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СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"НЕ ПЛАШЕТЕ СЕ ОД ОНИЕ КОИ ГО 

УБИВААТ ТЕ ЛОТО,  А ДУШАТА НЕ МОЖ АТ,  

Т УК У ОД ОНОЈ КОЈ МОЖЕ И ДУШАТА И 

ТЕ ЛОТО Д А ГИ ПОГ УБИ ВО ПЕКОЛОТ!"

ПРАЗНИК НА ГОЛЕМИТЕ ХРИСТОВИ АПОСТОЛИ

"Кој ќе нè одвои од љубовта Божја: тага ли, неволја 
ли, или гонење, глад ли, или голотија, опасност ли 

или меч?
Христовите апостоли го проповедаа Евангелието 

на правдата, ги запазија Божјите заповеди, 
останаа во љубовта Божја и Бог ги освети со 

Својата вистина. Христос им го предаде Божјото 
слово и светот ги замрази. Еве како го завршија 
земниот живот овие свети, храбри и најкорисни 

луѓе во христијанската и светската историја: 
Андреј - распнат, Петар - распнат наопаку, Јаков 
Заведеев - исечен, Јаков Алфеев - распнат, Јован 

Богослов - чудно упокоен, Филип - распнат, 
Вартоломеј - распнат, одран а потоа исечен; 
апостол Матеј (евангелист) - изгорен, Тадеј - 

распнат, Симон Зилот - распнат, апостол Матиј - 
каменуван и мртов исечен со секира, Павле - 

исечен со меч. 

Д еновиве Македонската 
православна црква ја 
остварува својата света 
должност и ги прос ла-

вува големите проповедници 
на Божјото Слово, синовите на 
Светлоста, очевидците на спа-
сителното дело на Господ 
Исус Христос, славните Хрис-
тови апостоли. Тие се не пре-
сушен извор на нашата света 
вера и сведоци на нашата ма-
кедонска историја. Свети апос-
тол Павле со неговата про по-
вед на Евангелието во Маке-
донија, заедно со Лука, Сила и 
Тимотеј, ја овековечил нашата 
земја, го овековечил нашиот 
народ. "Отвори ново небо за 
Македонија. Го разгоре пла ме-
нот на светоста и меѓу нашиот 
народ".

На 12 јули (по нов кален-
дар) им се оддава почит на го-
лемите Христови апостоли, све-
тите првопрестолни Петар и 
Павле (Петровден), а на 13 ју-
ли се слави Соборот на Два-
наесетте Христови апостоли 
и повторно Свети апостол 
Павле - Павловден. 

Свети апостол Петар, син 
на Јона, брат на Светиот апос-
тол Андреј Првоповиканиот. 
Роден е во градот Витсаида, 
во Светата Земја. Бил сиро ма-
шен рибар. Првото име му би-
ло Симон, но Господ го на ре-
кол Кифа, што значи Петар - 
камен (карпа): "Ти си Петар и 
на тој камен ќе ја изградам 
Црк  вата Своја и вратите на 
пеколот нема да ја надвла де-
ат". Тој прв од учениците со 
силна вера (цврста како ка-
мен), го познал Господ и му 
рекол: "Ти си Христос, Синот 
на Живиот Бог". Горко се каел 
за својот грев што откажал 
дека го познава Исус, кога бил 
предаден од Јуда, но милости-
виот Бог му простил. По не-
говата прва проповед во Еру-
салим се крстиле 3.000 луѓе, а 
по втората проповед - 5.000 
лица. Проповедал во Палес-
тина, Мала Азија, Италија, Или-
рија и други места. Бил наре-
чен апостол на Јудејците, за-
тоа што тој најмногу пропо ве-
дал меѓу Јудејците. Со името 
на Христос правел чуда, ле ку-
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

вал болни. Го воскреснал  де-
војчето Тавита, и за спомен на 
тоа чудо, во Светата Земја е 
изграден манастир, каде што 
поклониците му оддаваат по-
чит на овој Апостол и го про-
славуваат Господ. Свети Петар 
остави две посланија. Преку 
нив остава порака дека хрис-
тијаните како новозаветен Бож -
ји народ треба да врват по 
трагите на Христа: "Но, вие 
сте род избран, царско свеш-
тенство, свет народ, луѓе при-
добиени, за да ги восвестите 
совршенствата на Оној Кој ве 
повикал од темнина во Своја-
та чудна светлина; ...сега сте 
народ Божји; ...сега сте по ми-
лувани". Тој пишува за жртвата 
Христова: "Он не направи 
грев,... Он сам ги изнесе на-
шите гревови на дрвото со 
телото Свое, та за гревовите 
да умреме, а да живееме за 
правдата: преку Неговата ра-
на се исцеливте". Во своето 
Вто  ро послание зборува за 
Божјото ветување: "Но, ние, 
според Неговото ветување, 
оче  куваме ново небо и нова 
земја, на кои ќе настане прав-
да". Беззакониот Ирод го фр-
лил апостолот в затвор, но 
Бож јиот ангел му ги осло бо-
дил рацете од синџирите и тој 
продолжил да го проповеда 
Евангелието. Царот Нерон, во 
Рим го осудил Апостолот Пе-
тар да биде распнат на крст. 
Апостолот ги измолил џела-
тите да го распнат наопаку, 
зашто сметал дека е недос-
тоен да умре како Христос. 
Настрадал во 67 година, во 
исто време со Апостол Павле. 

Свети Апостол Павле се 
родил во градот Тарс во Мала 
Азија. Најпрво се викал Савле. 
Бил учен фарисеј и голем го-
нител на христијаните. На пат 
кон градот Дамаск "наеднаш 
го обзеде светлина од небото" 
од која ослепел, паднал на 
зем  јата и слушнал глас од не-
бото: "Савле, Савле, зошто Ме 
гониш?... Јас сум Исус, Кого Го 
гониш ти". Во Дамаск, Апостол 
Ананије, испратен од Бога, му 
помогнал да прогледа, го крс-
тил и бил наречен Павле. Со 
помош на благодетта на Све-
тиот Дух, Павле сосема се из-
менил и станал силен пропо-
ведник и ревносен бранител 
на Христовата наука. Го про-
поведал христијанството од 
границите на Арабија до Шпа-
нија, а најмногу меѓу незнај-
бошците поради што бил на-
речен апостол на незнај бош-
ците. На многу места тој ја 

организирал Црквата. 
Оставил 14 посланија. Во 

едно од нив зборува: "Кој ќе 
нè одвои од љубовта Божја: 
тага ли, неволја ли или гоне-
ње, глад ли или голотија, опас-
ност ли или меч? Бидејќи си-
гурно знам дека ниту смртта, 
ниту животот, ниту ангелите, 
ниту властите, ниту силите, ни-
ту сегашнината, ниту идни на-
та, ниту височината, ниту дла-
бочината, ниту, пак, некоја  дру -
га работа ќе може да нè од-
дели од љубовта Божја во 
Христа Исуса, нашиот Господ". 
Тој за себе пишува дека е 
"сведок на Христовите стра-
дања и соучесник на славата 
која ќе се открие". 

Христовите апостоли биле 
мачени, фрлени в затвор, но 
не паѓале со духот: "Павле, 
апостол на Исуса Христа по 
волја Божја, ...Да Му благо да-
риме на Бога, Кој секогаш ни 
дава победа во Исуса Христа, 
и преку нас го шири мирисот 
насекаде, по кој Го познаваме 
Самиот Него. Зашто ние сме 
Христов мирис пред Бога за 
оние, кои се спасуваат, и за 
оние, кои гинат; на едните сме 

смртоносен мирис за смрт, а 
на другите животворен мирис 
за живот... Па, така ние сме 
пра теници наместо Христа, ка-
ко Бог да зборува преку нас".

Апостолот Павле го зел со 
себе ученикот Тимотеј и Еван-
гелието го пренеле од Азија 
во Европа. Кога пристигнале 
во Троада, Павле имал виде-
ние: "Преку ноќта имаше Пав-
ле видение: стоеше пред него 
еден човек, Македонец, кој го 
молеше и му велеше: 'Преми-
ни во Македонија и помогни 
ни!'" Веднаш тргнале за Маке-
донија, бидејќи разбрале де-
ка Господ ги повикал таму да 
го проповедаат Евангелието. 
Таму ја крстиле богобојаз ли-
вата Лидија, која поверувала 
во Господа и нејзиното се-
мејство. Свети Павле и него-
вите соработници го пропо-
ведале Евангелието во Маке-
донија, Европа и Азија и во 
други краишта на светот. Ев-
рејските старешини го замра-
зиле апостол Павле, го затво-
риле и го мачеле. Им го пре-
дале на Римјаните и за време 
на владеењето на Нерон тој 
бил исечен со меч.  

Тропарот на Светите апос-
толи Петар и Павле гласи: 
"Првопрестолни меѓу апос то-
лите и учители на Вселената, 
молете Го Владетелот на сите, 
да й даде мир на Вселената, а 
на нашите души - голема ми-
лост".

Собор на Светите двана е-
сет апостоли - Исус избрал 12 
апостоли за да го проповедаат 
Евангелието: "Првиот Симон, 
кого го нарече Петар; па Јаков 
Заведеев и брат му Јован, на 
кои им даде име Воанергес, 
што значи: синови на громот; 
потоа Андреј, Филип, Варто-
ломеј, Матеј, Тома, Јаков Ал-
феев, Тадеј, Симон Кананит и 
Јуда Искариотски, кој и го пре-
даде". (Марко 3, 14-19) Бидејќи 
останале 11 ученици, избран 
бил дванаесеттиот - Матиј. 

Христовите апостоли го 
про поведале Евангелието на 
правдата, ги запазиле Божјите 
заповеди, останале во љу бов-
та Божја и Бог ги осветил со 
Својата вистина. Христос им 
го предал Божјото слово и 
светот ги замразил. Еве, како 
го завршиле земниот живот 
овие свети, храбри и најко-
рисни луѓе во христијанската 
и во светската историја: Ан-
дреј - распнат; Петар - распнат 
наопаку; Јаков Заведеев - исе-
чен; Јаков Алфеев - распнат; 
Јован Богослов - чудно упо-
коен; Филип - распнат; Вар-
толомеј - распнат, одран а 
потоа исечен; апостол Матеј 
(евангелист) - изгорен; Тадеј - 
распнат; Симон Зилот - расп-
нат; апостол Матиј - каме-
нуван и мртов исечен со се-
кира; Павле - исечен со меч. И 
последните моменти од нив-
ниот живот Христовите уче-
ници биле поткрепувани од 
зборовите на Својот Учител 
Господ Исус Христос: "И не 
плашете се од оние кои го 
убиваат телото, а душата не 
можат да ја убијат; туку бојте 
се од Оној, Кој може и душата 
и телото да ги погуби  во 
пеколот!" (Мат. 10, 28) Делата 
на светите апостоли се живи и 
траат заедно со Изворот на 
животот, со Бога. Христовите 
апостоли умреа маченички за 
да станат учесници на вечната 
Божја слава и вечно да живеат 
со Пресвета Троица. 
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