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"Свети Јован 
Евангелист,...
Млад беше 

кога љубовта 
Исусова силно го згреа.

Тој љубовта ја 
проповедал...

До престолот на 
Вишниот Бог

Со љубовта се воздигнал.
Со љубов тој пораснал

Како планина 
белоснежна - 

Син на громовите,
Пророк страшен,

Иако со срце кротко, 
нежно". (Монах Тадиј, 

1984 год.)

Пишува: 
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

СВЕТИ АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИС         Т ЈОВАН БОГОСЛОВ СВЕТИ АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИС   
И НЕГОВОТО УПОКОЕНИЕИ НЕГОВОТО УПОКОЕНИЕ

" З А П ОМ Н Е Т Е  ЈА  И    П Р О П О В Е Д А Ј Т Е  ЈА" З А П О М Н Е Т Е  ЈА  И    

П Р В АТА  И  Н А Ј ГЛ А В    НАТА ЕВАНГЕ ЛСК А П Р В АТА  И  Н А Ј ГЛ А В  
ЗАПОВЕ Д -  ЗАПОВЕ   Т ТА  З А  ЉУ Б О В ТАЗАПОВЕ Д -  ЗАПОВЕ  "  

Свети Јован Богослов е 
еден од дванаесетте 
Хрис тови апостоли, кому 

Господ му ги открил најго ле-
мите тајни. Бил син на ри ба-
рот Заведеј и на Саломија, ќер-
ката на Јосиф, старателот на 
Света Богородица. Тој бил по-
викан од Господ Исус и оста-
вајќи ги својот татко и мре-
жите рибарски, тргнал со сво-
јот брат Јаков по Христа. И 

оттогаш, 
н и к о г а ш 

по веќе не 
се оддале чу-

вал од Госпо-
да, сè до кра-
јот на својот 
живот. Бил 
при сутен на 
Тајната ве че-
ра на Господ 

со учениците 
и ја ставил гла-

вата на градите 
Исусови. Тој е на ре-

чен Љубениот Хрис-
тов ученик. Со Петар 

и со Јаков присус тву-
вал на воскресението на 

ќерката Јаирова. Присуству-
вал и на Преображението 
Гос подово и на Христовото 
распнување. Кога другите 
уче ници од страв од Јудеј-
ците, го оставиле Распнатиот 
Господ, Јован и тогаш не го 
напуштил.

Сосема близу до Крстот 
стоеле Божјата Мајка и Свети 
Јован Богослов и длабоко во 
себе ги чувствувале прет смрт-
ните маки кои станувале ужас-
ни. По препорака на Господа, 
тој, по физичката смрт на Гос-

Успеал од темел да го раз-
ниша незнајбоштвото. Затоа 
незнајбошците го врзале и 
го испратиле во Рим, кај не-
знај божниот цар Дометијан. 
Царот наредил во негово 
при суство да го мачат и да го 

под, й бил како син на Пре-
света Дева Марија и ја чувал 
до нејзиното успение. По ус-
пението на Божјата Мајка, Јо-
ван, со својот ученик Прохор, 
заминал на проповед на Све-
тото Евангелие во Мала Ази-
ја. Најмногу престојувал во 
градот Ефес.

Неговата проповед била 
вдахновена и придружена со 
чуда, така што тој многумина 
обратил во христијанството. 

"Zemete zemja, 

mojata majka i pokrijte 

me so nea".

тепаат. Му дале најсилен от-
ров, го испил, но тој не му 
наштетил. Го ставиле во зо-
вриено масло, но и тоа не му 
наштетило. Тогаш царот се ис-
плашил и сметајќи дека тој 
човек е бесмртен, го испра-
тил во прогонство, на остро-
вот Патмос. Но, и на овој ос-
тров Свети Јован Богослов 
Му служел на Бога. Успеал да 
привлече многумина во хрис-
тијанската вера, со неговите 

НА РАСПЕТИЕТО ХРИСТОВО - НА РАСПЕТИЕТО ХРИСТОВО - 
БОГОРОДИЦА СО СВЕТИ ЈОВАН БОГОСЛОВБОГОРОДИЦА СО СВЕТИ ЈОВАН БОГОСЛОВ
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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 ХРИСТОС
СВЕТИ АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИС         Т ЈОВАН БОГОСЛОВ   Т ЈОВАН БОГОСЛОВ 
И НЕГОВОТО УПОКОЕНИЕ

" З А П ОМ Н Е Т Е  ЈА  И    П Р О П О В Е Д А Ј Т Е  ЈАП Р О П О В Е Д А Ј Т Е  ЈА   

П Р В АТА  И  Н А Ј ГЛ А В    НАТА ЕВАНГЕ ЛСК А НАТА ЕВАНГЕ ЛСК А 
ЗАПОВЕ Д -  ЗАПОВЕ   Т ТА  З А  ЉУ Б О В ТАТ ТА  З А  ЉУ Б О В ТА ""   

мудри зборови и чуда и ја 
утврдил црквата Божја.

Како прогонет од царот 
До метијан на островот Пат-
мос, ги напишал своето Еван-
гелие и Откровението.

За време на царот Нерв, 
кој им дал слобода на затво-
рениците, Јован повторно за-
минал во Ефес. Тука успеал 
да го утврди своето порано 
почнато дело.

Но, кога остарел немал 

сила да ја проповеда речта 
Божја, ниту во околината на 
Ефес. Блажениот Јероним збо-
рувал: "Кога светиот апостол 
станал веќе толку немоќен, 

што учениците го носеле в 
црква, и тој немал сила да 
зборува долги поуки, тогаш 
тој своите беседи ги сведувал 
на тоа што постојано ја пов-
торувал пораката, корисна за 
сите луѓе во светот: 'Да ја за-
помнат и да ја проповедаат 
првата и најглавната еван-
гелска заповед - заповетта 
за љубовта'".

А кога еднаш учениците 
го прашале зошто постојано 
тоа им го повторува, тој од-
говорил: "Ова е Господова за-
повед, и ако живеете според 
неа, тоа е доволно".

Во тоа време, тој бил един-
ствениот апостол - очевидец 

ците да ископаат гроб во вид 
на Крст. Ги бакнал, упатил по-
следни молитви кон Бога и 
им рекол: "Земете земја, мо-
јата мајка и покријте ме со 
неа". Жив легнал во гробот и 
бил погребен. Подоцна кога 
христијаните го отвориле 
гро бот во него не го нашле 
телото на Јован, но секоја го-
дина на 8 мај од неговиот свет 
гроб излегува некаков ситен 
прав, со пријатен мирис и ле-
ковито дејство.

Големиот апостол и еванге-
лист, девственикот и возљу-
бениот Христов ученик Све-
ти Јован Богослов, по долги-
от и многу плоден живот на 

земјата, се преселил кај сво-
јот Господ за мирно да цару-
ва покрај Него, низ сите ве-
кови.

Упокоението на Свети Јо-
ван Богослов се празнува на 
9 октомври според новиот 
календар (26.9. по стар ка-
лендар).

А, на 21 мај по нов кален-
дар (8 мај по стар календар) 
се спомнува исцелителниот 
прав, кој на чудесен начин 
излегувал од неговиот гроб. 
На 8 мај секоја година се 
крева некој прав од неговиот 
гроб, од кој се исцелуваат 
болни од разни болести.

На 9 октомври во манас ти-
рот "Свети Јован Канео" (по-
светен на Свети Јован Бого-
слов, како и во манастирите 
во државава и во дијаспората 
ќе се одржи голема свече ност 
во чест на силниот Христов 
апостол и евангелист Свети 
Јован Богослов.

"Ova e Gospodova 

zapoved, i ako `iveete 

spored nea, toa e 

dovolno".

на Господ, бидејќи сите оста-
нати апостоли веќе биле по-
чинати. Целиот христијански 
свет знаел дека Свети Јован 
му бил најмилиот ученик на 
Господ Исус Христос.

Тој е еден од најверните 
Христови апостоли и еван ге-
листи, кој се упокоил на чу-
ден начин, кога имал повеќе 
од 100 години. Заедно со свои-
те 7 ученици излегол надвор 
од Ефес. Им рекол на уче ни-
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