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Мцcа декeмвріа, въ Gi-й дeнь. 

Пaмzть с™aгw сщ7енном§ника гавріи1ла,  
патріaрха сeрбскагw.*1 

На вели1цэй вечeрни. 

 [Поeмъ:] Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ. 

На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, на }, глaсъ ѕ7. Самогл†сны: 

езкр0вную жeртву приноси1лъ є3си2 бGу, ћкw зак0ннэйшій 
первопrт0льникъ сeрбскіz цRкве хrт0вы, и3 бhлъ є3си2 предстaтель 

теплёйшій р0да сeрбскагw, просвэщaz є3го2 свётомъ непристyпнымъ, и3 
приводS всёхъ хrтY пастыреначaльнику.                        [Двaжды.] 

одружeнъ на кaмени твeрдыz вёры хrт0вы, никaкоже поколебaлсz 
є3си2 ласк†ніи беззак0нныхъ ґгaрzнъ, нижE прилHги болёзненными, 

но твeрдымъ п0мысломъ и3 рaдостнымъ с®цемъ бlгодерзнyлъ є3си2 
вои1стинну къ подвигHмъ: тёмже и3 вэнцы2 нбcныz слaвы воспріsлъ є3си2, 
џ§е гавріи1ле приснопaмzтне. 

рёпостію д¦0вною препоsсанъ, бGон0се џ§е гавріи1ле, низложи1лъ є3си2 
крёпwсти льсти1вагw, не ўбоsвсz мучи1тельныхъ болёзней ни 

нyждныz смeрти, ±же безб0жное с0нмище подви1же на тS, но со 
дерзновeніемъ хrтA и3сповёдалъ є3си2, и4же и3 всели1 тz въ цrтво нбcное, 
и3дёже ликyеши при1снw со всёми с™hми. 

И$ны стіхи6ры, глaсъ в7: 

                                                           
1* аутор службе је прота Мирко Р. Павловић, у „Србљаку“ се налази на стр. 192-200, издање: Св. 

Архијер. Синод СПЦ, Београд 1986. год. Овде је преузимамо са сајта „Ортлиб“, где је прослеђена у 

електронском виду од монаха Германа из Србије. Текст је подвргнут додатној граматичкој 

(привођење нормама савремене руске редакције црквено-словенског језика) и другој редакцији. 
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~ 2 ~   Мцcа декeмвріа, въ Gi-й дeнь 
 

jими д¦0вными похвалaми восхвaлимъ бlжeннаго гавріи1ла, д0блz 
во с™и1телехъ, и4же бhсть пaстырь д0брый и3 ўчи1тель тeплый, но и3 

стrтотeрпецъ за хrтA, и4бо житіE своE м§нически скончA: тёмъ и3 
вэнцeмъ цrкимъ t бGа вэнчaнъ бhсть, и3 нhнэ на нб7си2 м0литъ њ всёхъ 
съ вёрою и3 люб0вію чтyщихъ с™yю пaмzть є3гw2.               [Двaжды.] 

jими достод0лжными пёсньми состaвимъ бlгопріsтенъ ли1къ, къ 
прославлeнію бGон0снагw nц7A гавріи1ла, правослaвіz настaвника, 

чcтоты2 и3 бlгочcтіz ў§телz, д0блzгw стrтотeрпца хrт0ва, є3г0же по 
смeрти чудесы6 прослaви хrт0съ бGъ нaшъ, и3мёzй вeлію млcть. 

jими похвaльными добр0тами ўвzзeмъ свётлаго сщ7енном§ника 
гавріи1ла, патріaрха сeрбскагw, и4же t свои1хъ њб0лганъ бhсть, t 

ґгaрzнъ же непрaведнw њсуждeнъ и3 повёшенъ: сегw2 рaди нетлённое цrтво 
на нб7сёхъ воспріsлъ є4сть, въ нeмже нhнэ рaдуzсz предстои1тъ хrтY, 
є3г0же м0литъ даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію млcть.  

Слaва, глaсъ }: 

ріиди1те лю1діе во с™hй хрaмъ сeй, и3дёже днeсь возн0ситсz слaва 
бGу на нб7сёхъ, и3 поeтсz хвалA сщ7енном§нику гавріи1лу, патріaрху 

сeрбскому, є3г0же ни грHзнаz прещє1ніz, ни льсти1тєльнаz ласк†ніz 
мучи1телева, t хrтA разлучи1ти возмог0ша, но дeрзостнw гlг0летъ къ 
мучи1телю: ѓзъ непови1ненъ є4смь, хrтa же гDа моегw2 не восхощY tрещи1сz 
д0ндеже є4смь, д0ндеже рaзумъ и3мёю. вс‰ п0чєсти вaшz и3 бог†тства 
возми1те себЁ, ѓзъ не трeбую и5хъ.  

И# нhнэ, бGор0диченъ [догмaтікъ], [глaсъ т0йже]: 

Rь нбcный [за чlвэколю1біе на земли2 kви1сz, и3 съ чlвBки поживE: t 
дв7ы бо 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]. 
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С™aгw сщ7енном§ника гавріи1ла, патріaрха сeрбскагw.  ~ 3 ~ 
 

Вх0дъ. Прокjменъ днE, и3 чтє1ніz три2 сщ7енном§нку.*2 

[Прbр0чества и3сaіина чтeніе [главA м7г]. 

aкw гlг0летъ гDь: вси2 kзhцы собрaшасz вкyпэ, и3 соберyтсz 
кнsзи t ни1хъ. кто2 возвэсти1тъ сі‰ въ ни1хъ, и3ли2 ±же t 
начaла, кто2 слы6шана сотвори1тъ вaмъ; да приведyтъ 

свидётєли сво‰, и3 њправдsтсz, и3 да ўслhшатъ, и3 да рекyтъ и4стину. 
бyдите ми2 свидётєли, и3 ѓзъ свидётель, гlг0летъ гDь бGъ, и3 џтрокъ 
є3гHже и3збрaхъ, да познaете и3 вёруете ми2, и3 разумёете, ћкw ѓзъ є4смь: 
прeжде менE не бhсть и4нъ бGъ, и3 по мнЁ не бyдетъ. Ѓзъ є4смь бGъ, и3 
нёсть рaзвэ менE сп7сazй. ѓзъ возвэсти1хъ, и3 сп7с0хъ, ўничижи1хъ, и3 не 
бЁ въ вaсъ чyждій. Вы2 мнЁ свидётєли, и3 ѓзъ гDь бGъ, и3 є3щE t начaла 
ѓзъ є4смь: и3 нёсть t рyкъ мои1хъ и3збавлszй. сотворю2, и3 кто2 tврати1тъ 
то2; си1це гlг0летъ гDь бGъ, и3збавлszй вaсъ с™hй ї}левъ. 

Премdрости соломHновы чтeніе [главA G]. 

рвdныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка. 
Непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz 
њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ. И# є4же t нaсъ шeствіе сокрушeніе, nни1 

же сyть въ ми1рэ. И$бо предъ лицeмъ чlвёческимъ ѓще и3 мyку пріи1мутъ, 
ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено. И# вмaлэ накaзани бhвше, вели1кими 
бlгодётельствовани бyдутъ, ћкw бGъ и3скуси2 |, и3 њбрёте и5хъ достHйны 
себЁ. ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3 ћкw всепл0діе жeртвенное 
пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и4хъ возсіsютъ: и3 ћкw и4скры по 
стeблію потекyтъ: Сyдzтъ kзhкwмъ, и3 њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz 
гDь въ ни1хъ во вёки. Надёющіисz нaнь разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ 
любви2 пребyдутъ є3мY: Ћкw блгdть и3 млcть въ прпdбныхъ є3гw2, и3 
посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2. 

                                                           
2* у изворнику се не дају текстови Паримија. 
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~ 4 ~   Мцcа декeмвріа, въ Gi-й дeнь 
 

Премdрости соломHновы чтeніе [главA д7]. 

рвdникъ ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. Стaрость 
бо чcтнA не многолётна, нижE въ числЁ лётъ и3считaетсz. 
Сэди1на же є4сть мyдрость чlвёкwмъ, и3 в0зрастъ стaрости, 

житіE несквeрное. Бlгоуг0денъ бGови бhвъ, возлю1бленъ бhсть, и3 живhй 
посредЁ грBшникъ престaвленъ бhсть. Восхищeнъ бhсть, да не ѕл0ба 
и3змэни1тъ рaзума є3гw2, и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2. Рачeніе бо 
ѕл0бы помрачaетъ дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ. 
Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лBта дHлга: Ўг0дна бо бЁ гDви душA є3гw2. 
сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz. Лю1діе же ви1дэвше, и3 не 
разумёвше, нижE пол0жше въ помышлeніи таков0е: ћкw блгdть и3 млcть 
въ прпdбныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.] 

На літjи: стіхи1ра хрaма, и3 сщ7енном§ника, глaсъ №: 

есели1тсz днeсь цRковь хrт0ва, торжествyетъ патріaрхіа сeрбскаz, 
пою1щи п0двиги тво‰, pалмы6 и3 каждє1ніи чтyще ќзы тво‰, 

чествyюще пeрсть мощeй твои1хъ, ћкw ґрwм†ты мmропомaзанную, 
сщ7eнными твои1ми страдaньми, гавріи1ле приснопaмzтне. 

юб0вію хrт0вою вельми2 горS, д0блественнw за хrтA ревновaлъ є3си2, 
мучи1телей прещє1ніz ни во чт0же вмэни1въ, мнHгіz бэды6 

претерпёлъ є3си2, послэди1 же непрaведное њсуждeніе и3 нyждную смeрть, 
сщ7енном§ниче гавріи1ле досточyдне, но сщ7eнными страдaньми твои1ми 
њзарsеши всю2 странY сeрбскую, и3 просвэщaеши вс‰ земны6z концы2.  

Слaва, глaсъ д7: 

реднаписA сщ7eнный џбразъ сщ7eнныхъ нрaвwвъ твои1хъ бGогlг0ливый 
пavелъ, є3гдA речE: *так0въ нaмъ подобaетъ ґрхіерeй, прпdбенъ, 

вёренъ, неѕл0бивъ, несквeрненъ,*3 да си1ленъ бyдетъ во здрaвэмъ ўчeніи 
ўтэшaти, проти1вzщыzсz же њбличaти.*4 тh бо самёми дBлы сл0во сіE 
и3сп0лнилъ є3си2, на послёдокъ и3 нyждную смeрть воспріsвъ, всели1лсz є3си2 
въ цrтво нбcное.                       И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 
                                                           
3* ср. Јевр. 7,26. 
4* ср. Тит. 1,9. 
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С™aгw сщ7енном§ника гавріи1ла, патріaрха сeрбскагw.  ~ 5 ~ 
 

ёдzще тS всёхъ бhвшихъ цRи1цу, слaвимъ тS при1снw, бGом™и 
всепётаz, рaдости винA былA є3си2 нaмъ, и3 весeліz и4стиннагw, бGа 

бо родилA є3си2, t не сyщихъ вс‰ сотв0ршаго: сегw2 рaди рaдостное 
пэсносл0віе со ѓгGломъ гавріи1ломъ тебЁ зовeмъ. 

На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ G: 

вётомъ совершeннымъ њсіsемь, и3 ликHмъ сщ7є1ннымъ сочинsемь, 
и3 м§ническимъ бlгослaвіемъ ўкрашaемь, сщ7енном§ниче гавріи1ле 

бlжeнне, безсмeртныz слaвы спод0билсz є3си2. 

Стjхъ: Првdникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ, * ћкw кeдръ, и4же въ лівaнэ 
ўмн0житсz.*5 

р0токъ и3 неѕл0бивъ бhлъ є3си2, ти1хъ же и3 смиренномyдръ, и3 
бжcтвенныz любвE и3сп0лненъ, при кончи1нэ же и3 м§ническими 

вэнцы6 ўкраси1лсz є3си2. 

Стjхъ: Насаждeни въ домY гDни, * во дв0рэхъ бGа нaшегw 
процвэтyтъ.*6 

іsz nдeждами, ±же t кр0ве, џ§е гавріи1ле сщ7eнне, востeклъ є3си2 
свётлw во с™†z с™hхъ, слaвою нбcною вэнчaемь.    Слaва, глaсъ ѕ7: 

™и1тель сhй и3 пастыреначaльникъ, показaлсz є3си2 д0блественный 
м§никъ, тёмъ бжcтвенне небє1снаz наслёдовалъ є3си2, и3 нhнэ пrт0лу 

зижди1телz въ слaвэ предстои1ши.       И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 

одъ кр0въ тв0й, вLчце, вси2 земнор0дніи прибэгaюще, вопіeмъ ти2: 
бцdе, ўповaніе нaше, и3збaви ны2 t безмёрныхъ прегрэшeній, и3 

сп7си2 дyшы нaшz. 

На блгcвeніи хлёбwвъ: тропaрь, глaсъ №: 

епрaведнымъ суд0мъ њсуждeнъ бhвъ и3 повёшенъ, ћкw жeртва 
сщ7eнна, живA и3 њдушевлeнна, вLцэ своемY хrтY пожрeнъ бhлъ 

є3си2, тёмже и3 жeртвеннику нбcному пріsтъ бhлъ є3си2, сщ7енном§ниче 
гавріи1ле приснопaмzтне.                                        [Двaжды.] 
                                                           
5* Пс. 91,13. 
6* Пс. 91,14. 
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И#: Бцdе дв7о: [Е#ди1ножды.] 

На У$трени. 

По шестоpaлміи є3ктеніA, и3 по сeмъ: БGъ, гDь: 

Тропaрь с™aгw, [глaсъ №: 

Непрaведнымъ суд0мъ њсуждeнъ бhвъ:] [Двaжды.] 

Слaва, и3 нhнэ бGор0диченъ, [глaсъ т0йже]: 

Гавріи1лу вэщaвшу: 

По №-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ №: 

щ7eнную nдeжду твою2 њбагри1въ кровьми2, съ нeюже вмэсти1лсz є3си2, 
бlжeнне, во с™†z с™hхъ: и3дёже свётлw зри1ши бжcтвенную 

свётлость трbческую, и3 м0лишисz непрестaннw њ душaхъ нaшихъ. [Двaжды.] 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 

ели6чіz тебЁ, всечcтаz, сотвори2 хrт0съ бGъ нaшъ: є3г0же моли2 
при1снw, возвели1чити и3 въ нaсъ богaтую млcть є3гw 2, пренепор0чнаz 

вLчце. 

По в7-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ в7: 

ріиди1те воспои1мъ чcтнyю пaмzть с™и1телz гавріи1ла, пэсносл0вzще 
тогw 2 свBтлыz п0двиги и3 борє1ніz, и4миже многоковaрственнаго 

врагA пребори1въ, вэнeцъ побёды и3сплeлъ є4сть, и3 нhнэ со ѓгGлы трbцэ 
предстои1тъ, ю4же м0литъ, сп7сти2 дyшы нaшz.                   [Двaжды.] 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 

збaви нaсъ t всёхъ напaстей, и3 t мн0гихъ собл†знъ ѕмjевыхъ и3 
тьмы2, всенепор0чнаz, ћже пор0ждшаz нaмъ свётъ невечeрній. 

Полmелeй. Величaніе: 

еличaемъ тS сщ7енном§ниче с™hй гавріи1ле, и3 чтeмъ с™yю пaмzть 
твою2, тh бо м0лиши за нaсъ хrтA бGа нaшего. 

Pал0мъ и3збрaнный: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы:*7 
                                                           
7* Пс. 48,2. 
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С™aгw сщ7енном§ника гавріи1ла, патріaрха сeрбскагw.  ~ 7 ~ 
 

По полmелeи: сэдaленъ, глaсъ }: 

езкрHвныz жє1ртвы бGу приноси1лъ є3си2, пострадaвъ же крёпкw, 
принeслсz є3си2 жeртва, нaсъ рaди пожeршемусz: є3г0же прилёжнw 

моли2, бGобlжeнне џ§е гавріи1ле, сп7сти2 вс‰ люб0вію пою1щыz тS. [Двaжды.] 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 

Lчце дв7о чcтаz, и3збaви нaсъ лю1тыхъ всёхъ, ўмолsющи сн7а твоего2 
повёшеннаго на дрeвэ, и3 спод0би нaсъ дост0йнw њдеснyю є3гw2 

стaти, є3гдA пріи1детъ во слaвэ своeй. 

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ, д7-гw глaса. 

Прокjменъ, глaсъ д7: 

Восхвaлzтсz прп dбніи во слaвэ, * и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ.*8 

Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь н0ву, * хвалeніе є3гw 2 въ цRкви прп dбныхъ.*9 

Тaже: Всsкое дыхaніе: 

Е#ђліе t луки2, зачaло …з.*10 

ечE гDь: [в7i,lв] не б0йсz мaлое стaдо, ћкw бlгоизв0ли nц7ъ вaшъ 
дaти вaмъ цrтво. [lг] Продади1те и3мBніz в†ша, и3 дади1те 
ми1лwстынz: сотвори1те себЁ влаг†лища неветш†ющz, сокр0вище 

неwскудёемо на нб7сёхъ, и3дёже тaть не приближaетсz, ни м0ль 
растлэвaетъ. [lд] И#дёже бо є4сть сокр0вище вaше, тY и3 с®це вaше бyдетъ. 

[lє] Да бyдутъ чреслA в†ша препо‰сана, и3 свэти1льницы горsщіи: [lѕ] И# вы2 
под0бни чlвёкwмъ чaющымъ гDа своегw2, когдA возврати1тсz t бр†къ, да 
пришeдшу и3 толкнyвшу, ѓбіе tвeрзутъ є3мY. [lз] Бlжeни раби2 тjи, и5хже 
пришeдъ гDь њбрsщетъ бдsщz. ґми1нь гlг0лю вaмъ, ћкw препоsшетсz, и3 
посади1тъ и5хъ: и3 минyвъ*11 послyжитъ и5мъ. [lи] И# ѓще пріи1детъ во вторyю 
стрaжу, лю1бо въ трeтію стрaжу пріи1детъ, и3 њбрsщетъ и5хъ тaкw: бlжeни 
сyть раби2 тjи. [lf] Сe же вёдите, ћкw ѓще бы вёдалъ гDи1нъ хрaмины, въ 

                                                           
8* Пс. 149,5. 
9* Пс. 149,1. 
10* Лк. 12,32-40 (зач. 67). 
11* или: приступи1въ. 
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кjй чaсъ тaть пріи1детъ, бдёлъ u5бо бы2, и3 не бы дaлъ подкопaти д0му 
своегw2. [м7] И# вы2 u 5бо бyдите гот0ви: ћкw в0ньже чaсъ не мнитE, сн7ъ 
чlвёческій пріи1детъ. 

По н7-мъ pалмЁ: стіхи1ра глaсъ ѕ7: 

ріиди1те днeсь вси2 сeрбстіи соб0ри, пёніемъ и3 пёсньми д¦0вными, 
достод0лжнw почти1мъ пaмzть сщ7енном§ника гавріи1ла, и4же пaству 

свою2 многотрyднw пaслъ є4сть, вёры же рaди пострадA дaже до смeрти, и3 
ко хrтY рaдуzсz пресели1сz, къ немyже возопіи1мъ: мlтвами, хrтE, ґрхіерeа 
твоегw2, дaруй нaмъ прегрэшeній прощeніе и3 вeлію млcть. 

КанHнъ бцdы, со їрмос0мъ, на ѕ7: и3 сщ7енном§ника, на }. 
КанHнъ сщ7енном§ника, глaсъ в7, [є3гHже краегранeсіе: 

Д0блесть гавріи1лову чествyю. 

Въ бGор0дичнахъ же и3 въ сэдaльнэ: Пр0та ми1рко.] 

Пёснь №. Їрм0съ: 

Пои1мъ гDеви, въ м0ри дрeвле лю1ди настaвльшему, и3 въ нeмъ фараHна 
со всев0инствомъ погрузи1вшему, пёснь побёдную, ћкw прослaвисz. 

yшу мою2, и3 с®це, и3 ќмъ, просвэти2, молю1сz: и3 настaви мS, 
приснопaмzтне, бlгочcтнw пёти п0двиги тво‰. 

дeждами, ±же t кр0ве, њблeклсz є3си2, џ§е гавріи1ле: и3 во с™†z 
востeклъ є3си2, вэнчaемь свётлw слaвою с™hхъ. 

lгослaвіемъ*12 м§ническимъ ўкрашaемь, сохранsй нaсъ: и3 вс‰ вёрою 
прaзднующыz твою2 пaмzть, бlжeнне.                БGор0диченъ: 

рeжде тебE р0ждшагосz и3зъ nц7A, родилA є3си2: пребылa же є3си2 
нетлённа, и3 по ржcтвЁ дв7а. тёмже тS и4стинную бцdу 

и3сповёдуемъ, препётаz. 

Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz: 

                                                           
12* измењено према сличном месту у овој служби, јер нам се чини смисленије; а у изворнику: 

Бlгосл0віемъ. 
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Пёснь G. Їрм0съ: 

Непл0дствовавшій м0й ќмъ, плодон0сенъ, б9е, покажи1 ми, дёлателю 
д0брыхъ, насади1телю бlги1хъ, бlгоутр0біемъ твои1мъ. 

икHмъ сщ7є1ннымъ, бlжeнне, сочинsемь: съ ни1миже њ мjрэ 
моли1сz хrтY, да и3збaвитъ нaсъ t всsкагw ѕлA, и3 спод0битъ 

цrтвіz своегw2 нбcнагw. 

диносyщное сл0во проповёдалъ є3си2, є3гHже рaди м§ническую смeрть 
претерпёлъ є3си2: тёмже и3 вэнeцъ слaвы t негw2 пріsлъ є3си2. 

овершeннымъ свётомъ њсіsемь, любвE бж cтвенныz и3сп0лненъ бhлъ 
є3си2: м§ническими же вэнцы6 ўкраси1всz, всели1лсz є3си2 въ цrтво 

нбcное.                                                      БGор0диченъ: 

одилA є3си2 в0лею џ§ее сл0во, наи1тіемъ бж cтвеннагw д¦а, прес™az дв7о 
м™и, ґрхіерeєвъ слaво: тёмже тS поeмъ и3 величaемъ. 

Сэдaленъ, глaсъ д7: 

сновaніе и3мёz въ є3ђліи, пaстырь нарeклсz є3си2 и3 с™и1тель чeстенъ, 
бGобlжeнне гавріи1ле, кр0вію же мучeніz себE ўкраси1лъ є3си2, и3 къ 

невещeствєннымъ ликHмъ престaвилсz є3си2: съ ни1миже моли2 хrтA бGа, 
поми1ловати дyшы нaшz.                                      [Двaжды.]  

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 

ебЁ прибэгaемъ вси2, м™и б9іz, и3збaви нaсъ t всёхъ напaстехъ: 
њчищeніе и3спроси2 нaшымъ прегрэшeніємъ, є3ди1на бо ты2 

чlвёкwмъ є3си2 и3справлeніе. 

Пёснь д7. Їрм0съ: 

Ўслhшахъ гDи, слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz: разумёхъ дэлA тво‰, и3 
диви1хсz, и3 возопи1хъ: слaва си1лэ твоeй, гDи. 

вою2 пaмzть прaзднующыz вёрою сохранsй, приснопaмzтне 
гавріи1ле: млcтива творS хrтA бGа нaшего. 
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еeнскагw nгнS потщи1сz и3збaвити нaсъ, бGобlжeнне гавріи1ле: 
свётлое же жили1ще добродётелей соверши2, и3 свёта невечeрнzгw 

спод0би. 

гGльскимъ ликHмъ сочтaвсz, с™е: просвэщaеши свhше чудeсъ 
зарsми дyшы пою1щихъ тS.                           БGор0диченъ: 

лчущыz лю1ди тво‰ бж cтвенныхъ бл†гъ и3сп0лни, всес™az дв7о м™и: и3 
не њстaви нaсъ и5же тS ўстнaми и3 душeю проповёдуемъ. 

Пёснь є7. Їрм0съ: 

МглY души2 моеS, сп7се м0й, разгнaвъ свётомъ зaповэдей твои1хъ, 
њзари1 мz, ћкw є3ди1нъ цRь ми1ра. 

ёмы тS д0блественна м§ника и3 и3сцэлeній и3ст0чника, с™и1телю 
гавріи1ле бGомyдре, и3 цRкве ўтверждeніе. 

азжегaемь слaдостнэ хrт0вымъ желaніемъ, пл0ть покори1лъ є3си2 
дyху, помaзавсz ћкw мЂромъ м§ническою кр0вію: тёмъ слaвы 

безсмeртныz спод0билсz є3си2. 

}са хrтA, t nц7A возсіsвшаго прeжде денни1цы, и3сповёдаz, пострадaлъ 
є3си2 дaже до кр0ве: тёмже тS по д0лгу слaвимъ.        БGор0диченъ: 

н0гихъ прегрэшeній зн0емъ и3стazвшую дyшу мою2, прохлади 2 
ходaтайствомъ твои1мъ, дв7о чcтаz: и3 њчи1сти t всsкіz 

нечистоты2, тh бо є3си2 вои1стинну дв7ству и3 чcтотЁ вмэсти1лище. 

Пёснь ѕ7. Їрм0съ: 

Бeздна мS мн0га грэх0внаz њкружaетъ, и3 вопію1 ти, прbр0ка 
подражazй: t тли1 мz гDи возведи2. 

сп0лненъ бhвъ любвE бжcтвенныz, хrтA дeрзостнw и3сповёдалъ є3си2: и3 
вэнцы6 м§ническими ўкраси1лсz є3си2. 

аск†ніz безб0жныхъ тyркwвъ њплевaлъ є3си2, не ўбоsвсz 
мучи1телей, нижE смeрти: но за хrтA д0блественнw пострадaлъ є3си2. 
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гнепaльною люб0вію прилэпи1всz хrтY, ўкрэпи1лсz є3си2 дyхомъ: 
мучи1тельское свирёпство низложи1лъ є3си2, и3 вэнeцъ t бGа 

дост0йнw пріsлъ є3си2.                                       БGор0диченъ: 

зъ ўтр0бы твоеS вопл0щшагосz пэсносл0вzще, тS славосл0вимъ, 
ћкw м™рь б9ію: и3 рaдостнw вопіeмъ ти2: рaдуйсz њбрaдованнаz, 

препётаz. 

Кондaкъ, глaсъ д7: 

ервопrт0льникъ и3 їерaрхъ и4стинный бhлъ є3си2, и4стинэ хrтY 
послёдовалъ є3си2, мучeніz вэнцeмъ и3 сщ7eнства мaстію и4стиннw 

просіsлъ є3си2, за и4стину д0блественнw пострадaвъ, и4стинное и3 бGови1дное 
наслёдіе получи1лъ є3си2.                                             Јкосъ: 

кw рaбъ вёрный и3 сщ7eнный, вшeлъ є3си2 въ рaдость гDа твоегw2, 
тh бо талaнтъ вёры страдaніемъ твои1мъ многосугyбw и3зрасти1лъ 

є3си2: и3мёz крёпость непобэди1му, держaву неизмённу и3 непретв0рну, 
процвёлъ є3си2 страдaній плоды6 nби6льны.*13 тёмъ за и4стину д0блественнw 
пострадaвъ, и4стинное и3 бGови1дное наслёдіе получи1лъ є3си2. 

Пёснь з7. Їрм0съ: 

Пeщь дрeвле всегремsщую ўгаси1вый, и3 џтроки тyчею д¦0вною 
њроси1вый: блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ. 

ои1стинну вeсь ликyz, бGобlжeнне гавріи1ле, съ м§ническими собHры 
рaдуzсz поeши: блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ. 

мA чcтот0ю и3 души2 свётлостію сіsz, kви1лсz є3си2 на земли2 хрaмъ 
хrт0въ, премdрости сокр0вище: нhнэ же на нб7сёхъ цrтвуеши со 

вLкою твaри, є3мyже поeмъ: блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ. 

тнA предъ гDемъ смeрть твоS вои1стинну, и4бо за хrтA пострадaлъ 
є3си2: не њстaви стaдо, є4же стzжaлъ є3си2 труды6 твои1ми: но моли2 

ўлучи1ти дерзновeніе въ дeнь судA и3 нaмъ пою1щымъ: блгcвeнъ є3си2, б9е 
nтє1цъ нaшихъ.                                             БGор0диченъ: 
                                                           
13* или: nби1льными. 
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0ждшую пл0тски мjрови свётъ и4же t свёта, сщ7eнными гл†сы тS 
добр0ту їaкwвлю поeмъ, бцdе всенепор0чнаz: тh бо нaмъ є3си2 стэнA, 

и3 п0мощь неwбори1маz. 

Пёснь }. Їрм0съ: 

T не сyщихъ во є4же бhти привeдшаго сл0вомъ вс‰, п0йте и3 
превозноси1те во вс‰ вёки. 

динор0днаго сн7а б9іz и3сповёдалъ є3си2, є3мY є3ди1ному служи1лъ є3си2, њ 
нeмже непрестaннw взывaz: п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки. 

вётомъ бGопознaніz просвэти1 мz, сщ7енном§ниче гавріи1ле 
приснопaмzтне, да вhну хrтA слaвлю и3 гlг0лю: п0йте и3 

превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки. 

езоимени1те крёпости б9іz, крёпокъ бhлъ є3си2 во страдaніи, и3 
смeрть под8sлъ є3си2 взывaz: п0йте и3 превозноси1те хrтA во вс‰ 

вёки.                                                       БGор0диченъ: 

упинA, ћже прeжде проwбразовaше стрaнное тaинство ржcтвA 
твоегw 2, неwпaльна пребhвши, пренепор0чнаz: и4бо џгнь бжcтвA 

родилA є3си2, и3 неwпaльна пребылA є3си2, nтрокови1це. тёмже тS вси2 р0ди 
поeмъ во вс‰ вёки. 

Пёснь f7. Їрм0съ: 

Преестeственнw пл0тію зачeншую во чрeвэ, t nц7A безлётнw 
предвозсіsвшее сл0во, въ пёснехъ нем0лчныхъ величaемъ вёрніи. 

энeцъ блгdтей положи1сz на главЁ твоeй, бGобlжeнне гавріи1ле, ћкw 
скончaвшему течeніе, и3 соблю1дшему вёру некрaдому, и3 првdныхъ 

чи1нове краснH тz пріsша. 

стA, гlгHлющаz беззак0ннw на тS, загради1шасz: тh же 
возвhшенъ на дрeво, хrтY ўпод0билсz є3си2: є3г0же моли2 да сп7сeтъ 

дyшы нaшz. 
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д0ль плачeвную њстaвилъ є3си2, и3 въ нб cныхъ черт0зэхъ всели1лсz 
є3си2: пріeмлющи же б9ію свётлость, неви1димыхъ добрHты 

ћвственнw смотрsеши.                                     БGор0диченъ:  

трокови1це чcтаz, м™и пренепор0чнаz, души2 моеS њѕлоблeніе 
и3сцэли2, и3 с®це ўкрэпи2: р0ждшаz пребlгaго сл0ва хrтA, всёхъ 

ўбlжaюща и3 ўкрэплsюща. 

Свэти1ленъ: 

рисlнечнаго бжcтвA свётъ невечeрній просіS въ тебЁ, гавріи1ле 
пребlжeнне, содёла тS чи1стое пріsтелище бжcтвенныхъ даровaній: 

сегw2 рaди и3 всели1лсz є3си2 въ нбcныхъ черт0зэхъ, и3дёже м0лишисz њ 
всёхъ нaсъ. [Двaжды.]                        Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: 

оeмъ тS сщ7eнными гл†сы добр0ту їaкwвлю, р0ждшую пл0тски 
мjрови и4же t свёта свётъ, просвэщaющь всю2 подсlнечную. 

На хвали1техъ: стіхи6ры, на д7, глaсъ }. [СамоподHбны]: 

т0 тz нарекY, с™и1телю; правослaвныхъ ўтверждeніе, ћкw 
пастыреначaльника цRкве сeрбскіz; и4стины поб0рника, ћкw за 

и4стину д0блественнw пострадaлъ є3си2; сщ7енном§ника, и4бо мучeніz 
вэнцeмъ вэнчaлсz є3си2; но ћкw предстоS пrт0лу с™hz тр bцы, моли1сz 
прилёжнw, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ. 

т0 тz и3менyемъ, слaвне; сщ7eнникwвъ рaдованіе, стrтотeрпцєвъ 
добр0ту, бlгочcтіz подaтелz, с™и1телz и4стинна и3 сщ7eнна ў§телz: 

и4же кр0вію мучeніz себE ўкраси1въ, къ невещeствєннымъ престaвилсz є4си2 
ликHмъ; съ ни1миже моли2 њ нaсъ хrтA бGа, поми1ловати дyшы нaшz. 

то2 тебЁ воспою2, бlжeннэйше гавріи1ле; ћкw kви1лсz є3си2 с™и1тель и3 
м§никъ: тёмже небє1снаz, бжcтвенне, наслёдовалъ є3си2, и3 нhнэ 

пrт0лу зижди1телz предстои1ши. мh же воспэвaюще сщ7eнную пaмzть 
твою2, м0лимъ тS: моли2 њ нaсъ хrтA бGа, даровaти душaмъ нaшымъ 
ми1ръ, и3 вeлію млcть. 
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т0 тz наречeмъ, сщ7eннэйше џ§е; вёмы бо тS правослaвіz столпA 
и3 цRкве ўтверждeніе: мучeніz пyть прошeдша, и3 предъ 

безб0жными ґг†рzны, хrтA д0блественнw и3сповёдавша; тёмже м0лимъ 
тS, ћкw и3мёzй дерзновeніе ко хrтY бGу, моли2 сп7сти1сz душaмъ 
нaшымъ.                                                 Слaва, глaсъ №: 

ріиди1те сeрбстіи лю1діе, рaдостенъ ли1къ состaвимъ, восхвалsюще nц7A 
нaшего, сщ7енном§ника гавріи1ла, патріaрха сeрбскагw, кроплeніемъ 

ч cтнhхъ кровeй свои1хъ, порфЂру цrкую себЁ њбагри1вшаго, и3 
вмэсти1вшагосz съ весeліемъ въ бжcтвенное цrтво, и3 возопіeмъ є3мY: 
пaстырю вёрный и3 м§ниче за вёру, мlтвенниче теплёйшій моли1сz вhну 
хrтY бGу нaшему, њ сп7сeніи стaда твоегw2.  

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 

 всемлcтиваz м™и б9іz, застyпнице ўсeрднаz, предстaтельнице 
всегw2 р0да чlвёческагw, ўкрэпи2 нaсъ на дэ‰ніz бжcтвєннаz, 

дaждь нaмъ ненавётнw нбcную шeствовати стезю2, да твои1мъ 
заступлeніемъ, ўкл0ншесz путeй ѕлок0зненнагw, дости1гнемъ въ 
небє1снаz жили6ща, и3 џбщницы бyдемъ слaвы присносyщныz. 

Славосл0віе вели1кое. Тропaрь сщ7енном§ника, [глaсъ №: 

Непрaведнымъ суд0мъ њсуждeнъ бhвъ:] 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, [глaсъ т0йже]: Гавріи1лу вэщaвшу: 

Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. 

На літургjи. 

Бlжє1нна, t канHна сщ7енном§ника: пёснь G-z и3 ѕ7-z. 

Прокjменъ, глaсъ }:*14 

Восхвaлzтсz прп dбніи во слaвэ, * и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ.*15 

Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь н0ву, * хвалeніе є3гw 2 въ цRкви прп dбныхъ.*16 
                                                           
14* исти као на Јутрењу, само различит глас. 
15* Пс. 149,5. 
16* Пс. 149,1. 
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Ґп cлъ ко є3врeємъ, зачaло тlд.*17 

рaтіе, [з7] поминaйте настaвники вaшz, и5же гlг0лаша вaмъ сл0во 
б9іе: и4хже взирaюще на скончaніе жи1тельства, подражaйте вёрэ 
и4хъ. [}] Ї}съ хrт0съ, вчерA и3 днeсь, т0йже и3 во вёки. [f7] Въ 

научє1ніz стрaнна и3 разли1чна не прилагaйтесz: добр0 бо блгdтію ўтвержaти 
с®цA, ґ не брaшны, t ни1хже не пріsша п0льзы ходи1вшіи въ ни1хъ. [‹] 
И$мамы же nлтaрь, t негHже не и4мутъ влaсти ћсти служaщіи сёни. [№i] 
И$хже бо кр0вь жив0тныхъ вн0ситсz во с™†z за грэхи2 первосщ7eнникомъ, 
си1хъ тэлесA сжигaютсz внЁ стaна. [в7i] Тёмже ї}съ, да њс™и1тъ лю1ди своeю 
кр0вію, внЁ врaтъ пострадaти и3зв0лилъ. [Gi] Тёмже ќбw да и3сх0димъ къ 
немY внЁ стaна, поношeніе є3гw2 носsще. [д7i] Не и4мамы бо здЁ 
пребывaющагw грaда, но грzдyщагw взыскyемъ. [є7i] Тёмъ u5бо прин0симъ 
жeртву хвалeніz вhну бGу, си1рэчь пл0дъ ўстeнъ и3сповёдающихсz и4мени 
є3гw2. [ѕ7i] Бlготворeніz же и3 nбщeніz не забывaйте: таковhми бо 
жeртвами бlгоугождaетсz бGъ. 

Ґллилyіа, глaсъ в7: 

Стjхъ: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, * и3 прпdбніи твои2 
возрaдуютсz.*18 

Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, * въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ 
ѕэлw2.*19 

Е#ђліе t луки2, зачaло к7д.*20 

о врeмz џно, стA ї}съ [з7i] на мёстэ рaвнэ, и3 нар0дъ ўчєни1къ 
є3гw2, и3 мн0жество мн0го людeй t всеS їудeи, и3 їеrли1ма, и3 
пом0ріz тЂрска и3 сідHнска: [}i] И%же пріид0ша послyшати є3гw2, и3 

и3сцэли1тисz t нед{гъ свои1хъ, и3 стрaждущіи t д{хъ нечи1стыхъ, и3 
и3сцэлsхусz. [f7i] И# вeсь нар0дъ и3скaше прикасaтисz є3мY: ћкw си1ла t негw2 
и3схождaше, и3 и3сцэлsше вс‰. [к7] И# т0й возвeдъ џчи свои2 на ў§ники2 
                                                           
17* Јевр. 13,7-16 (зач. 334).  
18* Пс. 131,9. 
19* Пс. 111,1. 
20* Лк. 6,17-23 (зач. 24).  
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сво‰, гlг0лаше: бlжeни ни1щіи д¦омъ, ћкw вaше є4сть цrтвіе б9іе. [к7а] 
Бlжeни ѓлчущіи нhнэ, ћкw насhтитесz. бlжeни плaчущіи нhнэ, ћкw 
возсмэeтесz. [к7в] Бlжeни бyдете, є3гдA возненави1дzтъ вaсъ чlвёцы, и3 
є3гдA разлучaтъ вы2, и3 пон0сzтъ, и3 пронесyтъ и4мz вaше ћкw ѕло2, сн7а 
чlвёческагw рaди. [к7г] Возрaдуйтесz въ т0й дeнь и3 взыгрaйте: сe бо мздA 
вaша мн0га на нб7си2. 

Причaстенъ: 

Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ, [t слyха ѕлA не ўбои1тсz.]*21 

 

 
Манастир Дубница, у селу Божетићи на Златару  

(Милешевска епархија) – задужбина патријарха Гаврила (Рајића). 

                                                           
21* Пс. 111,6 и 7. 



 

 

 

МЕСЕЦА ДЕЦЕМБРА, У 13. ДАН. 

СПОМЕН СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА ГАВРИЛА (РАЈИЋА),  

ПАТРИЈАРХА СРБСКОГ.*22 

вај свети човек Божји Гаврило (Рајић) беше постављен од Господа 

Христа на свећњак Цркве Своје у Србији у најтеже време, када 

Србијом владаху Агарјани – Турци. Он на патријаршијском трону 

наследи свога претходника патријарха Пајсија, и беше патријарх Српски 

од 1648-1655. године. Пре доласка на тај узвишени положај, он беше 

Рашки митрополит неко време, бринући се дан и ноћ о повереној му 

пастви, полажући, као пастир добри, душу своју за овце своје. 

Дошавши на патријаршијски престо, овај угодник Божји наследио је од 

свога претходника доста сређено стање у Цркви. И он је са своје стране 

улагао много труда и све своје богодароване му способности, на ипак, због 

неповољних околности, ствари у Цркви за његово време почеле су да се 

мењају на горе. Њему је пало у део да се бори на два фронта. С једне стране 

биле су турске власти, које су вршиле разна насиља и захтевале од Цркве 

велике дажбине, а с друге стране била је јака римска пропаганда која је у то 

време преко папских „мисионара“ покушавала да посеје корене уније у 

Србији, као и у осталим православним народима на Балкану. 

Вршећи своју узвишену пастирску дужност, патријарх Гаврило је 

много путовао. Он је још 1649. године био у Цариграду да би однео 

наметнуте му дажбине, а и да би утврдио свој положај. Идућих година 

1650. и 1651. он много путује по земљи поучавајући народ закону Божјем 

и утврђујући га у вери отаца његових, како би се могли одупрети безочној 

навали римских пропагатора уније. У тим својим путовањима стизао је и 

у наше најсеверније крајеве, где је народ нарочито био изложен притиску 

уније, те посећује и манастир Крушедол 1653. године. 

Исте (1653.) године патријарх Гаврило посећује Влашку и Молдавију, 

где се једно време задржава у Трговишту код војводе Матије Басарабе, 

обављајући при том и извесну политичку мисију. Одатле је продужио 

свој пут за једноверну и једнородну Русију, стигавши у Москву средином 

1654. године. Главни разлог овога пута патријархова у Русију било је 

                                                           
22* преузето из „Житија светих“ за месец децембар преп. Јустина (Поповића), стр. 387-390. 

О 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih.htm
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih12.htm
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih1213.htm
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тражење милостиње за своју Цркву која је била запала у велике 

материјалне тешкоће. Летописац бележи да је осиромашење у то време 

било тако велико, да се и по црквама и по манастирима служило из 

дрвених путира ... 

Ако је тражење милостиње био главни разлог патријархова пута у 

Москву, он свакако није био и једини. Када је стигао у Москву, у којој је 

био врло свечано и радо примљен, патријарх је покушао да тамо штампа, 

поред осталога, и „Типик избраније многое от 34 књиг на латинскују 

јерес“ од солунског митрополита Нила Кавасиле, писца 14. века, коју је 

био донео собом у Москву. Патријарх је осећао потребу да своме 

свештенству, које се сусретало са мисионарима уније, да једну приручну 

књигу, о питањима која су тада расправљана. А таква је управо била 

наведена књига Нила Кавасиле. Тај факт сам собом јасно сведочи колико 

је патријарху Гаврилу било стало до очувања неповређене и чисте вере 

православне кроз коју и у којој се спасавамо. 

Неки настоје да нађу и политички разлог путовања патријарха 

Гаврила у Русију, иако о томе није остало никаквог писменог трага. 

Нашавши се у Москви патријарх је био добро примљен и од цара и од 

патријарха руског. Са руским патријархом Никоном Гаврило је био у 

пријатељским односима. Учествовао је активно на Московском Сабору 

1655. године на коме су спровођене извесне реформе у Цркви. 

Под притиском разних околности, патријарх Гаврило је био решио да 

трајно остане у Русији, због чега је био и своју пратњу послао натраг у 

Србију, са предлогом да се бира нови патријарх на његово место. И 

заиста, ускоро буде изабран и устоличен на патријаршијском престолу 

патријарх Максим (1655-1674. године). Па ипак, доцније, не зна се зашто, 

патријарх Гаврило мења своју одлуку и жели да се врати својој кући и 

својој пастви. Патријарха су „с муком пустили из Москве, и то тек онда, 

када је за изговор навео одлажење у Јерусалим ради поклоњења 

светињама тамошњим“. Но, уместо да оде у Јерусалим, Гаврило се вратио 

у отаџбину и, изгледа, зажелео да опет заузме патријаршијски престо, 

али без успеха, јер „власти то нису хтеле“. 

Ускоро овај блажени Гаврило буде оптужен Турцима као 

велеиздајник, те буде ухваћен и спроведен у Брусу, где се тада налазио 

турски султан и велики везир. Уз ову оптужбу, подигоше на њ клевету и 

неки Јевреји, зато што беше превео неколико Јевреја у веру хришћанску, 

оптужујући га да он ради на покрштавању Турака, да би тиме јаче 

озлоједили турске власти. Чувши овакве оптужбе, везир врло строго 
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испитиваше патријарха Гаврила, па иако сазнаде праву истину и сву 

лажност оптужби, ипак рече светитељу: „Пошто си оптужен као 

велеиздајник царства, по закону нашем треба да будеш убијен. Али, ако 

се одрекнеш вере своје, и пређеш у нашу веру, опростићу ти живот, и 

даћу ти највеће почасти у царству, да проведеш живот у сваком изобиљу, 

части и слави“. 

Чувши то, блажени Гаврило одговори са великом смелошћу: „Ја сам 

потпуно невин од ове оптужбе, и то је јасно свакоме, те неправедно 

умирем. Што се пак тиче предлога да оставим своју веру и да пређем у 

вашу, да би се ослободио смрти, немогуће ми је да прихватим, све док ме 

памет служи; а спреман сам да поднесем, помоћу Христа мога, хиљаде 

мучења, и да умрем из љубави према Њему, не једанпут, него стотину 

пута, када би то било могуће. А почасти и сва лажна привремена блага, 

која ми обећаваш, нека остану вама“. 

Тада светитеља предадоше мучитељима, који почеше да га муче 

многим и разноврсним мукама, да би га приморали да промени своју 

одлуку и да се одрекне Христа. Али храбри борац примаше сва мучења са 

великим трпљењем, имајући и велику радост што се удостојио да 

пострада за Христа, као што је и Христос пострадао за њега. Најзад, 

безбожници видећи непромењивост његове воље, одведоше га на 

одређено место у Бруси где буде обешен 1659. године. И тако предаде 

своју свету и преблажену душу у руке Божије и пређе ка своме 

љубљеноме Господу, да од Њега прими двојаки венац, и као јерарх и као 

мученик. 

 

Архимандрит Макарије (Миленковић) и вајар Владимир Митровић  

крај споменика патријарху Гаврилу у манастиру Дубница,  

у селу Божетићи на Златару (Милешевска епархија). 



 

Месеца јула, дана 18-тог:*23  

СТРАДАЊЕ СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА ГАВРИЛА,  

АРХИЕПИСКОПА СРПСКОГ.*24 

вај свети анђелоименити архиепископ српски Гаврило, први 

прозвани Рајић, по уснућу блаженог и великог Пајсија I, би изабран 

и постављен од сабора српског за архиепископа и патријарха 

српског народа у Пећи, лета 1646. године. Као добри пастир показа 

велику бригу о благу Свете Цркве, о чувању и чистоти Христове 

вере, о враћању и укрепљењу православља. Храбро је заступао и чувао 

поверено стадо против сваког угњетавања и насиља, штитио је свој народ, 

љубећи га као самога себе. Његово пламено родољубље и велика ревност 

за свој род и Христову Цркву изазва сумњу и приведе га у подозрење код 

турских власти. Љубав коју имаше за свој народ изазва код 

недобросавесних ружење и завист. Не бојећи се Бога клеветаху патријарха 

да има намеру да са својим народом учини некакав устанак против 

Турака и тога ради триклети Турци још више почеше досађивати светом 

архиепископу српском Гаврилу. Његови непријатељи охрабрени од 

Турака почеше творити веће пакости и противљења и на послетку 

стараху се да подигну јавно гоњење и да га свргну са престола који 

законито држаше и којим као истински и храбри пастир добро 

управљаше. У том свом злом послу завидљивци су потпомагани од 

Турака. 

Достојни прејемник престола светитеља и првосветитеља српског Саве 

и блаженог Пајсија свети анђелоименити мирољубац и велики 

                                                           
23* као шо се види аутор овог текста јеромонах Антоније Грабовачки даје различит датум спомена 

светитељевог у односу на онај у савременим календарима СПЦ, очигледно се руководећи датумом 

погребења светитељевог који наводи у самом тексту (Примедба приређивачâ). 
24* превод који је приредио Никола Лукић, асистент на Православном богословском факултету 

Универзитета у Београду, преузет из часописа православне епархије Сремске „Српски Сион“ бр. 

2/2021, стр. 19-20. Текст овог житија, тачније мартириологиона, представља превод најстаријег 

српског хагиографског састава у част свештеномученика патријарха Гаврила. Текст житија 

настао је као ауторски рад јеромонаха Антонија Грабовачког у XIX веку. Превод је сачињен са 

оригиналног предлошка, на основу непосредног увида у рукопис Антонијеве бележнице (АСПЕБ 

ГР 45). 

О 
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заштитник повереног му стада Христових словесних оваца, видећи 

смутње и клевете недобронамерних људи, виде непослушност, а најпре 

злонамерност не само да се свргне са свога престола него и да се учини 

претња његовом животу од злочестивих муслимана. Видећи да не може 

задржати поверени му патријарашки престо, истинити мирољубац, 

намисли се на време уклонити од зла чинећи добро, и учинити мир и 

тишину у Цркви која је поколебана властољубивим настојањем неких. 

Најпре смириваше себе као Јона говорећи да бура престане и да се 

поврати мир Цркви и народу његовом, но злочестиви не знајући речи 

пророка Божијег даваше место гневу. По речима Христовим: „Ако вас 

гоне у једном граду бежите у други“ (Мт. 10,23) намисли свети 

привремено оставити свој престо док опет тишина не настане. Отишавши 

у Валахију, не одрече се свог законито му повереног престола, него под 

изговором сакупљања милостиње отиде да сачува свој живот, ради Цркве 

и народа свога. Сакупљањем милостиње хтеде да насити иезасита уста 

безбожних муслимана. Видећи то оживе злонамерност, када су још у 

време патријарха Арсенија II Турци чинили муке онима који су ступали 

на престо светог Саве I. Но први свети, патријарх Гаврило, о том не 

мишљаше видећи себе као законито избраног од свог народа, но 

напослетку би принуђен да се ради свога мира на време склони у 

Валахију, сакупљајући милостињу да нахрани несита уста триклетих 

муслимана. 

Дошавши блажени патријарх српски у Валахију проведе ту неко 

време. Ту дође и антиохијски патријарх Макарије, такође ради 

милостиње, имајући намеру да иде и у православну Русију у престони 

град Москву, не само милостиње ради него и као опуномоћеник 

цариградског патријарха на тадашњи сабор против руских расколника. 

Оба светитеља саветоваше се да крену у Русију и дођоше у Москву, у 

време цара Алексија Михајловића и свјатјејшег патријарха Московског 

Никона. Обојица патријараха присуствоваше државном сабору ради 

исправљања богослужбених књига. Много новоуведеног поткрало се 

немарношћу преписивача или је пак додато од злонамерних 

придошлица који су себе сматрали проповедницима истинског 

благочешћа, а који су и сами били у заблуди, али у томе врло постојани, 

те и друге незлобиве увукоше. На том сабору српски првопрестолник 

сијаше као сунце православном вером и би велика помоћ православном 

Никону. Тако укрепи оне који су се држали предања Православне 

источне цркве и побеђени бише злонамерници који су чинили прелести 

незлобивима. 
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После неког времена бављења у првопрестолном руском граду Москви 

блажени Гаврило врати се у своје отачаство, свом престолу. Но, на велико 

чуђење затече на свом престолу новог архиепископа Максима, који се 

није двоумио да седне на престо још живог законитог архиепископа, који 

се није одрекао трона. Видевши Максим Гаврила који се вратио не хтеде 

уступити законитом архиепископу незаконито узети престо 

првосветитељства српског него приложи, говори писац, страдањима 

светог Гаврила. Додајући безакоње безакоњу облагаше га код Турске 

господе како је Гаврило био у Москви и сковао заверу против њих. Зато 

велики везир учини испитивање неких недобросавесних који узевши грех 

на своју душу сведочише неправду кунући се да је тако било. Велики 

светитељ Гаврило све одрицаше говорећи да је у свему невин и да је све 

што се говорило против њега сама лаж. Но неправедни судија одбаци 

истину прихвативши лаж и посла светитеља у Малу Азију у град Брусу 

где су тада били и султан и велики везир, а Максим оста седећи на 

престолу. 

Поставивши пред себе првосветитеља српског безакони судија запита 

га о изреченој оптужби. Свети архипастир рече да то није ништа друго 

него зла мисао његових непријатеља, да би безаконо узети и отети његов 

престо могли себи задржати. Но бојећи се његове ревности везир не хте 

веровати анђелоименитом архијереју, но почне претити светитељу 

мучењем и самом смрћу говорећи да је једина нада његовог живота 

могућа ако се одрече Христа и поверује у Мухамеда, иначе му смрт 

предстоји. Видећи свештеноначалник српски лукавство и безобзирност 

везира, рече: „Сва ова нечастивост и измишљања тичу се мога престола, 

но немогуће је да се ја одрекнем Христа и поверујем у Мухамеда да бих 

остао жив. Желео бих и хиљаду пута умрети за најслађег мога Владику и 

Христа Господа.“ Велики везир га лукаво саветоваше: „Одреци се Христа 

и веруј у мог пророка, не само да ћеш остати жив него ћеш многа имања 

и благонаклоност задобити и удостојити се велике части од великог 

султана, славу и част и поштовање имаћеш у великом отоманском 

царству, поживећеш на земљи срећно и безбедно преизобиловавши у 

великом богатству“. Свети исповедник светог имена Христовог рече: 

„Желео бих, као што сам претходно и рекао, хиљаду пута умрети за 

Христа мога. Одрећи се, мени је немогуће а част славу и богатство које си 

мени обећао теби да буде, мени ништа није слађе на земљи него страдати 

и умрети за Господа мога Исуса Христа“. Тада мучитељ предаде 

светитеља слугама који га бацише на под и почеше љуто бити тако да је 

сво тело његово било обливено крвљу. Светитељ храбро трпљаше 
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веселећи се што се удостоји мучења за Господа свога, славословећи име 

Христово хуљаше на веру муслиманску и Мухамеда. Видећи ово мучитељ 

осуди светитеља на понижавајућу смрт, наредивши да се обеси на дрво. 

Чувши ово светитељ се обрадова и рече: „Господе Исусе Христе прими у 

миру душу моју“ и радујући се крену ка губилишту. Безбожне слуге 

узеше светитеља мученика и поведоше га на погубљење. Светитељ се 

помоли и рече: „У руке Твоје предајем дух свој“. И обешен би свети 

свештеномученик Гаврило, помоливши се за свој род и за своје 

непријатеље и предаде душу своју у руке Господа свога, за кога муке и 

срамну смрт радосно прими, и придода се нови свештеномученик лику 

древних светих свештеномученикā са њима предстојећи престолу Христа 

Господа, да слави и да се моли за род свој. Тело светог свештеномученика 

патријарха Гаврила погребе 18. јула неки свештеник Павле иземђу два 

дуба, близу воде зване Агиазма. Богу нашем слава у векове векова. Амин. 

 



 

Месеца децембра, у 13. дан 

спомен вршимо светог и богоносног оца нашег и мученика Гаврила, 

архиепикопа пећког и патријарха српских земаља.*25 

Стихови: 

Крив на суду безбожних, 

невин на суду Божјем 

показујеш се, Гаврило, 

и страдањем се красиш. 

вај светитељ и патријарх храбро следоваше у делима раније 

починулом патријарху и свештеномученику Јовану, што и њега 

самог доведе до мученичког страдања. Родом би из села Штиткова у 

Старом Влаху, из породице Рајић и најпре би епископом 

Смедеревским па потом митрополитом Рашким. У свом родном 

крају он подиже три цркве: у самом Штиткову – Благовештења, у 

манастиру Ковиљу – Арханђелима а у манастиру Дубници – Светој 

Тројици. После престављења великог учитеља и патријарха Пајсија, он 

узведен би на патријаршијски престо Српски 1648. године. Пошто прво 

отпутова у Османску престоницу Истанбул, раније звани Цариград, да 

потврди свој положај, он отпоче архипастирска путовање широм свете 

Цркве Српских земаља. Сарадњу он настави и са Римом и са Русијом јер 

тражаше помоћ. Године 1654. стиже до царског града Москве где лепо би 

прихваћен од Руског цара и патријарха. Он са собом понесе две књиге 

које би сигурно умножавањем биле корисне његовом народу. То беше 

Повест о српским краљевима и патријарсима и спис Нила Кавасиле 

против латинског учења. Наредне године он по посланицима у Србију 

поручи да се бира нови патријарх јер намераваше да се не враћа, али 

касније, нечим подстакнут, он се врати у отаџбину али патријаршијски 

                                                           
25* синаксар саставио Лазар Љубић јануара 2020. г. 

О 
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престо од блаженог Максима не могаше примити. У том би ухваћен од 

Турака и оклеветан да је покрстио неке Јевреје и да је издајник царства. 

Наговаран и примораван да се одрекне своје хришћанске вере, овај јерарх 

исповеди да је невин од њихових оптужби и да се Христове вере неће 

одрећи ни под каквим мукама. Зато у граду Бруси, данас званом Бурса, он 

би обешен између два дрвета, а тело његово часно погребе презвитер 

Павле код Агиазме. Тако је јасно и свесно своју доследност исказао својим 

речима, делима и смрћу овај свештеномученик и знаменити патријарх и 

сада ужива у радости припремљеној светима.  

Његовим светим молитвама, Господе Исусе Христе, Сине Божји, 

помилуј и спаси нас. Амин. 
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