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Началникот 
на животот, 

Оној Кој има 
живот во 

Себе, го победи адот, 
ја победи смртта. 

"Оној Кој Го воскресна 
Синот Божји, и нас 

ќе нè воскресне и ќе 
нè украси со силата 

Негова". 
"Посака да се радуваат 
Жените Мироносици и 
плачот на Прамајката 

Ева да престане, 
поради твоето 

воскресение Христе 
Боже. На Твоите 

апостоли им заповеда 
да проповедаат: 

Спасителот воскресна 
од гробот".

ГО РАСПНА 

"Koj go zede mrtov neoble~en, a so smirna pomazan, 
utehata edinstvena - edinecot na majka mu. Voskresni 
Spasitele... kako {to ni re~e na tretiot den".

Пишува:  аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

ВО ДЕНОВИТЕ ПО 
ВОСКРЕСЕНИЕТО ХРИСТОВО 

- ВО СЕДМИЦАТА НА 
ЖЕНИТЕ МИРОНОСИЦИ

Мирно застанати еден 
зад друг, во црквата 
Кувуклија (која се нао-

ѓа во Храмот "Воскре сение 
Христово"), во дол гата ре ди-
ца луѓе дојдени од цел свет, 
се при бли жу ва ме кон мес то-
то каде пред XX века им се 

јавил Ан ге-
лот на Же-
ните Миро-

но сици и каде 
се наоѓа Гробот 

Го сподов. 
Се искачуваме 

по ска  лилата на Гол-
го тата, каде што го 

рас пнале Хрис та. Стои-
ме на самата страш на 

жи вот во Себе, го победи адот, 
ја победи смртта. "Смрт, каде 
ти е осилото? Аде, каде ти е 
победата?" Голгота, тоа мес-
то на смртта, преку побе дата 
на Христа над смртта, стана 
симбол на вечниот жи   вот, 
врата преку која "оние кои 
веруваат во воскрес на тиот 

Христос преми ну ва ат од смрт 
во живот". Ра дувајте се, зашто 
оној Ден, "Оној Кој Го вос-
кресна Си нот Божји, и нас ќе 
нè вос кресне и ќе нè украси 
со силата Негова". 

И покрај најголемите стра-
дања, Трновитиот ве нец на 
главата, распнува њето и смрт  -

Голгота каде што стоеле и 
Жените Ми роносици, храб-
рите сотруд ници Христови, 
кои со бла городна љубов и 
силна вера во Бога го по бе-
диле стравот од Јудеите и ги 
гледале страшните маки на 
Спасителот, Кој добро вол но 
ги поднесувал на Крс тот, за-
ради гревовите на све тот. Тоа 
страшно место на че ре пи во 
Ерусалим, не го униш ти Бож-
јото Слово. Расп нува њето на 
Крстот не е крај. Господ Исус 
Христос Вос кресна! Начал ни-
кот на жи вотот, Оној Кој има 

ГРОБОТ НА ИСУС ХРИСТОСГРОБОТ НА ИСУС ХРИСТОС



53  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 669 / 27.4.2007

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

  КОЈА ЧОВЕКОТ

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Л  БОГОЧОВЕКОТ
тово според евреј ски от оби-
чај. Но, каменот од гробната 
врата бил тргнат. Телото на 
Христа го немало: "Кој го зеде 
мртов необле чен, а со смир-
на помазан, утехата един стве-
на - еди нецот на мајка му. 
Воскрес ни Спасителе... како 
што ни рече на третиот ден", 
плаче ле Жените Мироносици. 

"Зошто го барате Живиот 
меѓу мртвите? Он не е овде, 
воскресна... Одете и кажете 
им на учениците дека ќе им 
се јави во Галилеја", им од-
говориле двата ангела. 

Жените Мироносици се 
гру  па незастрашливи жени, 
посилни со својот дух и со 
својата волја дури и од апос-
толите. Христос претска жал: 
"Пастирот ќе го удрам и ов-
ците ќе се разбегаат". Кога 
Христос бил предаден од 
Јуда Искариот, воден на расп-
нување на Голгота, го на пуш-
тиле сите негови уче ници. 
Не го напуштил само уче ни-
кот Свети Јован Бого слов, кој 
заедно со Божјата Мајка и со 
Жените  Миро носици го при-
дружувале Христа и при расп-
нувањето на Голгота, и натаму. 
Ниту во најстрашните мо мен-
ти за нивниот живот тие не 
го напуштиле Исус и со непо-
колеблива вера, разгорен пла-
мен на љубовта во нив ните 
души, постојана надеж во 
Господ, го победиле стра вот 
од Јудеите. Го следеле Гос по-
да во темната ноќ кога Јуда 
со целив го предал. Го сле-
деле и на судот на злоб ните 
Евреи, и на патот по Голгота, 
каде изнемоштен паѓал под 

јата Мајка, потоа на Марија 
Магдалина, па на другите Жени 
Мироносици, на двај цата пат-
ници Лука и Клео па, на свои-
те ученици, па на петстотини 
луѓе. Марија Магдалина прва 
отишла на Господовиот Гроб 
и видела дека каменот од 
Гробот е поместен и за тоа ги 
извес тила Петар и Јован. Таа 
оста нала да плаче покрај Гро-
бот, се завртела назад, ви-
дела човек и без да знае дека 
е Христос рекла: "Гос подине, 
ако си Го зел Ти, кажи ми каде 
си Го положил и јас ќе го зе-
мам". Исус й рекол: "Марија!" 
Го слушна, го виде, го позна 
гласот на Исус и извика: 
'Равуни' - што значи: 'Учи те-
ле'!" Таа како вистински ве-
рен Христов војник и апос-
тол отишла во Рим кај импе-
раторот Тибе риј, му пода ри-
ла црвено јај це и го поздра-
вила со збо ровите: "Христос 
Воскресе!" Пред Тибериј го 
обвинила Пилат за неговата 
непра вед  на одлука, за расп-
ну  ва њето на Христа на Крст. 
Императорот за казна го пре-
местил Пилат од Еруса лим 
во Галилеја, каде што овој 
умрел во царска не милост. 

"Посака да се радуваат Же-
ните Мироносици и пла чот 
на Прамајката Ева да прес-
тане, поради твоето вос кре-
сение Христе Боже. На Твои-
те апостоли им запо веда да 
проповедаат: Спаси телот вос-
кресна од гробот". (Црковна 
песна кондак) 

Сесилниот Бог во Гробот 
ја победил пеколната сила и 
воскреснал како побе ди тел 
на смртта. На Жените Миро-
носици им подарил неиз-
мерна радост, на Него вите 
апостоли - мир, "а на пад-
натите им подари вос крес-
нување". Римските вој ници, 
иако добро обучени, не ус-
пеале да го спречат Созда-
телот на светот да го исполни 
своето ветување. Се исполни 
Христовото ве тување за Не-
говото воскрес нување. Оста-
нуваат вечно да сведочат за 
Христовото Воскресение низ 
сите ве ко ви и Жените Миро-
носици - верните Христови 
следбе нички на кои им е 
посветена втората седмица 
по Хрис товото Воскресение.

та, запеча ту ва њето на Хрис-
товиот гроб, навалувањето 
те  жок камен врз него, по ста-
вената вој нич ка стража од 
страна на римските војници, 
Христос Воскресна! Христо-
виот гроб е празен. 

Жените мироносици храб-
ро тргнале кон гробот, во не-
дела, во мугрите, за да го по-
мазат со мириси телото Хрис-

живувале сите најголеми 
Хрис   тови болки. Тие биле со 
Христа и кога Јосиф и Ни-
кодим го симнувале од Крс-
тот, и кога тие го пола гале во 
Гробот. Горко пла челе и жа-

ца на ша Богородица и се ко-
гаш Дева Марија, Мајката на 
нашиот Спасител и Господ 
Исус Христос. 

По воскреснувањето Хрис -
тос прво й се јавил на Бож-

тежината на Крс тот. Храбрите 
Жени Миро носици Го следе-
ле Господа и кога дошол на 
страшната Голгота, каде што 
се слу чи ла невидената, нечо-
вечка драма во историјата 
на чо вештвото, "на која чове-
кот Го распнал Богочовекот". 
Тие биле на Голгота, и заедно 
со Мајката Божја страдале за 
распнатиот Христос. Ги до-

леле за Него. Спо ред Светото 
Писмо и Све тото Предание, 
се спом ну ваат Жените Ми ро-
носици: Марија, Марија Маг-
далина - Рамноапостолна, 
Ма рија Јаковова, Марија Јо-
сифова, Саломија, Јоана, Ма-
ријана и Јулија и други. На 
чело на Жените Мироносици 
стои Пресветата, Преблаго-
слове ната, Славна, Влади чи-
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