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СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"Благословен си, Господе Боже мој, што мојата 
душа ја 'избави' како птица од стапицата на 
ловецот. Услиши ме и сега, Господе, и биди 

крај мене, Твојот слуга во овој последен час, 
'избави' ја душата моја од лукавството на 
воздушниот кнез, големиот војник, и од 

неговите нечисти духови. На оние кои во 
своето незнаење погрешија против мене, не 

им го пишувај како грев, туку дај им прошка и 
Твојата љубов, за и тие да те познаат, и така да 

добијат удел во Твоето царство со Твоите 
избраници. Прими ја и мојата душа со оние 

кои Ти угодиле од памтивек, не земајќи 
предвид тоа што сум Ти погрешил, свесно и 

несвесно. Сети се Господе на оние кои го 
повикуваат Величественото име Твое, зашто 

Си Благословен и Сепрославен, за навек, 
амин!"

По левите скалила во Црквата, се симнува во 

СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ГЕОРГИЈ ПОБЕДОНОСЕЦ

Свети Великомаченик 
Георгиј Победоносец 
жи  веел и настрадал за 

време на безбожниот римски 
цар и идолопоклоник Дио-
клецијан (284-305). Царот из-
дал наредба за убивање на 
христијаните. Настрадал ма-
ченички и татко му на Свети 
Великомаченик Георгиј. Мај-
ка му заедно со Свети Георгиј 
се преселиле во Палестина, 
во нејзиното родно место, ка-
де имале голем имот.

Синот на набожните ро-
дители и добриот Христов 
војник, завршил воена школа 
и бил на служба кај овој цар. 
Во својата дваесетта година 
го добил чинот трибун, воен 
старешина и царски пра те-
ник. Знаејќи дека заради ве-
рата во Христа набрзо ќе на-
страда, по смртта на својата 
мајка им го разделил имотот 
на сиромашните, а робовите 
ги ослободил. Тој не можел 
да ја поднесе неправдата. 

Храбро застанал пред царот, 
кнезовите и сенаторите и из-
јавил: "Слуга сум на Христос, 
мојот Бог... До кога ќе ги го-
ните и мачите тие невини лу-
ѓе и ќе ги приморувате на ва-
шето безумно безбожје. Идо-
лите ваши не се богови, не 
се! Христос е единствениот 
Бог!"  

Царот наредил Свети Геор-
гиј да го фрлат в затвор. Све-
тителот во затворот го пови-
кал својот верен слуга и му 
оставил порака - по неговото 
заминување од овој живот, 
да му го однесе телото во 
Палестина. Слугата го запи-
шал завештението на Свети 
Георгиј. Светителот го пре гр-
нал и му дал последен бак-
неж.

СТРАДАЊАТА НА 
ПОБЕДОНОСЕЦОТ

Свети Георгиј бил изложен 
на најтешки мачења. Му ста-
виле тежок камен на градите, 
го вртеле на тркало со шајки 
кои му навлегувале во те ло-

то, му дале смртоносен от-
ров (но и тој не дејствувал), 
го оставиле да стои три дена 
закопан во ров (со главата 
над земја), го тепале додека 
трчал во вжештени чизми со 
шајки. Неговите нозе се об-
виткани во сопствената крв. 
Но, Божјата мудрост не го ос-
тави праведникот сам. "Таа 
се симна со него и во затво-
рот... покажа дека се лажни 
обвинувањата против него и 
му подари вечна слава".  Во 
жестоката борба меѓу добро-
то и злото - му подари по-
беда, издржа натчовечки ма-
чења и стана Победоносец, 
за да сведочи пред светот 
дека љубовта, побожноста, и 
верата, се посилни од сè. Гле-
дајќи ги неговите чуда, ца-
рицата Александра, сопру га-
та на Диоклецијан поверу ва-
ла во Христа.

Царот донел смртна пре-
су да, со меч да се пресече 
Георгиј, заедно со царицата 

Александра. Војниците ги граб -
нале окованиот маченик и ца-
рицата и тргнале кон губи-
лиштето. 

Царицата Александра знае -
ше, целата вистина е во Гос-
пода; тивко во себе се мо-
леше, кон небото поглед ну-
ваше, шепотејќи, последни 
мо  литви на Бога му упа ту ва-
ше". Таа му го предаде својот 
дух на Господ пред да стигне 
на губилиштето. Бог й по да-
ри маченички венец на сла-
вата. 

Свети Георгиј сè тоа го 
виде. На Бога му заблагодари, 
со радост чекори и со силна 
вера во Него го моли и тој 
како маченик да заврши слав-
но, како светата царица Алек-
сандра. Свети Георгиј на гу-
билиштето го крена својот 
глас и вака се молеше: "Бла-
гословен си, Господе Боже 
мој, што мојата душа ја из-
бави како птица од стапицата 
на ловецот. Услиши ме и сега, 
Господе, и биди крај мене, 
Твојот слуга во овој последен 
час, 'избави' ја душата моја 
од лукавството на воз душ-
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

"СЛУГА СУМ НА МОЈОТ БОГ, 
ЉУБОВТА, ПОБОЖНОСТА И 

ВЕРАТА СЕ ПОСИЛНИ ОД СЕ"
криптата, во која се наоѓа Гробот на Свети 

Георгиј, изработен од мермер со боја на 
слонова коска. На Гробот, на горната светла 

мермерна плоча е изработен релјеф на Свети 
Георгиј до половина. Тој в раце држи копје. 

Наспроти гробот, на источниот ѕид, е 
поставена икона, на која Светителот е 

претставен како млад војник кој јава на коњ и 
ја убива ламјата. Поклоници од цел свет му 

оддаваат почит, му се поклонуваат на гробот 
на непоколебливиот во верата 

Великомаченик и чувствувајќи како тој живо 
дејствува, го оросуваат со солзи.

ниот кнез, големиот вој ник, 
и од неговите нечисти ду-
хови. На оние кои во свое то 
незнаење погрешија про     тив 
мене, не им го пишувај ка ко 
грев, туку дај им прошка и 
Твојата љубов, за и тие да те 
познаат, и така да до бијат 
удел во Твоето царс тво со 
Твоите избраници. Прими 
ја и мојата душа со оние 
кои Ти угодиле од па мти-
век, не земајќи го пред вид 
тоа што сум Ти по гре шил, 
свес но и несвесно. Сети се 
Гос поде на оние кои го по-
ви куваат Вели чественото 
име Твое, заш то Си Благо-
словен и Се прославен, за 
навек, амин!" Својата глава 
ра дос но ја поставил под 
мечот и бил пресечен на 
23. 4. 303 го дина. 

ПОСЛЕДНАТА ЖЕЛБА

Верниот слуга на Свети 
Георгиј ја извршил неговата 
последна желба. За време на 
цар Константин Велики, све-
тите и чудотворни мошти на 
Свети Георгиј биле пре не-

лекар на немоќните, помош-
ник на владетелите, по бедо-
носче, Великомачениче Ге ор-
гие, моли Го Христа Бога да 
ги спаси нашите души!" 

Познато е дека за време 
на иконоборството и налетот 
на Сарацените, иконата Све-
ти Георгиј од Лида Палес тин-
ска, на чудотворен начин, во 
вид светлосен столб над мо-
рето, сама дошла во Света 
Гора, во манастирот "Зограф". 
Оваа икона на Свети Георгиј 
се наоѓа на левиот столб на 
големите двери. Русите ја 
око  вале во сребро. 

Близу Витлеем, во селото 
Ел Кхадер (оградена со ви со-
ки ѕидови), се наоѓа право-
славна црква на Свети Ге ор-
гиј. Таа е изградена од камен, 
на имотот на мајката на Све-
ти Георгиј. Во оваа црква се 
наоѓаат чудотворната икона 
на Свети Георгиј и синџирите 
во кои бил окован и мачен, 
за сведоштво на сите гене-
рации.

По наредба на Диокле ци-
јан, поради тоа што пове ру-
вале во Бога преку чудата на 

наоѓаат коскички од моштите 
на Свети Георгиј, на кои им 
се поклонуваат, ги целиваат 
и на нив осветуваат разни 
предмети. Еве и по седум нае-
сет векови од смртта на Све-
ти Великомаченик Георгиј, 
Се моќниот Бог ги чува него-
вите коски. Група Македонци, 
дојдени во Светата Земја на 
поклонение во храмот посве-
тен на Свети Георгиј, во кој се 
наоѓа неговиот Гроб, го пеат 
Тропарот на Светителот: "Ка-
ко ослободител на плениците 
и заштитник на сиромашните, 

Свети Георгиј, се убиени и: 
св. маченици Христифор, Тео-
на и Антонин, Анатолие, Про-
толеон, Атанасие, човекот кој 
го воскреснал Свети Георгиј, 
Гликерие, Валерие, Донат и 
други. Бог ги спаси од без-
закониците и заедно со Све-
ти Великомаченик Георгиј ги 
зачува за Своето небесно 
цар ство. 

сени во градот Лида во Па-
лестина и погребани во хра-
мот посветен на неговото име. 
Храмот го изградиле по бож-
ните христијани. Чесните 
мош   ти ги пренеле на денот 
на осветувањето на храмот 
од Никомидија (Мала Азија) 

во градот Лида. Светите 
мош ти и денес му почиваат 
во Све тата Земја, во овој 
храм. Иконостасот на Црк-
вата во која се наоѓа не го-
виот Гроб е прекрасен. По 
левите ска лила, кои се нао-
ѓаат во Црк вата, се симнува 
во крип та та, во која се нао-
ѓа Гробот на Свети Георгиј, 
изработен од мермер со 
бо ја на сло нова коска. На 
Гробот, на горната светла 
мермерна плоча е изра-
ботен релјеф на Свети Ге-
оргиј до појас. Тој в раце 
држи копје. На спроти гро-
бот, на источ ни от ѕид, е 
поставена икона, на која 
Светителот е прет ставен 
како млад војник кој јава 
на коњ и ја убива ламјата. 
Поклоници од цел свет му 
оддаваат почит, му се пок-

лонуваат на гробот на непо-
колебливиот во ве рата Вели-
комаченик и чув ствувајќи ка-
ко тој живо дејс твува, го оро-
суваат со солзи. 

На аџиите кои доаѓаат им 
покажуваат една мала кутија 
со стаклен капак во кој се 


