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Свети мъченик Христо 
Градинар (Българин) 

 
†  1748 година 

Чества се на 28 ноември  

 

 

                                                                    

Житието на светия новомъченик Христо е от гръцкия "Неон мартирологион", където е дадена датата на 
смъртта и паметта му 12 февруари, 1748 г. Житието е написано от свети Никодим Светогорец, но истинският 
автор, от когото е взето, е монахът Кесарий Дaпонтес, бележит автор и поет, живял от 1714 до 1784 г. 

Този Христов мъченик бил българин от Албания. Когато станал на възраст 40 години, 

напуснал родината си, дошъл в Цариград и там станал градинар. Един ден, продавайки ябълки на 

пазара, започнал пазарлък с един турчин да му продаде ябълки. Обаче в пазарлъка неусетно 

започнали да спорят и да се карат помежду си. Тогава турчинът, за да си отмъсти, наклеветил 

благословения Христо, че уж обещал да се потурчи. Затова веднага го повлякъл и завел в 

съдилището на чаушпашата (полицейски пристав, бел.ред.), като представил и лъжесвидетели, че 

наистина обещал да се потурчи.  

Чаушпашата попитал мъченика истина ли е това. Но той с голяма смелост отговорил, че си е 

християнин и че такава дума не е казвал, и че по никакъв начин няма да смени вярата си, пък ако 

ще това да му струва хиляди страдания. Тогава чаушпашата заповядал да го бият силно с тояги. 

После го вързали и го удряли по главата, докато шурнала много кръв, и тогава го хвърлили в 

затвора, а краката му забили в клада. 

По това време в затвора бил преподобният Кесарий Дапонтес (който и написал това житие на 

мъченика) и като го гледал в това положение, съчувствал му. Затова намерил начин да го 

освободи тайно от кладата и му предложил храна, за да се подкрепи. Но мъченикът не пожелал да 

вкуси, като казал: "Защо да ям, когато няма да ме оставят жив? Следователно нека умра за моя 

Христос гладен и жаден!" 

И дал на поменатия Кесарий един брус - точило от челик, който имал в пояса си, като 

помолил да го даде където трябва, за да отслужат няколко литургии подир смъртта му. След това 

извели мъченика от затвора и същия ден - 28 ноември 1748 г. - го обезглавили и така мъченикът 

получил венеца на мъченичеството от Иисуса Христа, на Когото да бъде слава во веки! Амин. 
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