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Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

СВЕТИ АПОСТОЛ ПЕТАР И СВЕТИ         ГАВРИЛ ЛЕСНОВСКИСВЕТИ АПОСТОЛ ПЕТАР И СВЕТИ   

"

ПЕТРОВИТЕ ЧЕСНИ ВЕ   РИГИ ИСЦЕ ЛУВА ЛЕ ОД ПЕТРОВИТЕ ЧЕСНИ ВЕ 
БОЛЕС ТИ И ГИ ПРОГОН   УВА ЛЕ ЗЛИТЕ ДУ ХОВИБОЛЕС ТИ И ГИ ПРОГОН 

Светата црква го 
одредила 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 
Христов апостол Свети 

Петар, а за слава на 
нашиот Спасител Господ 

Исус Христос.
На датумот 28 декември 

според стариот, или 
на 15 јануари според 

новиот календар 
се прославува 

Преподобниот отец 
Св. Гаврил Лесновски. 

Роден е во Осичко Поле, 
кај Крива Паланка, по 

молитвите на неговите 
родители кон Бога.

очевидци на 
Неговото ве-

личие".
Оти Он при-

ми чест и слава 
од Бога Отецот, 
кога од веле   леп-

ната слава Му 
дојде ва ков глас: "Овој е 

Мојот возљубен Син, во Кого е 
Моето благоволение.

И тој глас, што дојде од не-
бото, ние го слушнавме, кога 
бевме со Него на Светата 
гора". (2. Петр. 1, 16-18)

Свети апостол Петар, сил-
ниот проповедник на Свето-
то Евангелие, кој поттикнува 
чувство и размисла за про-
верка на нашата вера, бил 
прв од Христовите ученици 
кој ја исповедал својата вера 
во Господа Исуса Христа: "Ти 
си Христос Син на Живиот 
Бог". И како затвореник во 
окови, и како слободен Божји 
угодник продолжува од не бо-
то на христијаните како Н о-

возаветен Божји народ да го 
проповеда Христа преку свое-
то Прво соборно послание: 
"...Христос настрада за нас ос-
тавајќи ни пример за да вр-
виме по Неговите стапки: Он 
не направи грев ниту, пак, во 
устата Негова се најде изма-
ма; кога на Него хулеа, Он не 
им одвраќаше со хули; кога 
страдаше, не заплашуваше, 
туку се потпираше на Оној, 
Кој праведно суди. Он сам ги 
изнесе нашите гревови на др-
вото со телото Свое, та за гре-
вовите да умреме, а да жи-
вееме за правдата: преку Не-
говата рана се исцеливте". 
(Петар 2, 21-24)

Светата црква го одредила 
датумот 16 јануари по ста ри-
от или 29 јануари по новиот 
календар за празник на по-
кло нување на Чесните свети 
и чудотворни вериги (во кои 

бил окован) во чест и спомен 
на големиот Христов апостол 
Свети Петар, а за слава на на-
шиот Спасител Господ Исус 
Христос.

Цар Ирод го фатил Свети 
апостол Петар и окован во 
две вериги го фрлил во затвор, 
меѓу двајца војници - стра жа-
ри. Пред вратата на затворот 
поставиле стража "четири че т-
ворки војници". Но, Бог му 
испратил ангел. Силна свет-
лина го исполнила затворот. 
И како што пишува во Делата 
на св. апостоли од Свети еван-
гелист и апостол Лука: ...Ан-
гелот го потчукна Петра по 
ребрата и го разбуди, па му 
рече: "Стани брзо!" И вери ги-
те му паднаа од рацете не-
гови. Тогаш ангелот му рече: 
"Опаши се и обуј си ги чев ли-
те! Така и направи. И пов тор-
но му рече: "Облечи ги алиш -

тата свои и врви по мене!" 
(Дела 12, 7-8)

Заедно со ангелот ги по-
минале незабележливо прва-
та и втората стража и дошле 
до портата која води кон гра-
дот. Портата сама се отвора и 
тие излегуваат низ неа. Пре-
минале низ една улица. Тогаш 
ангелот го снемало. На Петар 
му станало јасно: "Сега раз-
брав навистина дека Господ 
го испратил Својот ангел да 
ме спаси од рацете Иродови 
и од сè што очекуваше јудеј-
скиот народ". (Дела 12, 11)

Свети апостол Петар се 
упа тил во куќата во која жи-
веел Марко, каде биле соб-
рани многумина и се молеле. 
Влегол кај нив и им раскажал 
како Господ го извлекол од 
затворот и ги замолил тоа да 
им го соопштат на Јаков и на 
браќата.

СВЕТИ АПОСТОЛИ ПЕТАР И ПАВЛЕ СВЕТИ АПОСТОЛИ ПЕТАР И ПАВЛЕ 
(ИКОНА ОД ГАЛИЧНИК (ИКОНА ОД ГАЛИЧНИК 
ОД АВРАМ КУКЕСКИ)ОД АВРАМ КУКЕСКИ)

Ние ви ја покажавме си-
лата и доаѓањето на на-
шиот Господ Исус Хрис-

тос не преку измислени пара-
боли, туку откако станавме 
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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

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

СВЕТИ АПОСТОЛ ПЕТАР И СВЕТИ         ГАВРИЛ ЛЕСНОВСКИ   ГАВРИЛ ЛЕСНОВСКИ

ПЕТРОВИТЕ ЧЕСНИ ВЕ   РИГИ ИСЦЕ ЛУВА ЛЕ ОД РИГИ ИСЦЕ ЛУВА ЛЕ ОД 
БОЛЕС ТИ И ГИ ПРОГОН   УВА ЛЕ ЗЛИТЕ ДУ ХОВИУВА ЛЕ ЗЛИТЕ ДУ ХОВИ

ден од црви, тој умре. А сло-
вото Божјо растеше и се рас-
пространуваше". (Дела 12, 23-
24). Свети апостол Петар не 
се појавил во Ерусалим. За-
минал во други краеви на све-
тот да го проповеда Еванге-
лието.

Некои христијани од Еру-
салим успеале тајно да ги зе-
мат веригите, ги чувале кај 

Конс тантин Велики, а ја об-
новил цар Јустинијан Велики). 
Дру гата половина од Светите 
ве риги ја испратила во Рим 
на својата набожна ќерка ца-
ри цата Евдокија, за приме-
ниот скапоцен дар, во име на 
Све ти Петар, подигнала црква 
на Ексквилијската Гора и во 
неа ги положила Чесните ве-
риги. Во Рим биле најдени и 

дру гите вериги на Свети Пе-
тар со кои бил окован пред 
својата смрт од римскиот цар 
Нерон (мачител кој царувал од 
54 до 68 година). И тие вериги 
биле положени заедно со оние 
кои биле испратени од Цари-
град.

Познати светци - пустино-
жители од Македонија се: Св. 
Јоаким Осоговски, Св. Гаврил 
Лесновски и Св. Прохор Пчин-
ски. Овие македонски свети-
тели се сподвизнувале во се-
вероисточна Македонија, во 
XI и на почетокот на XII век. 
На датумот 28 декември спо-
ред стариот, или на 15 јануари 
според новиот календар се 
прославува Преподобниот 
отец Св. Гаврил Лесновски. 
Роден е во Осичко Поле, кај 
Крива Паланка, по молитвите 
на неговите родители кон Бога. 
Бил многу школуван и поз-
навач на повеќе јазици. Нај-
често го читал Светото Писмо. 
Кога пораснал Гаврил, роди-
телите му избрале девојка од 
царски род. Но, тој сакал да 
му се посвети на Бога. Го за-
чувал своето девство. На де-
нот на свадбата починала не-
говата невеста. Тогаш тргнал 
на пат и Ангел Господов му 

мачување. На овој врв тој по-
минал околу триесет години 
и овде се упокоил. Но, бра-
ќата од манастирот не мо же-
ле да го пронајдат телото на 
Свети Гаврил, кое се наоѓало 
во малата пештера на пла-
нината Обли Врв. Тие мислеле 
дека тој се отселил во некоја 
далечна земја. Но, по долго 
време Свети Гаврил три пати 
му се јавил во градот Средец 
(Софија), на монахот по име 
Јосиф, кој по потекло бил Ру-
син: "Слушни и оди на пла-
нината Обли Врв и таму ќе ми 
ги најдеш моштите и нив пре-
неси ги во Лесновскиот манас-
тир. Бог ми заповеда да ти го 
кажам ова што ти го кажав".

Тогаш овој монах, заедно 
со митрополитот и епископот 
на Злетово и со другите свеш-
теници, заминале на пла ни-
ната Обли Врв, каде се нај де-
ни неговите чудотворни мош-
ти од кои се ширела пријатна 
миризба како од "крин бла-
гомирисен". Ги пренеле во 
Лесновскиот манастир. Пред 
доаѓањето на турскиот цар 
Мурат, моштите на Свети Гав-
рил Лесновски, бугарскиот 
пат ријарх ги пренел во Трпе-
зица, во црквата "Св. апос-
толи", со цел да ги заштити од 
турската наезда (да не ги 
спалат моштите). Тие таму се 
наоѓаат и ден денес и точат 
исцеление.

Утредента Ирод издал на-
редба да се казнат стражарите 
и заминал од Јудеја во Кеса-
рија: "Но, наеднаш го порази 
ангел Господов, зашто не Му 
воздаде слава на Бога. И, изе-

себе, достојно ги по-
читувале, им се покло-
нувале. Веригите има-
ат силно лековито дејс-
тво. Пет ровите вериги 
затоа што биле при-
пиени на неговото 
чес но и свето тело, ис-
целу ва ле од болести и 
ги про гонувале злите 
духо ви. Овие вериги 
се пре давале од по-
коле ние на поколе-
ние, ро дителите на 
своите деца, а тие на 
своите наследници и 
прис тигнале до свети 
Ју ве налиј, патријарх 
Еру салимски (во V век). 
Овој патријарх Чес ни те 
вериги й ги подарил 
во Ерусалим на Бого-
љубивата царица Ев-
до кија (сопруга на ви-
зантискиот цар Тео до-
сиј Втори Млади), која 
во Ерусалим по диг на-
ла многу цркви. Ца-
рица Евдокија ги од-

не ла Чесните вери ги во Ца-
риград. Таа ги преполовила. 
Едната половина од нив ја 
дала во Цариград, во огром-
ната со борна црква "Света 
Со  фија" (која ја подигнал цар 

"...Hristos nastrada za nas, ostavaj}i ni primer za da 
vrvime po Negovite stapki: On ne napravi grev nitu, pak, 
vo ustata Negova se najde izmama; koga na Nego hulea, On 
ne im odvra}a{e so huli; koga strada{e, nåe zapla{uva{e, 
tuku se potpira{e na Onoj, Koj pravedno sudi. On sam gi 
iznese na{ite grevovi na drvoto so teloto Svoe, ta za 
grevovite da umreme, a da `iveeme za pravdata: preku 
Negovata rana se iscelivte". (Petar 2, 21-24)

МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИТЕЛ МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИТЕЛ 
ГАВРИЛ ЛЕСНОВСКИГАВРИЛ ЛЕСНОВСКИ

рекол: "Стани и оди на Осич-
кото Поле, на местото кое ќе 
ти го покажам и таму изгради 
храм Рождество на Пресвета 
Богородица".

Гаврил, со помош на свои-
те родители, го подигнал хра-
мот на кажаното место. Потоа 
заминал за Лесновскиот ма-
нас тир каде се замонашил, а 
потоа заминал во еден скит 
близу манастирот, во доли-
ната кон Злетово. Но, и овој 
скит, во кој излекувал многу 
луѓе, го напуштил и заминал 
во една мала шума во близина 
на местото наречено Луково. 
Ја напуштил и таа шума и оти-
шол во далечна и непроодна 
гора на планината наречена 
Обли Врв. Таму, во една мала 
пештера, се оддал на дено-
ноќна молитва и телесно из-


