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Господарот 
на Животот 

Воскресна од 
мртвите во 

третиот ден, а со тоа Го 
Воскресна и цел свет. И 
еве, веќе 20 века како 
зрачи светлината од 

празниот Животоносен 
Гроб на Господ Исус 
Христос на Голгота. 

Веќе 20 века трае таа 
нераскинлива врска 
меѓу човекот и Бога, 

владее победоносниот 
живот над смртта. 

Христовото 
Воскресение не 
е само настан на 
минатото, туку 

празник на сегашноста 
и иднината, радосна 

средба со Христос, кој 
воскресна, средба со 

вечно Живиот Бог.
Смртта е победена. 
Смртта стана врата 

кон царството Божјо, 
премин кон вечниот 

живот.

Ж И В ОТОТ,  КО Ј  В  

РАСПНУВАЊЕ И ВОСКРЕСЕН       ИЕ ХРИСТОВОРАСПНУВАЊЕ И ВОСКРЕСЕН  

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Ев р е ј -
с к и   т е 
старе-

шини Го обез-
личиле Хрис   та, 
на смрт Го осу-
диле, на крст 

Го расп нале, 
Го убиле. Но, 
уште не ги из-

миле рацете од 
крвта, кога дотр-

чале нивните стра-
жари - војници од Гол-

гота и им јавиле дека 
Христос Вос крес на. 

Во понеделник (2 ап-
рил 2007 година по нов 

календар) ќе почне Страс-
на та недела, последните де-
нови од големиот пост, пред 
најго ле миот празник над сите 
праз ни ци - Велигден. На овој 
ден Исус ги протерал трговците 
од Хра мот. Во Вторник одржал 
по ве ќе беседи, важни за спа-
сение на човекот. Во Средата 
одна пред било извршено по-
мазу вање на Христа со свето 
миро (древен обичај кај Ев реи-
те). Го помазала една жена во 
градот Витанија. Набрзо по-
тоа Јуда Искариот го пре дал 
на прво свештениците и на Си-
недрио нот, за само трие сет среб-
реници. На Велики чет  врток, 
Исус ги по викал Своите уче ни-
ци на по следната Тајна вечера, 
каде им рекол дека еден од 
нив ќе го предаде. Тогаш е вос-
тановена и Све тата Тајна При-
чест. Зел леб, се заблагодарил, 
го пре кршил и им дал на уче-
ниците велејќи:  "Ова е Моето 
тело, што се дава за вас; пра-
вете го ова за Мој спомен!" Зел 
чаша со вино, за благодарил, и 
по вечерата им рекол: "Оваа 
чаша е Новиот завет со Мо-
јата крв, која се пролива за 
вас". На Велики четврток Спа-
сителот на све тот поставил тр-
пеза која не се крева, сè уште 
стои поставена и нема да се кре-
не до крајот на времињата. 

Испеале благодарствена пес-
на, заминале во Гетси ман ската 
градина, каде Христос со при-
клонети колена и кап ки на че-
лото се молел: "Оче, кога би са-
кал да Ме одмине оваа чаша! 
Но, нека не биде Мојата волја, 
туку Твојата!" Од еднаш се поја-
виле повеќе луѓе со ножеви, со 
колови в раце. Напред одел пре-
давникот Јуда кој Го целивал 
Исуса. Јудиниот бакнеж е знак 
на предавство. Јуда со лажен 
бакнеж го пре дал Спасителот 
на светот. "Кого ќе Го целивам, 

Он е: фатете Го и во-
дете Го прет паз ливо!" 

На Велики петок се 
случува најстрашното: 
мачење, рас п ну   вање, 
умирање на Крст. Не-
кои неблагодарни луѓе 
како да ги заборавија 
Неговите чуда: слепи 
прогледуваа, глуви про-
слушуваа, хроми проо-
дуваа, мртви воскрес-
нуваа. Незнај божните 
луѓе докажале дека ги 
сакаат желбите на сво-
јата огревована, раси-
пана волја и гласно ви-
кале: "Распни Го, расп-
ни!" Лажните обвине-
нија од беззаконите 
сведоци: "Исус е без-
божник, Исус е бун тов-
ник, Исус е непријател 
на законот, Исус себе 
си лажно се нарече 
дека е Син Божји, Исус 

-  И  Д А  У М Р Е ,  

СВЕТО БЛАГОВЕШТЕНИЕСВЕТО БЛАГОВЕШТЕНИЕ

НА ВЕЛИКА САБОТА НА ВЕЛИКА САБОТА 
ИСУС ВЛЕГУВА ВО АДОТИСУС ВЛЕГУВА ВО АДОТ
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

Р Е С Е Н И Е ТО  И

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Е У В А  В О  М Е Н Е  

РАСПНУВАЊЕ И ВОСКРЕСЕН       ИЕ ХРИСТОВО ИЕ ХРИСТОВО

а моите блиски, кои стоеја 
покрај крстот, не смее ја 
да ми помогнат. Во тој 
час, толку ми беше теш-
ко, што од длабочината 
на душата морав да воз-
дивнам, и не можев а да 
не извикам кон Мојот Тат-
ко - Боже мој, Боже мој, 
зошто ме остави?" Хрис-
тос бил расп нат на Крс-
тот меѓу двајца зло стор-
ници. Околу Него стоела 
стража. Под Крстот стое-
ла Мај ка Му Богородица 
и вер ниот Христов уче-
ник Свети Јован Бого-
слов. Крвавело мај чиното 
срце, секоја болка на Си-
нот ја чувствувало. Одда-
леку гледале Марија Маг-
да лена и Марија, мајката 
на Ја ков и Јо сиф и мај-
ката на Заве деевите си-
нови и други. Око лу шес-
ти от, па сè до девет тиот 

час, нас танала темнина по це-
лата земја. Исус извикнал: "Оче, 
прости им, оти не знаат што 
прават". А око лу деветтиот час 
извикнал глас но: "Оче, во Твои 
раце го пре давам Својот Дух!" 
Земјата се затресла, кар пи па-
ѓале, упо ко е ните вос крес  ну-
вале. 

И денес, во XXI век, на лице 
место, под страшната Голгота, 
може да се види огромната 
распукана карпа од пред око-
лу 2000 години. 

По симнувањето од крстот, 
Исус бил прободен во гра ди те 
со копје од страна на рим ски-
те војници. Нивна задача била 
да се уверат дали кај каз нетиот 
настапила смртта. На божниот 
Јосиф од Ариматеја, Го обвит-
кал Христос во Плаш таница и 
Го положил во нов Гроб, из-
длабен во карпа, а во при сус-
тво на Марија Магда лена и на 
Марија Јосифова. На Велика са-
бота Христос ги урнал портите 
на адот, се сим нал во адот за-
ради спасување на мртвите од 
родот човечки од Адам и од Ева. 

"Смрт, каде ти е осилото? 
Аде, каде ти е победата?" "Смрт та 
ја победи Оној Кој има жи вот 
во Себе". Во Недела на ут ро Же-
ните Мироносици дош ле на Гро-
бот Христов и Анге лот ги из вес-
тил дека Христос Вос кресна! 

Господарот на Животот Вос-
креснал од мртвите во тре ти от 
ден, а со тоа Го Воскреснал и 
цел свет. И еве, веќе 20 века, 
како зрачи светлината од праз-
ниот Животоносен Гроб на 
Господ Исус Христос на Гол-
гота. Веќе 20 века трае таа не-
раскинлива врска меѓу чове-
кот и Бога, владее победо нос-
ниот живот над смртта. Хрис-
товото Воскресение не е само 
настан на минатото, туку праз-
ник на сегашноста и иднината, 
радосна средба со Христос кој 
воскресна, средба со веч но 
Живиот Бог.

Смртта е победена. Смртта 
ста   на врата кон Царството Бож-
јо, премин кон вечниот жи вот.

"Јас сум воскресението и жи-
во тот; кој верува во Мене, и да 
умре, ќе живее". (Јован 11, 25) 

Велигден се нарекува и Пас-
ха, што значи премин "од смрт-
та кон животот и од зем јата кон 
небото". Во тоа нè уве рува и 
самиот Господ Исус Хрис тос: 
"Вистина, вистина ви велам: кој 
го слуша Мојот збор, и верува 
во Оној што Ме ис пратил, има 
живот вечен и нема да дојде 
на суд, а пре минал од смрт во 
живот". Гол гота, на која што стои-
ме и по 20 века, преку расп -
нувањето и издигнувањето на 
Христа на Крстот, преку Не го-
вата побе да над смртта, пре ку 
Неговото Воскресение, ста на 

 Ќ Е  Ж И В Е Е ! "

патоказ кон еден нов свет, кон 
нова земја и кон ново небо. 

"Ден е на воскресението, да 
се просветлиме со тор жес тво-
то и еден со друг да се пре гр не-
ме; да им речеме, браќа, и на 
оние кои нè мразат: да прос-
тиме сè заради вос кре сението 
и така да восклик не ме: Хрис-
тос воскресна од мрт вите, от-
како со смртта смртта ја по-
беди и на оние во гро бовите 
живот им дарува". (Велиг ден-
ска песна)

Оваа година, на Велика са-
бота се прославува и "СВЕТО 
БЛАГОВЕШТЕНИЕ НА ПРЕ СВЕ-
ТА БОГОРОДИЦА", кога Архан гел 
Гавриил й објавил блага вест: 
"Радувај се, благо детна! Господ 
е со Тебе! И ете, ти ќе зачнеш 
во утробата и ќе ро диш Син, и 
ќе Го наречеш со името Исус. 
Он ќе биде голем и ќе се наре-
че Син на Се виш ниот...". (Лука 
1, 28, 31-32) Дева Марија дала 
соглас ност: "Еве ја слугинката 
Гос подова; нека ни биде спо-
ред зборовите твои!" Светиот 
Дух се симнал на Неа и силата 
на Севишниот ја осенила". "И 
Сло вото стана тело и се всели 
во нас, полно со благодет и 
вис тина; и ние ја видовме Него-
вата слава, слава како на Едино-
роден од Отецот". ( Јован 1,14)

Богородичен празник Ис-
точен Петок-Балаклија - во Пе-
токот на Светлата недела (оваа 
година на 13 април) го праз-
нуваме обновувањето на хра-
мот на Богородица, наре чен 
Живоносен Источник (Из вор) 
и со почит кон нејзината неиз-
мерна љубов, се сеќа ва ме на 
натприродните чуда кои се слу-
чиле и се случуваат низ ве ковите 
во храмот на Божјата Мајка. Во 
Цариград, во мес тото Балак-
лија, по молитвите на Бого ро-
дица, на оние кои со љубов и 
вера доаѓаат кај Неа, оваа света 
изворска вода лекува разни и 
најтешки бо лести. Затоа во една 
од цр ков ните песни (кондак) 
се пее: "Извору Богоблаго де-
тен, по дај ми од неистечната 
твоја вода на благодетта, се-
когаш што тече, бидејќи си го 
ро ди ла Словото надсмис лов-
но, ти се молам ороси ме со 
бла го детта да Ти повикувам, 
раду вај се Водоспасителке" 
(прев. црков.-слов). На денот 
Исто чен Петок-Балаклија во сите 
македонски цркви во држа ва-
ва и во дијаспората, се врши 
Света Богослужба, се одржува 
верска прослава и народен 
радосен црковен собор на 
мес тата каде што има света 
из ворска вода. 

лажно се нарече дека е цар 
Израи лев...", донеле непра ведна 
пре суда Исус да биде распнат 
на крст. Молчи устата на Бож-
јиот Син, молчи под Не говиот 
Тр нов венец, не збо ру ва ја зи-
кот, туку говори срцето Не го-
во: "Тешко ми беше кога ме су-
деа... за секоја измислена вина 

ме тепаа... А кога замол чев, тие 
ме плукаа, ми се пот сме ваа, ме 
грдеа... И најпосле ме распнаа 
меѓу најголемите греш  ници, 
злосторници. Теш ко ми беше 
да висам на крстот, гла вата ми 
беше избодена од тр новиот ве-
нец, а рацете и нозе те, про бо-
дени со клинци. Мно гу страдав, 

НА ВЕЛИКИ НА ВЕЛИКИ 
ЧЕТВРТОК - ЧЕТВРТОК - 
ТАЈНАТА ВЕЧЕРАТАЈНАТА ВЕЧЕРА

РАСПНУВАЊЕ РАСПНУВАЊЕ 
ХРИСТОВО - НА ХРИСТОВО - НА 
ВЕЛИКИ ПЕТОКВЕЛИКИ ПЕТОК

НА ВЕЛИКИОТ ДЕН НЕДЕЛА НА ВЕЛИКИОТ ДЕН НЕДЕЛА 
ХРИСТОС ВОСКРЕСНУВАХРИСТОС ВОСКРЕСНУВА


