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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, 

Вартоломеј, Матеј, 
Тома, Јаков Алфеев, 

Тадеј, Симон Кананит и 
Јуда Искариотски, кој 
и го предаде". Бидејќи 
останале 11 ученици, 

избран е дванаесеттиот 
- Матеј.

Пишува: 
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

`

ПРАЗНИК НА ГОЛЕМИТЕ ХРИС       ТОВИ АПОСТОЛИПРАЗНИК НА ГОЛЕМИТЕ ХРИС  

"НИЕ СМЕ ПР   АТЕНИЦИ НАМЕСТО"НИЕ СМЕ ПР 

Првопрестолни меѓу апос-
толите и учители на Все-
лената, молете Го Вла-

детелот на сите, да й даде мир 
на Вселената, а на нашите души - 
голема милост". (Тропар на 
празникот)

На 12 јули (по нов календар) 
им се оддава почит на го ле ми-
те Христови Апостоли, светите 
првопрестолни Петар и Павле 

"ХРИС ТА,  БОГ    ЗБОРУВА ПРЕКУ НАС!"ХРИС ТА,  БОГ  "

(Петровден), 
а на 13 јули се 

слави Со бо рот 
на Дванаесетте 
Христови Апос-
толи и пов тор-
но Свети Апос-
тол Павле - 

Павловден. 
Д е н о в и в е , 

М а к е д о н с к а т а 
пра вославна црква 

ја остварува својата 
света должност и ги 

прославува големите 
проповедници на Бож-

јото Слово, синовите на 
Светлоста, очевидците на спа-

сителното дело на Господ Исус 
Христос, Големите Христови 
апостоли. Тие се непресушен 
извор на нашата света вера и 
сведоци на нашата македонска 
историја. Свети Апостол Павле 
со својата проповед на Еван ге-
лието во Македонија, заедно 
со Лука, Сила и Тимотеј, ја ове-
ковечил нашата библиска зем-
ја, го овековечил нашиот народ. 

"Отвори ново небо за Ма ке-
донија. Го разгоре пламенот на 
светоста и меѓу нашиот народ".

Свети Апостол Петар, син 
на Јона, брат на Светиот Апос-
тол Андреј Првоповиканиот. 
Роден е во градот Витсаида, во 
Светата Земја. Бил сиромашен 
рибар. Првото име му било Си-
мон, но Господ го нарекол Кифа, 
што значи Петар - камен (кар-
па): "Ти си Петар и на тој камен 
ќе ја изградам Црквата Своја и 
вратите на пеколот нема да ја 
надвладеат". Тој прв од уче ни-
ците со силна вера (цврста како 
камен), 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 изда-
ден од Јуда, но милостивиот 
Бог му простил. По неговата 
прва проповед во Ерусалим се 
крстиле 3.000 луѓе, а по вто ра-
та проповед 5.000 луѓе. Про по-
ведал во Палестина, Мала Ази-
ја, Италија, Илирија и на други 
места. Бил наречен апостол на 
Јудејците, затоа што најмногу 
проповедал меѓу Јудејците. Со 
името на Христос правел чуда, 
лекувал болни. Го воскреснал 
девојчето Тавита, и за спомен 
на тоа чудо, во Светата Земја е 
изграден манастир, каде покло    -
ниците му оддаваат почит на 

овој Апостол и го прославуваат 
Господ. Свети Петар ни остави 
две посланија. Преку нив оста-
ва порака дека христијаните 

како новозаветен Божји народ 
треба да врват по трагите на 
Христа: "Но, вие сте род из бран, 
царско свештенство, свет на-

СВЕТИТЕ ПРВОПРЕСТОЛНИ СВЕТИТЕ ПРВОПРЕСТОЛНИ 
АПОСТОЛИ ПЕТАР И ПАВЛЕАПОСТОЛИ ПЕТАР И ПАВЛЕ

`

"Koj }e nåe  odvoi od qubovta Bo`ja: taga li, 
nevolja li, ili gonewe, glad li, ili golotija, 
opasnost li ili me~? Bidej}i sigurno znam deka 
nitu smrtta, nitu `ivotot, nitu angelite, nitu 
vlastite, nitu silite, nitu sega{ninata, nitu 
idninata, nitu viso~inata, nitu dlabo~inata nitu, 
pak, nekoja druga tvar }e mo`e da ne oddeli od 
qubovta Bo`ja vo Hrista Isusa, na{iot Gospod".
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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 ХРИСТОСПРАЗНИК НА ГОЛЕМИТЕ ХРИС       ТОВИ АПОСТОЛИ  ТОВИ АПОСТОЛИ

"НИЕ СМЕ ПР   АТЕНИЦИ НАМЕСТОАТЕНИЦИ НАМЕСТО
"ХРИС ТА,  БОГ    ЗБОРУВА ПРЕКУ НАС!ЗБОРУВА ПРЕКУ НАС!""

род, луѓе придобиени, за да ги 
восвестите совршенствата на 
Оној, Кој ве повикал од тем ни-
на во Својата чудна светлина; 
... сега сте народ Божји; ... сега 
сте помилувани". Тој  пишува 
за жртвата Христова: "Он не 
направи грев,... Он сам ги из-
несе нашите гревови на др во-
то со телото Свое, та за гре-
вовите да умреме, а да жи вее-
ме за правдата: преку Неговата 
рана се исцеливте". Во своето 
Второ Послание зборува за Бож -
јото ветување: "Но ние, спо ред 
Неговото ветување, очекуваме 
ново небо и нова земја, на кои 
ќе се настане правда". Безза-
кониот Ирод го фрлил апос-
толот во затвор, но Божјиот 
ангел му ги ослободил рацете 
од синџирите и тој продолжил 
да го проповеда Евангелието. 
Царот Нерон во Рим го осудил 
Апостолот Петар да биде расп-
нат на крст. Апостолот ги измо-
лил џелатите да го расп нат на-
опаку, зашто сметал дека е не-
достоен да умре како Хрис тос. 
Настрадал во 67 година, во исто 
време со Апостол Павле. 

Свети Апостол Павле се ро-
дил во градот Тарс во Мала Ази-
ја. Прво се викал Савле. Бил 
учен фарисеј и голем гонител 
на христијаните. На пат кон гра-
дот Дамаск "наеднаш го обзеде 
светлина од небото" од која 
ослепел, паднал на земјата и 
слушнал глас од небото: "Сав-
ле, Савле, зошто Ме гониш?... 

Јас сум Исус, Кого Го гониш ти". 
Во Дамаск, Апостол Ананије, 
ис пратен од Бога, му помогнал 
да прогледа, го крстил и е на-
речен Павле. Со помош на бла-
годетта на Светиот Дух, Павле 
сосема се променил и станал 
силен проповедник и рев но сен 
бранител на Христовата нау ка. 
Го проповедал христијанството 
од границите на Арабија до 
Шпанија, а најмногу меѓу не-
знај бошците поради што бил 
наречен апостол на незнај бош-
ците. На многу места ја орга-
низирал Црквата. 

Ни оставил 14 посланија. Во 

едно од нив зборува: "Кој ќе нè 
одвои од љубовта Божја: тага 
ли, неволја ли, или гонење, 
глад ли, или голотија, опасност 
ли или меч? Бидејќи сигурно 
знам дека ниту смртта, ниту 
животот, ниту ангелите, ниту 
властите, ниту силите, ниту 

сегашнината, ниту иднината, 
ниту височината, ниту дла бо-
чината, ниту, пак, некоја  друга 
твар ќе може да нè оддели од 
љубовта Божја во Христа Ису-
са, нашиот Господ". Тој за себе 
пишува дека е "сведок на Хрис-
товите страдања и соучесник 
на славата која ќе се открие". 

Христовите апостоли биле 
мачени, фрлени во затвор, но 
не паѓале со духот: "Павле, 
апостол на Исуса Христа по 
волја Божја, ... Да Му бла го 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 

пратеници наместо Христа, како 
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 видение: 
"Преку ноќта имаше Павле ви-
дение: стоеше пред него еден 
човек, Македонец, кој го мо ле-
ше и му велеше: 'Премини во 
Македонија и помогни ни!'" 
Вед наш тргнале за Македонија, 
бидејќи разбрале дека Господ 
ги повикал таму за да го про-
поведаат Евангелието. Таму ги 
крстиле богобојазливата Ли-

дија, која поверувала во Гос-
пода и нејзиното семејство. 
Свети Павле и неговите сора-
ботници го проповедале Еван-
гелието во Македонија, во Ев-
ропа и во Азија, како и во дру-
ги краишта на светот. Евреј-
ските старешини го замразиле 
Апостол Павле, го затвориле и 
го мачеле. Им го предале на 
Римјаните и за време на вла-
деењето на Нерон, тој бил исе-
чен со меч.  

Собор на Светите Дванаесет 
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 ло-
меј, Матеј, Тома, Јаков Алфеев, 
Тадеј, Симон Кананит и Јуда 
Искариотски, кој и го предаде". 
(Марко 3, 14-19) Бидејќи оста-
нале 11 ученици, избран е два-
наесеттиот - Матиј. 

Христовите апостоли го про-
поведале Евангелието на прав -
дата, ги запазиле Божјите за-
поведи, останале во љубовта 
Божја и Бог ги осветил со Сво-
јата вистина. Христос им го 
пре дал Божјото слово и светот 
ги замразил. Еве како го завр-
шиле земниот живот овие све-
ти, храбри и најкорисни луѓе 
во христијанската и светската 
историја: Андреј - распнат, Пе-
тар - распнат наопаку, Јаков 
Заведеев - исечен, Јаков Ал-
феев - распнат, Јован Богослов 
- упокоен чудно, Филип - расп-
нат, Вартоломеј - распнат, од-
ран па исечен; апостол Матеј 
(евангелист) - изгорен, Тадеј - 
распнат, Симон Зилот - расп-
нат, апостол Матиј - каменуван 
и мртов исечен со секира, Пав-
ле - исечен со меч. 

"Пазете се од луѓето, зашто 
тие ќе ве предадат на судовите, 
и по синагогите нивни ќе ве 
бијат. И ќе ве одведат пред уп-
равници и цареви заради Мене, 
за да сведочите пред нив и 
пред незнајбошците... и ќе би-
дете замразени од сите заради 
Моето име, но кој претрпи до 
крај, ќе биде спасен", им збо-
рувал Господ Исус Христос на 
Своите Дванаесет Апостоли. 
(Мат. 10, 17-18, 22)

Делата на светите апостоли 
се живи и траат заедно со Из-
ворот на животот, со Бога. 


