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" С Л У ГА  С     У М  Н А  Х Р И С ТО С ," С Л У ГА  С   

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Свети Георгиј 
на коњот висок

Од змејот ја избави 
девојката, 

На копјето е знакот на 
крстот,

Оружје свето, 
непобедно.

Со тоа оружје змејот го 
порази,

Здрава, на таткото, 
девојката ја врати,

Самиот Бог со добрина 
го задолжи,

Со венец на славата, 
Бог му се оддолжи.

СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ГЕОР        ГИЈ ПОБЕДОНОСЕЦСВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ГЕОР   

На 6 мај се прослави го-
лемиот светител Све-
ти Великомаченик Ге-

оргиј Победоносец. Се про-
слави неговата победа над 
злото, неговата вечност, која 
почнала овде во времениот 
живот, точно на 6 мај, кога 
тоа јуначко срце, по големите 
страдања било посечено со 

М О Ј О Т  Б О Г,  Е    Д И Н С Т В Е Н И О Т  Б О Г "М О Ј О Т  Б О Г,  Е  

меч од са тан-
ските раце на 
незнајбожец, 
а од Бога овен -
чан со венец 
на славата во 
303 година.

Живеел и 
настрадал за вре -

ме на безбожниот 
римски цар и идо-

лопоклоник Дио кле-
цијан (284-305). Ца-

рот издал наредба за 
убивање на христијаните. 

Настрадал маченички и тат-
ко му на Свети Великома че-
ник Георгиј. Мајка му и Свети 
Георгиј се преселиле во Па-
лестина, во нејзиното родно 
место, каде 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 раздал имотот на 
сиромашните, а робовите ги 
ослободил. Тој не можел да 
ја поднесе неправдата. Храб-
ро застанал пред царот, кне-
зовите и сенаторите и из ја-
вил: "Слуга сум на Христос, 
мојот Бог... До кога, о, царе, и 
вие кнезови и сенатори, кои 
сте одредени да управувате 
според добрите и праведни 
закони, ќе го фрлате врз хри-
стијаните својот гнев..., ќе до-
несувате незаконски закони 
и ќе искажувате неправедни 
пресуди над невините кои 
никого не навредиле?... Идо-
лите ваши не се богови, не 
се! Христос е единствениот 
Бог!" 

Царот наредил Свети Геор-
гиј да го фрлат в затвор. Таму 
бил изложен на најтешки ма-
чења. Му ставиле тежок ка-
мен на градите, го вртеле на 
тркало со клинци, кои му на-
влегувале во телото, му дале 
смртоносен отров (но и тој не 
дејствувал), го оста ви ле три 
дена закопан во ров (со гла-

доброто и злото - му подарил 
победа, издржал натчовечки 
мачења и станал Победо но-
сец. Гледајќи ги неговите чуда 

паднале сите идоли на зем-
јата и се искршиле. Жрецо-
вите и многу од народот бес-
но навалиле на светителот и 

вата над земја), го тепале до-
дека трчал во усвитени чиз-
ми со шајки. Неговите нозе 
биле обвиткани во сопс тве-
ната крв. Но, Божјата мудрост 
не го оставила сам правед-
никот. "Таа се симна со него и 
во затворот... покажа дека се 
лажни обвинувањата против 
него и му подари вечна сла-
ва". Во жестоката борба меѓу 

со многу народ, отишол во 
Аполоновиот храм, водејќи 
го со себе Свети Георгиј и ве-
рувајќи дека тој ќе им при-
несе жртва на боговите.

Светителот направил крс-
тен знак кон идолот, одеднаш 

Но, славниот и бесмртен Но, славниот и бесмртен 
Георгиј Свет и ПобедоносенГеоргиј Свет и Победоносен

И сега чекори со копјето крстно,И сега чекори со копјето крстно,
Правдата ја брани, неправдата ја казнува,Правдата ја брани, неправдата ја казнува,

Кој го повикува со вера и плач,Кој го повикува со вера и плач,
Кој го моли со душевно покајание,Кој го моли со душевно покајание,

Георгиј Свет на помош му полетува, Георгиј Свет на помош му полетува, 
Самиот Бог со добрина го задолжи,Самиот Бог со добрина го задолжи,

Со венец на славата, Бог му се оддолжи. Со венец на славата, Бог му се оддолжи. 

царицата Александра, со пру-
гата на Диоклецијан, поверу-
вала во Христа.

Царот, со целиот сенат и 

го тепале.
Во тој метеж, царицата 

Алек  сандра која била потајна 
христијанка, не можела по-

СВЕТИВЕЛИКОМАЧЕНИК ГЕОРГИЈСВЕТИВЕЛИКОМАЧЕНИК ГЕОРГИЈ
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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 

" С Л У ГА  С     У М  Н А  Х Р И С ТО С , У М  Н А  Х Р И С ТО С ,

СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ГЕОР        ГИЈ ПОБЕДОНОСЕЦ  ГИЈ ПОБЕДОНОСЕЦ

М О Ј О Т  Б О Г,  Е    Д И Н С Т В Е Н И О Т  Б О Г "Д И Н С Т В Е Н И О Т  Б О Г "
веќе да издржи и отишла таму 
каде што бил Свети Георгиј. 
Кога го видела окованиот ма-
ченик, почнала силно да вика: 
"Боже на Георгиј, помогни ми, 
зашто единствено Ти си семо-
ќен". Таа смело го исповедала 
пред сите Христос Бог. 

Паднала пред нозете на 
маченикот, плукала на без-
умието на мачителите, про-
кол нувајќи ги оние кои им се 
поклонуваат на вештачките 
богови. А царот, избезумен, 
изненаден што ја гледа сво-
јата сопруга како бестрашно 
го слави Христос и не ги по-
читува идолите, гледајќи како 
паѓа пред нозете на маче-
никот, извикал: "Што ти стана 
Александра, што си се приле-
пила кон овој маѓесник... и 
толку бесрамно се отка жу ваш 
од боговите?" Но, храбрата 

царица се завртела и не му 
одговорила. Заради тоа царот 
Диоклецијан уште повеќе се 
разгневил и веднаш за двај-

кој многу хулеше на боговите 
и на мене, заедно со цари ца-
та Александра, која Георгиј ја 
упропастил со магиите и 
која, како и тој, безумно ги 
напаѓаше боговите". Војни-
ците ги грабнале окованиот 
маченик и царицата и трг-
нале кон губилиштето. Све-
тата царица Александра тив-
ко во себе се молела, кон не-
бото погледнувала, послед-
ни молитви на Бога упа ту-
вала и го предала својот дух 
пред да пристигне до губи-
лиш тето.

Свети Георгиј сè тоа го ви-
дел. На Бога му благодарел, 
со радост чекори и со силна 
вера во Него го молел и тој 
како маченик да заврши слав-
но, како Светата царица Алек-
сандра. Св. Георгиј на губи-
лиштето го подигнал својот 
глас и вака се молел: "Бла го-
словен си, Господе Боже мој, 
што мојата душа ја избави 
како птица од стапицата на 
ловецот. Услиши ме и сега, 
Господи, 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...". 
Својата глава радосно ја по-
ставил под мечот и бил посе-

тин Велики, светите и чудо-
творни мошти на Свети Ге-
оргиј биле пренесени во гра-
дот Лида во Палестина и по-
гребани во Храмот посветен 
на неговото име. 

"Како ослободител на пле-
ниците и заштитник на сиро-
машните, лекар на немоќ ни-
те, помошник на вла детелите, 
Победоносче, Ве ли ко маче ни-
че Георгие, моли Го Христа 
Бога да ги спаси на шите души". 
(Тропар на Све тителот)

По наредба на Дио кле ци-
јан, поради тоа што пове ру-
вале во Бога преку чудата на 
Свети Георгиј, биле 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 спасил од без-
закониците и заедно со Све-
ти Великомаченик Георгиј ги 
запазил за Своето небесно 
царство.

“[to ti stana 
Aleksandra, {to si 
se prilepila kon ovoj 
ma|esnik... i tolku 
besramno se otka`uva{ 
od bogovite?”

“Bo`e na Georgij, 
pomogni mi, za{to 
edinstveno Ti si 
semo}en”.

цата ја изрекол оваа пресуда:
"Наредувам со меч да се 

посече злобниот Георгиј, кој 
изјави дека е од Галилеја и 

чен на 23.4.303 година. 
Верниот слуга на Свети 

Георгиј, по име Луп, успеал 
да влезе во затворот кај Све-
ти Георгиј и ја извршил не-
говата последна желба: "Чедо, 
Господ наскоро ќе ме повика 
кај Себе, но ти по моето за-
минување од овој живот, земи 
го ова мое смирено тело со 
моето завештание, кое го на-
пишав пред мојот подвиг, со 
Божја помош однеси го во 
нашиот дом во Палестина, и 
изврши сè што оставив како 
завештание. При тоа имај страв 
Божји и непоколеблива вера 
во Христос". Слугата ветил дека 
сè ќе изврши, и откако многу 
се исплакал, светителот со 
љубов го гушнал, давајќи му 
последен целив и го отпуш-
тил во мир.

За време на цар Кон стан-
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