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Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Светите 
бессребреници 
и чудотворци 

Козма и Дамјан им 
помагале на немоќните 

бесплатно, не толку 
со лековите, колку со 

името на Господа, преку 
верата и љубовта во 

Бога. Својата бескрајна 
љубов кон Бога ја 

изразувале со љубовта 
кон ближните. Сè тоа 
го правеле не за своја 
слава, туку за слава на 
Бога, за прославување 

на Неговото име.

СВЕТИ КОЗМА И ДАМЈАН (СВЕТ        И ВРАЧИ) И ПРЕНОС НА СВЕТИ КОЗМА И ДАМЈАН (СВЕТ   
МОШТИТЕ НА СВЕТИ ВЕЛИКОМ        АЧЕНИК ГЕОРГИЈМОШТИТЕ НА СВЕТИ ВЕЛИКОМ   

"ГОСПОД ГИ ЧУВ   А  СИТЕ НИВНИ КОСКИ ,"ГОСПОД ГИ ЧУВ 

Светите бессребреници и 
чудотворци Козма и Дам-
јан, две сјајни ѕвезди кои 

зрачат со Господ, се родени 
браќа по тело и по дух. Овие 
двајца христијански великани 
се родени во Азија, од татко 
незнајбожец и мајка христи-
јанка, по име Теодотија. По 
смртта на таткото, мајка им 
Теодотија ги подигнала и ги 
воспитала своите синови во 
христијански дух. И како што 
пишува епископот Николај "Неј-

Свети Козма дознал за тоа 
и многу се нажалил. Пред сво-
јата смрт оставил завештание: 
Дамјан да не го погребат по-
крај него, бидејќи ја нарушил 
Господовата заповед и од же-
ната примил награда за исце-
лувањето. Но, Свети Дамјан 
не ги примил овие три јајца 
како награда затоа што тој ја 
излекувал болната Паладија, 
туку затоа што таа го закол-
нала со Света Троица да ги 
земе трите јајца. Ги примил 
заради името Божјо. 

Светите браќа го завршиле 
привремениот живот во мир. 
Прво се упокоил Свети Козма. 
По извесно време починал и 
Свети Дамјан. 

Луѓето не знаеле што да 
прават, каде Дамјан да го по-
гребаат, бидејќи знаеле за за-

вештанието на Свети Козма, и 
не смееле Свети Дамјан да го 
положат покрај неговиот брат. 
Но, Бог нашол начин да им 
помогне и да ги упати што да 
направат. Според Божјо откро -
вение, заедно биле погребани 

Н И Е Д Н А  Н Е М А  Д     А  С Е  С Т Р О Ш И ! "Н И Е Д Н А  Н Е М А  Д   

зините си-
нови из рас-

нале како две 
слатки овош-
ки и како два 
светилника во 
светот". Све-
теле со свои-

те добрини. Ги 
научиле ле кар-

ските вештини, а 
Бог им дал дар за 

исцелување. Ги леку-
вале сите телесни и 

душевни болести, се-
која немоќ на луѓето и 

ги изгонувале злите ду хо-
ви. Не ги лекувале само лу-
ѓето, туку и животните. 

Тие им помагале на немоќ-
ните бесплатно, не толку со 
лековите, колку со името на 
Господа, преку верата и љу-
бовта во Бога. Својата бес-
крајна љубов кон Бога ја из-
разувале со љубовта кон ближ-
ните. Сè тоа го правеле не за 
своја слава, туку за слава на 
Бога, за прославување на Не-
говото име. Бесплатно им по-
магале на болните, без да 
примат плата и награда. Цел 
им било да ја исполнат Хрис-
товата заповед: Болни леку-
вајте, лепрозни исчистувајте, 
мртви воскреснувајте, бесови 
прогонувајте! Бесплатно до-
бивте, бесплатно давајте! (Мат. 
10, 8) Бидејќи лекувале без 
пари, верниците ги нарекле 
бесплатни лекари и бессреб-
реници.

Познато е дека Козма му се 
налутил на својот брат Дамјан 
затоа што тој примил три јај-
ца од некоја жена по име Па-
ладија. Таа била тешко болна 
и многу лекари не можеле да 
ја излекуваат. Светите браќа 
отишле во нејзиниот дом и ја 
исцелиле. Бидејќи им била бла-
годарна на овие лекари, сака-
ла да им даде нешто како по-
дарок. Но, тие од никого не 
примале ништо. Не ја прода-
вале благодетта која им била 
дарувана од Бога. Но, Пала-
дија зела три јајца и одејќи кај 
Свети Дамјан го проколнувала 
во Бога од неа да ги прими 
овие три јајца во име на Света 
Троица. "Кога го слушнал име-
то на Триединиот Бог, Дамјан 
го примил од неа тој мал по-
дарок, заради големата за кле т-
ва со која таа го заколнала".

"Koga go slu{nal 
imeto na Triediniot Bog, 
Damjan go primil od nea 
toj mal podarok, zaradi 
golemata zakletva so 
koja taa go zakolnala".

СВ. ВМЧ. ГЕОРГИЈ СВ. ВМЧ. ГЕОРГИЈ 
ЈА УБИВА АЖДАЈАТА, ЈА УБИВА АЖДАЈАТА, 
ИКОНА ОД СВЕТА ЗЕМЈАИКОНА ОД СВЕТА ЗЕМЈА

МОШТИТЕ ОД РАКАТА МОШТИТЕ ОД РАКАТА 
НА СВ. ВМЧ. ГЕОРГИЈ НА СВ. ВМЧ. ГЕОРГИЈ 
ОД ПАЛЕСТИНА ОД ПАЛЕСТИНА 
ПРИСТИГНАА ВО ПРИСТИГНАА ВО 
МАКЕДОНИЈА, МАКЕДОНИЈА, 
МАНАСТИРОТ "СВ. ВМЧ. МАНАСТИРОТ "СВ. ВМЧ. 
ГЕОРГИЈ, БИГОРСКИ ГЕОРГИЈ, БИГОРСКИ 
МЕТОХ", С. РАЈЧИЦАМЕТОХ", С. РАЈЧИЦА
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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 КОЗМА И ДАМЈАН (СВЕТ        И ВРАЧИ) И ПРЕНОС НА   И ВРАЧИ) И ПРЕНОС НА 
МОШТИТЕ НА СВЕТИ ВЕЛИКОМ        АЧЕНИК ГЕОРГИЈ  АЧЕНИК ГЕОРГИЈ

"ГОСПОД ГИ ЧУВ   А  СИТЕ НИВНИ КОСКИ ,А СИТЕ НИВНИ КОСКИ ,

по тешко чекорење, ја со гле-
да прекрасната зора на исток, 
така твоите мошти пристигнаа 
на ова место кое ти самиот го 
избра и твојот гроб стана из-
вор на светоста, извор на кре-
поста и извор на вистинската 
вера.

За време на цар Свети Кон-
стантин Велики (IV век) све-
тите и чудотворни мошти на 
Свети Георгиј биле пренесени 
во Палестина, во градот Лида 
и погребани во Храмот посве-
тен на неговото име, кој го 
изградиле побожните христи-
јани. Чесните мошти ги пре-
неле на денот на освету ва-
њето на прекрасниот и голем 
Храм со необичен иконостас. 
Затоа на 16 ноември - по нов 
календар, се прославува пре-
несувањето на неговите мош-

гиј, ги пренесе кај нас во Ма ке-
донија и ги постави на по кло-
нение во манастирот "Св. Ве-
ликомаченик Георгиј". Најсве-
чено беа пречекани и поста-
вени во десната рака, специ-
јално изработена за тоа. Рака-
та е од сребро и позлатена, 
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.

Н И Е Д Н А  Н Е М А  Д     А  С Е  С Т Р О Ш И ! " А  С Е  С Т Р О Ш И ! "

во местото Фереман, во Ме-
сопотамија. Нивните свети 
мош  ти ги положиле заедно, 
на исто место. Фереман го раз-

завештанието. Свети Георгиј, 
светило бесмртно на земјата 
и во Царството Небесно! Како 
намачен патник во ноќта, кој 

ти од градот Никомидија (Ма-
ла Азија), во градот Лида во 
Палестина. Всушност, тој ден 
на осветувањето на Храмот и 

Hristova zapoved: 
Bolni lekuvajte, leprozni 
is~istuvajte, mrtvi 
voskresnuvajte, besovi 
progonuvajte! Besplatno 
dobivte, besplatno davajte!

СВ. ВМЧ. ГЕОРГИЈСВ. ВМЧ. ГЕОРГИЈ

ГРОБОТ НА СВ. ВМЧ. ГРОБОТ НА СВ. ВМЧ. 
ГЕОРГИЈ ВО ГРАДОТ ЛИДА, ГЕОРГИЈ ВО ГРАДОТ ЛИДА, 
ВО ПАЛЕСТИНАВО ПАЛЕСТИНА

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

пренесување на моштите, се 
празнува како Обновување 
на Храмот на Свети Георгиј - 
Ѓурѓиц. И денес Светите мош-
ти почиваат таму. 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 не-
говата црвена крв, која ја про-
леал за Христа.

Ние аџиите можевме во 
една мала кутија со стаклен 
капак да ги видиме  коскич-
ките од моштите на Свети Ге-
оргиј, на кои им се покло нив-
ме и ги целивавме. Еве, и по 
седумнаесет векови од смрт-
та на Свети Великомаченик 
Георгиј, Бог ги чува неговите 
коски. 

За нашата татковина Маке-
донија големо богатство е тоа 
што во црквата "Св. Велико-
маченик Георгиј" во с. Рајчица 
(Дебарско-кичевска епар хи-
ја), е донесено големо парче 
од моштите од раката на Св. 
Георгиј. Од Светата Земја, од 
родната Палестина на Св. Ге-
оргиј, дел од моштите се пре-
несени во Света Гора, а отта-
му во Македонија. Архи ман-
дритот Партениј, игумен на ма  -
настирот "Св. Јован Крсти тел", 
и на неговиот метох Св. Геор-

урнале Османлиите уште при 
нивните први наезди. При тоа, 
чесните мошти на Свети Коз-
ма и Дамјан биле пренесени 
во Амид, каде и сега почи-
ваат. 

Овие бессребрени лекари 
биле големи чудотворци и во 
животот и по смртта. И мај-
ката на Светите бессребреници 
Козма и Дамјан, Теодотија, жи-
веела богоугодно и била про-
гласена за светителка. Спо-
менот на светата Теодотија се 
празнува заедно со нејзините 
синови, на истиот датум.

Свети Георгиј Победоно-
сец - Ѓурѓиц 

"Господ ги чува сите нивни 
коски; ниедна од нив нема да 
се строши". (Светиот Пророк 
цар Давид)

Слугата на Свети Георгиј ја 
запишал неговата последна 
порака пред смртта, завеште-
нието: По неговото зами ну-
вање од овој живот, да му ги 
пренесе моштите во Палес-
тина, во градот Лида, во род-
ниот крај на неговата мајка, 
таму каде ги поминал детски-
те години. По смртта на Свети 
Георгиј, слугата го извршил 


