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"

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

ГОЛЕМИТЕ ХРИСТОВИ АПОСТОЛИ ТОМА И ЈАКОВ АЛФЕЕВ

"БОЛНИ ЛЕК УВА ЈТЕ,  ЛЕПРОЗНИ 
И С Ч И С Т У В А Ј Т Е ,  М Р Т В И  

В О С К Р Е С Н У В А Ј Т Е ,  Б Е С О В И  
П Р О ГО Н У В А Ј Т Е ! "

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

"Дај го прстот свој овде и види ги 
рацете Мои; дај ја раката своја и 

стави ја во ребрата Мои; и не биди 
неверлив, но верлив!" Св. апостол 

Тома го видел воскреснатиот Христос, 
ги допрел животодавните Негови 

ребра, лично се уверил дека Христос 
воскреснал и дека е жив, и радосно 

извикал: "Господ мој и Бог мој!" А 
Исус Му рекол: "Тома, Ти поверува, 

оти Ме виде;  блажени се оние, кои не 
виделе, а поверувале".

Светиот апостол Јаков, син Алфеев: 
"Господ е моја светлина и мое 

спасение: од кого да се плашам? 
Господ е крепост на мојот живот, од 
кого да се плашам?... Срцето мое ги 
повторува Твоите зборови: Барај го 

лицето Мое; и јас го барам лицето 
Твое, Господи".

И кога ги повика Своите 
дванаесет ученици, им 
даде власт над не чис-

тите духови, да ги прого ну-
ваат и да лекуваат секаква бо-
лест и секаква немоќ. А ими-
њата на дванаесетте апос то-
ли се овие: првиот Симон, на-
речен Петар, и Андреј, негов 
брат; Јаков Заведеев и Јован, 
неговиот брат; Филип и Вар-

толомеј, Тома и Матеј мит ни-
кот, Јаков Алфеев и Левиј, 
наречен Тадеј, Симон Ка на-
нит и Јуда Искариот, кој и Го 
предаде". Ова се дванаесетте 
Христови ученици кои Тој ги 
овластил, ги испратил и им 
заповедал, зборувајќи: "По пат 
кон незнајбошци не одете и 
во самарјански град не вле-
гувајте; а одете најмногу при 
изгубените овци на Израи-
левиот дом; И одејќи, пропо-
ведајте и кажувајте дека се 
приближи царството небес-
но; болни лекувајте, леп роз-
ни исчистувајте, мртви вос-
креснувајте, бесови прого ну-
вајте! Бесплатно добивте, бес-
платно давајте!... Чувајте се 
од луѓето, зашто тие ќе ве 
предадат на судовите, и по 
нивните синагоги ќе ве бијат. 
И ќе ве одведат пред уп рав-
ници и цареви заради Мене, 
за да сведочите пред нив и 

пред незнајбошците... И ќе 
предаде брат брата си на 
смрт, и татко - чедото свое; и 
ќе станат деца против роди-
телите и ќе ги убијат; и ќе 
бидете омразени од сите за-
ради Моето име, но кој пре-
трпи до крај, ќе биде спасен". 
(Мат. 10, 1-8, 17-18, 21-22) 

Христовите апостоли, ту-
ка на земјата, со својот живот 

го прифатиле и го потврдиле 
Божјиот повик на светост и 
совршенство.

Пресвета Троице, три пла-
мена сило, светлост и спа се-
ние, "љубов од еден ист оган", 
Ти ги воздигнуваш луѓето до 
небесниот Престол. 

ЧУДА

Свети апостол Тома е во 
Бога вечно жива личност. Тој 
навистина го љуби Бога, и си-
те негови подвизи, сите не-
гови дела биле плод на таа 
неизмерна љубов. Бог го удос-
тоил да биде еден од Два на-
есетте Христови апостоли, го-
лем сведок за вистините на 
Божјите дела и вечен чу вар 
на Христовата наука. 

Тома е еврејски збор и 
значи "близнак". Се родил во 

галилејскиот град Панеада. 
Го проповедал Светото Еван-
гелие во Индија, а потоа во 
Мелиапор (град во Ин дос-
тан). Со името Божјо вршел 
необични чуда. Св. Еван ге-
лист Јован нè известува дека 
Господ Исус Христос по Свое-
то воскресение й се јавил на 
Марија Магдалина, па на еди-
наесетте ученици. Застанал 

среде нив и им рекол: "Мир 
вам!" Им ги покажал рацете, 
нозете и ребрата Свои, и 
повторно им рекол: "Мир 
вам! Како што Ме испрати 
Отецот, така и Јас ве ис пра-
ќам... Примете Дух Свети!" 
Но, Тома не бил со нив кога 
дошол Христос. Тие му рекле: 
"Го видовме Господа". Се раз-
горела Божествената љубов 
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

"Дури не ги видам раните од клинците на 
рацете Негови, и не го ставам прстот свој во 
раните од клинците, и не ја ставам раката своја 
во ребрата Негови, нема да поверувам!"

СВЕТИ АПОСТОЛ ТОМА СЕ ДОПИРА ДО СВЕТИ АПОСТОЛ ТОМА СЕ ДОПИРА ДО 
РЕБРОТО ХРИСТОВО ПО ВОСКРЕСЕНИЕТОРЕБРОТО ХРИСТОВО ПО ВОСКРЕСЕНИЕТО

во срцето на светиот апостол 
Тома, но тој лично сакал да се 
увери за Христовото вос кре-
сение: "Дури не ги видам ра-
ните од клинците на рацете 
Негови, и не го ставам прстот 
свој во раните од клинците, 
и не ја ставам раката своја во 
ребрата Негови, нема да по-
верувам", тој им зборувал на 
апостолите. 

По осум дена Христовите 
ученици повторно биле соб-
рани, и Тома со нив. Тогаш 
дошол Исус, застанал меѓу 
нив и рекол: "Мир вам!" По-
тоа му рекол на Тома: "Дај го 
својот прст овде и види ги 
рацете Мои;  дај ја раката сво ја 
и стави ја во ребрата Мои; и 
не биди неверлив, но вер-
лив!" Св. апостол Тома го ви-
дел воскреснатиот Христос, 
ги допрел Неговите живото-
давни ребра, лично се уве-
рил дека Христос воскреснал 
и е жив, и радосно извикал: 
"Господ мој и Бог мој!" А Исус 
Му рекол: "Тома, Ти поверува, 
оти Ме виде; блажени се оние, 
кои не виделе, а поверувале". 
Преку сомневањето на свети 
апостол Тома за Христовото 
воскресение, се доби пот вр-
да за тој најнеобичен и нај-
спасоносен настан во исто ри-
јата на човештвото. "Христос 
навистина воскресна и им се 
јави на учениците не како 
привидување и не во некое 
друго тело, туку во она ис-
тото во кое настрада заради 
нашето спасение". И по Хрис-
товото вознесение и симну-
вање на Светиот Дух над 
апостолите, Господ му се ја-
вил на Тома за да го про по-
веда Евангелието во Индија. 
Тогаш настанало Успение на 
Пресвета Богородица. Сите 
апостоли, од разни страни 
на светот, биле пренесени во 
Ерусалим, кон одарот на  Бо-
городица. Но, Тома не дошол 
на самиот ден на погребот на 
Богопрославеното тело на 
Преблагословената, Пресве та 
и Пречиста Богородица. При с-
тигнал третиот ден по Неј-
зиното Успение. За Тома да й  
се поклони, апостолите ре-
шиле да го отворат гробот. 
Меѓутоа, "кога го отворија 
гробот тие не го најдоа те-
лото, туку само една плаш-
таница...". Значи, Мајката 

Божја, како и Нејзиниот Син, 
на третиот ден воскреснала, 
и со телото била вознесена 
на небото. Тома, со своето за-
доцнување на погребот на 
Мајката Божја, пред светот 
"го откри чудесното про сла-
вување на Мајката Божја". Тој 
во Индија основал Црква и 
многу луѓе поверувале во 
Бога.

ПРОПОВЕД

Тома го проповедал Христа 
во Каламидските краеви, ка-
де владеел царот Муздиј. Во 
Христа поверувала царицата 
Тертијана, сопруга на царот 

Муздиј, како и нејзината сес-
тра Мигдонија. Апостолот ги 
крстил. Во Христа поверувал 
и Азан, царскиот син, и бил 
крстен. Но, царот Муздиј доз-
нал за сè ова, и Тома го фрлил 
в затвор. Потоа тој бил изве-
ден на суд пред царот. Царот 
го прашал: "Кој си ти, роб или 
слободен?" Тома му одго во-
рил: "Роб сум на Оној над кој 
ти немаш власт... Мој гос по-
дар е Господ на небото и на 
земјата, Бог и Создател на 
секое творение... Тој ме ис-
прати да го проповедам Не-

го вото свето Име и да ги об-
раќам луѓето од заблуда...". 
По наредба на незнајбожниот 
цар, апостолот со боси нозе 
го поставиле на вжештени 
же  леза, па во вжештена печ-
ка, но останал жив и непо-
вреден. Во присуство на апос-
толот, идолот се растопил. 
Царот им го предал Тома на 
своите пет војници и им за-
поведил да го одведат на 
гората и со копја да го избо-
дат. Петте војници го пробо-
деле апостолот со пет копја. 
Св. апостол Тома, како и Хрис-
тос, на телото добил пет лути 
(жестоки, остри) рани и ду-
шата ја предал во рацете на 
својот Господ. Добриот вој-
ник на Исус Христос, облечен 

во оклопот на љубовта и ве-
рата и "шлемот на надежта за 
спасение", не отстапил од 
вис тината и останал вечен 
син на Светлината. Петте 
убиј ци со петте копја, си но-
вите на ноќта, останаа вечни 
синови на темнината. 

Царскиот син Азан - ѓа ко-
нот, и свештеникот Сифор, 
чесно го сохраниле неговото 
свето тело. По неколку го-
дини се разболел царскиот 
син и бил излекуван по мо-
литвите на царот кон Господ 
и свети Тома. Царот пове ру-

вал и бил крстен. На местото 
каде што било сохрането те-
лото на апостолот, наста ну-
ваат чуда. Апостолот се сла-
ви на 6.10/19.10. 

Свети апостол Јаков Ал фе-
ев - На 22 октомври Све тата 
православна црква го прос-
лавува светиот апостол Ја-
ков, син Алфеев и еден од 
Дванаесетте големи апос то-
ли, родениот брат на апос-
толот и евангелист Матеј. Тој 
е вистински сведок на збо ро-
вите и на чудата Госпо дови, 
сведок на Неговото стра  да-
ње, воскресение и возне се-
ние. По слегувањето на Све-
тиот Дух на Педесетница, апос-
толот го проповедал Хрис-
товото Евангелие во Елефте-
ро пол и во околните места. 
Со името на Господа го ра-
зурнал идолопоклонството, 
ги изгонувал демоните од 
луѓето и лекувал секаква бо-
лест. Со голема ревност ја 
сеел Христовата наука и во 
Египет, каде што и настрадал 
за својот Спасител (во градот 
Острацин). Бил распнат на 
крст од незнајбошците и ста-
нал жител на Небесното цар-
ство, за бесмртно да царува 
со Царот на славата. Тој стра-
дал, зашто знаел во Кого по-
верувал. 

Но, Божјата цврста основа 
стои непоколебливо, имајќи 
го овој печат: "Ги позна Гос-
под своите". Распнат на крс-
тот, апостолот го повикувал 
Господ од чисто срце, а Гос-
под го укрепил, го спасил од 
беззакониците и го зачувал 
за Своето Небесно Царство. 
Неговите последни мисли би-
ле упатени кон Бога: "Господ 
е моја светлина и мое спа-
сение: од кого да се плашам? 
Господ е крепост на мојот 
живот, од кого да се пла-
шам?... Срцето мое ги повто-
рува Твоите зборови: Барај 
го лицето Мое; и јас го барам 
лицето Твое, Господи". (Псал. 
26, 1, 2, 8) Апостолот, овенчан 
со слава и чест, остана како 
пример во словото, духот, 
животот, љубовта, верата и 
чистотата. 


