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Ние 
ви ја 

покажавме 
силата и 

доаѓањето на 
нашиот Господ 

Исус Христос не преку 
измислени параболи, 
туку откако станавме 

очевидци на Неговото 
величие. 

Бидејќи Он прими чест 
и слава од Бога Отецот, 

кога од велелепната 
слава Му дојде ваков 

глас: "Овој е Мојот 
возљубен Син, во Кого 

е Моето благоволение". 
И тој глас, што дојде од 
небото, ние го чувме, 
кога бевме со Него на 

Светата гора".

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

ЧЕСНИТЕ ВЕРИГИ НА СВЕТИ АП         ОСТОЛ ПЕТАРЧЕСНИТЕ ВЕРИГИ НА СВЕТИ АП   

Свети апостол Петар, 
силниот проповедник 
на Светото Евангелие, 

кој поттикнувал чувство и 
размислување за проверка 
на нашата вера, бил прв од 
Христовите ученици кој ја 
исповедал својата вера во 
Господ Исус Христос: "Ти си 
Христос Син на Живиот Бог". 

за поголема сигурност, го 
поставиле Петар да спие 
меѓу двајца војници. Пред 
вратата на затворот поста-
виле стража "четири четвор-
ки војници". Но, Свети Петар 
и во затворот не губел вера. 
Тој бил убеден дека Господ 
не ги остава Своите избра-
ници сами. Бог му испратил 
ангел. Силна светлина го ис-
полнила затворот. И како 
што пишува во Делата на 
светите апостоли од свети 
евангелист и апостол Лука: 
...Ангелот го потчукна Петра 
по ребрата и го разбуди, па 
му рече: "Стани брзо!" И ве-
ригите му паднаа од рацете 
негови. Тогаш ангелот му 
рече: "Опаши се и обуј си ги 
чевлите! Така и направи. И 

Тој бил цврс-
то уверен дека 
верата и љу-
бовта наша 
се тие доб-
р о  д е т е л и 

кои ќе го по-
бедат светот. И 

како затвореник 
во окови, и како 

сло боден Божји 
угодник продолжил 

од небото на хрис ти-
јаните како Новоза ве-

тен Божји народ да го про-
поведа Христа преку своето 
Прво соборно послание: 
"...Христос пострада за нас, 
оставајќи ни пример за да 
врвиме по Неговите стапки: 
Он не направи грев ниту, пак, 
во устата Негова се најде 

ХРИС ТОВИОТ АПОС    ТОЛ НИЗ СВЕТОТ ГО ПРОПОВЕ Д А ЛХРИС ТОВИОТ АПОС 

Е В А Н Г Е Л И Е Т   О  Н А  Ж И В И О Т  Б О ГЕ В А Н Г Е Л И Е Т  

измама; кога на Него хулеа, 
Он не им одвраќаше со хули; 
кога страдаше, не запла шу-
ваше, туку се потпираше на 
Оној, Кој праведно суди. Он 
сам ги изнесе нашите гре-
вови на дрвото со телото 
Свое, та за гревовите да ум-
реме, а да живееме за прав-
дата: преку Неговата рана се 
исцеливте". (Петар 2, 21-24)

Светата црква го одре-
дила датумот 16 јануари по 
стариот или 29 јануари по 
новиот календар за празник 
на поклонување на Чесните 
свети и чудотворни вериги 
(во кои бил окован) во чест 
и спомен на големиот Хрис-
тов апостол Свети Петар, а 
за слава на нашиот Спасител 
Господ Исус Христос. 

Царот Ирод го фатил Све-
ти апостол Петар и окован 
во две вериги го фрлил во 
затвор. Тој мислел за да им 
угоди на Јудејците, веднаш 
по Пасхата да го изведе 
пред народот. Во затворот, 

повторно му рече: "Облечи 
ги алиштата свои и врви по 
мене!" (Дела 12, 7-8) 

Свети апостол Петар не 
знаел што се случува со 
него. Не знаел дека тоа што 
го прави ангелот е вистина. 
Си мислел да не е тоа при-
вид. Заедно со ангелот ги 
поминал незабележително 
првата и втората стража и 
дошле до железна порта 
која води кон градот. Пор-
тата сама се отворила и тие 
излегле низ неа. Преминале 
низ една улица. Тогаш анге-
лот го снемало. На Петар му 
станало јасно: "Сега разбрав 
навистина дека Господ го 
испратил Својот ангел да ме 
спаси од рацете Иродови и 
од сè што очекуваше јудеј-

СВЕТИ АПОСТОЛ ПЕТАРСВЕТИ АПОСТОЛ ПЕТАР

"No, naedna{ go porazi angel Gospodov, 
za{to ne Mu vozdade slava na Boga. I, 
izeden od crvi, toj umre. A slovoto Bo`jo  
raste{e i se rasprostranuva{e".
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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

АПЕЛ
Манастирот "Си Свети" 

има огромно културно и 
историско значење, тоа е 
свето место на многу чуда. 
Редакцијата "Македонско 
сонце" упатува апел до сите 
Македонци во државава и до 
оние кои се наоѓаат насекаде 
во светот да го дадат својот 
финансиски придонес за 
негово обновување и 
одржување, за да го зачуваме 
од забот на времето.
Чудата на манастирот 
"Си Свети" се бројни за: 

исцеление, имање пород, 
одржување во живот, среќа, 
радост и сл.  
МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" 

("СИТЕ СВЕТИИ")
Жиро-сметка: 
530-0003005453-64 
ОХРИДСКА БАНКА А.Д. 
ОХРИД 

ЧЕСНИТЕ ВЕРИГИ НА СВЕТИ АП         ОСТОЛ ПЕТАР  ОСТОЛ ПЕТАР

риги, затоа што биле при-
пиени на неговото чесно и 
свето тело, исцелувале од 
болести и ги прогонувале 
злите духови. Значи, тие се 
осветиле од неговото тело. 

ХРИС ТОВИОТ АПОС    ТОЛ НИЗ СВЕТОТ ГО ПРОПОВЕ Д А Л ТОЛ НИЗ СВЕТОТ ГО ПРОПОВЕ Д А Л

Е В А Н Г Е Л И Е Т   О  Н А  Ж И В И О Т  Б О ГО  Н А  Ж И В И О Т  Б О Г

скиот народ". (Дела 12, 11) 
Свети апостол Петар сам 

го продолжил патот. Се упа-
тил во куќата во која живеел 
Марко, каде што биле собра-
ни многумина и се молеле. 

...Angelot go pot~ukna Petra po rebrata 
i go razbudi, pa mu re~e: "Stani brzo!" I 
verigite mu padnaa od racete negovi. Toga{ 
angelot mu re~e: "Opa{i se i obuj si gi 
~evlite! Taka i napravi. I povtorno mu re~e: 
"Oble~i gi ali{tata svoi i vrvi po mene!"

рицата Евдоксија (која била 
омажена за западно рим ски-
от цар Валентијан Трети). Ца-
рица Евдоксија со неиз мер-
на љубов и благодарност кон 
Бога и апостолот, за при-
мениот неизмерно скапо-
цен дар, во име на свети 
Петар, подигнала црква на 
Ексквилијската Гора и во 
неа ги положила чесните 
вериги. Во Рим биле нај-
дени и другите вериги на 
Свети Петар, со кои бил 
окован пред својата смрт од 
рим скиот цар Нерон (ма-
чител кој царувал од 54 до 
68 година). И тие вериги 
биле положени заедно со 
оние кои биле испратени 
од Цариград.

Чукнал на вратата. Слуги н-
ката Рода наслушнала на 
вратата. Го познала гласот 
на Петар. Се втрчала да им 
јави на присутните Хрис то-
ви ученици. Тие ја отвориле 
вратата. Го гледале Петар и 
се чуделе. Им раскажувал 
како Господ го извлекол од 
затворот и ги замолил тоа 
да им го соопштат на Јаков и 
на браќата. 

Утредента во затворот 
меѓу војниците настанала 
голема збрка. Ирод барал 
стражарите да му го пре да-
дат Петар. Разгневен, издал 
наредба да бидат казнети и 
заминал од Јудеја во Кеса-
рија: "Но, наеднаш го порази 
ангел Господов, зашто не Му 
воздаде слава на Бога. И, 
изеден од црви, тој умре. А 
словото Божјо растеше и се 
распространуваше". (Дела 
12, 23-24) 

Свети апостол Петар не 
се појавил во Ерусалим. За-
минал во други краеви на 
светот за да го проповеда 
Евангелието.

Некои христијани од Еру-
салим успеале тајно да ги 
земат веригите, ги чувале 
кај себе, достојно ги по чи-
тувале, им се поклонувале. 
Веригите имаат силно леко-
вито дејство. Петровите ве-

Чесните, свети и чудотворни 
вериги на Свети Петар се 
предавале од поколение на 
поколение, родителите на 
своите деца, а тие на своите 
наследници. Предавајќи ги 
од род на род, чесните ве-
риги пристигнале до Свети 
Јувеналиј, патријарх Еруса-
лимски (кој бил патријарх 
од 420 до 452 г.). Тогаш во 
Ерусалим дошла Богољу би-
вата царица Евдокија (со пру-
га на византискиот цар Тео-
досиј Втори Млади). Таа во 
Ерусалим подигнала многу 
цркви и украсила многу све-
ти места. Патријархот Јуве-
налиј, гледајќи го нејзиното 
Богољубие, й подарил мно-
гу свети предмети, а меѓу 
нив и ги подарил и чесните 
и чудотворни вериги на Све-
ти апостол Петар. Царицата 
Евдокија ги однела чесните 
вериги во Цариград. Таа ги 
преполовила. Едната поло-
вина од нив ја дала во Ца-
риград, во огромната собор-
на црква "Света Софија" (која 
ја подигнал царот Констан-
тин Велики, а ја обновил 
царот Јустинијан Велики, но 
во 1453 г. црквата била пре-
творена во џамија). Другата 
половина од Светите вериги 
й ја испратила во Рим на 
својата набожна ќерка ца-


