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Црквата ги слави 
чудотворните Врачи,
Сјајни ѕвезди кои со 

Господ зрачат,
Светиот Козма и 
Светиот Дамјан,

Два христијански 
прекрасни великана,

и Теодотија, мајката со 
синовите.

СВЕТИ КОЗМА И ДАМЈАН (СВЕ         ТИ ВРАЧИ) И ПРЕНОС НА СВЕТИ КОЗМА И ДАМЈАН (СВЕ   
МОШТИТЕ НА СВЕТИ ВЕЛИКО       МАЧЕНИК ГЕОРГИЈМОШТИТЕ НА СВЕТИ ВЕЛИКО  

М Р Т В И  В О С К Р Е С Н У В А Ј Т Е ,     Б Е СО В И  П Р О ГО Н У В А Ј Т Е ! "М Р Т В И  В О С К Р Е С Н У В А Ј Т Е ,  

"БОЛНИ ЛЕК УВА ЈТЕ,  ЛЕП   РОЗНИ ИСЧИС Т УВА ЈТЕ,"БОЛНИ ЛЕК УВА ЈТЕ,  ЛЕП 

Светите безсребреници 
и чудотворци Козма и 
Дамјан се родени бра-

ќа, браќа по тело и по дух. Се 
родиле во Азија од татко не-
знајбожец и мајка христи јан-
ка, по име Теодотија. По смрт-
та на таткото нивната мајка 
Теодотија ги подигнала и ги 
воспитала своите синови во 
христијански дух. И како што 
пишува епископот Николај: 
"Нејзините синови израснале 
како две слатки овошки и 
како два светилника во све-
тот". Светеле со своите до бри-
ни. Ги научиле лекарските 

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

веш тини, а 
Бог им дал 
дар за исце-
лување. Ги ле-
кувале сите 
телесни и ду-
шевни бо-

лес ти, секоја 
немоќ на лу ѓето, 

и ги про гонувале 
зли те духови. По-

крај луѓето ги ле ку-
вале и живот ните. 

Тие бесплатно им 
помагале на не моќ ните, 

не толку со ле ковите колку 
со името на Господ, преку ве-
рата и љубовта во Бога. Сво-
јата бес крајна љубов кон Бога 
ја из разувале со љубовта кон 
ближ ните. Сè тоа го правеле 
не за своја слава, туку за сла-
ва на Бога, за прославување 
на Неговото име. Бесплатно 
им помагале на болните и 
при тоа не примале плата и 
награда. Цел им било да ја 
исполнат Христовата запо-
вед: "Болни лекувајте, леп-
роз ни исчистувајте, мртви 
воскреснувајте, бесови про-
гонувајте! Бесплатно добив-
те, бесплатно давајте!" (Мат. 
10, 8) Бидејќи лекувале без 
пари, верниците ги нарекле 
бесплатни лекари и безсреб-
реници.

Познато е дека Козма му 
се налутил на својот брат 
Дам јан затоа што тој примил 
три јајца од некоја жена по 
име Паладија. Таа била тешко 
болна и многу лекари не мо-
желе да ја излекуваат. Све-
тите браќа отишле во неј зи-
ниот дом и ја исцелиле. Бла-
годарна на овие лекари таа 
сакала да им даде нешто 
како подарок. Но, тие од ни-
кого ништо не примале. Не ја 
продавале благодетта која им 

била дарувана од Бога. Се-
пак, Паладија зела три јајца и 
одејќи кај Свети Дамјан го 
про  колнувала во Бога од неа 
да ги прими овие јајца во 
име на Света Троица. "Кога го 
слушнал името на Триеди-

ние: "Дамјан да не го погре-
бат покрај него, бидејќи ја на-
рушил Господовата заповед 
и од жената примил награда 
за исцелувањето. Но, Свети 
Дамјан не ги примил овие 
три јајца како награда затоа 

"Gospod gi ~uva site koski nivni; niedna od niv 
nema da se stro{i". (Svetiot Prorok car David)

ниот Бог, Дамјан од неа го 
при мил тој мал подарок, за-
ради големата заклетва со 
која таа го заколнала".

Свети Козма дознал за тоа 
и многу се нажалил. Пред 
својата смрт оставил завешта-

што тој ја излекувал болната 
Паладија, туку затоа што таа 
го заколнала со Света Троица, 
да ги земе овие три јајца. Ги 
примил заради името Божјо".

Светите браќа го завр ши-
ле привремениот живот во 

ГРОБОТ СО НЕРАСПАДЛИВИТЕ МОШТИ ГРОБОТ СО НЕРАСПАДЛИВИТЕ МОШТИ 
НА СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ГЕОРГИЈ НА СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ГЕОРГИЈ 
ВО ПАЛЕСТИНАВО ПАЛЕСТИНА
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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
СВЕТИ КОЗМА И ДАМЈАН (СВЕ         ТИ ВРАЧИ) И ПРЕНОС НА   ТИ ВРАЧИ) И ПРЕНОС НА 
МОШТИТЕ НА СВЕТИ ВЕЛИКО       МАЧЕНИК ГЕОРГИЈ МАЧЕНИК ГЕОРГИЈ

М Р Т В И  В О С К Р Е С Н У В А Ј Т Е ,     Б Е СО В И  П Р О ГО Н У В А Ј Т Е ! " Б Е СО В И  П Р О ГО Н У В А Ј Т Е ! "

"БОЛНИ ЛЕК УВА ЈТЕ,  ЛЕП   РОЗНИ ИСЧИС Т УВА ЈТЕ,РОЗНИ ИСЧИС Т УВА ЈТЕ,

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 

мир. Најпрво се упокоил Све-
ти Козма, а по извесно време 
починал и Свети Дамјан.

Луѓето не знаеле што да 
прават, каде да го погребаат 
Дамјан, бидејќи знаеле за за-
вештанието на Свети Козма, 
и не смееле да го положат 
Свети Дамјан покрај него ви-
от брат. Но, Бог нашол начин 
да им помогне и да ги упати 
што да направат. Според Бож-
јо откровение, заедно биле 
погребани во местото Фере-
ман, во Месопотамија. Нив-
ните свети мошти ги поло-
жиле заедно на исто место. 
Фереман бил разурнат од 
Тур ците уште при првите нив-
ни наезди. При тоа чесните 
мошти на Свети Козма и Дам-
јан биле пренесени во Амид, 
каде и сега почиваат.

Овие безсребрени лекари 
биле големи чудотворци и во 

животот и по смртта. И мај-
ката на светите безсребре-
ници Козма и Дамјан, Теодо-
тија, живеела богоугодно и 
била прогласена за свети тел-
ка. Споменот на Светата Тео-
дотија се празнува заедно со 
нејзините синови, на истиот 
датум.

Свети Георгиј Победо но-
сец - Ѓургиц - Слугата на Све-
ти Георгиј ја запишал него-
вата последна порака пред 
смртта, завештанието: "По не-
говото заминување од овој 
живот да му ги пренесе мош-
тите во Палестина, во градот 
Лида, во родниот крај на не-
говата мајка, таму каде ги по-
минал детските години. По 
смртта на Свети Георгиј слу-
гата го извршил завешта ние-
то. Свети Георгие, светило 
бесмртно на земјата и во 
Царството Небесно! Како на-

мачен патник во ноќта, кој по 
тешко чекорење, ја согледа 
прекрасната зора на исток, 
така твоите мошти пристиг-
наа на ова место кое ти са-
миот го избра и твојот гроб 
стана извор на светоста, из-
вор на крепоста и извор на 
вистинската вера.

За време на цар Свети 
Кон стантин 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 ос-
ветувањето на прекрасниот 
и голем Храм со необичен 
иконостас. Затоа на 16 ноем-
ври, по нов календар, се про-
славува пренесувањето на 
неговите мошти од градот 
Никомидија (Мала Азија), во 
градот Лида во Палестина. 
Всушност, тој ден на осве ту-
вањето на Храмот и прене су-
вањето на моштите, се праз-
нува како Обновување на 
Хра мот на Свети Георгиј - 
Ѓурѓиц. И денес Светите мош-
ти  почиваат таму. Тој живо 
дејс твува 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 ја пролеа за Христа.

Нам на аџиите ни покажаа 
во една мала кутија со стак-
лен поклопец коскички од 
моштите на Свети Георгиј, на 
кои им се поклонивме и ги 
целивавме. Еве и по седум-
наесет века од смртта на 
Свети Великомаченик Геор-
гиј, Бог ги чува неговите кос-
ки. "Господ ги чува сите коски 
нивни; ниедна од нив нема 
да се строши". (Светиот Про-
рок цар Давид)

Големо богатство за на ша-
та татковина Македонија е тоа 
што во црквата "Св. Ве лико-
маченик Георгиј" во с. Рај чи-

ца (Дебарско-кичевска епар-
хија), е донесено големо пар-
че од моштите од раката на 
Св. Георгиј. Од Светата Земја, 
од родната Палестина на Св. 
Георгиј, дел од моштите се 
пренесени во Света Гора, а 
оттаму во Македонија. Архи-
мандритот Партениј, игумен 
на манастирот "Св. Јован Крс-
тител" и на неговиот метох 
"Св. Георгиј", ги пренесе кај 
нас во Македонија и ги по-
стави во манастирот "Св. Ве-
ликомаченик Георгиј", на по-
клонение. Најсвечено беа пре -
чекани и поставени во дес-
ната рака, специјално изра-
ботена за тоа. Раката е од 
сребро и од позлата, а е 
украсена со рубини. На неа 
има отвор преку кој се гле-
даат и се целиваат моштите. 
Дојдете Македонци да им се 
поклоните на моштите на Св. 
Георгиј, дојдете да го видите 
чудото кое Бог го направи за 
осветување на нашата татко-
вина и нашиот народ.

СВЕТИТЕ БЕСПЛАТНИ ВРАЧИ (ЛЕКАРИ) СВЕТИТЕ БЕСПЛАТНИ ВРАЧИ (ЛЕКАРИ) 
КОЗМА И ДАМЈАНКОЗМА И ДАМЈАН


