
Кои беа дванаесетте 
ученици?

Дванаесетте ученици (апостолите) на Исус 
беа камен-темелникот на Неговата Црква. 
Неколкумина од нив се автори на некои од 
книгите во Новиот Завет. Во книгата 
Откровение, во глава 21 стих 14 пишува 
дека на дванаесетте темели на ѕидот на 
Новиот Ерусалим ќе ги има запишано 
имињата на дванаесетте апостоли. Значи, 
Бог им придава голема важност на тие 
луѓе. Кои се тие? Андреј, Бартоломеј 
(Натаниел), Јаков (старешината), Јаков 
(помладиот), Јован, Јуда Искариот (пред да 
биде заменет со Матиј), Јуда (Тадеј), Матеј 
(Леви), Петар (или Симон Петар), Филип, 
Симон Зелот, Тома. Сега можеш да 
прочиташ за еден од нив, а за другите ќе 
читаш во наредните броеви.
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Симон Петар
Симон Петар, синот на Јона, бил риболовец 
кој живеел во Бетсаида и Капернаум. Тој го 
проповедал Евангелието и бил мисионер 
меѓу Евреите. Бил дел од „внатрешниот круг“ 
и е автор на две посланија во Новиот Завет, 
кои го носат неговото име. Според 
преданијата тој бил распнат, со главата 
надолу, во Рим. 

 Во сите списоци на апостолите, името на 
Петар се споменува прво. Меѓутоа, Петар е 
споменат и под други имиња. Во времето 
кога Христос беше на Земјата, заеднички 
јазик на луѓето бил грчкиот јазик, а домашен 
јазик во Јудеја бил еврејскиот. Затоа 
неговото грчко име било Симон (Марко 
1:16; Јован 1:40, 41). Неговото еврејско име 
било Кифа (1 Коринќаните 1:12; 3:22; 9:5 и 
Галатите 2:9). Грчкото значење на името 
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„Симон“ е „карпа“, а такво е значењето и на 
еврејското име.

 Петар по занимање бил риболовец. Бил 
оженет (1 Коринќаните 9:5), а живеел во 
Капернаум. Многу е веројатно дека Исус, 
кога бил во Капернаум, престојувал кај 
Петар. Тој, исто така, бил човек од Галилеја, 
од каде биле и повеќето ученици. Еден 
историчар вака ги опишал Галилејците: 
„Тие постојано се интересираат за нови 
работи и по природа се расположени за 
промени. Тие уживаат да се бунтуваат 
против властите. Секогаш се подготвени 
да следат водач и да почнат бунт. Тоа се 
избувливи луѓе, брзо  почнуваат да се 
расправаат, но истовремено се и витешки 
настроени“. Во Талмудот е напишано 
следното за Галилејците: „Повеќе ги интере-
сира честа отколку финансиската полза, се 
избувливи, се емоционални, лесно се 
возбудуваат штом слушнат за авантура, се 
верни до крај“. Петар бил типичен Галилеец. 

 Меѓу дванаесетте апостоли Петар беше 
водачот. Тој многу често зборува од името 

на другите апостоли. Тој е оној кој побара 
од Исус објаснување за тешките поуки во 
Матеј 15:15. Тој е оној кој праша колку пати 
треба да прости. Тој праша каква ќе биде 
наградата за тие кои го следат Исус. Тој 
беше првиот кој проповедаше дека Исус е 
Христос, Син на Живиот Бог. Тој беше еден 
од тројцата на планината кога Исус се 
преобрази. Тој беше присутен кога ќерката 
на Јаир беше воскресната. А, сепак, тој 
беше оној кој се откажа од Христос пред 
една обична слугинка. Тој беше апостол и 
мисионер кој го даде својот живот за Господ. 
Вистина, Петар имаше многу недостатоци, 
но кај него секогаш победуваше срцето во 
кое немаше злоба. Без оглед на тоа колку 
пати згреши, тој секогаш успеваше да си ја 
поврати храброста и интегритетот.

Петар умре како маченик на крст. Самиот 
тој побарал да биде распнат со главата 
надолу зашто сметал дека не е достоен да 
умре како што умрел неговиот Спасител. 
Неговиот „апостолски симбол“ е превртен 
крст со крстосани клучови.
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Андреј
 Андреј беше брат на Петар, син 
на Јона. Живеел во Витсаида и 
Капернаум. По професија бил рибар, 
пред Исус да го повика.  На 
почетокот бил ученик на Јован 
Крстителот (Марко 1:16–18). Андреј 
бил тој кој го довел својот брат 
Петар кај Исус (Јован 1:40). Тој е 
првиот апостол кој ја носи титулата 
мисионер во туѓа земја. Три земји во 
светот денес го сметаат како свој 
светец–заштитник: Русија, Шкотска и 
Грција. Многу историчари сметаат 
дека проповедал во Скитија, Грција и 
Мала Азија.

Кои беа дванаесетте 
ученици?

Дванаесетте ученици  (апостолите) на Исус 
беа камен-темелникот на Неговата Црква. 
Неколкумина од нив се автори на некои од 
книгите во Новиот Завет. Во книгата 
Откровение, во глава 21 стих 14 пишува 
дека на дванаесетте темели на ѕидот на 
Новиот Ерусалим ќе ги има запишано 
имињата на дванаесетте ученици (апостоли). 
Значи, Бог им придава голема важност на 
тие луѓе. Кои се тие? Андреј, Бартоломеј 
(Натаниел), Јаков (старешината), Јаков 
(помладиот), Јован, Јуда Искариот, Јуда 
(Тадеј), Матеј (Леви), Петар (или Симон 
Петар), Филип, Симон Зелот, Тома. Сега 
можеш да прочиташ за еден од нив, а за 
другите ќе читаш во наредните броеви.
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 Андреј секогаш водел луѓе кај Исус. Иако околностите го довеле во состојба 
каде лесно можел да стане љубоморен и огорчен, секогаш бил оптимист и 
задоволен што не е на прво место. Неговата главна цел во животот била да ги 
води другите до Неговиот Господар, Исус.

 Според традицијата, Андреј умрел како маченик во Ахаја, Грција, во градот 
Патра. Кога жената на гувернерот Епиј била исцелена и се преобратила во 
христијанската вера, набрзо потоа и братот на гувернерот станал верен 
христијанин. Епиј бил многу гневен. Го затворил Андреј и го осудил да умре на 
крст. Андреј, сметајќи дека не е достоен да умре на ист крст како неговиот 
Господ, молел да го распнат на поинаков крст. Затоа, бил распнат на крст кој 
имал облик како буквата Х. Тој крст до денес се нарекува „крстот на свети 
Андреј“ и кој е еден од апостолските симболи. Симболот на две крстосани 
риби исто така се поврзува со Андреј, затоа што порано тој бил риболовец.
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Кои беа дванаесетте 
ученици?

Дванаесетте ученици (апостолите) на Исус 
беа камен-темелникот на Неговата Црква. 
Неколкумина од нив се автори на некои од 
книгите во Новиот Завет. Во книгата 
Откровение, во глава 21 стих 14 пишува 
дека на дванаесетте темели на ѕидот на 
Новиот Ерусалим ќе ги има запишано 
имињата на дванаесетте ученици (апостоли). 
Значи, Бог им придава голема важност на 
тие луѓе. Кои се тие? Андреј, Бартоломеј 
(Натаниел), Јаков (старешината), Јаков 
(помладиот), Јован, Јуда Искариот, Јуда 
(Тадеј), Матеј (Леви), Петар (или Симон 
Петар), Филип, Симон Зелот, Тома. Сега 
можеш да прочиташ за еден од нив, а за 
другите ќе читаш во наредните броеви.

Јаков Поголемиот
 Јаков е син на Зебедеј и Саломе (Матеј 
27:56; Марко 15:40; 16:1). Јаков се нарекува 
„Поголемиот“, за да се направи разлика 
меѓу него и другиот апостол Јаков, кој се 
нарекува „Помалиот“, веројатно затоа што 
бил понизок.  Тој му бил брат на Јован, 
омилениот ученик на Исус, и веројатно бил 
постариот од двајцата (затоа во Библијата 
секогаш читаме за „Јаков и Јован“). 
 Изгледа дека неговото семејство било 
богато. Татко му, Зебедеј бил рибар на 
Галилејското Езеро. Од Библијата знаеме 
дека татко му имал наемници кои му 
помагале во работата (Марко 1:20). Мајка 
му, Саломе била една од побожните жени 
која подоцна станала следбеничка на Исус 
и Го помагала во служењето (Матеј 27:55; 
Марко 15:40; 16:1; Лука 8:2; 23:55-24:1). 
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 Галилејците биле религиозни, храбри, 
трудољубиви луѓе, но и борци за Еврејската 
нација. Заради темпераментот, тој и брат му 
биле наречени „Боаргенес“ – „синови на 
грмотевицата“ (Марко 3:17). 
 Јаков бил повикан кај Исус од брат му 
Јован (Јован 1:35,41). Во Матеј 4:22 читаме 
дека, штом Исус ги повикал, двајцата браќа 
ги оставиле мрежите и тргнале по Исус за 
да станат „рибари на луѓе“. Подоцна, Исус го 
повикал да стане еден од дванаесетмината 
апостоли (Матеј 10:1-4). 
 Тој е дел од најблиските Исусови ученици 
(Петар, Јаков и Јован). Само тие биле 
присутни на воскреснувањето на ќерката 
на Јаир, на преобразувањето на Исус, во 
Гетсеманија.
 На последното патување кон Ерусалим, 
Саломе, мајката на Јаков и Јован, побарала 

од Исус нејзините синови да седат одлево и 
оддесно во Божјото царство. Тогаш Исус ѝ 
кажал дека тоа нема да се случи, но дека 
тие ќе пострадаат, исто као и Тој (Марко 
5:38-39).
 Традицијата тврди дека Јаков, по воскре-
сението на Христос, заминал за Шпанија, 
каде што долги години го проповедал 
Евангелието.  
 Четиринаесет години подоцна, Јаков 
станал првиот христијански маченик. Во 44 
год. н.е, Ирод Агрипа наредил со меч да му 
ја отсечат главата на Јаков (Дела 12:1-2). 
 Според традицијата, лажниот сведок, кој 
сведочел против Јаков за тој да биде осуден, 
гледајќи ја верата на Јаков, и слушајќи го 
неговото сведоштво, и самиот поверувал, и 
бил убиен со меч истовремено со Јаков.



Кои беа дванаесетте 
ученици?

Дванаесетте ученици (апостолите) на Исус 
беа камен-темелникот на Неговата Црква. 
Неколкумина од нив се автори на некои од 
книгите во Новиот Завет. Во книгата 
Откровение, во глава 21 стих 14 пишува 
дека на дванаесетте темели на ѕидот на 
Новиот Ерусалим ќе ги има запишано 
имињата на дванаесетте апостоли. Значи, 
Бог им придава голема важност на тие 
луѓе. Кои се тие? Андреј, Бартоломеј 
(Натаниел), Јаков (старешината), Јаков 
(помладиот), Јован, Јуда Искариот (пред да 
биде заменет со Матиј), Јуда (Тадеј), Матеј 
(Леви), Петар (или Симон Петар), Филип, 
Симон Зелот, Тома. Сега можеш да 
прочиташ за еден од нив, а за другите ќе 
читаш во наредните броеви.
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Јован
 Јован Апостолот, син на Зебедеј и Саломе, 
беше брат на апостолот Јаков. Тој е познат како 
„Саканиот ученик”. Беше рибар кој живеел во 
Витсаида, Капернаум и Ерусалим. Исто така, беше 
дел од потесниот круг ученици на Господ Исус. 
Јован е авторот на пет книги во Новиот Завет: 
Евангелието според Јован, 1, 2 и 3 Послание на 
Јован, како и на книгата Откровение. Најголем дел 
од животот проповедал меѓу црквите во Мала 
Азија. Заради верата, од страна на императорот 
Домицијан бил казнет со прогонство на островот 
Патмос, но подоцна бил ослободен и умрел со 
природна смрт. Според традицијата, последните 
денови од животот ги поминал во Ефес. Денес, на 
тоа место има остатоци од црква.

 Неговото име е често спомнувано во Новиот 
Завет.  Тој, заедно со Петар и Јаков беше сведок на 
воскреснувањето на ќерката на Јаир, како и еден 
од сведоците на Исусовата агонија во Гетсеманија. 
Тој, заедно со Петар беше одговорен да ја подготви 
Пасхалната вечера. За време на вечерата, Јован 



19

седеше веднаш до Исус. За разлика од другите 
апостоли, кои се разбегаа, тој остана со Исус сè до 
Неговата смрт на крстот. Таму, Исус му заповеда да 
се грижи за Неговата мајка, Марија. Тој беше човек 
кој сакал да дејствува, амбициозен, човек со 
експлозивен карактер. Затоа и бил наречен „Син на 
грмотевицата – Боаргенес”. Тој и брат му Јаков 
потекнуваа од побогато семејство отколку 
останатите 12 апостоли. Во Марко 1:20 читаме дека 
татко им најмувал работници за да им помагаат. 
Можеби тоа било причината што тие двајца се 
сметале себеси за „поважни”. Јован бил близок со 
Петар и заедно служеле, иако, најчесто, Петар бил 
тој кој зборувал во името на сите.

 Со време, Јован омекнал. Подоцна во животот, 
изгледа дека заборавил на гордоста и лутината и 
едноставно живеел за да ја исполни Христовата 
заповед да се сакаме едни со други. Кога веќе бил 
стар, еден од неговите ученици бил Поликарп, кој 

подоцна станал бискуп во Смирна. Тоа е многу 
важно, затоа што Поликарп ја пренел пораката на 
Евангелието што ја слушнал од Јован во следната 
генерација.

 На иконите, Јован е претставен на два начини. 
Едниот начин е како „Саканиот ученик”, другиот 
како „Богослов”. Во првиот случај Јован е претставен 
како ја одмора главата врз градите на Исус. Тогаш е 
претставен како млад човек, без брада, на околу 
16-годишна возраст.

 Кога Јован е нацртан сам, најчесто е претставен 
како „Јован Богослов”. Тогаш е претставен како маж 
кој, 60 години по воскресението на Христос е 
прогонет на островот Патмос, каде го пишува 
Евангелието кое го носи неговото име, Посланијата 
и книгата Откровение. Тогаш е претставен со долга 
брада, високо чело, а во рацете држи книга од која 
може да се прочитаaт стихови – Евангелието.



Кои беа дванаесетте 
ученици?

Дванаесетте ученици (апостолите) на Исус 
беа камен-темелникот на Неговата Црква. 
Неколкумина од нив се автори на некои од 
книгите во Новиот Завет. Во книгата 
Откровение, во глава 21 стих 14 пишува 
дека на дванаесетте темели на ѕидот на 
Новиот Ерусалим ќе ги има запишано 
имињата на дванаесетте апостоли. Значи, 
Бог им придава голема важност на тие 
луѓе. Кои се тие? Андреј, Бартоломеј 
(Натаниел), Јаков (старешината), Јаков 
(помладиот), Јован, Јуда Искариот (пред да 
биде заменет со Матиј), Јуда (Тадеј), Матеј 
(Леви), Петар (или Симон Петар), Филип, 
Симон Зелот, Тома. Сега можеш да 
прочиташ за еден од нив, а за другите ќе 
читаш во наредните броеви.
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Филип
Според традицијата, ученикот Филип про-
поведал во Фригија и умрел како маченик 
во Хиерапол. Филип бил по потекло од 
Бетсаида, а оттаму биле и Петар и Андреј 
(Јован 1:44). Многу е веројатно дека и тој 
бил риболовец. Иако неговото име се 
споменува во трите евангелија (Матеј 10:3, 
Марко 3:18, Лука 6:14, Дела 1:13), само во 
Евангелието според Јован ние научуваме 
нешто повеќе за него како личност.

Проучувачите на Библијата не се согласу-
ваат секогаш во врска со личноста на 
Филип. Во Дела 6:5 го гледаме Филип како 
еден од седумте поставени ѓакони. Некои 
велат дека тоа е друг Филип. Некои веруваат 
дека е истиот човек. Ако е тоа така, тогаш 
дознаваме многу повеќе за него, затоа што 
тој имал успешна служба во Самарија. Тој 
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му сведочел на евнухот од Етиопија и тој 
поверувал во Христос (Дела 8:26). Тој, исто 
така, поминал време со апостолот Павле во 
Кесарија (Дела 21:8) и беше еден од главните 
кои почнаа со евангелизација во првата 
црква.

Во Евангелието според Јован читаме дека 
Филип бил еден од првите кој ги слушнал 
зборовите на Исус: „Следи ме!“ Кога Филип 
го сретнал Христос, тој веднаш го пронашол 
Натаниел и му кажал: „Го најдовме Оној за 
кого зборуваа Мојсеј… и пророците“. 

Натаниел бил скептичен. Но Филип не се 
расправал, едноставно, му одговорил: „Дојди 
и види“. Од таа случка разбираме неколку 
важни нешта за Филип. Прво, го покажува 
правилниот пристап кон тие кои не веруваа. 
Второ, ја покажува неговата едноставна 
вера во Христос и, трето, покажува дека 
навистина бил човек кој сакал да го пропо-
веда Евангелието на другите.

Филип, исто така, имал големо срце, но 
понекогаш знаел да биде и сомничав. Тој 
бил дел од настанот кога Исус нахранил 
5000 луѓе. Потоа бил врска меѓу учениците 
и некои Грци кои сакале да се сретнат со 
Исус. Името Филип е од грчко потекло, па, 
веројатно, тој зборувал и на грчки јазик. 

Изгледа дека секогаш сакал да направи 
нешто за другите луѓе, но понекогаш се 
прашувал како да се направи тоа. 

Овој едноставен Галилеец му дал на Христос 
сè што имал. За време на последната вечера, 
кога Филип го замолил Исус да му го покаже 
Таткото, Исус имал можност да ги поучува 
учениците за единството на Таткото и Синот. 
Затоа Бог можел да го исползува. Според 
традицијата тој секогаш го нагласувал 
крстот на Христос, како знак на верата и 
победата. Бил обесен поради својата вера.



Кои беа дванаесетте 
ученици?

Дванаесетте ученици  (апостолите) на Исус 
беа камен-темелникот на Неговата Црква. 
Неколкумина од нив се автори на некои од 
книгите во Новиот Завет. Во книгата 
Откровение, во глава 21 стих 14 пишува 
дека на дванаесетте темели на ѕидот на 
Новиот Ерусалим ќе ги има запишано 
имињата на дванаесетте ученици (апостоли). 
Значи, Бог им придава голема важност на 
тие луѓе. Кои се тие? Андреј, Бартоломеј 
(Натаниел), Јаков (старешината), Јаков 
(помладиот), Јован, Јуда Искариот, Јуда 
(Тадеј), Матеј (Леви), Петар (или Симон 
Петар), Филип, Симон Зелот, Тома. Сега 
можеш да прочиташ за еден од нив, а за 
другите ќе читаш во наредните броеви.

Бартоломеј, или 
Натаниел

 Бартоломеј, или Натаниел, син на 
Талмаи, живеел во Кана, во Галилеја. 
Неговиот апостолски симбол се три 
паралелни ножови. Според 
традицијата, тој бил мисионер во 
Ерменија. Според многумина теолози, 
тој е единствениот од дванаесетте 
ученици кој имал царска крв, односно 
имал благородно потекло. Неговото 
име значи „Син на Толмаи, или 
Талмаи“ (2 Кн. Самуилова 3:3). Талмаи 
бил цар на Гешур, чија ќерка Маха му 
беше жена на Давид, мајката на 
Абсалом.

 Името на Бартоломеј се појавува 
во сите списоци на апостолите, во 
Матеј (10:3), Марко (3:18), Лука (6:14) 
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и Дела (1:13). Ова, веројатно, не му 
било името, туку презимето. Името, 
веројатно, му било Натаниел, кого 
Исус го нарече „Вистински Израелец, 
во чие срце нема злоба“ (Јован 1:47).

 Во Новиот Завет нема многу 
информации за него. Црковната 
традиција го опишува како човек кој 
го проучувал Божјото Слово и добро 
ги познавал книгите на Законот и 
пророчките книги.

 Откога се сретнал со Исус, тој 
целосно Му се предал и станал Негов 
мисионер. Според некои, тој бил 

многу храбар во своите проповеди. 
Се смета дека проповедал заедно со 
Филип во Фригија и Хиерополис. Со 
него се поврзува и мисијата во 
Ерменија. Ерменската црква тврди 
дека тој е нејзин основач и маченик, 
кој умрел таму. Сепак, поверодостојна 
е традицијата дека тој проповедал и 
во Индија и дека таму бил убиен. Се 
смета дека, додека проповедал во 
Индија, таму оставил и пишан текст 
од Евангелието според Матеј. Умрел 
како маченик за својот Господ. Се 
смета дека бил искасапен со ножови 
и така умрел.

19



Кои беа дванаесетте 
ученици?

Дванаесетте ученици (апостолите) на Исус 
беа камен-темелникот на Неговата Црква. 
Неколкумина од нив се автори на некои од 
книгите во Новиот Завет. Во книгата 
Откровение, во глава 21 стих 14 пишува 
дека на дванаесетте темели на ѕидот на 
Новиот Ерусалим ќе ги има запишано 
имињата на дванаесетте апостоли. Значи, 
Бог им придава голема важност на тие 
луѓе. Кои се тие? Андреј, Бартоломеј 
(Натаниел), Јаков (старешината), Јаков 
(помладиот), Јован, Јуда Искариот (пред да 
биде заменет со Матиј), Јуда (Тадеј), Матеј 
(Леви), Петар (или Симон Петар), Филип, 
Симон Зелот, Тома. Сега можеш да 
прочиташ за еден од нив, а за другите ќе 
читаш во наредните броеви.
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Тома наречен 
„Близнак“
Тома Близнакот живеел во Галилеја. 
Според преданијата работел во Парта, 
Персија и Индија. Умрел со маченичка 
смрт близу до денешниот град Мадрас, во 
Индија, на планината наречена „Свети 
Тома“.  

 Тома е неговото еврејско име, а 
„Дидимас“ („Близнак“) е неговото грчко 
име. Евангелистите Матеј, Марко и Лука не 
ни кажуваат ништо за Тома, освен неговото 
име. Но Јован, во своето Евангелие 
зборува за него многу. Тома е присутен 
при воскреснувањето на Лазар (Јован 
11:2–16), во Горната соба (Јован 14:1–6) – 
каде што тој прашува како да го запознае 
патот по кој Исус требаше да оди. Во Јован 
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20:25 читаме како тој зборува дека нема да 
поверува во воскресението на Христос, сè 
додека не ги види раните од клинците на 
Неговите раце и не ја види раната од 
копјето на Неговиот бок. Затоа Тома стана 
познат по прекарот „Неверен Тома“. 

 За волја на вистината, Тома не се 
сомневаше ништо повеќе отколку другите 
ученици. (Сетете се само дека учениците 
не им поверуваа на жените дека го виделе 
Исус воскреснат. Дека Петар и Јован 
поверуваа откога го видоа празниот гроб. 
Дека двајцата луѓе кои патуваа за Емаус не 
веруваа дека Исус воскреснал сè додека 
Тој не им се појави...) Можеби по природа 
бил песимист. Но, во секој случај, бил и 

храбар човек. Бил посветен следбеник на 
Исус полн со вера. Исус знаеше дека на 
Тома ќе му треба доказ дека воскреснал, па 
затоа се појави пред него и пред другите 
ученици и го покани Тома да ги види и 
допре неговите рани. Тогаш Тома јавно ја 
изрази својата преданост и вера: „Господ 
мој и Бог мој“ – му се обрати тој на Исус. 
Веќе немаше никакво сомневање. 

 Околу педесеттата година од нашата ера 
Тома патува во Индија и таму го шири 
христијанството. Според преданијата тој 
таму основал седум цркви. Умрел како 
маченик за верата, прободен со копје. 
Неговиот апостолски симбол е повеќе 
копја, камења и стрели.



Кои беа дванаесетте 
ученици?

Дванаесетте ученици (апостолите) на Исус 
беа камен-темелникот на Неговата Црква. 
Неколкумина од нив се автори на некои од 
книгите во Новиот Завет. Во книгата 
Откровение, во глава 21 стих 14 пишува 
дека на дванаесетте темели на ѕидот на 
Новиот Ерусалим ќе ги има запишано 
имињата на дванаесетте апостоли. Значи, 
Бог им придава голема важност на тие 
луѓе. Кои се тие? Андреј, Бартоломеј 
(Натаниел), Јаков (старешината), Јаков 
(помладиот), Јован, Јуда Искариот (пред да 
биде заменет со Матиј), Јуда (Тадеј), Матеј 
(Леви), Петар (или Симон Петар), Филип, 
Симон Зелот, Тома. Сега можеш да 
прочиташ за еден од нив, а за другите ќе 
читаш во наредните броеви.
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Матеј
Матеј, или, Левиј, син на Алфеј, живеел во Капернаум. 
Бил јавен службеник- собирач на данок. Писател е 
на Евангелието што го носи неговото име. Неговото 
работно место било на главниот пат кој водел кон 
Капернаум и таму ги даночел земјоделците, трговците 
и карваните кои доаѓале во градот. Бидејќи даноците 
ги собирал во име на Римјаните кои тогаш владееле 
во Израел, никој не смеел да се спротивстави. 

Евреите мразеле да плаќаат даноци, а уште повеќе 
ги мразеле тие кои ги собирале. Побожните Евреи 
сметале дека единствен кој има право да бара да му 
се плати данок, е самиот Бог. Собирачите на данок 
биле омразени затоа што што повеќето од нив биле 
нечесни кога ги собирале даноците и од луѓето 
земале повеќе данок отколку што било пропишано.

Повикот кон Матеј да Му се придружи на Исус е 
запишан во Марко 2:14, Матеј 9:9, како и во Лука 
5:27-28. Од тие записи научуваме дека Матеј бил 
познат и под името Левиј. На Блискиот Исток, во 
времето на Исус, било често луѓето да бидат познати 
по две имиња. Имињата на Матеј во превод значат 
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„подарок од Бог”. Многу е веројатно дека Јаков 
Помалиот, еден од апостолите, (за кого можеш да 
прочиташ во едно претходно „Кладенче”) му бил 
брат на Матеј и син на Алфеј. За Матеј не знаеме 
многу.  Денот кога Исус го повикал Матеј да тргне 
по Него, Матеј направил голема гозба во својот дом 
на која ги повикал сите пријатели за и тие да Го 
сретнат Исус. Од тој ден, наместо пари, Матеј почнал 
да „собира” души за Исус.

Во времето на Новиот завет, собирачите на данок 
биле ставани во иста категорија како блудниците, 
безбожниците и грешниците (Матеј 18:17; Матеј 
21:31,33; Матеј 9:10; Марко 2:15,16; Лука 5:30). 
Начинот на кој краделе бил следниот: прво, на 
човекот ќе му кажеле дека треба да плати данок, 
многу поголем отколку пропишаниот. Потоа, кога 
човекот не можел да плати, ќе му понуделе заем, со 
многу висока камата и така заработувале. Веројатно, 
така работел и Матеј. А сепак, Исус ги избрал за Свој 
ученик.

Матеј бил поинаков од другите 12 апостоли, кои, 
речиси сите, биле рибари. Тој бил спретен во 
користењето на перо и мастило, и затоа Бог го 

задолжил да го запише „Евангелието според Матеј” 
на јазик кој се зборувал во тоа време- Арамејски.  
Иако имал грешно минато, тој имал многу добри 
страни и квалификации кои ги искористил за Господ. 
Тој бил научен точно да запишува сѐ. Бил многу 
добар во набљудување на тоа што се случувало 
околу него и го помнел секој детал.

Човек би помислил дека толку грешен човек како 
Mатеј не може да го смени животот, но за Бог нема 
невозможни нешта. Кога Исус го повикал, тој не се 
двоумел, не погледнал наназад. Зад себе оставил 
живот на сигурност и богатство и го заменил со 
сиромаштија и несигурност, заради ветувањето за 
вечен живот.

Традицијата зборува дека Матеј го пренел Еванге-
лието во Сирија, Медија, Персија, Партија, а умрел 
како маченик во Етиопија. Но, Матеј ни кажува и 
нешто друго. Не смееме да мислиме дека не сме 
доволно добри за да одговориме на повикот на Бог. 
Ниту нашето минато, ниту нашите постигања или 
грешки, не можат да нѐ спречат да Му служиме на 
Бог. Парите, славата и моќта не можат да се споредат 
со тоа да се биде следбеник на Исус Христос.



Кои беа дванаесетте 
ученици?

Дванаесетте ученици (апостолите) на Исус 
беа камен-темелникот на Неговата Црква. 
Неколкумина од нив се автори на некои од 
книгите во Новиот Завет. Во книгата 
Откровение, во глава 21 стих 14 пишува 
дека на дванаесетте темели на ѕидот на 
Новиот Ерусалим ќе ги има запишано 
имињата на дванаесетте ученици (апостоли). 
Значи, Бог им придава голема важност на 
тие луѓе. Кои се тие? Андреј, Бартоломеј 
(Натаниел), Јаков (старешината), Јаков 
(помладиот), Јован, Јуда Искариот, Јуда 
(Тадеј), Матеј (Леви), Петар (или Симон 
Петар), Филип, Симон Зелот, Тома. Сега 
можеш да прочиташ за еден од нив, а за 
другите ќе читаш во наредните броеви. Јаков Помалиот

 Прекарот „Јаков Помалиот” ни помага 
да го разликуваме овој апостол од 
апостолот Јаков, синот на Зебедеј, кој 
беше еден од тројцата најблиски 
апостоли на Исус (и првиот апостол кој 
умрел со маченичка смрт). Името го 
добил, најверојатно, затоа што бил 
помлад (а можеби и понизок) од синот 
на Зебедеј. (Грчкиот збор употребен за 
„помал”, „микрос” може да се примени и 
на двете значења).

 Во Новиот Завет среќаваме тројца 
кои го носат името Јаков. Еден од нив е 
Јаков, кој во Евангелијата се нарекува и 
„Јаков, братот на Исус”. Тој се спомнува 
неколку пати. Дури и апостолот Павле 
зборува за „Јаков, братот на Исус”. Овој 
апостол бил сведок на воскресението, 
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и, подоцна, станал водач на црквата во 
Ерусалим и прв епископ. Јаков бил 
против да се принудуваат неевреите 
кои поверувале во Христос да се држат 
до Еврејскиот закон и традиции. 
 
 Тој го напишал „Посланието на Јаков”. 
Во него тој им се обраќа „на дванаесетте 
племиња кои се распрснати”, односно, 
до сите верници кои беа распрснати во 
тогашната римска империја. Тој бил 
многу свесен за искушенијата и 
тешкотиите со кои верните ќе се соочат 
среде безбожниците и идолопоклони-
ците, и како духовен татко сака да ги 
води и да ги упати во нивната вера. 
Затоа целото послание, во основа, се 
однесува на практичното живеење на 
христијанската вера.

 Еврејскиот историчар, Јосиф запишал 
дека Јаков бил каменуван од луѓето кои 
биле поттикнати од Еврејските 
свештеници во 62 год.н.е.  Потоа Бил 
убиен со стап.

 Иако Јаков Помалиот е еден од 
најмалку познатите од дванаесетте, не 
можеме да заборавиме дека секој од 
тие луѓе жртвуваа сѐ за да Го следат 
Исус. 

 Тој е еден од неопеаните херои на 
верата. Не бараше слава ниту чест за 
неговата служба на Христос. Но тој и 
другите како него го проширија 
христијанството по целиот свет. И ние 
сме дел од тоа тело – сеопштата црква. 



Кои беа дванаесетте 
ученици?

Дванаесетте ученици (апостолите) на Исус 
беа камен-темелникот на Неговата Црква. 
Неколкумина од нив се автори на некои од 
книгите во Новиот Завет. Во книгата 
Откровение, во глава 21 стих 14 пишува 
дека на дванаесетте темели на ѕидот на 
Новиот Ерусалим ќе ги има запишано 
имињата на дванаесетте апостоли. Значи, 
Бог им придава голема важност на тие 
луѓе. Кои се тие? Андреј, Бартоломеј 
(Натаниел), Јаков (старешината), Јаков 
(помладиот), Јован, Јуда Искариот (пред да 
биде заменет со Матиј), Јуда (Тадеј), Матеј 
(Леви), Петар (или Симон Петар), Филип, 
Симон Зелот, Тома. Сега можеш да 
прочиташ за еден од нив, а за другите ќе 
читаш во наредните броеви.
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Јуда (Тадеј)
Јуда, Тадеј, или Левиј, бил син на Алфеј 
(Клеопа) и Mарија. Бил брат на Јаков 
Помалиот. Тој е еден од помалку познатите 
апостоли, кој живеел во Галилеја. Јером, 
еден од црковните отци, го нарекува Јуда 
„Триномиус“ што значи „човек со три 
имиња“. Во Марко 3:18 тој се нарекува Тадеј. 
Во Лука 6:16 и Дела 1:13 се нарекува „Јуда, 
брат на Јаков“. 

 Историјата го опишува како голем 
националист, кој сонувал еден ден Евреите 
да владеат во светот како светска сила. Затоа 
на некои места тој се нарекува Јуда Зелот 
(„Зелотите“ биле заколнати борци против 
сите кои ги поробувале Евреите). За време 
на последната вечера, тој го прашал Исус 
(Јован 14:22): „Господе, зошто сакаш нам да 
ни се јавиш, а не на светот?“ Тој многу 
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сакаше целиот свет да дознае за Исус, но не 
да Го запознаат како Спасител, туку како Цар 
кој ќе владее. Исус му одговорил дека патот 
на силата не може да го замени патот на 
љубовта.

 Според преданијата, тој започнал со 
проповедање околу 37 година н.е и тоа во 
Јудеја, Самарија, Идумеја, Асирија, 
Месопотамија и Персија и умрел како 
маченик. За него се смета дека  помогнал да 
се основа Ерменската црква, и да се 
прошири Евангелието надвор од Римската 
Империја. 

 Околу 60 година н.е тој го напишал 
писмото до црквите на Исток, писмо 
особено упатено до Евреите кои станале 
христијани, и кои трпеле прогонство. Во 

него тој ги предупредува верниците за 
еретичките (лажните) учења кои ги ширеле 
некои групи кои го омаловажувале Христос. 
Јуда ги охрабрува верните да истраат во 
тешките, сурови услови во кои се наоѓаат, 
исто како и нивните предци пред нив. 

 Според преданијата тој најмногу се 
задржал во проповедање на Евангелието кај 
Едеса, близу до реката Еуфрат. Таму исцелил 
многу луѓе и многумина поверувале во 
името на Исус. Бил убиен со стрели близу до 
планината Арарат. 

 По неговата смрт, многу подоцна, 
неговите остатоци биле донесени во Рим и 
погребани во базиликата на Свети Петар, 
под главниот олтар, во гроб кој го дели со 
уште еден апостол, Симон Зелотот.



Кои беа дванаесетте 
ученици?

Дванаесетте ученици (апостолите) на Исус 
беа камен-темелникот на Неговата Црква. 
Неколкумина од нив се автори на некои од 
книгите во Новиот Завет. Во книгата 
Откровение, во глава 21 стих 14 пишува 
дека на дванаесетте темели на ѕидот на 
Новиот Ерусалим ќе ги има запишано 
имињата на дванаесетте апостоли. Значи, 
Бог им придава голема важност на тие 
луѓе. Кои се тие? Андреј, Бартоломеј 
(Натаниел), Јаков (старешината), Јаков 
(помладиот), Јован, Јуда Искариот (пред да 
биде заменет со Матиј), Јуда (Тадеј), Матеј 
(Леви), Петар (или Симон Петар), Филип, 
Симон Зелот, Тома. Сега можеш да 
прочиташ за еден од нив, а за другите ќе 
читаш во наредните броеви.
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Симон наречен Зилот
 Симон, наречен Зилот, е еден од помалку 
познатите ученици на Исус. Тој, исто така, 
бил дел од една поголема група која 
живеела во Галилеја и кои биле наречени 
Хананејци, или Зилоти. 

 Според преданијата, и Симон бил распнат 
на крст и така умрел. Во Новиот Завет се спо-
менува во Евангелието според Матеј 10:4; 
Марко 3:18; Лука 6:15 и Дела 1:13.

 Во Библијата за него нема запишано 
речиси ништо друго. Дури и неговиот прекар 
„Зилот“ може да се толкува на два начини. 
Едното толкување е дека бил многу посве-
тен на Словото и Мојсеевиот закон. Другото, 
поверојатно, толкување е дека припаѓал на 
една еврејска фанатична националистичка 
група, Зилоти,  кои воопшто не се плашеле 
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од страдањето, ако тоа им помагало да 
останат чисти во својата вера и успешни во 
нивната борба против непријателите. 

 Во времето на Исус, тие непријатели биле 
Римјаните. Нивниот бунт против Римјаните 
бил причина што тие го уништиле Ерусалим. 
Еврејскиот историчар Јосиф Флавиј пишува 
дека Зилотите биле непромислени луѓе: од 
една страна, тие биле многу посветени на 
добри практики, но биле безобѕирни во 
некои од нивните дејства. 

 Значи, Симон бил фанатичен нацио-
налист, човек посветен на Законот, со 
голема омраза кон сите луѓе кои сакале да 
направат компромис со Рим. А, сепак, гле-
даме дека остатокот од животот го поминува 
како човек на верата. Ја напушта омразата 
и ја заменува со љубов кон неговиот Учител 

и Господ, како и со љубов кон ближниот кој 
бил поинаков од него. 

 На пример, Матеј бил собирач на данок 
за Римјаните, а сега Симон беше во иста 
група ученици заедно со него. Нешто неза-
мисливо пред Исус да му го смени животот. 

 Човекот, кој бил подготвен да убие за да 
ја покаже верноста кон својата земја, станал 
човек кој сфатил дека Бог не сака никој да 
му служи поради принуда. 

 Традицијата тврди дека проповедал во 
Египет и умрел како маченик во Персија. 
Неговиот апостолски симбол е риба 
поставена врз Библија, што треба да покаже 
дека претходно бил риболовец кој станал 
„риболовец на луѓе“.



Кои беа дванаесетте 
ученици?

Дванаесетте ученици (апостолите) на Исус 
беа камен-темелникот на Неговата Црква. 
Неколкумина од нив се автори на некои од 
книгите во Новиот Завет. Во книгата 
Откровение, во глава 21 стих 14 пишува 
дека на дванаесетте темели на ѕидот на 
Новиот Ерусалим ќе ги има запишано 
имињата на дванаесетте апостоли. Значи, 
Бог им придава голема важност на тие 
луѓе. Кои се тие? Андреј, Бартоломеј 
(Натаниел), Јаков (старешината), Јаков 
(помладиот), Јован, Јуда Искариот (пред да 
биде заменет со Матиј), Јуда (Тадеј), Матеј 
(Леви), Петар (или Симон Петар), Филип, 
Симон Зелот, Тома. Сега можеш да 
прочиташ за еден од нив, а за другите ќе 
читаш во наредните броеви.
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Јуда Искариот
Јуда Искариот, предавникот, беше син на Симон, 
кој живеел во Кериот, Јуда. Тој го предал Исус 
за триесет сребреници, а потоа се обесил 
себеси (Матеј 26:14,16).  

 Јуда предавникот, е врховна енигма во 
Новиот завет, затоа што ни е неверојатно да 
прифатиме дека е можно некој да биде толку 
блиску до Исус, да види толку многу чуда кои 
Тој ги направил, дека некој, кој толку време ги 
слушал поуките на Учителот, би можел да Го 
предаде во рацете на Неговите непријатели. 
Тој е оној кој во Гетсеманската градина ги 
доведе стражарите кои го фатија Исус и го 
одведоа кај првосвештеникот. Таму тој им го 
покажа Исус, така што го бакна.  

 Неговото име се појавува последно во сите 
три списоци на 12 апостоли (Матеј 10:4; Марко 
3:19; Лука 6:19). Како што спомнавме, тој беше 
од Јудеја, а сите други ученици беа од Галилеја. 



19

Тој беше благајникот на групата, и еден од 
оние кои често земаа збор. 

 Некои сметаат дека Јуда бил насилен 
Еврејски националист кој го следел Исус со 
надеж дека, преку Него, ќе може да се запали 
пламенот на еврејскиот национализам и ќе 
успеат да ги остварат своите планови. 

 Презимето Искариот е веројатно извртено 
изговарање на sicarius, латински збор кој 
означува „убиец”, или „платен убиец”, кој 
веројатно кажува дека тој припаѓал на 
еврејската радикална група Сикарии. Никој не 
може да оспори дека Јуда бил завидлив човек, 
кој често пати ја ползувал својата позиција 
како благајник на групата да краде од 
заедничките пари. Но и тоа не е доволна 
причина да сме сигурни дека затоа Јуда го 
предал својот Господар. Тоа што го знаеме 
сигурно е дека тој дозволи  „Сатаната да влезе 

во него” (Лука 22:3-6). Тоа, пак, е исполнување 
на тоа што го кажа Исус во Јован 6:70-71:  
„Зарем јас не ве избрав дванаесетмина, а еден 
од вас е ѓавол? А зборуваше за Јуда, синот на 
Симон Искариот, зашто тој, како еден од 
дванаесетте, сакаше да Го предаде”.

 Има различни традиции за тоа како умрел 
Јуда. Според Матеј 27:3-10, тој се покајал за тоа 
што го направил, ги вратил парите што ги 
добил за предавството и се обесил. Според 
Дела 1:18 тој се фрлил од некаде и се 
распрснал.

 Во секој случај, едно нешто е сигурно – Исус 
не отиде на крстот затоа што Јуда го предаде, 
туку затоа што сакаше да плати за нашите 
гревови.

 Апостолскиот симбол на Јуда е јамка од 
бесилка, а понекогаш и ќесе со пари, од кое 
паѓаат сребреници. 



Да повториме...

Ајде сега, на едно место, да повториме 

по нешто за сите дванаесет ученици на 

Исус.

Кога Исус Христос беше на Земјата, тој 

избра една група луѓе да бидат Негови 

ученици. Тој избра луѓе од различни 

семејства, заднини и занимања, сите ги 

собра и од нив направи еден моќен тим. Исус 

ги подготви тие дванаесет обични луѓе со 

сила да изгонуваат демони, да лекуваат 

болести, а потоа ги испрати на опасна и 

возбудлива мисија: „Одете по целиот свет и 

проповедајте ја радосната вест на секое 

создание“. Но кои беа тие не толку тајни агенти 

кои поминаа три години со Исус, а потоа целиот 

живот им кажуваа на другите луѓе за Него?

 Симон   Петар
Познат како: „Каменот“
Занимање: рибар.
Роден: Бетсаида
Што направил? Одел по вода, направил еден сакат да прооди, побегнал од затвор кога од рацете и нозете му паднале веригите и кога ангел го извел надвор.

Додаток: Важен агент кој направил и некои грешки. Му го исекол увото на еден човек, обидувајќи се да го заштити Христос. Тој, исто така, се откажал од Христос трипати.Писател на: 1 и 2 Послание на Петар.Особена задача: Исус го избрал Петар да биде темел на црквата.
Славни зборови: „Ти си Христос, син на живиот Бог“.

 Јован 

Познат како: „Ученикот кого Исус го  

сакал“.
Занимање: рибар.

Бил многу сакан од Исус и седел до Него на 

последната вечера.

Писател на: Јован, 1, 2 и 3 Послание на Јован, 

како и на Откровението.

Особена задача: Бил сведок и го запишал 

откровението за последните времиња. 

 Андреј 

Занимање: рибар.

Роден: Бетсаида

Информација: Тој го убедил брат му Симон 

дека Исус навистина е Месијата.

Славни зборови: „Го пронајдовме Месијата!“

 Јаков
Познат како: Старешинатa.

Занимање: рибар.Информација: Тој и брат му Јован 

сведочеле за преобразувањето на 
Исус, кога неговото лице се изменило, 

а облеката му станала блескава како 

светлината на сонцето“.

 Филип 
Роден: Бетсаида.Особена задача: Го придобил пријателот 

Натаниел за и тој да го следи Исус.Информација: Тој бил еден од главните 
организатори при нахранувањето на 5000 луѓе.

    Славни зборови: „Го најдовме оној за кого   
    Мојсеј пишува во законот, за кого зборуваат  

     пророците – Исус од Назарет, синот на Јосиф“.



 Филип 
Роден: Бетсаида.Особена задача: Го придобил пријателот 

Натаниел за и тој да го следи Исус.Информација: Тој бил еден од главните 
организатори при нахранувањето на 5000 луѓе.

    Славни зборови: „Го најдовме оној за кого   
    Мојсеј пишува во законот, за кого зборуваат  

     пророците – Исус од Назарет, синот на Јосиф“.

 Натаниел 
Познат како: „Бартоломеј“Роден: Кана

Информација: Тој бил пријател на Филип. Исус го видел и го знаел уште пред да се сретнат. За него Христос рекол: „Еве вистински Израелец, во кого нема никаква измама“.Славни зборови: „Раби, ти си Божјиот Син, ти си царот на Израел“.

 Тома 
Познат како: Дидим („Близнак“)

Информација: Тој бил посветен следбеник, но се 

сомневал дека Христос воскреснал и е жив. Рекол 

дека ќе мора со прст да ги допре рацете на Исус и 

Неговата бочна страна за да поверува, но штом го 

видел воскреснатиот Господ, поверувал со цело  

     срце.
     Славни зборови: „Да одиме и ние, па и ние да     

      умреме со Него“.

 Јаков 

Познат како: „Помалиот“

Неговиот прекар „Помалиот“, веројатно, се 

однесува на неговата височина.

 Матеј 
Познат како: ЛевиЗанимање: собирач на данок.

Информација: Ја напуштил својата канцеларија 

за да го следи Исус. 
 

 
    Писател на:  

     
 

     Евангелието  

 
 

 
     според Матеј.

 Тадеј 
Познат како: Јуда.

Роден: Едеса
Занимање: Учен човек, добро го знаел 

Писмото.
Информација: Пред да стане ученик на 

Христос, бил следбеник на Јован Крстителот!

 Симон Познат како: „Зилот“
Занимање: бунтовник.

Информација: Пред да дојде кај Христос, 

бил член на една еврејска секта наречена 

зилоти, кои со сила сакале да му оддадат 

чест на Бог и се бореле за верска чистота.

 Јуда   Искариот 

Познат како: „Предавникот“

Роден: Кериот
Информација: Тој бил единствениот 

ученик од Јудеја; сите други ученици биле 

од Галилеја. Тој ги чувал парите и крадел од 

нив. Тој го предал Исус со бакнеж за триесет 

сребреници.

Повеќето од учениците на Исус умреле 
исполнувајќи ја својата должност што 

произлегувала од нивната вера. Тие биле 
подготвени да дадат сè што имале за нивниот 

жив Спасител. Нивните зборови и дејства, 
запишани во Писмото, ни даваат инспиративен 

пример за тоа што значи да се следи Христос.
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