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Продол жу ва ме 
со нашето ис-
тражување за 

презентирање на поз -
нати Македонци, кои 
оставиле зна чи те лен 
белег во светската 

кул тура и цивилизација, иако 
денес во Македонија мал ку-
мина знаат за нивното маке-
донско етничко потекло.

Во следниве неколку про  -
долженија ќе нап ра ви ме 
ос врт кон ликот на светиот 
евангелист Лука.  

Свети Лука е најзас тапе ни-
от автор во Новиот Завет и 
од неговите дела контину-
ирано се напоју ваат си  те ге-
не рации христијани. Свети 
Лу ка ги напишал клуч ни те де -
лови од Новиот Завет, а тоа 
се: "Евангелието по Лука" и 
"Делата апос толс ки".

Во житието на светиот ева н  -
гелист Лука, читаме дека тој се 
родил во Антиохија, од ка де 
дошол во Еру салим и лич но 
Го следел Господ Исус Хрис-
тос. Иако пред тоа бил со лид-
но образован, Свети Лу ка сфа-
тил дека божес т вената муд-
рост и знаење кои ги стек нал 
од своите кон такти со Исус, 
ни од далеку не можеле да 
му ги пружат науките кои ги 
знаел. За време на рас пну ва-
њето на Исус, Свети Лука се 
наоѓал во Ерусалим и не го ва-
та неизмерна жал по Спа си те-
лот, брзо била прес то ре на во 
радост, кога лично Го видел 
воскреснатиот Исус.

Постојат силни индиции дека најзастапениот автор во Библијата Свети 
Лука, бил Македонец!

Најпознатиот антички еврејски историчар Јосиф Флавиј, јасно запишал 
дека Македонците биле најдоминантно население во Антиохија - мож-
ниот роден град на Свети Лука!

СВЕТИОТ 
АПОСТОЛ ПАВЛЕ

 По тоа Свети Лука заминал 
за Анти о хија, каде веќе има-
ло голем број христијани. Ста   -
нал придруж ник во мисио-
нерските патувања на све ти-
от апос тол Павле, при што не-
колку години се задржал во 

по доцна и во Рим. Се смета 
дека Свети Лука таму ги на пи-
шал своето Евангелие и Де-
лата апос толски. Него вата ра-
бота ја надгледувал и ја одоб-
рил лично све тиот апостол 
Павле. Потоа Свети Павле бил 
затворен во Рим, а откако од-
ле жал две го дини, бил пуш-
тен на слобода. Тогаш тој го 
напуштил Рим и ги посетил 

мачен, а подоцна бил и уби-
ен. Најверојатно, Свети Лука 
бил сведок на овие настани. 
Свети Лука продолжил да ја 
проповеда Христовата вера 
во Италија, Далмација и Га ли-
ја, а особено во Македонија, 
во која и пред тоа најмногу 
престо јувал. Бил и во Египет, 
каде што во Александрија пос -
тавил нов епископ, а потоа за-
минал на територијата на де-
нешна Грција, каде во гра дот 
Теба бил мачен и обесен од 
ст ра на на тамошните пагани. 
Тогаш бил на осумдесет и че-
тиригодишна возраст. Во вто-
рата половина на IV век не-
говите свети мошти биле пре-
несени во Цариград. На не го-
виот гроб се случиле многу 
чудесни изле кувања. Се сме-
та дека светиот еван гелист 
Лу   ка ја насликал првата ико-
на на која бил ликот на Света 
Богородица.

Пред да стане хрис ти ја нин, 
Свети Лука воопшто не му 
припаѓал на јудиизмот. На-
против, на почетокот тој бил 
паган.

За сосема извесното ма ке-
донско етничко по тек ло на 
Све    ти Лука ќе наведеме не-
колку моменти. 

Прво, ќе кажеме дека за 
Свети Лука некои библиски 

Македонија, каде што ја про-
по ведал Христовата ве ра. Го 
следел Свети Павле и во Па-
лестина, Феникија и Јудеја, а 

неколкуте цркви кои пред 
тоа ги основал. Кога по втор 
пат дошол во Рим, Свети Пав-
ле повторно бил затво рен и 
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исто ри чари сметаат дека бил 
роден во градот Антиохија, а 
ви довме дека овој податок е 
застапен и во него вото жи-
тие. Овие исто ричари, глав-
но, се потпираат на пишу ва-
њето на рано хрис тијан скиот 
истори чар Евсевиј.

ГРАДОТ 
АНТИОХИЈА

Антиохија бил изграден од 
Македонците и оставил огро-
мен придонес во хрис ти јан-
ството. Конкретно, овој град 
бил основан од македонскиот 
владетел Селевк Први, во 300 
или 301 година пред Христа. 
Градот го до бил името спо-
ред тат кото на Селевк, кој се 
викал Антиох.

Барем во првиот период 
од основањето, градот пре-
тежно бил населен со Ма-
кедонци, што е и разби р ли-
во ако се знае дека Анти-
охија била престолнина на 
македонското кралство на 
Се лев  кидите. Подоцна, по 
пропаста на државата на 
Селевкидите, Ан тио хија пот -
паднала под римска власт, 
но сигурно дека Маке дон-
ците и натаму останале зна-
чително население во овој 
град.

Претежно, македонското 
ет    ничко потекло на жителите 
во Антио хија е потенцирано 
во повеќе извори. Овде ќе 
наве де ме неколку како илу-
страција. Во ЦД енцикло пе-
дијата Mikrosoft Enkarta (нас -
лов Antioch Turkey), сосема 
јасно пишува дека овој град 
бил изграден токму од Ма ке-
донците. Овде читаме:

"Античкиот град Анти о-
хија бил многу поголем од 
денешниот. Тоа бил главен 
град на династијата на Се-
лев ки дите во Сирија, но бил 
главен град и на римската 
провинција. Градот бил из-
граден во 301 година пред 
Христа, од страна на Се ле вк 
Први, кој бил еден од ге не-
ралите и наследниците на 
Алексан дар Велики... Ан-
тиохија бил центар на хрис-
ти јани за ци јата надвор од 
Палес тина. Таму апос то ли-
те проповедале пред да ги 
почнат своите мисио нер ски 
патувања".

Во енциклопедијата "The 
Columbia Encyclopedia" (Fifth 
Edition Copyright ©1993, Co-
lumbia University Press), во 
врска со настанокот на Ан-
тио хија читаме:

"Антиохија била изг ра де -
на во 300 година пред Хрис-
та од страна на Селевк Пр-
ви, кралот на античка Си ри-
ја. Градот го добил името 
според неговиот татко Ан-
тиох, кој бил ма ке  донски 
генерал... Антиохија била 
ранохристијански цен тар".

Значи, во светската наука 
е добро познато дека токму 
Ма ке донците го основале и 
го насе лиле градот Анти о хи-
ја. Нема основа да се тврди 
дека нивните потомци не жи-
вееле таму и во времето на 
Исус и апостолите, па и по-
доц на. Само така може да се 
објасни терминот пагани, кој 
е употребен и во Библијата 
за жите лите на овој град, а се-
како и за жителите на оста на-
тите градо ви, кои своев ре ме-

но биле изградени и насе ле-
ни од страна на Македон ците.

И еврејскиот историчар 
Јосиф Флавиј од првиот век 
по Христа, сосема јасно ги 
спомнува Македонците ка-
ко доминант ни жители во 
градот Антио хија. Флавиј пи-
шува дека маке донс киот 
вла    детел Се левк Никатор 
им дал граѓански права на 

Ев реи те во Антиохија, исти 
какви што имале и Ма ке-
донците во овој град, кои 
таму биле привилегирани. 
Во врска со ова Флавиј пи-
шува:

"Евреите добија почести 
од кралевите на Азија то-
гаш кога им станаа потчи-
нети. Селевк Никатор ги 
нап рави гра ѓани во оние 

градови што тој ги изгради 
во Азија и во дол ниот дел 
на Сирија, па дури и во са-
мата метро пола Антио  хија, 
каде што им даде исти так-
ви привилегии, какви што 
веќе имаа Македонците и 
Грците, кои таму беа насе-
лени" (Jewish Antiquities, 
XII,3,1).

Штом Флавиј најпрво ги 

спомнува Македонците како 
жи тели на Ан тио хија, а дури 
потоа Грците и Евреите, јасно 
е дека тие биле нај доми нан т-
ни жители на овој град. Всуш-
ност, ова е сосема нор мално 
затоа што спомнавме дека 
Антиохија бил главен град на 
кралството на Селев кидите.

(продолжува)
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СВЕТИ ЛУКА Е НАЈЗАСТАПЕН АВТОР ВО НОВИОТ ЗАВЕТ


