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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 

пристигнал на Голгота, 
каде што бил распнат.

"Спаси ги, Господи, 
Твоите луѓе и благослови 

го Твоето наследство. 
Дарувај им победа над 
непријателите на сите 

наши православни 
христијани и со Крстот 
Свој заштити го Твоето 
наследство". (Тропар на 

празникот)

Пишува: 
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

ВОЗДВИЖЕНИЕ НА ЧЕСНИОТ Ж        ИВОТВОРЕН ВОЗДВИЖЕНИЕ НА ЧЕСНИОТ Ж   
КРСТ ГОСПОДОВ (КРСТОВДЕН) КРСТ ГОСПОДОВ (КРСТОВДЕН) 
И ХРИСТОВИТЕ МАЧЕНИЧКИИ ХРИСТОВИТЕ МАЧЕНИЧКИ

" К Р С Т О Т  Е  Ч У    В А Р  Н А  В С Е Л Е Н АТА" К Р С Т О Т  Е  Ч У   "

Сакајте ја правдата, су-
дии земни, со праведни 
мисли мислете за Гос-

пода, барајте Го во прос то та-
та на своето срце... Во лукава 
душа мудрост нема да влезе 
и нема да престојува во тело 

кое му ро бу-
ва на гревот; 
... Затоа никој 
да не говори 
н е п р а в д а ; 
нема да се 
сокрие; пра-

ведната одмаз-
да нема да го од-

мине... Правдата е 
бесмртна, а неправ-

дата предизвикува 
смрт. (Мудр. Сол. 1, 1, 

4, 8, 15)
Неправедната пресуда 

на Понтиј Пилат, изнудена од 
завидливите еврејски прво-
свеш теници и народни вода-
чи гласела: "Пресуда која ја 
изрече Понтиј Пилат, намес-
ник на долна Галилеја, а со 
која се осудува Исус Наза рее-
цот да мора да умре на крст. 
Зададена во седумнаесеттата 
година од владеењето на Ти-
вериј, на 25-от ден од ме се-
цот март, кога Ана и Кајафа 
беа првосвештеници во Све-
тиот Град Ерусалим, Понтиј 
Пилат, намесник во Галилеја, 
судејќи на судскиот престол 
го осудил Исуса од Назарет 
со крстна смрт, да се распне 
меѓу двајца разбојници, би-
деј ќи меѓу народот се најдоа 
отмени и признати луѓе, кои 
изјавија дека: Исус е безбож-
ник, Исус е бунтовник, Исус е 
непријател на законот, Исус 
себеси лажно се нарече дека 
е Син Божји, Исус лажно се 
нарече дека е цар Израилев, 
Исус влезе во храмот со на-
родот, кој носеше палмови 
гранки. Врз основа на гор но-
то му наредувам на стотникот 
Квирин Корнилије да го из-
веде Исуса на местото каде 
што ќе се изврши казната. 
Исус треба да се изведе од 
градот на северната порта. 
Им забранувам на сите луѓе, 
богати и сиромашни, да се 
противат на оваа пресуда и 
на смртта Исусова. Оваа пре-
суда ја потпишуваат след ни-
ве сведоци: Данило Робани, 
Јован Зоробатељ, Рафаело 
Ро бани и Кипер книжевник. 
Оваа таблица треба да се ог-
ласи насекаде, за да запамтат 

идните поколенија. Мермер-
ната плоча со пресудата се 
чува во капелата 'Фон Ка за риј', 
која се наоѓа во итали јанската 
населба Казериј. Текс тот е на-
пишан на еврејски јазик".

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 Трнови-
от венец на главата, одејќи 
бос и носејќи го тешкиот Крст 
на плеќите, Христос пристиг-
нал на Голгота, каде бил расп-
нат. Капеле капки пречиста 
крв од Трновиот венец на 
главата, од рацете, од нозете, 

од целото тело, капеле по 
Крстот. Исус со висок глас 
извикал: "Оче! Прости им, оти 
не знаат што прават!"; "Оче, 
во твои раце го предавам 
Својот дух!" Но, Голгота не го 

уништила Крстот, не го униш-
тила Бога. Тој Воскреснал, а 
со тоа го воскреснал и цел 
свет. Безгрешниот Господ Исус 
Христос, кој се жртвувал за 
спасение на светот, на Крстот 
ги победил смртта и сатаната. 
На третиот ден Тој Воскрес нал.

А што се случило со греш-
ниците? За тоа одговор дава 
псалмопевецот Светиот про-
рок цар Давид: "... грешниците 
ќе загинат, и непријателите 

"... Gre{nicite }e zaginat, i neprijatelite Gospodovi 
}e gi snema zaedno so nivnata slava i veli~ie; }e 
is~eznat kako dim".

ВОЗДВИЖЕНИЕ НА ЧЕСНИОТ ВОЗДВИЖЕНИЕ НА ЧЕСНИОТ 
ГОСПОДОВ КРСТГОСПОДОВ КРСТ
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

"Bla`enite du{i na 
nejzinite slavni }erki 
ja ~ekaat".

ВОЗДВИЖЕНИЕ НА ЧЕСНИОТ Ж        ИВОТВОРЕН   ИВОТВОРЕН 
КРСТ ГОСПОДОВ (КРСТОВДЕН) 
И ХРИСТОВИТЕ МАЧЕНИЧКИ

" К Р С Т О Т  Е  Ч У    В А Р  Н А  В С Е Л Е Н АТАВ А Р  Н А  В С Е Л Е Н АТА ""

Господови ќе ги снема за ед-
но со нивната слава и вели-
чие; ќе исчезнат како дим". 
(Псал. 36, 20)

Крсниот знак, кој бил знак 
на пораз, Христос го претво-
рил во знак на победа. Затоа 
во Светата Православна Црк-
ва се пее: "Крстот е чувар на 
Вселената, украс на црквата, 
... слава на ангелите и про-
паст на демоните". Светиот 
Крст го пронашла Св. Рамно-
апостолна царица Елена, мај-
ка на римскиот цар Конс тан-
тин Велики, кој откога Бог му 
се јавил, со силата на Крстот, 
во битката, го победил Мак-
симијан во 312 год., а во 313 
год. го издал Миланскиот 
едикт, за слобода на хрис ти-
јанската вера. Царицата за-
минала на аџилак во Светата 
Земја. Наредила да се про-
најде каде е закопан Чесниот 
Крст Христов. Стариот Ев ре-
ин по име Јуда, откако бил 
фрлен во јама, бил принуден 
да каже дека Крстот е зако-
пан под идолскиот храм Ве-
нера. Царицата наредила вед-
наш да се урне идолскиот 
храм и да се копа длабоко 
околу гробот на Христос. Ко-
пајќи, пронајдени се три крс-
та и клинците со кои Господ 
бил прикован на Крстот. Но, 
не знаеле кои од овие три 
крста е Христовиот. Тогаш ми-
нувала поворка со мртовец и 
ерусалимскиот патријарх Ма-
карие наредил да ги постават 
крстовите врз мртовецот и 
тоа еден по еден. Мртовецот 
не реагирал кога на него го 
допреле и првиот и вториот 
крст. Но, кога врз него го ста-
виле третиот Крст, тој ожи-
веал, воскреснал. Со тоа бил 
откриен Чесниот и Живо тво-

рен Крст Христов. Царицата 
Елена, со љубов, прва го при-
мила Чесниот Крст, му се по-
клонила и го целивала, а 
патријархот Макарие го из-
дигнал Крстот високо, пове-
ќе пати го кревал и го спуш-
тал, вртејќи се на сите четири 
страни на светот. Народот со 
благодарност кон Бога за ова 
откритие, плачејќи и крстејќи 
се пеел: "Господи помилуј!" 
Царицата Елена го положила 

Крстот во сребрен ковчег, и 
му го предала на Еруса лим-
скиот патријарх за да се чува 
за идните поколенија. Таа за 
себе зела дел од Чесното дрво 

на Крстот, а ги зела и светите 
клинци. По повеќе години, 
персискиот цар Хозрој го ос-
воил Ерусалим и го однел 
Чес ниот Крст Господов во 
Пер сија каде останал 14 го-
дини. Но, во 628 год., визан-
тискиот цар Ираклија го по-
бедил персискиот цар Хозрој 

нел Крстот на Голгота и го 
положил во Храмот "Воскре-
сение", за вера и надеж на 
христијанскиот свет. На праз-
никот Воздвижение на Чес-
ниот и Животворен Господов 
Крст (Воздвижение - Издигну-
вање на Крстот над Вселената 
како знак на победа на хрис-

(Тропар на празникот) Праз-
никот се слави на 14.9/27.9. 
Честици од Чесното Дрво 
има во: Светата Земја, Света 
Гора, Црна Гора, Хрватска, Ма-
кедонија. На 10.2.2000 г., со 
торжествен звук на камба на-
та и химна на Чесниот Крст, 
во манастирот "Св. Јован Би-
горски", со најголема почит 
монасите го пречекаа Чес-
ниот Господов Крст (две чес-
тици). Јас, аџика Живанка Фи-
липовска, му ги предадов 
чес тиците од Крстот, на кој 
беше распнат Господ Исус 
Христос, на игуменот Парте-
ниј, кој ги вгради во среб-
рениот Кивот (Ковчег), во кој 
се и моштите на повеќе све-
тители. Со тоа Македонија 
ста на богата со ретка све ти-
ња, бидејќи "Честицата од 
Чес ното дрво е предмет со 
кој ниеден друг по светост 
не може да му се приближи". 
Во манастирот на "Сите Све-
тии", Охридско, честица од 
Господовиот Крст во свечена 
литија предаде аџија Андреј 
Ф. Михајловски, а во "Св. Ѓе-
орѓи Победоносец", с. Рај чи-
ца, аџика Нацка Митевска. 
На 17.9/30.9 се слават храб-
рите Св. Маченички Вера, 
Нада, Љубов, и нивната мајка 
Св. Софија, кои настрадаа за-
ради верата во Христа во 
вториот век, за време на цар 
Адријан. Изнесени пред ца-
рот, држејќи се меѓу себе за 
раце, признале дека се хрис-
тијанки. Мачителот прво ја 
мачел 12-годишната Вера, по-
тоа 10-годишната Нада и на 
крај 9-годишната Љубов. Тој 
ги тепал, потоа ги фрлил во 
оган, па во врела смола и ги 
пресекол со меч. Храбрата 
мајка ги погребала надвор 
од Рим и го испуштила својот 
дух на нивниот гроб, за да 
биде заедно со нив - на зем-
јата, и духовно - на небото 
каде "блажените души на неј-

зините славни ќерки ја че каат". 
А каде е нивниот мачител? 

"Видов страшен безбожник, 
кој се превознесуваше и из-
дигнуваше како кедрите ли-
вански. Поминав и, ете, го 
нема; го побарав, и не го 
најдов". (Псал. 36, 35-36)

"^esticata od ^esnoto 
drvo e predmet so koj 
nieden drug po svetost ne 
mo`e da mu se pribli`i".

тијанството над светот), одбе-
лежуваме два големи нас та-
на: Чудесното пронаоѓање на 
Чесниот Господов Крст на 
Гол гота, и Враќањето на Чес-
ниот Крст од Персија во Еру-
салим. "Спаси ги, Господи, 
Твоите луѓе и благослови го 
Твоето наследство. Дарувај 
им победа над непријателите 
на сите наши православни 
христијани и со Крстот Свој 
заштити го Твоето наслед ство". 

и славно го вратил Крстот во 
Ерусалим. "Царот, во беден 
костум и босоног" (како што 
Христос одел по Голгота, но-
сејќи го Својот Крст), го из-

СВЕТИТЕ МАЧЕНИЧКИ СВЕТИТЕ МАЧЕНИЧКИ 
ВЕРА, НАДЕЖ И ЉУБОВВЕРА, НАДЕЖ И ЉУБОВ


