ВО ДЕНОВИТЕ ПО
ВОСКРЕСЕНИЕТО ХРИСТОВО
- ВО СЕДМИЦАТА НА
ЖЕНИТЕ МИРОНОСИЦИ
Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

јавил Ангелот на Жените Мироносици и каде
се наоѓа Гробот
Господов.
Се искачуваме
по скалилата на Голготата, каде што го
распнале Христа. Стоиме на самата страшна

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".

М

ирно застанати еден
зад друг, во црквата
Кувуклија (која се наоѓа во Храмот "Воскресение
Христово"), во долгата редица луѓе дојдени од цел свет,
се приближуваме кон местото каде пред XX века им се

ГО РАСПНА

ГРОБОТ НА ИСУС ХРИСТОС
Голгота каде што стоеле и
Жените Мироносици, храбрите сотрудници Христови,
кои со благородна љубов и
силна вера во Бога го победиле стравот од Јудеите и ги
гледале страшните маки на
Спасителот, Кој доброволно
ги поднесувал на Крстот, заради гревовите на светот. Тоа
страшно место на черепи во
Ерусалим, не го уништи Божјото Слово. Распнувањето на
Крстот не е крај. Господ Исус
Христос Воскресна! Началникот на животот, Оној Кој има

"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".
живот во Себе, го победи адот,
ја победи смртта. "Смрт, каде
ти е осилото? Аде, каде ти е
победата?" Голгота, тоа место на смртта, преку победата
на Христа над смртта, стана
симбол на вечниот жи вот,
врата преку која "оние кои
веруваат во воскреснатиот
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Христос преминуваат од смрт
во живот". Радувајте се, зашто
оној Ден, "Оној Кој Го воскресна Синот Божји, и нас ќе
нè воскресне и ќе нè украси
со силата Негова".
И покрај најголемите страдања, Трновитиот венец на
главата, распнувањето и смрт-

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС
та, запечатувањето на Христовиот гроб, навалувањето
тежок камен врз него, поставената војничка стража од
страна на римските војници,
Христос Воскресна! Христовиот гроб е празен.
Жените мироносици храбро тргнале кон гробот, во недела, во мугрите, за да го помазат со мириси телото Хрис-

тежината на Крстот. Храбрите
Жени Мироносици Го следеле Господа и кога дошол на
страшната Голгота, каде што
се случила невидената, нечовечка драма во историјата
на човештвото, "на која човекот Го распнал Богочовекот".
Тие биле на Голгота, и заедно
со Мајката Божја страдале за
распнатиот Христос. Ги до-

леле за Него. Според Светото
Писмо и Светото Предание,
се спомнуваат Жените Мироносици: Марија, Марија Магдалина - Рамноапостолна,
Марија Јаковова, Марија Јосифова, Саломија, Јоана, Маријана и Јулија и други. На
чело на Жените Мироносици
стои Пресветата, Преблагословената, Славна, Владичи-

КОЈА ЧОВЕКОТ
Л БОГОЧОВЕКОТ
тово според еврејскиот обичај. Но, каменот од гробната
врата бил тргнат. Телото на
Христа го немало: "Кој го зеде
мртов необлечен, а со смирна помазан, утехата единствена - единецот на мајка му.
Воскресни Спасителе... како
што ни рече на третиот ден",
плачеле 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 одговориле двата ангела.
Жените Мироносици се
група незастрашливи жени,
посилни со својот дух и со
својата волја дури и од апостолите. Христос претскажал:
"Пастирот ќе го удрам и овците ќе се разбегаат". Кога
Христос бил предаден од
Јуда Искариот, воден на распнување на Голгота, го напуштиле сите негови ученици.
Не го напуштил само ученикот Свети Јован Богослов, кој
заедно со Божјата Мајка и со
Жените Мироносици го придружувале Христа и при распнувањето на Голгота, и натаму.
Ниту во најстрашните моменти за нивниот живот тие не
го напуштиле Исус и со непоколеблива вера, разгорен пламен на љубовта во нивните
души, постојана надеж во
Господ, го победиле стравот
од Јудеите. Го следеле Господа во темната ноќ кога Јуда
со целив го предал. Го следеле и на судот на злобните
Евреи, и на патот по Голгота,
каде изнемоштен паѓал под

"СВЕТА МАРИЈА - МАГДАЛИНА", ФРЕСКА
ОД ЦАРСКИТЕ ВРАТИ ОД ИСТОИМЕНИОТ
МАНАСТИР ВО СВЕТА ЗЕМЈА
живувале сите најголеми
Христови болки. Тие биле со
Христа и кога Јосиф и Никодим го симнувале од Крстот, и кога тие го полагале во
Гробот. Горко плачеле и жа-

ца наша Богородица и секогаш Дева Марија, Мајката на
нашиот Спасител и Господ
Исус Христос.
По воскреснувањето Христос прво й се јавил на Бож-
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јата Мајка, потоа на Марија
Магдалина, па на другите Жени
Мироносици, на двајцата патници Лука и Клеопа, на своите ученици, па на петстотини
луѓе. Марија Магдалина прва
отишла на Господовиот Гроб
и видела дека каменот од
Гробот е поместен и за тоа ги
известила Петар и Јован. Таа
останала да плаче покрај Гробот, се завртела назад, видела човек и без да знае дека
е Христос рекла: "Господине,
ако си Го зел Ти, кажи ми каде
си Го положил и јас ќе го земам". Исус й рекол: "Марија!"
Го слушна, го виде, го позна
гласот на Исус и извика:
'Равуни' - што значи: 'Учителе'!" Таа како вистински верен Христов војник и апостол отишла во Рим кај императорот Тибериј, му подарила црвено јајце и го поздравила со зборовите: "Христос
Воскресе!" Пред Тибериј го
обвинила Пилат за неговата
неправедна одлука, за распнувањето на Христа на Крст.
Императорот за казна го преместил Пилат од Еруса лим
во Галилеја, каде што овој
умрел во царска немилост.
"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". (Црковна
песна кондак)
Сесилниот Бог во Гробот
ја победил пеколната сила и
воскреснал како победител
на смртта. На Жените Мироносици им подарил неизмерна радост, на Неговите
апостоли - мир, "а на паднатите им подари воскреснување". Римските војници,
иако добро обучени, не успеале да го спречат Создателот на светот да го исполни
своето ветување. Се исполни
Христовото ветување за Неговото воскреснување. Остануваат вечно да сведочат за
Христовото Воскресение низ
сите векови и Жените Мироносици - верните Христови
следбенички на кои им е
посветена втората седмица
по Христовото Воскресение.
Со благослов на Неговото
Високо Преосвештенство
Митрополит г. Горазд

