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ХРИС ТОВИОТ ВОЈНИК 

ПРЕНОС НА МОШТИТЕ НА СВЕТИ 
ВЕЛИКОМАЧЕНИК ГЕОРГИЈ 

ПОБЕДОНОСЕЦ - ЃУРЃИЦ
Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Тој 
живо 

дејствува 
како да е 

таму, на тоа 
место, во тој Божји 

дом, на неговиот 
Гроб, и од него како 

да се издигнува 
вечен столб меѓу 
небото и земјата, 
столб од неговата 

црвена крв, која се 
излеваше кога се 
вртеше Тркалото 
за мачење и кога 

клинците навлегуваа 
во неговото тело и го 
распаруваа. Сè уште 

како да се слуша одот 
на Свети Георгиј, 

како уште да оди, во 
на оган усвитените 
железни чизми, а 
во нив клинци, и 

принуден и тепан да 
чекори, чекори, брзо 

чекори.

Се дви жи-
ме кон 
гр а д от 

Лида Па лес-
тинска. Вле-
гу ваме во 
хра мот по све-

тен на Свети 
Великомаченик 

Георгиј Побе доно-
сец. Се сеќаваме на 

неговиот живот и по-
следната порака пред 

смртта, пред седум нае-
сет векови. Свети Георгиј, 

фрлен во затворот заради ве-
рата во Христа, го повикал 
својот верен слуга и му по ра-
чал, по смртта, по неговото 
за   минување од овој живот, 
да му ги пренесе моштите во 
Палестина, во градот Лида, 
во родниот крај на неговата 
мајка, таму каде што ги ми-
нал детските години. 

Слугата го запишал завеш-
тението на Свети Георгиј и го 
извршил. Свети Георгие, све-
тило бесмртно на земјата и 
во Царството Небесно! Како 
намачен патник во ноќта, кој 
по тешко чекорење ја со гле-
да прекрасната зора на ис-

ток, така твоите мошти прис-
тигнаа на ова место кое ти 
самиот го избра и твојот Гроб 
стана извор на светоста, из-
вор на крепоста и извор на 
вистинската вера.

САТАНСКИТЕ 
РАЦЕ

За време на цар Свети 
Константин Велики (IV век) 
светите и чудотворни мошти 
на Свети Георгиј биле пре не-
сени во Палестина, во градот 
Лида, и погребани во храмот 
посветен на неговото име, 
кој го изградиле побожните 
христијани. Чесните мошти 

ги пренеле на денот на осве-
тувањето на храмот. Поради 
тоа, на 16 ноември се про-
славува пренесувањето на 
моштите на славниот Свети 
Георгиј од градот Никомидија 
(Мала Азија) во градот Лида 
во Палестина. Всушност, тој 
ден на осветувањето на хра-
мот и пренесувањето на мош-
тите се празнува како Обно-
вување на Храмот на Свети 

Георгиј - Ѓурѓиц. И денес таму 
почиваат светите мошти. Та-
му, на Гробот на Свети Геор-
гиј и смртта и животот ги чув-
ствуваме како една целина, 
како да се едно. Со при кло-
нети колена, со челото го до-
пираме неговиот Гроб, го бак-
 нуваме, му се поклонуваме. 
Тој живо дејствува, како да е 
таму, на тоа место, во тој Бож ји 
дом, на неговиот Гроб, и од 
него како да се издигнува 
вечен столб меѓу небото и 
земјата, столб од неговата цр-
вена крв, која се излевала 
кога се вртело Тркалото за 
мачење и кога во неговото 
тело навлегувале клинците и 
го распарувале. Сè уште како 

да се слуша одот на Свети 
Георгиј, како уште да оди, во 
на оган усвитените железни 
чизми, а во нив клинци, и 
принуден и тепан да чекори, 
чекори, брзо чекори. Клин-
ците навлегле во неговите 
нозе, во неговото месо, крвта 
бликнала и чизмите почнала 
да ги полни. Нозете негови 
во сопствената крв обвит ка-
ни. Свети Георгиј про должил 

да чекори, неизмерната бол-
ка успевал да ја совлада со 
Божја помош, од Христовата 
вера не се откажувал, и на 
идолите не им се поклонил. 
Големиот маченик станал По-
бедоносец. Откако и со смрт-
ниот отров, кој му го дале да 
го испие, не успеале да го 
умртват, со меч го пресекле 
сатанските раце на верните 
слуги на царот Диоклецијан, 
на 23.4.303 година.

Во црквата во која се нао-
ѓаат неговите мошти, по ска-
ли, се слегува во криптата. 
Во неа се наоѓа Гробот на 
Свети Георгиј, изработен од 
мермер со боја на слонова 
коска. На гробот, на горната 
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

И З В О Р  Н А  С В Е ТО С Т  И  В Е РА

СВЕТА ЗЕМЈА -  ГОСПОД ИС УС ХРИС ТОССВЕТА ЗЕМЈА -  ГОСПОД ИС УС ХРИС ТОС
светла мермерна плоча, е 
изработен релјеф на Свети 
Георгиј до појас. Тој в рацете 
држи копје. Наспроти гробот, 
високо, на источниот ѕид е 
поставена икона на која Све-
тителот е претставен како 
млад војник, кој јава на коњ и 
ја убива ламјата. Поклоници 
од цел свет му оддаваат по-
чит, му се поклонуваат на 
гробот на непоколебливиот 
во верата Великомаченик и, 
чувствувајќи како тој живо 
дејствува, го оросуваат со 
солзи. Му го испеавме Тро-
парот на неговиот живот: 
"Како ослободител на пле ни-
ците и заштитник на сиро-
машните, лекар на немоќ ни-
те, помошник на владетелите, 
Победоносче, Великома че ни-
че Георгие, моли Го Христа 
Бога да ги спаси нашите ду-
ши". Нам, на аџиите, во една 
мала кутија со стаклен капак 
ни покажаа коскички од мош-
тите на Свети Георгиј на кои 
им се поклонивме, ги цели-
вавме и на нив осветивме 
разни предмети. 

ДУХОТ НА 
МАЧЕНИКОТ

Свети Георгиј е познат и 
почитуван и во нашата тат-
ковина Македонија. Цркви и 
манастири, фрески и икони 
му се посветени на неговото 

име. Последниве години  за-
врши изградбата на еден од 
прекрасните македонски ма-
настири "Св. Георгиј Побе-
доносец", Бигорски метох, с. 
Рајчица, Дебар. Темелите на 
манастирот се поставени на 
27.9.1999 година, а осветен е 
на вториот ден на Духовден 
во 2001 година. Во 2005 го-
дина заврши осликувањето 
на манастирот. Тој е прек ра-
сен комплекс со сите по треб-
ни простории за еден општо-
жителен манастир. Конаците 
постоеле, но биле урнати, а 
пред пет години конечно се 
срушени и на истото место се 
изградени сегашните кона ци. 
Во манастирскиот двор има 
изградена чешма со из вор-

га е протосинтел на архи-
епископот Генадиј во Ита ли-
ја, кој е под Вселенската пат-
ријаршија. Архимандритот 
Партениј, игумен на манас-
тирот "Св. Јован Бигорски" 
("Св. Јован Крстител") и на 
неговиот метох Св. Георгиј, 
ги пренесе кај нас во Маке-
донија и ги постави во ма-
настирот "Св. Вмч. Георгиј", 
на поклонение. Моштите беа 
најсвечено пречекани од 
братството на манастирот и 
во присуство на братството 
и сестринството во селото 
Рајчица, свечено беа поста ве-
ни во раката (десната), спе-
цијално изработена за тоа. 
Раката е од сребро и по зла-
тена, а украсена е со рубини. 
На самата рака има право-
аголен отвор, преку кој се 
гледаат и се целиваат мош-
тите. Раката се чува во ол-
тарот на црквата, но за ос-
ветување на луѓето, по нивно 
барање или на празниците, 
се изнесува за тие да им се 
поклонат на светите мошти 
на светителот. Моштите ис-
пуштаат силен богоугоден 
мирис. Дојдете да се уверите 
во тоа. Дојдете Македонци 
да им се поклоните на мош-
тите на Св. Георгиј, дојдете да 
го видите чудото кое Бог го 
направи за осветување на 
нашата татковина и нашиот 
народ. И по седумнаесет ве-
кови од смртта на Свети Ве-
ликомаченик Георгиј, Семоќ-

ска света вода. Долги години, 
кога манастирот бил на пуш-
тен и немало монаштво, ја 
снемало и водата, но кога се 

(парче) од вистинскиот Гос-
подов Крст (на кој бил расп-
нат), вградена во сребрена 
ѕвезда. 

ниот Бог ги чува неговите 
коски.

Во манастирот "Св. Георгиј" 
има посебен параклис по-
светен на: Св. Григориј Па-
лама, Св. Нектариј Битолски 
и Св. Јован Кукузел. Пара кли-
сот е богат со огромни фрес-
ки на кои се насликани: Св. 
царица Ирина Македонска, 
Св. Теодора Македонска, Св. 
Вмч. Злата Мегленска, Св. Ки-
рил и Методиј, Св. Климент и 
Наум Охридски, Св. Вмч. Вар-
вара, Св. Мч. Анастасија Рим-
јанка итн.

обновило монаштвото, вода-
та повторно се појавила.

Во манастирскиот двор се 
наоѓа црквата на Св. Вели-
комаченик Георгиј, изгра де-
на во 1835 година (а првите 
темели датираат од XI век). 
Црквата ја зографисал маке-
донскиот зограф Дичо од се-
ло Тресонче, најпознатиот зог-
раф на Балканскиот Полу ос-
тров. Дел од фреските се од 
зографот Михаил и од него-
виот син јеромонах Данило. 
Новина е тоа што во црквата 
се наоѓа копија од Чудо твор-
ната икона на Свети Георгиј 
од Света Гора. Овде е и ико-
ната "Воздвижение на Све-
тиот Крст", на која на самиот 
Крст се наоѓа голема честица 

Големо богатство за на ша-
та земја е тоа што во оваа 
црква, посветена на Св. Ге ор-
гиј, во 2003 година пристигна 
големо парче од моштите од 
раката на Св. Георгиј. Од Све-
тата Земја, од родната Па лес-
тина на Свети Георгиј, дел од 
моштите се пренесени во 
Света Гора. А од Света Гора 
архимандритот Епифаниј ги 
донел во Атина во црквата 
"Св. Антониј Велики". И од та-
му, тој му ги подарил на ар-
химандритот Партениј, кој ги 
пренел во Македонија. Зна-
чи, дел од моштите на голе-
миот Христов војник Св. Ге-
оргиј се добиени од архи-
мандритот Епифаниј (кој бил 
архимандрит во Атина), а се-
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