим, Пон  тиј Пилат на-
месник во Гали леја, судејќи на 
судскиот прес тол го осудил 
Исус од Назарет со крстна смрт, 
да се распне меѓу двајца раз-
бојници, би дејќи меѓу наро-
дот се најдоа отмени и приз-
нати луѓе, кои изјавија дека: 
Исус е без бож ник, Исус е бун-
товник, Исус е непријател на 
законот, Исус себе си лажно се 
нарече дека е Син Божји, Исус 
лажно се на рече дека е цар 
Израилев, Исус влезе во храмот 
со народот кој носеше пал мо-
ви гранки. Врз основа на гор-
ното му на редувам на стотникот 
Квирин Корнилије да го изведе 
Исуса на местото каде што ќе 
се из врши казната. Исус треба 
да се изведе од градот на север-
ната порта. Им забранувам на 

сите луѓе, богати и сиро маш-
ни, да се противат на оваа 
пресуда и смртта Исусова. Оваа 
пресуда ја потпишуваат след-
ниве сведоци: Данило Роба ни, 
Јован Зоробатељ, Рафаело Ро-
бани и Кипер книжевник. Оваа 
таблица треба да се ог ласи на-
секаде, за да запомнат идните 
поколенија. Мермер ната пло-
ча со пресудата се чува во 
капелата 'Фон Ка за риј', која се 
наоѓа во ита ли јан ската на сел-
ба Казериј. Текс тот е на пи шан 
на еврејски јазик". 

ГОЛГОТА НА ИСУС

Опкружен од злобните Ев-
реи, камшикуван од управ ни-
кот Понтиј Пилат, осуден на 
најсрамна и најстрашна смрт 
со која ги казнувале најго ле-
мите разбојници, со Трновиот 
венец на главата, одејќи бос и 
носејќи го тешкиот Крст на пле-
ќите, Христос пристиг ну ва на 
Голгота, каде што е расп нат. 
Капат капки пречиста крв од 
Трновиот венец на главата, од 
рацете, од нозете, од це лото 
тело, капат по Крстот. Исус со 
висок глас извикува: "Оче! прос -
ти им, оти не знаат што прават!" 
"Оче, во твои ра це го предавам 
Својот дух!" Но, Голгота не го 
уништи Крстот, не го уништи 
Бога. Тој Вос кресна, а со тоа 
го воскресна и целиот свет. 
Безгрешниот Господ Исус Хрис  -
тос, Кој се жртвуваше за спа-
сение на светот, на Крстот ги 
победи смртта и сатаната. На 
третиот ден Тој Воскресна. Крс -
ниот знак, кој бил знак на по-
раз,  Христос го претвори во 
знак на победа: "Крстот е чу-
вар на целата Вселена,... ук-
рас на Црквата,... сила на ца-
ревите,... зацврстување на вер-
ните,... слава на ангелите,... ра-
на за демоните". 

Светиот Крст го пронашла 
Св. Рамноапостолна царица 
Елена, мајка на римскиот цар 
Константин Велики, кој отка ко 
Бог му се јавил, со силата на 
Крстот, во битката, го побе дил 
Максимијан во 312 г., а во 313 г. 
го издал Миланскиот едикт, 
за слобода на христи јанската 
вера. Царицата зами нала на 
аџилак во Светата Зем ја. На-
редила да се пронај де каде е 
закопан Чесниот Крст Христов. 
Стариот Евреин по име Јуда, 
откако бил фр лен во јама, бил 

ВОЗДВИЖЕНИЕ НА СВЕТИОТ КРСТВОЗДВИЖЕНИЕ НА СВЕТИОТ КРСТ



49  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 638 / 22.9.2006

Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

принуден да каже дека Крстот 
е закопан под идолскиот храм 
Венера. Царицата наредила 
вед  наш да се урне идолскиот 
храм, и да се копа длабоко 
околу гро бот на Христос. 
Копајќи, биле пронајдени 
три крста и клин ците со кои 
Господ бил прико ван на 
Крстот. Но, не знаеле кои 
од овие три крста е Хрис-
товиот. Тогаш минувала по-
вор ка со мртовец, и еру-
салим скиот патријарх Ма-
ка рие на редил да ги пос-
тават крсто ви те врз мрто-
вецот и тоа еден по еден. 
Мртовецот не реаги рал ко-
га врз него го допреле и 
првиот и вториот крст. Но, 
кога врз него го ставиле 
тре тиот Крст, тој оживеал, 
вос крес нал. Со тоа бил от-
криен Чесниот и Животво-
рен Крст Христов. Царицата 
Елена, со љубов, прва го 
примила Чес ниот Крст, му 
се поклонила и го целивала, 
а патријархот Ма карие го 
издигнал Крстот ви соко, го 
кревал и го спуштал повеќе 
пати, вртејќи се на сите 
четири страни на светот. 
Народот со благодарност кон 
Бога за ова откритие, плачеј ќи 
и крстејќи се, пеел: "Гос поди 
помилуј!" Царицата Еле на го 
положила Крстот во среб  рен 
ковчег, и му го предала на Еру-
салимскиот патријарх за да се 
чува за идните поко ле нија. Таа 
за себе зела дел од Чесното 
дрво на Крстот, а ги зела и 
светите клинци. По по веќе го-
дини, персискиот цар Хозрој 
го освоил Ерусалим и го однел 
Чесниот Крст Госпо дов во Пер-
сија, каде што ос танал 14 го-
дини. Но, во 628 г. византискиот 
цар Ираклија го победил пер-
сискиот цар Хоз рој и славно го 
вратил Крстот во Ерусалим. 
"Царот, во беден костум и бо-
соног" (како што Христос одел 
по Голгота, но сејќи го Својот 
Крст), го изнел Крстот на Гол-
гота и го поло жил во Храмот 
"Воскресение", за вера и надеж 
на христи јанскиот свет. На праз-
никот "Воздвижение на Чес ни-
от и Животворен Господов 
Крст" (Воздвижение - Издиг-
нување на Крстот над Все ле-
ната како знак на победа на 
христијан ството над светот), 
одбележу ваме два големи нас-
тана: Чу десното пронаоѓање на 
Чес ниот Господов Крст на Гол-
го та, и Враќањето на Чесниот 
Крст од Персија во Ерусалим. 
"Спаси ги, Господи, Твоите луѓе 
и благослови го Твоето нас-

ледство. Дарувај им побе да 
над непријателите на сите на-
ши православни христија ни и 
со Крстот Свој заштити го Твое-
то наследство". (Тро пар на праз  -
никот) 

Елена. Во Црк вата има че тири 
реда столб ови со грч ки капи-
тели, кои ги држат три бродните 
сводови. Оваа Црква им припаѓа 
на "православните" Ермени.

Главниот олтар е пос ве тен 
на Света Елена, мајката на 
ца рот Константин која во 
близи на го пронашла Све-
тиот Крст Господов. Се вер-
ниот олтар, пак, е пос ве-
тен на наречениот добар 
раз бојник, кој се викал 
Дисмас.

Во Новиот Ерусалим се 
нао ѓа манастирска црква на 
Све тиот Крст, која се на-
рекува уште и Лотова црк-
ва. Манас тирот се наоѓа во 
т.н. "Долина на Чесниот Крст". 
Зад ико но стасот на манас-
тирската црк ва се наоѓа 
еден отвор кој е многу 
важен: на тоа место рас тело 
дрвото на кое е распнат 
Христос. Според предание-
то, овде првата црква ја 
изградил грузијскиот крал 
Татијан (466-499). Сегаш ни-
от манастир е основан од 
грузијскиот крал Баграт во 
XI век. Во 1685 го дина, по 

рус кото освојување на Грузија, 
манастирот му бил предаден 
на Ерусалимскиот патријарх. 
Манастирот е прек расно дело 
на грузијската умет ност т.е. 
фрес косликарство.

Празникот "Крстовден" се 
слави на 14.9./27.9. Честички од 
Чесното Дрво има во: Све тата 
Земја, во Света Гора, во Црна Го-
ра, во Хрватска, во Ма ке донија. 

На 10.2.2000 г., со торжес т-
вен звук на камбаната и Хим-

ната на Чесниот Крст, во ма-
настирот "Св. Јован Бигорски", со 
најголема почит, манас тир ското 
братство ги прими чес тичките 
од Чесниот Господов Крст (две 
честички), на кој бе ше распнат 
Господ Исус Хрис тос, од рацете 
на аџика Жи ванка Филиповска. 
Честич ки те од Крстот таа ги 
предаде во рацете на игуменот 
Парте ниј, кој ги вгради во среб-
ре ниот Кивот (Ковчег), во кој 
се и моштите на повеќе свети-
тели, меѓу кои и моштите на 
Христовите двајца совреме-
ници - Св. Јаков, т.н. брат Гос-
подов и Св. Јован Крстител. Со 
тоа Македонија стана бога та 
со ретка светиња, бидејќи "Чес-
тичката од Чесното дрво е 
предмет со кој ниеден друг по 
светост не може да му се приб-
лижи". "Дрвото исцели тел, ста-
на сопственост на Ма кедонија". 
За овој голем Божји дар прис-
тигнат во манас ти рот, архи-
мандритот Парте ние, во днев-
ниот печат пишува: "Со тоа 
нашата татковина Ма кедонија 
под чудесни, необ јас  ниви окол-
ности, се приб лижи до биб-
лиската заштита од лошото и 

од темното...". 
Во манастирот на "Сите 

Све тии", Охридско, чес тич ка 
од Господовиот Крст во све-
чена литија пре да де аџија 
Андреј Ф. Михајл овски, а во 
манас тирот "Св. Ѓеорѓи По-
бедо но сец", с. Рајчица, аџи-
ка Нацка Митевска. 

На 17.9/30.9 се слават 
храб рите Св. Маченички 
Вера, На да и Љубов, и 
нивната мајка Св. Софија, 
кои настрадаа за ради ве-
рата во Христа во II век, за 
време на царот Ад ри јан. 
Изнесени пред царот, др-
жејќи се меѓу себе за раце, 
тие признале дека се хрис ти-
јанки. Мачите лот најпрво ја 
мачел 12-годишната Вера, 
по тоа 10-годишната Нада и 
9-го дишната Љубов. Тој ги 
те пал, па ги фрлил во оган, 
па во врела смола и ги пре-
секол со меч. Храбрата мај-
ка ги погре бала надвор од 

Рим и го ис пуштила својот дух 
на нив ниот гроб, за да биде 
заедно со нив - на земјата, и 
духовно - на небото каде што 
"бла же ните души на нејзините 
слав ни ќерки ја чекаат". 

Крипта на пронајде-
ниот Христов Крст - Во 
Црквата на Света Елена, 
симнувајќи се по десните 
скалила, слегуваме во 
Криптата на Светиот Крст. 
Таа е од големо значење 
за целиот христијански 
свет, би дејќи на тоа место 
биле фр лени од Светата 
Голгота ору дијата и алат-
ките со кои Гос под бил 
прикован на Крстот, како 
и крстовите по смртта на 
Исус и на разбојниците. 
На местото каде што Св. 
царица Елена, на 14 сеп-
тември (по стар календар) 
326 година, го пронашла 
Господовиот Крст, на по-
дот се наоѓа камена пло-
ча со крстот во барелјеф. 
Зад неа, пак, се наоѓа ка-
мен прес тол на кој е по-
дигната прек расна брон-
зена статуа на која е прет ста-
вена Света Елена со Крстот. 

ЧЕСНОТО ДРВО

Црквата на царот Конс тан-
тин и царицата Елена - Во црк-
вата "Воскресение Хрис тово", 
зад спомен-капелата на Делба-
та на Христовата об лека, по 
ши роки и стрмни скали се сим-
нува во Црквата посветена на 
царот Констан тин и ца ри цата 

СВЕТИТЕ РАМНОАПОСТОЛНИ ЦАР СВЕТИТЕ РАМНОАПОСТОЛНИ ЦАР 
КОНСТАНТИН И ЦАРИЦА ЕЛЕНАКОНСТАНТИН И ЦАРИЦА ЕЛЕНА

СВЕТИТЕ МАЧЕНИЧКИ СОФИЈА, СВЕТИТЕ МАЧЕНИЧКИ СОФИЈА, 
ВЕРА, НАДА И ЉУБОВВЕРА, НАДА И ЉУБОВ


