
48  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 625 / 23.6.2006

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

НЕКА ОД ТВОЈОТ ЈАЗИК ПОТЕЧАТ 
ВОДИ НА НЕБЕСНАТА МУДРОСТ 

ВО МЕСТОТО НА ЗДРАВЈЕТО

СВЕТИТЕ АПОСТОЛИ ВАРТОЛОМЕЈ И ВАРНАВА

Светиот Апостол Вартоломеј (Натанаил) е 
еден од дванаесетте големи Христови 

апостоли. По симнувањето на Светиот Дух 
врз апостолите, го проповедал Евангелието 
заедно со Филип од Витсаида и со неговата 

сестра девицата Маријам, а потоа и со 
Апостолот Јован Богослов, низ Азија, Индија 

и Ерменија. Својот живот маченички го 
завршил во Ерменија. 

По многу години, Господ го прославил 
местото каде што почивале моштите на 

Светиот апостол Варнава. На тоа место се 
случувале прекрасни чуда и местото го 

нарекле "Место на здравјето".

Во Светата Земја, во бли-
зина на Кана, може да 
се забележи прекрасна 

капела посветена на Светиот 
апостол Вартоломеј, наречен 
Натанаил. Неа ја посетуваат 
поклониците и туристите и 
му оддаваат почит на голе ми-
от Христов Апостол. Тој е син 
на Толомеј, роден е во Кана, и 
е еден од првите Христови 
ученици. Бил изненаден кога 
Филип му рекол дека го наш-
ле Исуса од Назарет за кого 
пишувале пророците:

Филип го најде Натанаила и 
му рече: "Го најдовме Ису са, си-
нот Јосифов од Назарет, за 
Кого пишуваше Мојсеј во За-
конот и Пророците!" А Ната-
наил му рече: "Може ли неш то 
добро да излезе од Наза рет?" 
Филип му одговори: "Дој  ди и 
види!" Исус, пак, кога го виде 
Натанаила дека доаѓа при Не-
го, рече: "Еве вис тин ски Из-
раилец, во кого нема лу кавс-
тво". Натанаил Му ре че: "Од 
каде ме познаваш?" Исус му 
одговори и рече: "Уште пред 

да те повика Фи лип, кога бе-
ше под смок вата, Јас те ви-
дов". Му одговори Натанаил и 
рече: "Рави! Ти си Син Божји, 
Ти си Царот Из раилев!" А Исус, 
одговарајќи, му кажа: "Веру-
ваш, оти ти ре ков дека те ви-
дов под смок вата; ќе видиш 
повеќе од ова". И повторно 
рече: "Вис тина, вистина ви ве-
лам: от сега ќе го гледате небо-
то от ворено и ангелите Божји 
ка ко се искачуваат и се сим-
нуваат над Синот Човечки". 
(Јован 1, 45-51)

Светиот апостол Вар то ло-
меј (Натанаил) е еден од два-
наесетте големи Христови 

апостоли. По симнувањето на 
Светиот Дух врз апос то лите, 
го проповедал Еван ге лието 
заедно со Филип од Витсаида 
и со неговата сес тра девицата 
Маријам, а по тоа и со Апос-
толот Јован Бо гослов, низ Ази-
ја, Индија и Ерменија. Својот 
живот маче нички го завршил 
во Ерме нија. 

Од незнајбошците бил расп-
нат на крст, и тоа свртен на-
опаку. Во тој момент нас танал 
земјотрес во кој заги нале злоб -
ните судии и многу народ. Не-
кои луѓе, чувству вајќи дека 
тоа е Божја казна, дотрчале за 
да го симнат Апостолот од крс   -
тот, како и апостолот Филип 
кој, исто така, бил распнат, но 
веќе бил мртов, а Вартоломеј 
сè уште бил жив. Потоа Вар то-
ломеј заминал за Индија ка де 
што проповедал и на ин диски 
јазик го превел Еван гелието 
по Матеј. Тој пов торно зами-
нал во Ерменија каде што ца-
ревата ќерка ја исцелил од 
лудило. Но, царот имал незнај-
божен и завид лив брат по име 

Астијаг. Тој го фатил Апосто-
лот Вартоло меј, го распнал на 
крст, ко жата му ја одрал и 
најпосле главата му ја пресе-
кол во градот Албанопол, во 
Велика Ерменија (град на за-
падниот брег на Каспиското 
Езеро), во 71 година. И расп-
нат на крстот им зборувал на 
невер ните да ја познаат вис-
тината и од темнината де мон-
ска да се преобратат кон Свет-
лина та Христова. Неговото 
све  то тело останало да виси на 
крс тот, "со нозете свртени на-
горе, како да го покажуваат 
патувањето на апостолот кон 
небото".  

СВЕТИ АПОСТОЛ ВАРТОЛОМЕЈСВЕТИ АПОСТОЛ ВАРТОЛОМЕЈ
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

Христијаните го погреба ле 
неговото свето тело во оло-
вен сандак, во спом на тиот 
град Албанопол (Албан). Но, 
над моштите на овој све тител 
се случувале многу чу да. Не-
можејќи да го гледаат тоа, не-
знајбошците го зеле оловниот 
сандак со телото на све тите-
лот и го фрлиле в море. По 
Божја промисла, во дата го до-
нела сандакот до Липарскиот 
остров, каде што епископот 
Агатон, кој имал откровение 
во сон, го до че кал и го погре-
бал во храмот. 

Силниот Христов светител 
Вартоломеј му се јавил во 
црквата, на преподобниот Јо-
сиф Песнописец, облечен во 
бела риза и го благословил 
со Евангелието, за да може да 
пее духовни песни: "Нека од 
твојот јазик потечат води на 
небесната мудрост!" Му се ја-
вил и на царот Анастасиј (491-
518) и му рекол дека ќе му го 
чува новосоздадениот град 
Дари. Подоцна моштите на 
овој голем Христов Апос тол 
се пренесени во Неаполи тан-
ски  от град Беневент (во IX 
век), а оттаму во X век се пре-
несени во Рим. Честици од 
моштите на овој голем Апос-
тол се наоѓаат и во Бази ликата 
на Свети Павле во Рим. Него-
вите мошти прават големи и 
необични чуда. Овој Светител 
се слави на 11 јуни по стар 
календар, односно на 24 јуни 
по нов календар.  

На истиот датум се прос-
лавува и Свети апостол Вар-
нава, еден од седумдесетте 
апостоли. Роден е на остро-
вот Кипар, кој се наоѓа на се-
вероисточниот агол на Сре -
доземното Море, од родите ли 
Евреи, од Левитското пле ме, 
од кое произлегле и древ ните 
големи Божји пророци: Мој-
сеj, Арон и Самуил. Пра ро-
дителите на Варнава се пресе-
лиле од Палестина на Кипар, 
поради војните кои беснееле 
во Палестина. Не говите роди-
те ли биле многу богати. Има-
ле имот во бли зината на Еру-
салим, кој изо билувал со гра-
дини и со раз ни посеви и 
овошки. На тој имот се нао-
ѓала и нивната куќа. Родите-
лите го испра ти ле во Еруса-
лим кај најпро чуениот учител 
во тоа време, Гамалил, за да 
ги научи и да ги разбира ев-
рејските книги и севкупниот 
Божји Закон. Ов де, заедно со 
Савле (по доцна наречениот 

По кратко боледување почина господинот Драган 
Зафиров, долгогодишен соработник на неделникот 
"Македонско сонце". Често пати неговите текстови 
беа објавувани на страниците на "Верата наша рис јан-
ска". Постојано ги следеше прославите на големите 
христијански празници во македонските право слав-
ни храмови ширум Македонија, пишувајќи со големо 
воодушевување проследено со христијански дух, кој 
го поседуваше во себе.  

апостол Павле), учеле кај ис-
тиот учи тел, напредувајќи во 
разумот, во книжевната муд-
рост и во добродетелствата. 
Варнава секој ден одел на мо-
литва во Соломоновиот Храм 
во Еру салим. Тоа е времето 
кога Господ Исус Христос, от-
кога наполнил триесет годи-
ни, поч  нал да проповеда и да 

му се открива на светот и до-
шол од Галилеја во Ерусалим. 
Во Соломоновиот Храм, Исус 
поу чувал и правел многу чу-
да и многумина пове рува ле 
дека Тој е очекуваниот Ме си-
ја. Јосиф, гледајќи како Господ 
го излекувал расла бениот во 
бањата Витезда, гледајќи ги и 
другите чудесни Христови де-
ла, паднал на колена пред но-
зете Хрис то ви, молејќи Го да 

го благос лови и да го прими 
меѓу Неговите ученици. Гос-
под, чувствувајќи дека срцето 
Јо сифово гори со Божествена 
љубов, го благословил и тој 
станал еден од седумдесетте 
свети апостоли. Христовите 
апостоли го нарекле Јосиф со 
името Варнава (Син на Уте-
хата), бидејќи со својата про-

повед умеел исклучи тел но да 
ги теши човечките ду ши на 
луѓето кои го оче ку вале доа-
ѓањето на Месијата. Го про-
поведал Светото Пис мо во 
Антиохија, Рим, Мила но и 
Кипар. На островот Ки пар, во 
градот Саламин, ја почув ству-
вал својата маче нич ка смрт 
од Евреите кои дошле од Си-
рија на Кипар. Тогаш на Све-
тиот евангелист Марко му ја 

оставил след на ва порака: "Де-
нес ќе завр шам од рацете на 
неверните Евреи, како што 
ми кажа Господ; а ти, земајќи 
го моето тело, кое ќе го нај-
деш надвор од градот, на за-
падната стра на, погреби го, 
па оди кон мојот другар, апос-
тол Павле, и извести го за сè, 
односно за мене". Го замолил 
при погре бот на градите да 
му го ста ват Светото Еван ге-
лие по Ма теј, кое сам свое-
рачно го пре пишал. Евреите 
го камену вале Свети Варнава, 
а потоа го фрлиле во оган: "Го 
изве доа надвор од градот, на 
за падната страна и го засипаа 
со камења; потоа запалија 
оган и го фрлија во него те-
лото на Светиот апостол, да 
изгори. "Свети Марко, заед но 
со другите ученици го на шол 
телото цело, сосема за чувано 
и неповредено од ог нот. Го 
погребал во една пеш тера 
оддалечена од градот, и на 
градите му го ставил Еван ге-
лието, согласно заветот на Све-
тиот апостол Варнава. Нас тра-
дал околу 62 година. 

По многу години, Господ го 
прославил она место каде што 
почивале моштите на Све ти-
от апостол Варнава. На тоа 
место се случувале прек рас-
ни чуда и местото го на рекле 
"Место на здравјето". Варнава 
му се јавил и му открил на 
кипарскиот епис коп Антимие 
каде се наоѓаат неговите мош-
ти: "Јас сум Варнава, ученикот 
на нашиот Господ Исус Хрис-
тос... За да се увериш во вис-
тинитоста на моите зборови, 
еве ти знак: излези надвор од 
градот на западната страна... 
и на она место кое го викате 
"Место на здравје" (бидејќи 
таму за ради мене Господ чу-
десно им дава здравје на бол-
ните), раскопај ја земјата под 
дрво то кое раѓа рогушки, па 
ќе најдеш пештера и дупка, 
во која се положени моите 
мош ти и Евангелието од све-
тиот апостол и евангелист 
Матеј, кое го препишав со 
својата сопствена рака...". И 
навис тина, неговите свети 
мошти биле пронајдени на 24 
јуни. Моштите биле положени 
во олтарот на црквата подиг-
на та таму каде што биле от-
криени. 

СВЕТИ АПОСТОЛ ВАРНАВАСВЕТИ АПОСТОЛ ВАРНАВА


