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Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"... Господ 
избра 

и други 
седумдесет 
ученици и 

ги испрати 
пред Себе по двајца во 

секој град и место, каде 
што и Сам сакаше да 

оди, им рече: ...Одете! 
Ете, Јас ве испраќам 
како јагненца меѓу 

волци. ... А радувајте се, 
што се имињата ваши 

напишани на небесата".

СВЕТИОТ АПОС ТОЛ И ЕВАНГ      Е ЛИС Т ЛУК АСВЕТИОТ АПОС ТОЛ И ЕВАНГ  

"ОДЕТЕ,  ВЕ ИСПРАЌ АМ К АКО ЈА "
Јас Сум светлина на светот... 

Јас Сум патот, вистината и 
животот", зборува Самиот 

Господ Исус Христос преку 
Светото Писмо.

Свети Лука уште млад ја виде 
Божјата Вистина, Го позна бес-
мртниот Творец, Христос му 
ста  на единствената радост. Све-
  ти Лука напишал Евангелие и 
"Дела на Светите Апостоли", 
кои го просветуваат разумот 
на човекот и зрачат со не из-
мерна Божја Светлина. Преку 
овие бесмртни дела тој по-
стави цврсти темели на верата 
и на духовната просвета. Тој 
зборува за вечната Божја прав-

да, Божјата 
премудрост 

и големата 
Божја љубов 

кон човекот. 
Не говите збо-
рови се Божји 

зборови: "Ќе 
бидете пре да-
дени... од ро-

дители, и од 
бра ќа и од род-

нини, и од пријате-
ли, а некои од вас ќе 

бидат убиени; и ќе 
бидете омразени од 

сите заради Моето име". 
"Зошто Го барате Живиот 

меѓу мртвите? Он не е овде, 
а воскресна",  известуваат двај-
цата ангели. "Видете ги рацете 
Мои и нозете Мои: Јас сум Ис-
тиот; допрете се до Мене и 
гледајте; зашто духот нема тело 
и коски, а, како што гледате, 
Јас имам", тоа се зборовите на 
Господ Исус Христос забеле-
жани во Светото Евангелие на 
Лука (Лука, 24, 4-6, 39).

Светиот Апостол и Еван ге-
лист Лука бил роден во Ан ти о-
хија Сириска. Бил познавач на 
повеќе јазици. Одлично ги поз-
навал египетскиот и грч киот 
јазик. Во младоста ја изу чил 
грч ката филозофија, меди ци на-
та и живописот (порт ре тот). 

Во времето на земниот жи-
вот на Исус, Лука како лекар се 
заинтересирал за прочуениот 
"чудотворниот лекар" Исус 
Хрис тос. Затоа, од Антиохија 
дошол во Ерусалим, го гледал 
Спасителот на светот лице в 
лице, ја слушал Неговата бо-

жествена наука, бил сведок на 
Божјите чудесни дела. Слушај-
ќи ги Христовите проповеди, 
поверувал во Него, се испол-
нил со божествена мудрост и 
знаење и бил испратен да ја 
проповеда Христовата наука. 

Свети Лука спаѓа во Седум-
десетте Христови апостоли. За 
тоа тој самиот ни  зборува во 
своето Евангелие: "... Господ из-
бра и други седумдесет учени-
ци и ги испрати пред Себе по 
двајца во секој град и место, 
каде што и Сам сакаше да оди, 
им рече: ...Одете! Ете, Јас ве 
испраќам како јагненца меѓу 
волци. ... А радувајте се што 

имињата ваши се напишани на 
небото". 

Последните денови од зем-
ниот живот на Спасителот, Лука 
се наоѓал во Ерусалим. Заедно 
со Клеопа го видел воскрес-
натиот Господ на пат за селото 

Емаус. На денот на "Светата 
Педесетница" Светиот Дух се 
симнал на апостолите. Тогаш 
Свети Лука одредено време 
останал со останатите апос то-
ли во Ерусалим, а потоа тргнал 
за Антиохија. Но, на тој пат се 
задржал во Севастија (главен 
град на Самарија во Палес ти-
на), каде го проповедал Све-
тото Евангелие. Во Севастија 
почивале нетрулежните мош-
ти на Свети Јован Претеча. 
Свети Лука сакал да ги земе 
светите мошти на Крстителот 
и да ги пренесе во Антиохија, 
но тамошните христијани не 
дозволиле да останат без так-

ботници - Сила, Тимотеј и Лука, 
го проповедал Христовото Сло -
во. "Преку ноќта имаше Павле 
видение: стоеше пред него еден 
човек, Македонец, кој го моле-
ше и му велеше: 'Премини во 
Македонија и помогни ни!' По 
тоа видение веднаш посакавме 
да тргнеме за Македонија, би-
дејќи разбравме дека Господ 
нè повикал таму за да го про-
поведаме Евангелието. И така, 
откако отпловивме од Троада, 
пристигнавме право во Само-
траки, а на вториот ден - во 
Неапол, а оттаму во Филипи, 
кој во тој дел на Македонија е 
прв град, римска колонија. Во 

"Od neboto se podade 
rakata na samiot Hristos 
i ja prifati du{ata na 
Svojot Evangelist. Sega vo 
Rajot svetol, so drugite 
apostoli, za crkvata sveta 
Sveti Luka se moli".

"

СВЕТИ ЛУКА (ИКОНОПИСЕЦ) СВЕТИ ЛУКА (ИКОНОПИСЕЦ) 
ЈА СЛИКА  БОГОРОДИЦАЈА СЛИКА  БОГОРОДИЦА

ва скапоцена светина. Дозво-
лиле Свети Лука да ја пренесе 
само неговата десна рака во 
Антиохија, со која Свети Јован 
Го крстил Господ во реката 
Јордан. Со таква скапоцена 
ризница Свети Лука присти г-
нал во родниот крај, на го-
лема радост и утеха на антио-
хијските христијани. 

Во Антиохија Свети Лука 
станал соработник и сопатник 
на Свети апостол Павле. Заед-
но отпатувале во Грција на про-
повед на Евангелието. 

Апостолот Павле се одѕвал 
на македонскиот повик да пре-
мине во Македонија и тој, за-
едно со неговите блиски сора-



51  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 748 / 31.10.2008

Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

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

СВЕТИОТ АПОС ТОЛ И ЕВАНГ      Е ЛИС Т ЛУК А Е ЛИС Т ЛУК А

"ОДЕТЕ,  ВЕ ИСПРАЌ АМ К АКО ЈА   ГНЕНЦ А МЕЃ У ВОЛЦИГНЕНЦ А МЕЃ У ВОЛЦИ ""

тој град престојувавме некол-
ку дена...". Надвор од градот, 
кај една река, ја сретнале бо-
гобојазливата жена по име Ли-
дија, која ја крстиле (прво крс-
тената Македонка). (Лука 16, 9-
15) Еве една од многуте биб-
лиски вистини за Македонија 
и за нејзините стари корени 
забележани во Светото Писмо. 
Свети Павле го оставил Свети 
Лука во македонскиот град Фи-
липи за да ја утврди Христо-

вата Црква. Свети Лука останал 
неколку години во Македонија, 
за да го проповеда и за да го 
шири христијанството.

Храбриот Свети Лука не го 
напуштил апостолот Павле кога 
бил ставен под стража во па-
лестинскиот град Ќесарија, ниту 
кога бил упатен во Рим на суд 
пред ќесарот и заедно со апос-
толот Павле ги поднел сите 
тешкотии при патувањето по 
море. Доаѓајќи во Рим Свети 
Лука се наоѓал покрај апосто-
лот Павле и заедно со Марко, 
Аристарх и некои други сора-
ботници го проповедал Хрис-
тос. Во Рим Свети Лука го на-

пишал своето Евангелие и "Де-
лата на Светите Апостоли". 

Во Евангелието Свети Лука 
го опишал животот, делата, 
стра дањето на Исус Христос 
за спасение на човечкиот род, 
за распнувањето, воскресе ние-
то и Неговото вознесение. 
Свети Лука бил раководен од 
апостолот Павле, кој го одоб-
рил Светото Евангелие напи-
шано од Свети Лука. Според 
црковното предание се смета 

дека Свети Лука, по налог на 
Свети Павле, ги напишал и "Де-
лата на Светите Апостоли". Во 
нив тој го опишува слегу ва-
њето на Светиот Дух на апос-
толите и нивните подвизи при 

ширењето на Христовата нау-
ка во Јудеја и разни земји во 
светот. Според Свети Јован 
Зла тоуст: "Тука Свети Лука, ... 
првенствено ги опиша делата 
на Свети апостол Павле, на 
кого тој му беше еден од оми-
лените ученици и најблизок 
соработник". 

Свети Павле бил две години 
во затвор во Рим. Потоа бил 
пуштен на слобода и напуш-
тајќи го Рим тој ги посетил црк-
вите кои порано ги основал. И 
на овој пат Свети Лука бил со 
него. Но, по кратко време 
царот Нерон издал наредба за 
гонење на христијаните. Токму 
во тоа време апостолот Павле 
по втор пат допатувал во Рим 
за да ја ободри, поткрепи и 
поддржи прогонетата Црква. 
Но, незнајбожците го фатиле и 
го фрлиле во окови. Свети Лука 
и тогаш, и во тоа тешко време, 
се наоѓал покрај својот учител. 
Тогаш Свети апостол Павле на 
својот ученик Тимотеј му пишу-
вал за себе како за жртва, која 
веќе е на жртвеникот: "Јас 
веќе станувам жртва, а вре-
мето на моето одење настапи. 
... Погрижи се да дојдеш при 
мене набрзо! ... само Лука е со 
мене" (2 Тм 4, 6 и 9). Многу е 
веројатно дека Свети Лука бил 
очевидец и на маченичкиот 
крај на Светиот апостол Павле 
во Рим.

По маченичката смрт на 
Свети апостол Павле, Свети 
Лука го проповедал Христа во 
Италија, Далмација, Галија, Аха-
ја, особено во Македонија. Све-
ти Лука го проповедал Христа 
и во Египет (каде претрпел 
многу маки, но извршил голе-
ми и необични дела) и во Гр-
ција. 

А еве како завршил тој го-
лем и мудар, верен Христов 

Апостол и Евангелист, корисен
за христијанската историја и
воопшто за историјата на це-
лото човештво. Еве како му
воз вратиле незнајбожците за
неговиот труд, љубов кон Бога
и светот. Му возвратиле со не-
милост: тој имал 84 години,
кога злобните идолопокло ни-
ци го мачеле заради Христа и
го обесиле на едно маслиново
дрво во градот Тиви (Теби) Бео-
тијска. На старата маслинка ви-
село телото на веќе остарениот 
Лука. Со прекрстени раце, со 
насмевка на лицето, погледнал 
кон небото. "Од небото се по да-
де раката на самиот Христос и 

ја прифати душата на Својот 
Евангелист. Сега во Рајот светол, 
со другите апостоли, за црк-
вата света Свети Лука се моли". 
Неговото чесно тело било по-
гребано во Тиви, главниот град 
на Беотија. Овие свети чудо-
творни мошти таму останале 
до четвртиот век, кога биле 
пре несени во Цариград, во 
хра мот на Светите Апостоли, а 
во времето на цар Констанциј, 
синот на Константин. Моштите 
на Свети Лука биле положени 
под светиот престол, покрај 
моштите на светите апостоли: 
Андреј и Тимотеј.

Свети Лука се смета за ос-
новач на христијанскиот ико-
но пис. Тој прв ја живописал 
иконата на Пресвета Богоро-
дица со Богомладенецот Гос-
под Исус на Нејзините раце, и 
тоа не една туку три. Нив ги 
донел на увид (преглед, испи-
тување) на Богомајката. Разгле-
дувајќи ги, Богородица рекла: 
"Благодетта на Родениот од 
мене, и мојата, нека бидат со 
овие икони". Свети Лука ги жи-
вописал на даски и иконите на 
Светите Првоврховни Апосто-
ли Петар и Павле. Тој го пос-
тавил почетокот на прекрас-
ното богоугодно дело - живо-
писање на светите икони, за 
слава и чест на Пресвета Трои-
ца, Божјата Мајка и сите свети-
тели, а за спасение на верни-
ците кои ги почитуваат нив и 
кои побожно ги почитуваат 
све тите икони. Светата Црква 
го прославува на 18.10./31.10.

"]e bidete predadeni... 
od roditeli, i od bra}a 
i od rodnini, i od 
prijateli, a nekoi od 
vas }e bidat ubieni; i }e 
bidete omrazeni od site 
zaradi Moeto ime".

СВЕТИ ЛУКА СО ЖИТИЕТОСВЕТИ ЛУКА СО ЖИТИЕТО


