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Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

" Н И Е  С М Е  П РАТ    ЕНИЦИ МЕС ТО ХРИС ТА," Н И Е  С М Е  П РАТ  

"Првопрестолни меѓу 
апостолите и учители 

на Вселената, молете Го 
Владетелот на сите, да й 
даде мир на Вселената, а 
на нашите души - голема 

милост". 
"Македонијо, 
Македонијо, 

Македонијо, избрана од 
Господа земјо, прво зрно 

на надежта... Мајко на 
Првата црква". 

еновиве Маке дон ска-
та православна црква 
ја остварува својата 
све  та должност и ги 

прославува големите пропо-
ведници на Божјото Слово, 
синовите на Светлоста, оче-
вид ците на спасителното дело 
на Господ Исус Христос, Голе-
мите Христови апостоли. Тие 
се непресушен извор на на-
шата света вера и сведоци на 
нашата македонска историја. 
Свети Апостол Павле со сво-
јата проповед на Евангелието 
во Македонија, заедно со Лука, 
Сила и Тимотеј, ја овековечил 
нашата библиска земја, го ове-

К АКО БОГ Д А З   Б О Р У В А  П Р Е К У  Н А С "К АКО БОГ Д А З 

ковечил на-
ши от народ. 
Отвори ново 
небо за Маке-
донија. Го 
раз горе пла-
ме нот на све-

тос та и меѓу 
нашиот народ: 

"Македонијо, Ма ке-
донијо, Маке до ни јо, 

избрана од Господа 
земјо, прво зрно на 

на дежта... Мајко на Пр-
вата црква". (Се мисли во 

Европа и на Балканот.)
На 12 јули им се оддава 

почит на големите Христови 
Апостоли, светите прво прес-
толни Петар и Павле (Пет ров-
ден), а на 13 јули се слави Со-
борот на Дванаесетте Хрис-
тови Апостоли и повторно 
Свети Апостол Павле-Пав лов-
ден.

"Првопрестолни меѓу апос-
толите и учители на Все ле-
ната, молете Го Владетелот на 
сите, да й даде мир на Все-
лената, а на нашите души - 
голема милост". (тропар на 
празникот Петровден)

Свети Апостол Петар, син 
на Јона, брат на Светиот Апос-
тол Андреј Првоповиканиот. 
Роден е во градот Витсаида, 
во Светата Земја. Бил сиро-
машен рибар. Првото име му 
било Симон, но Господ го на-
рекол Кифа, што значи Петар 
- камен (карпа): "Ти си Петар и 
на тој камен ќе ја изградам 
Црквата Своја и вратите на 
пеколот нема да ја над вла-
деат". 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 издаден од Јуда, но ми-
лостивиот Бог му простил. По 
неговата прва проповед во 
Еру салим се крстиле 3.000 
луѓе, а по втората проповед 
5.000 луѓе. Проповедал во Па-
лестина, Мала Азија, Италија, 
Илирија и на други места. Бил 
наречен апостол на Јудејците, 
затоа што најмногу пропо ве-
дал меѓу Јудејците. Со името 
на Христос правел чуда, ле-
кувал болни. Го воскреснал 
де војчето Тавита, и за спомен 

на тоа чудо, во Светата Земја 
е изграден манастир, каде по-
клониците му оддаваат почит 
на овој Апостол и го про-
славуваат Господ. Свети Пе-
тар ни остави две посланија. 
Преку нив остава порака дека 
христијаните како новозаве-
тен Божји народ треба да вр-
ват по трагите на Христа: "Но, 

вие сте род избран, царско 
свештенство, свет народ, луѓе 
придобиени, за да ги восвес-
тите совршенствата на Оној 
Кој ве повикал од темнина во 
Својата чудна светлина; ...сега 
сте народ Божји; ...сега сте 
помилувани". Тој ни пишува 
за жртвата Христова: "Тој не 
направи грев,... Тој сам ги из-
несе нашите гревови на др-
вото со телото Свое, та за гре-
вовите да умреме, а да живее-
ме за правдата: преку Него-
вата рана се исцеливте". 

Во своето Второ Послание 
зборува за Божјото ветување: 
"Но, ние, според Неговото ве-

тување, очекуваме ново небо 
и нова земја, на кои ќе се 
настане правда". Беззакониот 
Ирод го фрлил апостолот в 
затвор, но Божјиот ангел му 
ги ослободил рацете од вери-
гите и тој продолжил да го 
проповеда Евангелието. Ца-
рот Нерон, во Рим го осудил 
Апостол Петар да биде расп-

ПРАЗНИК НА ГОЛЕМИТЕ ХРИС         ТОВИ АПОСТОЛИ ПРАЗНИК НА ГОЛЕМИТЕ ХРИС   
- ПЕТРОВДЕН И ПАВЛОВДЕН- ПЕТРОВДЕН И ПАВЛОВДЕН

`

`

"Koj }e ne odvoi od qubovta 
Bo`ja: taga li, nevolja li, ili 
gonewe, glad li, ili golotija, 
opasnost li ili me~? Oti 
sigurno znam deka ni smrtta, 
ni `ivotot, ni angelite, 
ni vlastite, ni silite, ni 
sega{nosta, ni idninata, ni 
viso~inata, ni 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

" Н И Е  С М Е  П РАТ    ЕНИЦИ МЕС ТО ХРИС ТА,ЕНИЦИ МЕС ТО ХРИС ТА,

Чудата на манастирот 
"Си Свети" се бројни за: 

исцеление, имање пород, 
одржување во живот, среќа, 
радост и сл.  

МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" 
("СИТЕ СВЕТИИ")

Манастирот "Си Свети" 
има огромно културно и 
историско значење, тоа е 
свето место на многу чуда. 

www.sisveti.com.mk

К АКО БОГ Д А З   Б О Р У В А  П Р Е К У  Н А С "Б О Р У В А  П Р Е К У  Н А С "

нат на крст. Апостолот ги из-
молил џелатите да го распнат 
наопаку, зашто сметал дека 
е недостоен да умре како 
Хрис тос. Настрадал во 67 го-
ди на, во исто време со Апос-
тол Павле. 

Свети Апостол Павле се ро-
дил во градот Тарс во Мала 
Азија. Прво се викал Савле. 

Бил учен фарисеј и голем про-
гонувач на христијаните. На 
пат кон градот Дамаск "наед-
наш го обзеде светлина од 
небото" од која ослепел, пад-
нал на земјата и слушнал глас 
од небото: "Савле, Савле, зош-
то Ме гониш?... Јас сум Исус, 
Кого Го гониш ти". Во Дамаск, 
Апостол Ананије, испратен 
од Бога, му помогнал да про-
гледа, го крстил и е наречен 
Павле. Со помош на благо-
детта на Светиот Дух, Павле 
сосема се променил и станал 
силен проповедник и рев но-
сен бранител на Христовата 
наука. Го проповедал христи-

јанството од границите на 
Ара бија до Шпанија, а нај мно-
гу меѓу незнајбошците пора-
ди што бил наречен апостол 
на незнајбошците. Ја органи-
зирал Црквата на многу места. 

Ни оставил 14 посланија. 
Во едно од нив зборува: "Кој 
ќе нè одвои од љубовта Бож-
ја: тага ли, неволја ли, или 

гонење, глад ли, или голотија, 
опасност ли или меч? Оти си-
гурно знам дека ниту смртта, 
ниту животот, ниту ангелите, 
ниту властите, ниту силите, 
ниту сегашнината, ниту идни-
ната, ниту височината, ниту 
длабочината, ниту, пак, некоја  
друга твар ќе може да нè 
оддели од љубовта Божја во 
Христа Исуса, нашиот Господ". 
Тој за себе напишал 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-
дариме на Бога, Кој секогаш 
ни дава победа во Исуса 
Христа, и преку нас го шири 
мирисот насекаде, по кој Го 
познаваме Самиот Него. Заш-
то ние сме Христов мирис 
пред Бога за оние кои се спа-
суваат, и за оние кои гинат; на 
едните сме смртоносен ми-
рис за смрт, а на другите жи-
вотворен мирис за живот 
...Па, така ние сме пратеници 
место Христа, како Бог да збо-
рува 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: "Пре-
мини во Македонија и помог-
ни ни!" Веднаш тргнале за Ма-
кедонија, бидејќи разбрале 
дека Господ ги повикал таму 
за да го проповедаат Еван-
гелието. Таму ја крстиле бого-
бојазливата Лидија, која по-
верувала во Господа и неј-
зиното семејство. Свети Пав-
ле и неговите соработници го 
проповедале Евангелието во 
Македонија, Европа и Азија и 
во други краишта на светот. 
Еврејските старешини го за-
мразиле Апостол Павле, го 
затвориле и го мачеле. Го пре-
дале на Римјаните и за време 
на владеењето на Нерон бил 
исечен со меч.  

Собор на Светите Дванае-

сет Апостоли - Исус избрал 12 
апостоли за да го проповедаат 
Евангелието: "Првиот Симон, 
кого го нарече Петар; па Ја-
ков 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 
предаде". (Марко 3, 14-19) Би-
дејќи останале 11 ученици, из-
бран е дванаесеттиот, Матиј. 

Христовите апостоли го 
про поведале Евангелието на 
правдата, ги зачувале Божјите 
заповеди, останале во љу-

бовта 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 светската историја: Андреј - 
распнат, Петар - распнат нао-
паку, Јаков Заведеев - исечен, 
Јаков Алфеев - распнат, Јован 
Богослов - упокоен чудно, Фи-
лип - распнат, Вартоломеј - 
расп нат, одран потоа исечен; 
апостол Матеј (евангелист) - 
изгорен, Тадеј - распнат, Си-
мон Зилот - распнат, апостол 
Матиј - каменуван и мртов 
исечен со секира, Павле - 
исечен со меч. 

"Пазете се од луѓето, зашто 
тие ќе ве предадат на судо-
вите, и по синагогите нивни 
ќе ве бијат. И ќе ве одведат 
пред управници и цареви за-
ради Мене, за да сведочите 
пред нив и пред незнај бош-
ците... и ќе бидете омразени 
од сите заради Моето име, но 
кој претрпи до крај, ќе биде 
спасен", им зборувал Господ 
Исус Христос на Своите Два-
наесет апостоли. (Мат. 10, 17-
18, 22)

Тие издржале до крај и 
Господ станал нивно прибе-
жиште од род во род. "Дури 
уште пред да се појават го-
рите, и пред создавањето на 
земјата и на Вселената, отсе-
когаш и засекогаш Ти пос-
тоиш", Господи. (Псал. 89, 1-2)
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