Мцcа ґпрjлліа
въ ‹-й дeнь.

Слyжба (цсл.) и3 житіE (сeрб.)
с™0му сщ7енном§нику
григ0рію пsтому
[ґгGлопyлосу], патріaрху
кwнстантіноп0льскому.

Мцcа ґпрjлліа въ ‹-й дeнь.
Пaмzть с™aгw сщ7енном§ника григ0ріа пsтагw
[ґгGлопyлоса], патріaрха кwнстантіноп0льскагw.*1
На вели1цэй вечeрни.
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, глaсъ д7:

С

™и1телz пречyднаго и3 м§ника твeрдаго, * почти1мъ люб0вію въ
пёснехъ, вёрніи, * їерaрха бGомyдраго григ0ріа, * хrт0вы цRкве

в0ина неwдолённагw, * є3ллaды сhна всеслaвнагw * и3 мlтвенника њ
душaхъ нaшихъ.

П

равослaвныz вёры поб0рника, * бlгочcтіz ў§телz, * и4ноческагw
житіS д0брое прaвило, * кwнстантіноп0лz ґрхіпaстырz слaвнагw, *

с™и1телей ўкрашeніе и3 м§никwвъ равностоsтелz, * хrтіaнъ ўтёшителz,
* ни1щихъ пом0щника и3 питaтелz, * восхвaлимъ днeсь досточyднаго
григ0ріа.

Дст0лпъ и3 ўтверждeніе бhлъ є3си2, џ§е григ0ріе, * дyшы вёрныхъ

обродётельными свётлостьми прослaвисz и4мz твоE на земли2, *

ўкрэплsz и3 тьмY грэх0вную tгонsz. * тёмже, свэтон0сную твою2
пaмzть прaзднующе днeсь, м0лимъ: * моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

* аутор ове (полијелејне) службе св. свештенномученику Григорију V (Ангелопулосу) је протојереј Илија
Тетерко, клирик града Одесе, Украјинске ПЦ Московског Патријархата. Служба је публикована у составу
зборника „Службе Одеским светим“, Одеска Духовна семинарија, Одеса, 2009. г . 243 стр. Поред ње су
предходно написане и две грчке службе. Видети више о томе у напомени на крају Житија. Текст је од нас
пренешен из тзв. гражданског у цсл шрифт и подвргнут минималној граматичкој (привођење нормама
савремене руске редакције црквенословенског језика) и другој редакцији.
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П

роповёдуетъ, с™и1телю џ§е григ0ріе, * тво‰ страд†ніz нhнэ вeсь
є4ллинскій нар0дъ: * и3згн†ніz и3 м§ническую кончи1ну t погaныхъ

ґгaрzнъ * претерпёлъ є3си2 вёры рaди, * нaсъ t скорбeй и3 болёзней
и3збавлsz свои1ми мlтвами.

Т

Слaва, глaсъ }:

оржествyй днeсь рaдостнw, землE nдeсскаz, * ликyй и3 весели1сz,
цRкве

б9іz,

*

прaзднующи

пaмzть

григ0ріа

бGомyдрагw,

*

пёсньми и3 пёньми дух0вными восхвалsющи є3го2 и3 вопію1щи: * не забyди
р0дъ св0й на земли2, џ§е сщ7eннэйшій, * но при1снw моли2 хrтA бGа, * во
є4же сп7сти2 всёхъ нaсъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

біе на земли2 kви1сz, * и3 съ чlвBки поживE:
ЦRь* tнбcндв7ыйы [забо чlвэколю1
чcтыz пл0ть пріeмый, * и3 и3зъ неS прошeдый съ
воспріsтіемъ: * є3ди1нъ є4сть сн7ъ, сугyбъ є3стеств0мъ, * но не v3постaсію. *
тёмже

совершeнна

того2

бGа,

*

и3

совершeнна

чlвёка

вои1стинну

проповёдающе, * и3сповёдуемъ хrтA бGа нaшего: * є3г0же моли2, м™и
безневёстнаz, * поми1ловатисz душaмъ нaшымъ].
На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ в7.
Поd: Д0ме є3vфрafовъ:

Дгриг0ріе, * добродётельными дэsньми * и3 вёрою прaвою.

0мъ д¦у с™0му * с™ъ и3 непор0ченъ * kви1лсz є3си2, бlжeнне џ§е
Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.*2

С

™и1телей ўкрашeніе, * стrтотeрпцєвъ хrт0выхъ слaву, * григ0ріа
пaстырz преди1внаго, * люб0вію восхвaлимъ, вёрніи, * почитaюще

добродBтели и3 страд†ніz є3гw2.
Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, * ±же воздадe ми;*3

Цтво‰ м0щи, * и3 рaдостнw прославлsетъ * чудесA тво‰.

Rковь хrт0ва * весели1тсz њ тебЁ, григ0ріе, * и3мёz въ себЁ чcтны6z
Слaва, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

* Пс. 115,6.
* Пс. 115,3.
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рbцы вёрнагw служи1телz, * цRкве свэти1льника всесвётлагw, *
григ0ріа преди1внаго * нhнэ, въ пaмzть є3гw2 сошeдшесz, *

воспои1мъ люб0вію.

И# нhнэ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

П

рес™az м™и б9іz, * съ ли6ки прпdбныхъ * моли1сz и3зъ тебE
воплощeнному, * сlнцу прaвды, гDу, * сп7сти2 и3 просвэти1ти дyшы

нaшz.

Тропaрь, глaсъ д7:
кw жeртва бlгопріsтнаz * бGу всsческихъ сщ7eнствуеши прпdбнw *

Ћи3 ћкw

ўсeрдный подви1жникъ * хrтY предстaтельствуеши. * сегw2

рaди, вои1стинну, повёшеніе твоE знaменоваше и3збавлeніе * є4ллинскихъ
людeй t д0лгагw рaбства. * си1це, сщ7енном§ниче григ0ріе, почитaемъ тS.
И$нъ тропaрь, глaсъ з7. [Творeніе с™и1телz ґfанaсіа ковр0вскагw]:

С

™и1телю и3 м§ниче григ0ріе, * за лю1ди тво‰ дyшу положи1вый, * и3
въ свэтон0сный дeнь хrт0ва воскrніz пострадaвый, * моли1сz

страдaвшему за ны2 и3 воскrшему * цRковь правослaвную незhблему всегдA
храни1ти, * пaствэ же твоeй и3 рyсстэй землЁ, * с™ы6z м0щи тво‰ съ
люб0вію лBта мнHга храни1вшей, * даровaти ми1ръ и3 вeлію млcть.
И$нъ тропaрь, глaсъ }:

Б

лгcвeнъ є3си2, хrтE б9е нaшъ, * ўкрэпи1вый бжcтвеннаго патріaрха, *
низпослaвый томY свhше свою2 блгdть, * и4мже и3 нaсъ свободи1лъ

є3си2 t раб0ты врaжіz: * чlвэколю1бче, слaва тебЁ.

На у4трени.
[На БGъ, гDь: тропaрь с™и1телz, двaжды.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.]
По №-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ №:
еrли1ма

г0рнzгw

Їсщ7енном§ника

жи1телz,

*

с™hхъ

с0нма

сопричaстника,

*

григ0ріа возвели1чимъ, * бGодаров†нныz м0щи є3гw2

њблобызaюще, возопіи1мъ: * моли2, бlжeнне, прилёжнw хrтA бGа, * сп7сти1сz
душaмъ нaшымъ. [Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, [бGор0диченъ,] глaсъ т0йже:
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Н

евёсто неискусобрaчнаz, * премdрости село2 показaсz ўтр0ба твоS
бGа сл0ва: * тh бо є3ди1на, м™и б9іz, * бlги1хъ ходaтаица

kви1вшисz, * всsкихъ страстeй и3збaви рабы6 тво‰, * непрестaннw
воспэвaющыz слaву твою2.

П

По в7-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ є7:

рпdбне

и3

требlжeнне,

с™и1телю

григ0ріе,

*

пaстырю

д0брый,

началопaстырz хrтA ўг0дниче, * положи1вый дyшу твою2 за

є4ллинскіz лю1ди, пaствуємыz тоб0ю. * тёмже и3 нhнэ, џ§е досточyдне,
* и3спроси2 ў гDа, * є4же даровaти нaмъ вeлію млcть.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, [бGор0диченъ,] глaсъ т0йже:

Ч

ерт0гъ, присносyщною слaвою ўкрaшенъ, ви1дzще вhну, * желaніе
и4мамы совни1ти въ џнь, * но, nдeжды не и3мyще, стыди1мсz, * да

не свsзани t ѓгGлъ и3 и3звeржени бyдемъ. * ты2, сyщи nдeжда наги1хъ
дерзновeніz, дв7о мRjе, ўкраси1 ны * и3 введи2 внyтрь цrтвіz хrт0ва.
По полmелeи: сэдaленъ, глaсъ }:

П

ріиди1те м§николю1бцєвъ соб0ри, * пaмzть првdнагw мyжа почти1мъ,
* пyть тёсный и3 сп7си1тельный и3збрaвшагw, * и3 за хrт0мъ дaже до

ќзъ и3 смeрти послёдовавшагw, * и3сповёданіемъ вёры ґпcлwмъ под0бника,
* м§никwвъ равностоsтелz, * бGобlжeннаго григ0ріа днeсь ликyюще
восхвaлимъ. [Двaжды.]

Б

Слaва, и3 нhнэ, [бGор0диченъ,] глaсъ т0йже:

цdе дв7о, * вседержaвнаz нaша цRи1це, * њмоф0ромъ мlтвъ твои1хъ
покрывaющаz вeсь мjръ, * пріими2 t бlгодaрныхъ сердeцъ нaшихъ *

похв†льныz пBсни сі‰ * и3 и3спроси2 нaмъ ў сн7а твоего2 бGоначaльнагw *
грэхHвъ прощeніе и3 вeлію млcть.
Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.
Прокjменъ, глaсъ д7:
ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.*4
Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, * ±же воздадe ми;*5
* Пс. 115,6.
* Пс. 115,3.
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Всsкое дыхaніе:
Е#ђліе t їwaнна, зачaло lє, t полY.*6

Р

ечE гDь ко пришeдшымъ къ немY їудewмъ:

[№]

Ґми1нь, ґми1нь

гlг0лю вaмъ: не входsй двeрьми во дв0ръ џвчій, но прелaзz
и4нудэ, т0й тaть є4сть и3 разб0йникъ:

пaстырь є4сть nвцaмъ:

[G]

[в7]

ґ входsй двeрьми,

семY двeрникъ tверзaетъ, и3 џвцы глaсъ є3гw2

слhшатъ, и3 сво‰ џвцы глашaетъ по и4мени, и3 и3зг0нитъ и5хъ:

[д7]

и3 є3гдA

сво‰ џвцы и3жденeтъ, предъ ни1ми х0дитъ: и3 џвцы по нeмъ и4дутъ, ћкw
вёдzтъ глaсъ є3гw2:

[є7]

по чуждeмъ же не и4дутъ, но бэжaтъ t негw2,

ћкw не знaютъ чуждaгw глaса.

[ѕ7]

Сію2 при1тчу речE и5мъ ї}съ: nни1 же не

разумёша, что2 бsше ±же гlг0лаше и5мъ.

[з7]

Речe же пaки и5мъ ї}съ:

ґми1нь, ґми1нь гlг0лю вaмъ, ћкw ѓзъ є4смь двeрь nвцaмъ.

[}]

Вси2, є3ли1кw

(и4хъ) пріи1де прeжде менE, тaтіе сyть и3 разб0йницы: но не послyшаша и4хъ
џвцы.

[f7]

Ѓзъ є4смь двeрь: мн0ю ѓще кто2 вни1детъ, сп7сeтсz, и3 вни1детъ, и3

и3зhдетъ, и3 пaжить њбрsщетъ.
По н7-мъ pалмЁ: стіхи1ра, глaсъ ѕ7. Самоглaсна:

С

обери1тесz, м§николю1бцы, днeсь, * въ пaмzть григ0ріа с™и1телz, * и3
сію2 кyпнw вси2 торжествyйте: * сeй бо бlгочcтіz подражaтель, * и3

њ стaдэ своeмъ тeплый мlтвенникъ, * є3ллaдскіz земли2 ўдобрeніе, *
грaда nдeссы похвалA и3 ўтверждeніе, * къ немyже прилёжнw возопіeмъ: *
моли2 хrтA бGа њ чтyщихъ пaмzть твою2.
КанHнъ [с™0му] сщ7енном§нику [григ0рію], глaсъ }.
Пёснь №. Їрм0съ:
Пёснь возслeмъ, лю1діе, чyдному бGу нaшему, свободи1вшему ї}лz t
раб0ты, пёснь побёдную пою1ще и3 вопію1ще: пои1мъ тебЁ, є3ди1ному вLцэ.
ерaрху

ди1вному

Їпатріaрху

и3сповёднику

вёры

правослaвныz

крёпкому,

григ0рію пёснь воспёти спод0би, млcтивый вLко, да тогw2

мlтвами сп7сeмсz.
* Јн. 10,1-9 (зач. 35 од пола).
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ю4ности стaрческую мyдрость даровA тебЁ хrт0съ, вс‰ бо кр†снаz

Tмjра сегw2 пренебрeглъ є3си2, и3 монaшескагw житіS возжелёлъ є3си2:

тёмже ўбlжaешисz нhнэ съ ли6ки прпdбныхъ.

М

Ђромъ добродётелей њбlгоух†нныz с™ы6z м0щи тво‰, всечcтне
їерaрше григ0ріе, њсновaніе твeрдое kви1шасz млад0му грaду

nдeссэ, во ўтверждeніе вёры и3 бlгочcтіz.

БGор0диченъ:

Н

еболёзновавшаz чрeвомъ, р0ждшаz хrтA гDа, мольбaми твои1ми
м™рними и3сцэли2 болBзни дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, да бlгодaрнw

сн7у твоемY прин0симъ побёдную пёснь.
Пёснь G. Їрм0съ:
Нёсть с™ъ ћкw гDь, и3 нёсть првdнъ ћкw бGъ нaшъ, є3г0же поeтъ всS
твaрь: нёсть првdнъ, пaче тебE, гDи.
ц7ъ nц7є1въ и3 пaстырь пaстырей и4стиненъ kви1лсz є3си2, џ§е григ0ріе

NбGомyдре: люб0вь бо твою2 и3 млcть къ пaствэ твоeй поминaюще, на

кр0въ мlтвъ твои1хъ ўповaемъ.

сz слaвнымъ и4менемъ твои1мъ пrт0лъ первозвaннагw ґпcла, и3
Ўкраси1
грaдъ кwнстантjна вели1кагw въ тебЁ њбрёте своегw2 застyпника и3
мlтвенника.

Г

орA ґfHнскаz рaдуетсz, и3мyщи кeллію твою2, џ§е прпdбне, въ т0й бо
молsсz

и3

труждazсz,

пребhлъ

є3си2

ўтверждeнный на кaмени зaповэдей гDнихъ.

непоколеби1мь,

ћкw

БGор0диченъ:

гGлwвъ ўдивлeніе, чlвёкwвъ дерзновeніе, бцdе чcтаz, приснодв7о, моли2

ЃхrтA бGа, сп7сти2 непрестaннw тS бlжaщыz.
И$нъ кондaкъ, глaсъ G:

ерaрше бGодухновeнне, * рождeнный бlгочcтнw, * безви1ннw за пaству

Їтвою2

повёшеніемъ въ жeртву принесeнный. * тёмже страдaніемъ

твои1мъ, ћкw nгнeмъ њбожeннаz, * поeтъ тS є3ллaда прaзднствомъ
бжcтвенныхъ пёсней, * и3 рaдуйсz, ти2 вопіeтъ, * сщ7енном§ниче џ§е
григ0ріе.
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Сэдaленъ, глaсъ №:

Ж

итіE своE добродётельми ўzсни1въ, џ§е григ0ріе, * свэтови1дну
содёлалъ

[є3си2]

свою2

дyшу,

*

нбcными

надeждами

нeмощь

чlвёческую ўкрэпи1въ, * дерзновeннw на страд†ніz за хrт0мъ послёдовалъ
є3си2, * t негHже воспріsлъ є3си2 блгdть немощны6z дyшы и3 тэлесA
врачевaти, їерaрше бGомyдре: * тёмъ, люб0вію тS ўбlжaемъ.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, [бGор0диченъ,] глaсъ т0йже:
хrтіaнъ, прес™az дв7о, * є3г0же родилA є3си2 бGа, *
Ўповaніе
же и3 сл0ва, * непрестaннw моли2 съ вhшними си1лами

пaче ўмA
* подaти

њставлeніе грэхHвъ нaшихъ всёхъ, * и3 и3справлeніе житіS вёрою и3
люб0вію * при1снw тS слaвzщымъ.
Пёснь д7. Їрм0съ:
И#зъ

горы2 приwсэнeнныz,

сл0ве,

прbр0къ, є3ди1ныz

бцdы,

хотsща

воплоти1тисz бGови1днw ўсмотри2, и3 со стрaхомъ славосл0вzще си1лу твою2.

Н

а пrт0лэ вели1цэ[мъ] сёлъ є3си2 ћкw дост0инъ с™и1тель, смирeніемъ
вeліимъ бGа прослaвилъ є3си2, григ0ріе бlжeнне, и3 всBмъ tкрhлъ є3си2

неги1бнущее богaтство, ћкw бlгочcтіz проповёдникъ прекрaсенъ и3 трbцы
сосyдъ чcтнёйшій.

П

aства є4ллинскаz прославлsетъ тS, џ§е григ0ріе: до смeрти бо
возлюби1лъ є3си2 хrтA и3 лю1ди тебЁ вручє1нныz, б0дръ ќмъ и3мёz,

зрёлъ є3си2 бGа њчищє1нныма nчи1ма, и3 въ годи1ну скорбeй бlгодyшнw
взывaлъ є3си2: слaва си1лэ твоeй, гDи.
звы гDа на тёлэ своeмъ носи1въ и3 стопaмъ є3гw2 послёдовавъ,

Ћвозшeлъ

є3си2 и3 въ рaдость є3гw2 воскrніz, ћкw бlгjй и3 вёрный

рaбъ, взывaz: слaва си1лэ твоeй, гDи.

В

БGор0диченъ:

Lчце млcтиваz, не возгнушaйсz ћзвъ нaшихъ грэх0вныхъ,*7 врачA
р0ждшаz дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ: ўтоли2 болBзни и3 и3сцэли2

неможє1ніz, и3 сп7си2 дyшы нaшz.
* наша измена, а у озворнику: ћзвами нaшими грэх0вными.

7
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Пёснь є7. Їрм0съ:
Страстeй мS мглы2, ћкw t глуб0кіz н0щи, и3збавлszй, ќтреневати
спод0би дyхъ м0й, молю1сz, во свётэ днE повелёній твои1хъ, хrтE.

Дє3си2 за пaству предъ влады6ки земнhми и3 ґг†рzны нечести1выми, но
yшу свою2 ск0рбію крёпкою за лю1ди тво‰ раздирaz, ходaтай kви1лсz

пaче же мlтвенникъ всеизрsдный ко прес™ёй трbцэ.

С

™и1телей красото2, ґрхіерeа вели1кагw служи1телю рeвностный, їерaрше
григ0ріе всечyдне, сопричaстникъ страстeй сп7са бhвъ, въ нбcныхъ

сeлэхъ съ ни1мъ прославлsешисz, пaче ўмA весeліz насыщazсz.

К

то2 кромЁ гDа и3зчести2 м0жетъ, с™и1телю всечcтне григ0ріе, тво‰
ми1лwстыни, нищелю1біе, њ сyщихъ въ ќзахъ попечeніе, сіE д0брэ

вёдуще, и3 мы2, грёшніи, млcтыни и3 мlтвъ твои1хъ пр0симъ. БGор0диченъ:

Л

ьщeніемъ чlвэкоубjйцы дрeвнzгw прaoц7ы нaшz t присносyщныz
жи1зни tпад0ша: ржcтв0мъ твои1мъ, чcтаz, земнор0дніи вси2 пaки

въ рaй восхищeни бhхомъ.
Пёснь ѕ7. Їрм0съ:
Содержи1ма мS, пріими2, чlвэколю1бче, грэхи6 мн0гими, и3 припaдающа
щедр0тамъ твои6мъ, ћкw прbр0ка [їHну], гDи, и3 сп7си1 мz.

Цдэsньми
Rковь

правослaвную

ўкраси1лъ

є3си2

добродётельными

твои1ми,

и3 кончи1ною м§ническою, џ§е григ0ріе пребlжeнне, тaже

нечeстіе и3 рaбство ґгaрzнское пресёклъ є3си2.

Р

и1зою блгdти њдёzнъ, покр0вомъ мlтвъ свои1хъ њсэнsй при1снw
пaству твою2 и3 всю2 зeмлю рyсскую, м0щи тво‰ мнHга лBта

бlгоговёйнw храни1вшую.

Б

агрzни1цею

твои1хъ

кровeй

ўкрaшенъ,

с™и1телю

григ0ріе,

и3

мЂромъ сщ7 e нства бlгоухaz, блгcви2 грaдъ и3 лю1ди тS люб0вію

чтyщыz.

БGор0диченъ:

рхaгGльскій глaсъ вопіeмъ ти2: рaдуйсz, блгdтнаz, гDь съ тоб0ю:

Ґрaдуйсz,

пом0щнице.

блгcвeннаz,

застyпнице

нaша

и3

ск0раz

въ

бэдaхъ

С™aгw сщ7енном§ника григ0ріа пsтагw, патріaрха кwнстантіноп0льскагw.

~9~

Кондaкъ, глaсъ }:
кw патріaрхwвъ вели1кое ўдобрeніе * и3 ґрхіерewмъ первопrт0льника

Ћпремyдрагw, * и4ночествующымъ настaвника и3 прaвило, * м§никwвъ

слaву и3 красотY, * цRкHвнаz ч†да, сошeдшесz, почти1мъ пaмzть,
гlг0люще: * рaдуйсz, џ§е григ0ріе, * б0дрый ќме и3 всесовершeнный. Јкосъ:

Б

лгdтныхъ дарHвъ вLки хrтA сосyде всечcтнhй, * щедрHтъ гDнихъ
раздаsтелю всемлcтивэйшій, * їерaрше с™hй григ0ріе, * с™и1тельскій

п0двигъ ўсугyбилъ є3си2 кровьми2 свои1ми, * и3 бhлъ є3си2 цRкви и3 нар0ду
твоемY ѕвэздA путеводsщаz ко сп7сeнію. * тёмже притекaюще къ рaцэ
мощeй твои1хъ, * люб0вію лобызaемъ и5хъ и3 вопіeмъ: * рaдуйсz, џ§е
григ0ріе, * б0дрый ќме и3 всесовершeнный.
Пёснь з7. Їрм0съ:
На п0лэ деи1рэ и3ногдA мучи1тель пeщь постaви на мучeніе бGон0сныхъ,
въ нeйже три2 џтроки пэсносл0вzху є3ди1наго бGа, трbчнw воспэвaху,
гlг0люще: nц7є1въ б9е, блгcвeнъ є3си2.

П

ою1ще, слaвимъ тво‰ п0двиги пусты6нныz, сщ7eнне џ§е григ0ріе, и3
твоE

страдaніе

м§ническое

воспоминaюще,

пр0симъ

твоегw2

мlтвеннагw предстaтельства за нaсъ ко гDу, є3мyже вопіeмъ: nц7є1въ б9е,
блгcвeнъ є3си2.

Р

азумёимъ вси2 б9іе преди1вное смотрeніе въ пренесeніи с™hхъ мощeй
твои1хъ, џ§е григ0ріе, во грaдъ nдeссу, и4миже землS нaша њс™и1сz,

грaду же семY бhша во ўтверждeніе, и3 лю1демъ правосл†внымъ въ при1сное
прославлeніе.

С

щ7eнства блгdть сугyбую пріeмь на земли2, џ§е досточyдне григ0ріе,
въ ски1ніи нбcнэй нhнэ сщ7еннодёйствуеши, и3 со дерзновeніемъ

м0лиши тріеди1наго бGа њ цRкви с™ёй, њ грaдэ и3 лю1дехъ, почитaющихъ
вёрнw с™yю пaмzть твою2.

Р

БGор0диченъ:

aдосте нaша, пречcтаz дв7о, ты2 є3ди1на во всёхъ р0дэхъ м™и б9іz
показaласz

є3си2,

бжcтво2

блгcви1мъ, мRjе бGоневёстнаz.

неwпaльнw

вмэсти1вшаz.

тёмъ

тS
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Пёснь }. Їрм0съ:
Побэди1тели мучи1телz и3 плaмене блгdтію твоeю бhвше, зaповэдемъ
твои6мъ ѕэлw2 прилэжaще, џтроцы вопіsху: блгcви1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Ж

итіE твоE равноaгGльное и3 страдaніе непови1нное, григ0ріе всечcтне,
въ воню2 бlгоухaніz д¦0внагw воспріS гDь, и3 даровA тебЁ вeлію

блгdть цэлeбную, є4юже безмeзднw врачyеши дyшы и3 тэлесA н†ша, да
хвалeбнw поeмъ: блгcви1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Т

ерпёніемъ свои1мъ сокруши1лъ є3си2 всю2 си1лу врaжію и3 ѕл0бу
нечести1выхъ, сщ7еннострадaльче григ0ріе, и3 мучeніz пyть д0блестнw

прошeдъ, дости1глъ є3си2 въ нескончaемый пок0й нбcный, и3дёже со ѓгGлы
ликyеши во свётэ всёхъ творцA.

С

ъ мlтвою, бhвшею во ўстёхъ твои1хъ, страдaльче прпdбне, прeдалъ
є3си2 дyшу твою2 въ рyцэ живaгw бGа, и3 побэдон0снw со слaвою

возшeлъ є3си2 въ черт0гъ є3гw2 нбcный.

БGор0диченъ:

С

л0во џ§ее є3диносyщное, ґдaмово и3збавлeніе, t кровeй твои1хъ
дв7ственныхъ воплоти1сz, є3ди1нъ, ћкw вёсть, всепётаz, сп7сaz нaсъ

своeю бlгостію.
Пёснь f7. Їрм0съ:
Проzвлeнное на горЁ законопол0жнику во nгни2 и3 купинЁ, ржcтво2
приснодв7ы, въ нaше вёрныхъ сп7сeніе, пёсньми нем0лчными величaемъ.

Н

ечести1віи

ўб‡йцы

не

ўмили1шасz,

ви1дэша

кончи1ну

твою2

м§ническую, с™и1телю џ§е григ0ріе, но сaмое тёло твоE мeртвое на

поругaніе и3 ўтоплeніе tдaша, є4же ди1вно и3зъ нёдръ морски1хъ kви2 гDь въ
нетлёніи лю1демъ правосл†внымъ.

П

р0мысломъ

всебlгaгw

вседётелz

соверши1сz

пренесeніе

чcтнhхъ

мощeй твои1хъ, џ§е сщ7eннэйшій григ0ріе, во грaдъ бGосп7сaемый

nдeссу, и3дёже срэт0ша тS лю1ди пaствы твоеS, сщ7eнницы и3 мірстjи, въ
пёснехъ величaюще страд†ніz тво‰.

С™aгw сщ7енном§ника григ0ріа пsтагw, патріaрха кwнстантіноп0льскагw.
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П

ри1званъ бhлъ є3си2 во дворы2 небє1сныz, стrтон0сче џ§е григ0ріе,
тёло твоE м§нически ўкрашeнное, њстaвилъ є3си2 нaмъ въ наслёдіе

д¦0вное, є4же бGъ ди1внw прослaви и3 пaки даровA пaствэ твоeй, ћкw
сокр0вище богaтое и3сцэлeній.

БGор0диченъ:

же воспэвaютъ си6лы небє1сныz, вLчцу дв7у, цRкве красотY, вёрныхъ

Ю$держaву и3 похвалY, бlгодaрнw величaю и3 пёніе скончавaю.
Свэти1ленъ:

С

вётомъ сіsніz воскrшагw хrтA жизнодaвца * њзари1всz, џ§е
григ0ріе, * за ни1мъ послёдовалъ є3си2 дaже до смeрти, * и3 тогw2

блгdтію просвэти1всz, * и3ст0чникъ чудeсъ и3 млcтей kви1лсz є3си2. * сегw2 рaди
м0лимъ тS: * сп7си2 дyшы нaшz.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

З

арю2 пресвётлую, * kвлsющую нaмъ сlнце незаходи1мое, * вёмы
тS, прес™az дв7о бцdе. * сегw2 рaди м0лимъ тS: * ћкw м™и свёта

сyщи, * просвэти2 нaсъ свётомъ сн7а твоегw2, * хrтA бGа нaшегw.
На хвали1техъ: стіхи6ры с™и1телz, глaсъ ѕ7.
Поd: Триднeвенъ:

Т

риднeвнw воскrшагw хrтA гDа * вёрный ў§ни1къ kви1лсz є3си2, *
добропобёдне с™и1телю григ0ріе: * пaствы є4ллинскіz рaдованіе, *

моли1сz чlвэколю1бцу бGу, * да сп7сeтъ дyшы нaшz.

Ж

иводaвцу сп7су гDу * послёдовалъ є3си2 во страдaніихъ твои1хъ, *
кrтъ

житіS

п0стническагw

под8sлъ

є3си2,

*

подкрэплsемь

бжcтвенною блгdтію. * тёмже вопіeмъ ти2, с™и1телю григ0ріе, * моли2 њ
нaсъ, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Б

9іею си1лою ўкрэплsемь, * вр†жіz кHзни препобэди1лъ є3си2, * вёру
хrт0ву проповёдуz, * нечєсти1выz nбhчаи и3скорени1лъ є3си2: *

просвэти1вый є4ллинскій нар0дъ, їерaрше григ0ріе, * моли2 хrтA бGа сп7сти1сz
душaмъ нaшымъ.
Слaва, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Мцcа ґпрjлліа въ ‹-й дeнь
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Л

икyй нhнэ, бGоспасaемый грaде nдeссо, * ћкw лучaми сlнечными
просвэщaемый чудотв0рнымъ џбразомъ кaсперовскимъ: * сe бо

бGомyдрый

їннокeнтій

григ0ріемъ,

*

*

со

пречyдный

твeрдыми

гавріи1лъ

въ

мучeніихъ

храмострои1тель

*

и3

ґнат0ліемъ

и3

ди1вный

въ

чудотворeніихъ їHна * съ прпdбнымъ nц7eмъ кyкшею, * ћкw ѕвBзды
небє1сныz сіsющыz, * при1снw м0лzтсz сп7сти1сz грaду нaшему, * и3 всBмъ
вёрою живyщымъ въ нeмъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Б

цdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz, * возрасти1вшаz нaмъ пл0дъ животA, *
тебЁ м0лимсz: моли1сz, вLчце, * со с™и1телемъ*8 григ0ріемъ

*

поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.
Славосл0віе вели1кое и3 tпyстъ.
И# бывaетъ помaзаніе брaтіи [є3лeемъ] t лампaды с™и1телz.

На літургjи.
Бlжє1нны t канHна с™aгw пёснь G-z и3 ѕ7-z.
Прокjменъ, глaсъ з7:
ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.*9
Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, * ±же воздадe ми;*10

Б

вaмъ сіE.

Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло тlє.*11
рaтіе,

[Gi,з7i]

повинyйтесz настaвникwмъ вaшымъ и3 покарsйтесz:

тjи бо бдsтъ њ душaхъ вaшихъ, ћкw сл0во воздaти хотsще,
да съ рaдостію сіE творsтъ, ґ не воздыхaюще: нёсть бо полeзно
[}i]

Моли1тесz њ нaсъ, ўповaемъ бо, ћкw добрY с0вэсть и4мамы

во всeмъ, д0брэ хотsще жи1ти.
вск0рэ *ўстр0юсz вaмъ.*12

[к7]

[f7i]

Ли1шше же молю2, сіE твори1те, да

БGъ же ми1ра возведhй и3зъ мeртвыхъ

пaстырz nвцaмъ вели1каго, кр0вію завёта вёчнагw, гDа нaшего ї}са хrтA:
* наша измена, а у озворнику: с™hми ґпcлы.

8

* Пс. 115,6.
* Пс. 115,3.
11* Јевр. зач. 335 (13,17-21).
12* возвращyсz къ вaмъ.
9

10

С™aгw сщ7енном§ника григ0ріа пsтагw, патріaрха кwнстантіноп0льскагw.
[к7а]
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Да соверши1тъ вы2 во всsкомъ дёлэ блaзэ, сотвори1ти в0лю є3гw2,

творS въ вaсъ бlгоуг0дное предъ ни1мъ, ї}съ хrт0мъ: є3мyже слaва во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.
Ґллилyіа, глaсъ д7:
ЎстA првdнагw поучaтсz премdрости, * и3 љзhкъ є3гw2 возгlг0летъ
сyдъ.*13
Стjхъ: Првdникъ, ћкw фjніxъ, процвэтeтъ, * ћкw кeдръ, и4же въ
лівaнэ, ўмн0житсz.*14

Р

Е#ђліе t їwaнна, зачaло lѕ.*15
ечE гDь ко пришeдшымъ къ немY їудeємъ:

[‹,f7]

ѓзъ є4смь двeрь,

мн0ю ѓще кто2 вни1детъ, сп7сeтсz, и3 вни1детъ, и3 и3зhдетъ, и3
пaжить њбрsщетъ.

[‹]

Тaть не прих0дитъ, рaзвэ да ўкрaдетъ, и3

ўбіeтъ, и3 погуби1тъ: ѓзъ пріид0хъ да жив0тъ и4мутъ, и3 ли1шше и4мутъ.

[№i]

Ѓзъ є4смь пaстырь д0брый: пaстырь д0брый дyшу свою2 полагaетъ за
џвцы.

[в7i]

Ґ наeмникъ, и4же нёсть пaстырь, є3мyже не сyть џвцы сво‰,

ви1дитъ в0лка грzдyща, и3 њставлsетъ џвцы, и3 бёгаетъ, и3 в0лкъ
расхи1титъ и5хъ, и3 распyдитъ џвцы.
є4сть, и3 не ради1тъ њ nвцaхъ.
и3 знaютъ мS мо‰.

[є7i]

[д7i]

[Gi]

Ґ наeмникъ бэжи1тъ, ћкw наeмникъ

Ѓзъ є4смь пaстырь д0брый, и3 знaю мо‰,

Ћкоже знaетъ мS nц7ъ, и3 ѓзъ знaю nц7A: и3 дyшу

мою2 полагaю за џвцы.

[ѕ7i]

И# и4ны џвцы и4мамъ, ±же не сyть t дворA

сегw2, и3 ты6z ми2 подобaетъ привести2: и3 глaсъ м0й ўслhшатъ, и3 бyдетъ
є3ди1но стaдо, и3 є3ди1нъ пaстырь.
Причaстенъ:
Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ, [t слyха ѕлA не ўбои1тсz].*16

* Пс. 36,30.
* Пс. 91,13.
15* Јн. 10,9-16 (зач. 36).
16* Пс. 111,6 и 7.
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Мlтва.

Q,

пречcтнaz и3 сщ7eннаz главо2, блгdти с™aгw д¦а и3сп0лненнаz,

сп7сово со nц7eмъ nбитaлище, вели1кій ґрхіерeе, тeплый нaшъ
застyпниче, сщ7енном§ниче џ§е григ0ріе! предстоS ў пrт0ла

всёхъ цRS, и3 наслаждazсz свёта є3диносyщныz трbцы, и3 херувjмски со
ѓгGлы возглашaz пёснь трис™yю, вeліе и3 неизслёдованное дерзновeніе
и3мёz ко всемлcтивому вLцэ, моли1сz сп7сти2 лю1ди пaствы твоеS,
є3динор0дный тебЁ kзhкъ, бlгостоsніе с™hхъ цRквeй ўтверди2, ґрхіерє1и
бlголёпіемъ

с™и1тельства

ўкраси2,

монaшествующихъ

къ

п0двигwмъ

д0брагw течeніz ўкрэпи2: грaдъ сeй, люб0вію тS чтyщій, и3 вс‰ грaды и3
страны6 д0брэ сохрани2, и3 вёру с™yю правослaвную тёмъ соблюсти2 гDа
ўмоли2: мjръ вeсь ўмири2, t глaда и3 пaгубы и3збaви нaсъ, и3 t нападeніz
и3ноплемeнныхъ сохрани2: ст†рыz ўтёши, ю4ныz научи2, без{мныz ўмудри2,
вдови6цы

поми1луй,

сироты6

заступи2,

мLнцы

возрасти2,

плэнє1нныz

возврати2, немощствyющыz и3сцэли2 и3 вездЁ тeплэ призывaющихъ тS, и3
съ вёрою притекaющихъ къ рaцэ чcтнhхъ и3 многоцэлeбныхъ мощeй
твои1хъ, ўсeрднw припaдающихъ и3 молsщихтисz, t всsкихъ напaстей и3
бёдъ ходaтайствомъ твои1мъ свободи2, да зовeмъ ти2: q, бGоизбрaнный
пaстырю,

всезлатaz

ўстA

сл0ва,

є4ллинскаz

похвало2,

правослaвіz

ўкрашeніе! моли2 њ нaсъ всещeдраго и3 чlвэколюби1ваго хrтA бGа нaшего, да
въ дeнь стрaшнагw пришeствіz є3гw2 шyіzгw стоsніz и3збaвитъ нaсъ, и3
рaдости с™hхъ причaстники сотвори1тъ со всёми с™hми во вёки. Ґми1нь.

СПОМЕН СВЕТОГ НОВОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА ГРИГОРИЈА V,
ПАТРИЈАРХА ЦАРИГРАДСКОГ.*17
вештеномученик Христов и васељенски патријарх Григорије рођен
би 1745. године у Димицани на Пелопонезу, од побожних родитеља
Јована (Ангелопулоса) и Асимине. На крштењу он доби име
Георгије. Када заврши основну школу у свом родном месту, млади Георгије
отиде најпре у Атину, а затим у Смирну. Беше му тада око двадесет година.
Пошто проведе мало времена код својих сродника у Смирни, похађајући
тамо и школу, одлучи да се замонаши, и зато ступи у један манастир на
острву Строфадон, где ускоро би замонашен са именом Григорије. Из овог
манастира он отиде на острво Патмос ради изучавања богословске науке у
тамошњој богословској школи званој Патмијада.

С

Још док Григорије борављаше у Смирни њега упозна митрополит
Смирнски Прокопије. Када пак заврши школу на Патмосу, овај митрополит
га позва у Смирну и рукоположи најпре за ђакона, а затим и за презвитера.
А када ускоро митрополит Смирнски би изабран за патријарха
Цариградског, блажени Григорије би уместо њега хиротонисан за
митрополита Смирнског 1785. године. Као митрополит града Смирне он се
пуних дванаест година очински стараше о богоповереној му пастви и њеном
спасењу. У то време он би биран и за члана Светог Синода у Цариграду.
Године 1797., после оставке патријарха Герасима III (1794-1797 г.), Григорије
би једногласно изабран од свих за Цариградског патријарха, наследивши на
тај начин епископски престо великих отаца и пастира свете Цркве Христове
у Константиновом граду. Као патријарх и глава поробљеног хришћанског
народа, свети Григорије се стараше пре свега да проповеда и сведочи
Еванђеље Спасово, и да очува поштовање и држање заповести Божјих и
канона црквених. А сам он живљаше веома скромно и подвижнички строго.
У то време стање у Турској држави беше тешко. Хришћански народ још
увек страдаше под тешким агарјанским јармом. Особито је тешка била
тиранија злих јаничара. Због њих су се многи хришћански народи у разним
крајевима дизали на устанак против Турака. Један такав устанак беше избио,
по наговору Француза, 1798. године на острвима у Јонском мору. О томе
устанку Алипаша извести султана, а султан припреми велику војску да њоме
казни побуњенике. Тада свети патријарх Григорије посредоваше код
султана, и успе да од њега добије одобрење да сама Црква среди тамошње
немире. Послани за то од патријархâ протосинђел Јоаникије успе да у Арти
смири хришћане, и на тај начин би отклоњена опасност од страшног покоља
невиних хришћана. Али тада неки од архијерејā у Цариграду, који не беху
* преузето из „Житија светих“ за месец април, преп. Јустина (Поповића), стр. 145-150.
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задовољни Григоријем као патријархом, јер их је он нагонио да иду у своје
епархије, а не да седе у Цариграду далеко од своје пастве, оклеветаше
патријарха пред Турцима да није способан да држи хришћане у
послушности султану. Због тога велики везир принуди Григорија на оставку,
и прогна из Цариграда у Халкидон, а одатле у Свету Гору (1798. године).
Дошавши у Свету Гору, свети патријарх се настани у манастиру Ивирону,
одакле посећиваше и друге манастире и скитове. На Атону он проведе око
пет година, проповедајући реч Божју и свима дајући пример монашког
врлинског живота. А када прилике захтеваху, он решаваше и разне спорове
који биваху међу монасима, или манастирима.
Уместо Григорија, за патријарха у Цариграду би доведен по други пут
Неофит VII, који раније беше патријарх, али беше збачен. Међутим и он
остаде само кратко време, па уместо њега дође за патријарха Калиник IV
(1801-1806 г.). Не прође много година а патријарх Калиник поднесе оставку.
Тада Свети Синод поново позва блаженог Григорија на патријарашки
престо, и он се врати у Цариград 18. октобра 1806. године. Народ дочека свог
пастира са великом љубављу, а свети патријарх настави свој раније започети
пастирски и народољубиви рад. Он настојаваше да ред и поредак црквени
одржи на висини, и у ту сврху сазиваше често Свети Синод и упућиваше
окружне посланице. Он не дозвољаваше да се хиротонишу титуларни
архијереји, то јест епископи који немају своје пастве. Стараше се и за
штампарију коју беше основао, и настојаше да се у њој штампају дела Светих
Отаца.
Ускоро затим изби рат између Турске и Русије (1807 г.), и по наговору
Руса би подигнут устанак Грка у Тесалији и око Олимпа. Тада султан
затражи од патријархâ да приволи устанике да се разиђу својим кућама, да
не би били тешко кажњени. Патријарх написа писмо вођи устанка,
свештенику Јефтимију Влахавасу, и усаветова га да престане са устанком,
што овај и учини. Следеће године међутим (1808), када изби буна самих
Турака у Цариграду и би збачен султан Селим Мустафа а доведен султан
Махмут, патријарх Григорије би поново принуђен да потпише своју оставку,
јер времена беху тешка. Он се тада повуче у манастир Преображења
Господњег на острву Прингу. За патријарха би постављен онај претходни
Калиник IV, али после десет месеци уместо њега дође Јеремија IV (1809-1813
г.), који протера светог Григорија са острва Принга у Свету Гору. Светитељ са
задовољством пође опет у манастир Ивирон, где проведе пуних девет година
живећи својим већ познатим свима подвижничким животом. У то време
њему долажаху на Свету Гору грчки национални вођи, који се беху почели
припремати за подизање великог устанка против Турака. Они беху основали
и једно тајно друштво звано „Хетерија“, с којим беше упознат и српски вођа

Григорја V, патријaрха Константинопољског.
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Карађорђе, Милош Обреновић и друге истакнуте личности у Србији, Грчкој,
Русији и Румунији. Али свети Григорије одби да приступи једној таквој
организацији, а саветоваше вођама да пазе да се хришћанима не нанесе неко
веће зло због тога. Он жељаше слободу хришћанима, али знађаше добро
како Турци страшно кажњаваху неуспеле устанке хришћанске покољима
невиног народа.
Крајем 1818. године тадашњи патријарх Кирило VI, који дође после
патријарха Јеремије, поднесе оставку, те за патријарха би по трећи пут
изабран свети Григорије. Дошавши из Свете Горе и примивши трон, са кога
ће овога пута поћи на голготско страдање за Господа свог и за веру
хришћанску, свети Григорије се стараше да своју паству води јеванђелским
путем. Он основа такозвани „Кивот милости“, то јест сакупљање новца од
богатијих и раздавање сиромашнима и потребитима. Ово он чињаше
редовно о Божићу и Васкрсу, а и у друго време када се указиваше за то
потреба. Тако дође и Васкрс 1821. године, када свети патријарх мученички
пострада. А то би овако:
У фебруару изби устанак у Молдавији, на челу кога стајаше грчки вођа
Александар Ипсилантис. А припремаше се и устанак грчки на Пелопонезу,
који у марту заиста и изби. Патријарх и његов тумач (драгоман) Константин
Мурузис бише одмах позвани пред великог везира и упитани да ли ишта
знају о томе, нашто они одговорише да ништа не знају. Ускоро затим,
почетком марта би ухваћен и затворен митрополит Ефески Дионисије, а
треће недеље Великог Поста бише затворени и синодални архијереји
Никомидијски Атанасије и Деркон Григорије. Патријарх тада протестоваше
код Високе Порте,*18 али уместо одговора доби вест да је затворен и
митрополит Анхијалски Евгеније Каравиас. Том приликом велики везир
затражи од патријарха да прими на себе одговорност за чување седам Срба,
које српски кнез Милош Обреновић беше послао као представнике у
Цариград. Патријарх пристаде на то и затражи да Срби дођу да живе код
њега у патријаршији. Затим турска Порта принуди патријарха да одлучи од
Цркве устаничког вођу у Молдавији Ипсилантиса, и то би прочитано и са
амвона у цркви. Од патријарха се још тражаше да прокаже виђеније вође и
да дâ списак свих хришћанских породица у Цариграду, али он то одлучно
одби да изврши. Са многих страна саветоваху патријарху да бежи из
Цариграда. Особито то чињаше руски посланик у Цариграду, који му
нуђаше и сигуран пут за бекство. Патријарх то одбијаше говорећи: „Немојте
ме подстицати да бежим. Где ћу да оставим своје стадо, кроз које ће да
прође нож јаничарски? Хоћете ли да побегнем неком лађом, или да се
* Висока Порта (или Висока Врата) беше назив за место где обитаваше велики везир, тј. први човек турске
државе после султана (председник владе). Порта дакле означаваше турску владу.
18
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сакријем код неког страног посланика, па да тамо чујем где џелати касапе
мој народ? Не, ја сам зато патријарх да спасавам мој народ, а не да га гурнем
у руке јаничарима. Моја ће смрт донети више користи него мој живот ...
Нећу да људи на мене после указују прстом и говоре: Ево патријарха убице!
Идем тамо где ме зове судбина мога народа и Свеблаги Бог, који је сведок
свих људских дела“.
Тако свети патријарх мирно иђаше на страдање. На Велики Понедељник
Турци убише његовог тумача Мурузиса и још друге хришћане. Свети
патријарх се у те дане јавно и без страха мољаше за њихове душе на светим
Литургијама. На Велику Суботу увече, после дводневног строгог поста, он са
архијерејима узе да једе мало компота од шљива, и том приликом постави
им овакво питање: „Која је смрт боља: отсецање главе, или вешање?“ –
Архијереји на то ћутаху. На то он рече: „Ни ја незнам; нисам још пробао ни
једну ни другу“. – А то говораше светитељ зато што тога дана Турци беху
обесили два клирика протосинђела, и што мноштво наоружаних јаничара
беше већ испунило патријаршијску авлију. Ноћ уочи Васкрса свјатјејши
проведе на молитви за себе и своје стадо. А у одређено време сиђе у
патријаршијски храм и отслужи своју последњу пасхалну Литургију на
земљи, поменувши на њој све оне од Турака побијене и поклане хришћане.
За време Литургије јаничари беху опколили и патријаршију и саму цркву.
По завршетку свете Литургије патријарх се повуче у патријаршију. Тада му
неко тајно рече да су Грци на Пелопонезу заиста подигли устанак. И онда га
запита: „А шта ће сад бити?“ – Светитељ на то одговори: „И сада, и увек,
нека буде воља Господња!“
Истога дана на Васкрс, око десет сати, ујутру, јавише патријарху да је
стигао велики тумач Ставрикис Аристархис и турски секретар министарства
спољних послова, и да га траже. Са њима беху дошле и јаничарске
старешине на коњима. Тумач дозва патријарха и синодалне епископе у
синодску дворану и прочита пред њима султанов ферман којим се патријарх
Григорије свргава са престола као тобож недостојан и као незахвалан и
неверан према Високој Порти. Тако свргнутог патријарха одмах ухапсише
јаничари и одведоше га у тамницу Бостанџибаше. За то време у
патријаршији би спровођен избор новог патријарха. У тамници пак зли
јаничари мучаху свештеномученика Григорија, настојећи на сваки начин да
га натерају да прими муслиманску веру. Светитељ непоколебљиво одбијаше
овим речима: „Узалуд се трудите. Патријарх хришћански умире као
хршпћанин!“ После неколико часова мучења у тамници, патријарха
поведоше везанога на пристаниште Фанарско, где га очекиваше велика маса
Турака и Јевреја, који ликоваху и урлаху на њега. Мислећи да ће му ту
отсећи главу, патријарх подиже очи к небу, прекрсти се и клече на земљу
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пружајући врат џелатима. Али га џелати зграбише одатле и повукоше ка
улазу патријаршије, која имађаше троја врата, да га тамо обесе. Док вешала
бише начињена прође скоро читав сат, а за то време турска и јеврејска руља
ругаше се свештеномученику. Он пак ћуташе и мољаше се. Најзад, Турци му
ставише омчу на врат и обесише га на средња врата патријаршије, која од
тада па до данас увек стоје затворена. Бесна руља агарјанска и јеврејска
ругаше му се и пљуваше га, и свето тело свештеномученика Христовог
извргаваше свакоме руглу. Ово би не само тога дана, него у току три цела
дана. Јер Турци не услишише молбу новог патријарха Евгенија (1821-1822 г.),
који беше тражио дозволу да тело патријархово скине и погребе. Истога
дана на Пасху, Турци убише и још неке хришћанске епископе.
После три дана, Јевреји и Отомани, откупивши будзашто тело
патријархово, вуцијаху га по улицама и нечистим местима, док га на крају
џелати не узеше и не потопише у Кератијев залив (Златни Рог) недалеко од
Фанара. Али Бог даде те 16. марта увече вода избаци тело светитељево, и то у
близини једне руске лађе. Ту се нађе и капетан грчке лађе Склавос, родом са
острва Кефалоније, који исте ноћи тајно одвезе бродом тело патријархово у
град Одесу, где оно буде свечано погребено. По жељи руског цара, тело
светитељево би погребено са највећим царским почастима, а на погребу
служаху четири руска архијерејā и један српски.
Свете мошти св. свештеномученика Григорија остадоше у Одеси до 1871.
године, када бише свечано пренесене у слободну Грчку и положене у
митрополитском храму у Атини. Сто година после његове мученичке смрти,
свети Синод Грчке Цркве, у присуству и патријарха Александријског Фотија,
унесе светог свешетномученика Григорија у календар црквени, и одреди
десети април као дан његовог светог спомена.
Његовим молитвама нека Господ помилује и спасе све нас и све
православне. Амин.*19

* Житије и службу св. свештеномученику Григорију V написа 1822. године митрополит Закинтски
Николај Кокинис. Она би допуњена и издана у Атини и Патрасу 1871., и затим поново у Атини 1921. г.
Недавно му је и нову службу саставио светогорски монах-песник Герасим Микрајананитис (изд. у Атини
1968. г.).
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