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"МАЧЕНИЦИ МАК 

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Духовно 
силниот 

Христов 
војник и 

непобедлив 
Македонец, 

Свети Ѓорѓи, смирено ја 
слушал судската пресуда: 

"Младиот, необично 
убав, Ѓорѓи Кратовски, 

ја губи главата затоа 
што не сака да ја 

остави својата Света 
Православна вера - 

верата на своите предци 
и браќа и затоа што не 

сака да се оддели од 
својот македонски род и 
од православното име". 

Поради тоа што го 
проповедал Христа, 

епископот Харалампиј 
бил фатен од 

неверниците и изнесен 
на суд. И бидејќи не 
сакал да им принесе 

жртва на идолите, бил 
изложен на најтешки 
мачења од страна на 
обласниот управител 

Лукијан и од војводата 
Лукиј. Целата кожа му 

ја одрале и телото му го 
претвориле во рани.

МАКИ, НЕ ПЛАШЕ 

Ма ке-
дон -
ски-

от но вома че-
ник Свети Ѓор-
ѓи Кра   товски 
само 18 годи-

ни му по све-
тил на зем-
ниот живот, и 

останал бес мр-
тен и храбар вој -

ник Христов, вечен 
Син на Свет лината, 

вистин ски и смел Син 
на својата род на тат ко-

вина Македонија.
Младиот и убав маке-

дон ски светител, Свети Ѓорѓи 
Кра товски, пред нечестивите 
Ос манлии храбро го пропо ве-
дал Господ Исус Христос, вис-
тин скиот Бог, почитуван во Све та 
Троица и Бог го удостоил со 
вечна награда, го накитил со 
маченички венец. Поради тоа, 
со љубов го почитуваме и го 
прославуваме на денот кој го 
одредила Светата Црк ва - 11 
февруари по стар ка лен дар, или 
24 февруари по нов кален дар.

Тој смело и се спротив ста-
вил на османлиската власт која 
ја експлоатирала целата раја и 
настојувала насилно и фана-
тички да манипулира со маке-
донскиот народ, со неговата 
човечка свест, со верата пра-
дедовска и моралот. Тој оста-
вил неизбришан спомен и бе-
лег на својот народ и на не го-
вата историја, на своето вре ме 
и на вечноста.

Свети Ѓорѓи Кратовски се 
родил во 1497 година во ма ке-
донското гратче Кратово, од 
набожните родители Димит-
рија и Сара. Во родното место 
ја завршил т.н. старовремска 
школа. Се просветил преку изу   -
чувањето на Светото Пис мо и 
на други црковни книги. Бог го 
упатил кон Неговата ви стина. Го 
усовршил златар ски от занает. 

Во тоа тешко време на ма-
кедонскиот народ, Осман лии те 
ги собирале христијанските 
маш ки деца за јаничари, за ос-
манлиски војници (ваквото со-
бирање е познато под име то" 
данок во крв"), а возрасните ги 
потурчувале. За да не биде 
забележан од Турците, Свети 
Ѓорѓи го напуштил Кратово и 
заминал за Софија, каде рабо-
тел на својот златарски зана ет. 

Своето знаење за верата го зго-
лемил од свештеникот Пејо. Но, 
и овде мудриот Св. Ѓорѓи бил 
забележен од Ос ман лиите кои 
сакале да го по турчат, но би деј-
ќи одбил го фрлиле в затвор. 

Го удирале, го плукале, го ма-
челе во мрачниот затвор, же-
ден, гладен. Пред Осман ли ите, 
бледиот, неискажливо уба   виот, 
смирен и силен Христов вој ник 
потврдил: "Нема да се по тур-
чам никогаш и за ниш то". Него-
виот одговор се кре на кон не-
бото и дојде пред Христовиот 
Престол за да се нарече Свети 
Ѓорѓи - Просла вител на Божји-
от Син, бра ни тел на Христовата 
вера, води тел и учител на ид-
ните гене рации, а неговата род-
на татко вина Македонија - Мај-
ка на маченикот Македонски. 
Тој ос   тавил вечна порака за Ма-
ке донецот, како се брани сво ја-
та татковина, како се победу-
ваат човечките страдања, како 

се здобива човечката храб рост и 
како се добива последната по-
беда на земниот живот со сил-
ната љубов и вера во Бож јата 
вечна правда и својот на род. 
На маченикот во мислите му 
навирале зборовите на Хри -
ста: "Во светот ќе имате маки; 
само не плашете се, заш то Јас 
го победив светот". 

Духовно силниот Христов 
војник и непобедлив Маке до-
нец, Свети Ѓорѓи, смирено ја 
слушал судската пресуда: "Мла-
диот, необично убав, Ѓорѓи 
Кратовски, ја губи главата за-
тоа што не сака да ја остави 
својата Света Православна 
вера - верата на своите пред-
ци и браќа и затоа што не сака 
да се оддели од својот маке-
донски род и од право слав но-
то име". 

На главниот софиски плош-
тад, Османлиите собрале мно гу 
дрва и направиле огромна кла-
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

ЕДОНСКИ, ВО СВЕТОТ ЌЕ ИМАТЕ

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

 ТЕ СЕ, ЈАС ГО ПОБЕДИВ СВЕТОТ!"

да. Тогаш му ја соблекле об ле-
ката и го оставиле само по 
кошула. Ги запалиле дрва та и 
го фрлиле младиот Ѓорѓи во 
раз горениот оган. Маче ни кот 
бил свртен со лицето кон ис-
ток. Горел Светимаченик Ѓор  ѓи 
и кога прегореле јажи њата со 
кои му биле врзани рацете, тој 
се прекрстил и силно ги изви-
кал последните зборови: "Го спо-
ди, Исусе Хрис те, во Твоите раце 
го предавам својот дух!" Еден 
присутен Ос манлија, со цепа-
ница го уд рил маченикот по 
глава, и тогаш тој ја испуштил 
својата млада благородна душа. 
Ос манлиите жив го запалиле 
на клада на 11 февруари по 
стар календар (или на 24 фе-
вруари по нов календар), 1515 
годи на, во Софија, за време на 
цар Селим. 

Важно е да се спомне дека 
Османлиите сакале целото тело 
да го изгорат и во прав да го 
разнесат. Натрупувале многу 
дрва над него: "И злобните му-
хамеданци нафрлале во огнот 
животни, за да не можат да ги 
распознаат изгорените оста то-
ци. Но, сè изгорело, само те-
лото на маченикот останало. 
Гореше младото, чесно, неви-
но тело на македонскиот ма-
ченик, гореше за никогаш да 
не изгори. Гореше срцето на 

Македонија. Се засветли ли-
цето на Мајка - Македонија 
како пламен столб, кој се воз-
виши до небото. Се радува Ма-
кедонија - се радува неговата 
родна грутка, се радува на 
Плодот кој беше во нејзината 
утроба, израсна и се негуваше 
и растеше во неа. Светима че-
ник Ѓорѓи - Победникот над 
смртта и над Османлиите ни-
когаш не умре. Смртта му ја 
одвои душата од телото, но не 
и од Бога, и не од идеалите за 
слободна Македонија". 

Осумнаесетгодишниот Свети 
Ѓорги остана Вечно Момче на 
Отецот Небесен и на својата 
сакана родна Македонија. Хрис-
товата љубов низ вековите го 
прослави. Телото на маченикот 
не изгорело. Ноќта телото на 
Свети Ѓорѓи го зел еден хрис-
тијанин и тајно го однел во 
својот дом. 

Судијата признал: "Ѓорѓи е 
светец; оние кои го чувале 
кажуваат дека иако се доста-
вувале многу дрва, телото не 
горело". Судијата дозволил по-
којникот достојно да биде по-
гребан. Се собрал целиот хрис-
тијански клер и многу хрис-
тијани и со славословие го по-
гребале во храмот на "Света 
Великомаченица Мари на" во 
Софија, во 1515 година, на 11 
февруари. Неговите мош ти се 
свети и мироточиви.

На денешниот ден Светата 
Црква му оддава почит на 
Свештеномаченик Харалампиј. 
Славниот и голем светител Ха-
ралампиј, со својот живот на 
земјата постигнал светост и 
евангелско совршенство. Жи-
ве ел во времето на нечес ти-
виот римски цар, идолопо кло-
никот Септимиј Север (кој ца-
рувал од 193 до 211 година). 

Тогаш Свети Харалампиј бил 
епископ во Магнезиј, град во 
Тесалија. Ги учел луѓето да 
веруваат во вистинскиот Бог 
Исус Христос, а не во бездуш-
ните идоли на кои им прине-
сувале жртви. Поради тоа што 
го проповедал Христа, епис ко-
пот Харалампиј бил фатен од 
неверниците и изнесен на суд. 
И бидејќи не сакал да принесе 
жртва на идолите, бил изложен 
на најтешки мачења од страна 
на обласниот управител Луки-
јан и војводата Лукиј. Целата 
кожа му ја одрале и целото тело 
му го претвориле во рани. Бил 
мачен и по наредба на царот 
Септимиј Север, на кого све-
тителот, откога ги издржал нај-
свирепите мачења (бил печен 
и на оган), смело и мудро му 
рекол: "Живеејќи многу го ди-
ни, царе, и здобивајќи се со 
голем разум, јас го познав 

Христа, Единствениот вистин-
ски Бог, и поверував во Него".

Свети Харалампиј е познат 
како голем Чудотворец. Во при-
суство и по наредба на царот, 
излекувал бесомачен човек и 
воскреснал мртовец.

На крај, крвожедниот цар 
Север донел пресуда Свеш те-
номаченик Харалампиј да биде 
погубен со меч. Свети Хара-
лам  пиј со радост пристигнал 
на губилиштето, клекнал, по-
глед нал кон небото и го молел 
Бога: "...Спомни ме, Господи 
Боже мој, во царството Свое!" 
Го молел Бога, на местото каде 
што ќе бидат погребани него-
вите мошти и каде што се 
празнува неговиот спомен, да 
нема глад, масовно умирање, 
туку да им дарува на луѓето 
здравје, мир, спасение на ду-
шите, да им ги прости грево-
вите и да им го благослови 
трудот. Да ја излие Својата бла-
годет на сè. "Заради моите маки, 
помогни заради мене"! Свети 
Харалампиј му ја предал сво-
јата душа на Бога, пред џе ла-
тот да го спушти мечот на не-
говиот врат. Настрадал на 10.2./
22.2. во 202 година, во 113 го-
дина од својот земен живот. 

"Господи, Твојот маченик 
Харалампиј во своето страда-
ние примил негнилежен венец 

од Тебе, нашиот Бог; имајќи ја 
Твојата сила, ги победи мачи-
телите, а ја скрши и немоќната 
смелост на демоните. По мо-
литвите негови, спаси Ги на ши-
те души", Тропар на празникот.

Царската ќерка, блажената 
Галина, од царот го побарала 
телото мачениково, го добила, 
го помазала со мириси и со 
скапоцено миро, го обвила во 
чиста плаштаница и го ставила 
во златен кивот. Светите мош-
ти на непобедливиот Свеште-
но маченик Харалампиј ги по-
читуваат христијаните од цел 
свет. Неговата света глава се 
чува до денес во манастирот 
на Свети Архиѓакон Стефан на 
Метеорите во Тесалија. 
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