Мцcа декeмвріа
въ з7i-й дeнь.

Пaмzть прпdбныхъ
новомyчєникъ паjсіа и3
ґввакyма, и3 и5же съ ни1ми,
пострадaвшихъ въ
бэлгрaдэ ¤аtд7i г0да.

Мцcа декeмвріа въ з7i-й дeнь.
Пaмzть прпdбныхъ новомyчєникъ паjсіа и3 ґввакyма,
и3 и5же съ ни1ми, [по]страдaвшихъ въ бэлгрaдэ [¤аtд7i
г0да.]*1
[На мaлэй вечeрни.*2
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, на д7, глaсъ в7.

Б

9іею лю1бовію распалsеміи, прещeніz мучи1телей не ўбоsстесz, но
за хrтA в0лею м{ки пріsсте: тёмже и3 ўблажaетесz во вёки.

моли1тесz хrтY и3 њ нaсъ, творsщихъ с™yю пaмzть вaшу.

Т

[Двaжды.]

вердёйшимъ держaніемъ вёры, величaйшыz м{ки претерпёвше,
с™jи

прпdбномyчєницы

паjсіе

и3

ґввакyме,

(и3)

рaдующесz

престaвистесz къ жи1зни неболёзненнэй. моли1тесz при1снw њ всёхъ нaсъ.
пл0ти своeй ћкw тлёющей неради1вше, вр†жіz њполчє1ніz со

Њхrт0мъ

побэди1сте,

[и3]

лю6таz

мучє1ніz

твeрдымъ

рaзумомъ

претерпёсте: тёмже и3 побёдный вэнeцъ t хrтA пріsсте. и3 нhнэ
моли1тесz њ всeй правослaвнэй сeрбіи.

Слaва, глaсъ №:

С

тецhтесz днeсь вси2 n§естволю1бцы, восп0йте пBсни духHвныz,
торжествyйте слaвzще гDа, и4же и3збрA всед0блюю дв0ицу, паjсіа

и3гyмена и3 ґввакyма діaкона, и4миже посрами2 ѕлочести6выz ґгaрzны. сі‰ бо
дв0ица прещeніz не ўбоsшасz, ни на дрек0лэхъ стрaшныz смeрти, но со
1

* Ова служба се у „Србљаку“ налази на стр. 201-210, 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 и од нас подвргнут граматичкој (привођење нормама савремене руске редакције црквенословенског језика) и другој редакцији. Служба је објављена и као посебно издање аутора проте Мирка Р.
Павловића (1970. год.), који ју је превео и на савремени србски језик. До текста превода још нисмо дошли.
2
* текст Малог вечерња додат према пробној верзији новог издања „Србљака“. (Уз нашу редакцију:
изменом архаичне и рогобатне двојине у обичну множину).
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дерзновeніемъ хrтA и3сповёдаша. тёмже и3 ўмр0ша за вёру, но и3 вэнцы6
м§ническими ўвzз0шасz.
И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
ди1на є3си2 всёхъ предстaтельница хrтіaнъ, бGом™и пречcтаz, ўслhши

Е#нaше

молeніе, воз€ри2 на ны2, всепётаz, сп7си2 грaдъ сeй и3 лю1ди, и3

њзари2 стaдо твоE, зарeю блгdти заступлeніz твоегw2.
На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ ѕ7:
полчє1ніz вр†жіz мyжески побэди1сте, и3 вэнeцъ побёдный t хrтA

Њпріsсте, прпdбніи новомyчєницы слaвніи.

Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.*3

К

рёпцы ћкw столпи2 бlгочcтіz, низложи1сте стёны*4 вр†жіz, и3 къ

нбcному цrтвію престaвистесz рaдующесz.

Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, * въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ
ѕэлw2.*5

Т

вeрдъ ќмъ мyдріи показyюще, прещeніz мучи1телей не ўбоsстесz,
нижE на дрек0лэхъ наткaніz, тёмже и3 предстaтелz тьмы2

ўдиви1сте.
Слaва, глaсъ ѕ7. Самоглaсенъ:

Б

lжeни є3стE прпdбніи мyчєницы хrтA бGа нaшегw: прпdбніи u5бо,

ћкw бGа возлюби1вше, и3 блгdть пріeмше хrтY ўпод0бистесz:

мyчєницы же, ћкw за вёру пострадaвше кр0вію вэнчaстесz: сегw2 рaди
нhнэ рaдуетесz, ћкw вои1стинну мздA вaша мн0га на нб7сёхъ.
И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Н

икт0же притекazй къ тебЁ, посрaмленъ t тебE tх0дитъ, пречcтаz

бцdе дв7о: но пр0ситъ блгdти, и3 пріeмлетъ даровaніе, къ полeзному

прошeнію.
* Пс. 115,6.
* иако овако стоји и на сличном месту у савременим руским издањима, смисленије би било: сBти.

3
4

* Пс. 111,1.
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Тропaрь, глaсъ д7:
кw и4стинніи в0ини хrтHвы, кр0тостію и3 смирeніемъ возсіsсте, и3

Ћза

хrтA

д0блественнw

пострадaсте,

[на

дрек0лэхъ

набадaеми

величaйшыz м{ки пріsсте,]*6 прпdбномyчєницы паjсіе и3 ґввакyме: но
смeрть вaша велеглaснw возвэщaетъ всBмъ: лyчше є4сть за хrтA и3
n§ество страдaти, нeжели безъ хrтA и3 всецёлый мjръ сeй стzжaти.
Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
же t вёка ўтаeнное, и3 ѓгGлwмъ несвёдомое тaинство, тоб0ю, бцdе,

Е$сyщымъ

воплощaемь,

на
и3

земли2

кrтъ

kви1сz

в0лею

нaсъ

бGъ,

въ

несли1тномъ

рaди

воспріи1мь:

соединeніи

и4мже

воскRси1въ

первоздaннаго, сп7сE t смeрти дyшы нaшz.]

На вели1цэй вечeрни.
[Поeмъ:] Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры прпdбном§никwмъ, на }, глaсъ д7. Самогл†сны:

С

щ7eнный

и3

чyдный

настA

прaздникъ,

свэтозарeніемъ

д¦а

свэтоводsщи нaсъ: сошeдшесz u5бо празднолю1бцы, достохвaльными

пёсньми возвели1чимъ дв0ицу м§никwвъ сщ7eнныхъ, твeрдаго ґдамaнта
и3гyмена паjсіа, и3 д0блественнаго діaкона ґввакyма, и3 пр0чій бжcтвенный
соб0ръ стrтотeрпєцъ, не хотsщихъ tрещи1сz хrтA, всsческихъ животA, но
нyждною смeртію ўмирaюще вы6шнzz наслёдоваху.

В

оспоeмъ,

вёрніи,

въ

пёснехъ,

мyдраго

[Двaжды.]
паjсіа

съ

д0блимъ

ґввакyмомъ, и3 пр0чее мн0жество слaвныхъ стrтотeрпєцъ, не

хотsщыz повинyтисz ѕлы6мъ повелёніємъ ѕлоимени1тагw мучи1телz, но
твeрдою смeртію ўмирaюще, сокруши1ша свирёпство ґгaрzнъ безб0жныхъ,
и3 сeрбію всю2 њзари1ша лучaми страдaній свои1хъ, д0блественнэйшіи.

П

ріиди1те,

лю1діе,

мyчєникъ,

воспоeмъ

непор0чное

за

бGовэнчaненъ
хrтA

п0лкъ

заколeніе,

сjи

новоzвлeнныхъ
бо

ўмрeти

произв0лиша за всsческихъ животA, и4бо въ с®цaхъ носsще цёлу
* овај део само у тропару на Малом вечерњу, а на Великом изостосављен.
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бжcтвенную печaть хrт0ву, не повинyшасz ѕлоимени6тымъ ѕвёрємъ
ґг†рzнскимъ, но зак0ннw пострадaвше, прaвды вэнцы2 пріsша, и3 нhнэ на
нб7сёхъ м0лzтсz њ душaхъ нaшихъ.
И$ны стіхи6ры: с™hхъ мyчєникъ, глaсъ в7:

М

yчєницы всебlжeнніи, вельми2 хrтA возлюби1вше, страстє1мъ тогw2
мyжески ўпод0бистесz, себE сами1хъ tверг0стесz до концA,

кроплeній*7 кровeй њбагри1сте зeмлю, на дрек0лэхъ набадaеми стрaшную
смeрть

под8eмше

безсмeртіz

спод0бистесz,

и3

нhнэ

на

наслаждaетесz.

нб7сёхъ

[Двaжды.]

М

yчєницы всехвaльніи, в0ини всеси1льнагw цRS и3 бGа, мучи1телей
прещeніz и3 гр0зныz смeрти не ўбоsстесz, но бlгодeрзостнw

tлучи1вшесz, потщaстесz чaшу мучeніz и3спи1ти, призывaюще*8 бжcтвенное
и4мz

бGа

живaгw,

t

негHже

получи1ти

слaвы

и3

свётлости

ћвэ

спод0бистесz.

М

yчєницы достослaвніи, nр{жницы всехвaльніи, хrтY вв0инившесz,
и3 тогw2 люб0вію ўкрёпльшесz, ѕлочє1стіz ґг†рzнскаz tверг0сте,

и3 ўмирaюще за хrтA, бlгослaвнw побёдами ўкраси1стесz, сегw2 рaди нhнэ
весели1тесz въ нбcныхъ пок0ищахъ.

Слaва, глaсъ д7:

В

есели1тесz нб7сA, торжествyйте на земли2 вси2 n§естволю1бцы, дунa[в]е
и3 сaвво, рёки, взыгрaйте струsми, сe бо днeсь ди1венъ ю4ноша

хrт0въ, д0блественный діaконъ ґввакyмъ, не восхотёвъ tрещи1сz хrтA,
и3дS крёпкw къ смeрти не ўбоsвсz и3 смертон0сный дрек0ль на рaмо
носS, велеглaснw си1це поsше: Нёсть вёры лyчше хrтіaнскіz: сeрбъ хrт0въ
є4сть, рaдуетсz смeрти: стрaшный б9ій сyдъ ждeтъ и3 ґгaрzны: вh же
творитE что2 вaмъ г0дэ бывaетъ: ск0рw и3 тyрки возмeздіе пріи1мутъ: бGъ
вaмъ спорyчникъ и3 б9іz прaвда. тёмже поругaвъ свирёпство ґгaрzнское,
всели1сz во вёки въ цrтво нбcное.
И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ в7. [Ґндрeа пЂрскагw]:
* или: кроплeніи / кроплeньми / кроплeніемъ.

7

* у изворнику: призывaz.
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ріиди1те вси2, хrт0во ржcтво2 предпрaзднуемъ вёрнw, и3 мhсленнэ

пёніе

ћкw

ѕвэздY

предлагaюще:

волхвHвъ

славослHвіz,

съ

пaстырьми возопіи1мъ: пріи1де и3збавлeніе чlвёкwвъ, и3зъ дв7ственныхъ
ложeснъ, вBрныz призывaющее.
Вх0дъ. [Свёте ти1хій:]
Прокjменъ днE, и3 чтє1ніz три2 [прпdбничєскаz].

П

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, и3 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.

П

Премdрости соломHновы чтeніе [главы6 є7 и3 ѕ7].
рвdницы во вёки живyтъ, и3 въ гDэ мздA и4хъ, и3 попечeніе и4хъ ў
вhшнzгw. Сегw2 рaди пріи1мутъ цrтвіе бlголёпіz, и3 вэнeцъ
добр0ты t руки2 гDни: занE десни1цею покрhетъ |, и3 мhшцею

защити1тъ и5хъ. Пріи1метъ всеoрyжіе рвeніе своE, и3 воwружи1тъ твaрь въ
мeсть врагHмъ. Њблечeтсz въ бронS прaвды, и3 возложи1тъ шлeмъ, сyдъ
нелицемёренъ.

Пріи1метъ

щи1тъ

непобэди1мый

прпdбіе:

поwстри1тъ

же

напрaсный гнёвъ во nрyжіе: споб0ретъ же съ ни1мъ мjръ на без{мныz.
П0йдутъ правол{чныz стрёлы мHлніины, и3 ћкw t бlгокрyгла лyка
nблакHвъ на намёреніе полетsтъ. И# t каменомeтныz ћрости, и3сп0лнь
падyтъ грaды, вознегодyетъ на ни1хъ водA морскaz: рёки же потопsтъ |
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нaглw. Сопроти1въ стaнетъ и5мъ дyхъ си1лы, и3 ћкw ви1хоръ развёетъ и5хъ.
И# њпустоши1тъ всю2 зeмлю беззак0ніе, и3 ѕлодёйство преврати1тъ пrт0лы
си1льныхъ.

[ѕ7]

Слhшите u5бо, цRіе, и3 разумёйте: навhкните судіи6 концє1въ

земли2. Внуши1те держaщіи мн0жєства и3 гордsщіисz њ нар0дэхъ kзы6къ:
ћкw данA є4сть t гDа держaва вaмъ, и3 си1ла t вhшнzгw.

П

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 гDеви 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 прпdбном§никwвъ, глaсъ в7:

П

рпdбномyчєницы хrтHвы, kви1стесz ћкw бGоплетeннаz плени1ца,

блгdтію дрyгъ дрyгу свzзyеми, и3 къ высотЁ восходsще, и3 ліsніемъ

кр0ве зeмлю њсщ7aюще. тёмже и3 вэнцы2 пріsсте ћвэ неувzдaеміи, и3
слaву вёчную, весeліе и3 рaдость концA не и3мyщую, и3 цrтво нбcное, со
всёми страдaвшими съ вaми, съ ни1миже поминaйте нaсъ ко гDу.

М

yчєницы гDни, сlнца свэтлёе возсіsвшіи, блистaніе страдaній
вaшихъ просвэщaетъ концы2, и3 всS сeрбіа њс™и1сz [про]ліsніемъ

кр0ве вaшеz, вh бо вaшz вы6z хrтY преклони1вше, пріsсте заколeніе, и3
ћкw жє1ртвы совершє1нныz бGу принес0стесz. сегw2 рaди м0лимъ вaсъ:
и3спроси1те нaмъ прегрэшeній њставлeніе.
Слaва, глaсъ д7:
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Ди3зрsднэе же тeрнавскаz nби1тель с™aгw бlговёщеніz, къ си6мъ же
нeсь торжествyетъ правослaвнаz б0сніа, и3 всS странA сeрбскаz,

и3

грaдъ

бэлгрaдъ,

д0блественнаго

воспэвaюще

діaкона

ґввакyма.

вкyпэ

ди1внаго

торжествyетъ

ю4ношу

б0сніа,

ћкw

хrт0ва,

породи2

таковaго ю4ношу: торжествyетъ и3 сeрбіа, ћкw воспитA є3го2: nби1тель
бlговёщеніz, ћкw њс™и2 є3го2: грaдъ же бэлгрaдъ, ћкw кр0вію є3гw2
м§ническою њбагрeнъ бhсть. мh же воспэвaюще є3го2 м0лимсz: моли2 њ
нaсъ, м§ниче ґввакyме, во є4же сп7сти1сz всBмъ нaмъ.
И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

П

рес™az дв7о бцdе, м™и млcтиваz, сE прибэгaемъ къ твоeй бlгости,
воздвизaюще џчи сердeцъ нaшихъ къ тебЁ, и3 колBна преклонsюще

съ плaчемъ м0лимъ тS, не прeзри нaшегw воздыхaніz, и3 бyди нaмъ
покр0въ и3 пом0щница въ дeнь сyдный.
На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ G:
коже ѕвBзды њзарsютъ вселeнную всю2, вh же положeни на

ЋвысотY

страдaніz њзарsете всE n§ество вaше, сегw2 рaди вёрнw

ўбlжaетесz.

Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.*9

Н

е

поколебaша

вaсъ

ков†рствіz,

ни

мнHгаz

и3скушє1ніz,

но

kви1стесz столпи2 непоколеби1міи, тёмже и3 побёду вёчную взsсте.

Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, * въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ
ѕэлw2.*10

В

ели1кагw бlгослaвіz спод0бистесz, хrтHвы страдaльцы, на дрек0лэхъ

возвhсившесz, ћкоже дрeвле вLка на кrтЁ, и3 нhнэ моли1тесz њ

сп7сeніи дyшъ нaшихъ.

З

Слaва, глaсъ ѕ7. Самоглaсенъ:

емнaгw житіS вс‰ вмэни1сте ўмeты, ћкоже научи2 бжcтвенный
пavелъ, т0кмw да ї}са пріwбрsщете. сегw2 рaди д0блэ пострадaвше,

на нб7сёхъ њбитaете, вэнцен0сцы великоимени1тіи.
* Пс. 115,6.
* Пс. 111,1.

9

10
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И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

ДмLнца

аніи1лъ мyжъ желaній, кaмень безъ руки2 tсёченъ ви1дэвъ тS, гDи:
безъ сёмене рождeна пронаречe тz, и3зъ дв7ы воплощeнна

сл0ва, непремённаго бGа, и3 сп7са дyшъ нaшихъ.
На блгcвeніи хлёбwвъ: тропaрь, глaсъ д7:
Ћкw и4стинніи в0ини хrтHвы: [Двaжды.]
[Пи1санъ на мaлэй вечeрни.]
И# Бцdе дв7о: [Е#ди1ножды.]

На У$трени.
По шестоpaлміи є3ктеніA, и3 посeмъ Бгъ, гDь:
Тропaрь прпdбном§никwвъ, [глaсъ д7:
Ћкw и4стинніи в0ини хrтHвы: [Двaжды.]]
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, [глaсъ т0йже:
Е$же t вёка ўтаeнное:]
По №-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ №:

Х

rтA

пострадaвшагw

стопaмъ

послёдовавше,

мн0гихъ

рaнъ

и3скушeніе пріsсте, но щит0мъ любвE и3 вёры воwружeни, не

поколебaстесz мн0гихъ мyкъ приложeньми. тёмже и3 прaвды вэнeцъ t
руки2

хrт0вы

пріsсте,

прослaвистесz. [Двaжды.]

и3

ѓгGлwмъ

ћвэ

ўпод0бившесz,

слaвнw

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

зъ нетлённыz nтрокови1цы бGъ воплощaетсz, є3г0же безпл0тныхъ

И#ли1цы

трепeщуще

слaвzтъ,

ћкw

всёхъ

творцA

и3

є3ди1наго

непремённаго, и3 чlвёцы на земли2 всегдA пою1тъ воспэвaюще: гDу поeмъ,
слaвнw бо прослaвисz.
По в7-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ в7:

С

вэтоzвлeнніи

свэти1льницы,

бжcтвенніи

хrтHвы

мyчєницы,

струsми кровeй безб0жіz плaмень ўгаси1вше, њбнажaеми и3 рaнами

сокрушaеми,

непрел0жни

пребhсте,

пaче

хrт0вы

любвE

ничт0же

Пaмzть прпdбныхъ новомyчєникъ паjсіа и3 ґввакyма, и3 и5же съ ни1ми:
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предпочитaюще: и3 нhнэ со ѓгGлы бGу предстоsще, и3спроси1те нaмъ
прегрэшeній и3збавлeніе.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Г

0ру тS, дв7о, преднаписA ћвэ, бжcтвенный прbр0къ даніи1лъ: тріe же
џтроцы ўзрёвше плaмень њрошaющь, пёсненнw восхвалsютъ

твоего2 сн7а, ћкw зижди1телz, и3 сп7са, и3 гDа.
Полmелeй. Величaніе:
вaсъ прпdбномyчєницы, паjсіе и3 ґввакyме, и3 чтeмъ с™yю
Ўбlжaемъ
пaмzть вaшу, наст†вницы монaхwвъ и3 собесBдницы ѓгGлwвъ.
Pал0мъ и3збрaнный: ТерпS потерпёхъ гDа:*11
По полmелeи: сэдaленъ, глaсъ }:
бразъ мyжества показaстесz, предъ ѕлочести1выми тyрки ћснw

Џи3сповёдающе вёру хrт0ву, сегw2 рaди велич†йшаz страд†ніz пріsсте,

но и3 вели1кое мн0жество вёрныхъ бGу привед0сте, и5же смeртію м§ническою
безсмeртную слaву, кyпнw съ вaми њбрэт0ша, съ ни1миже моли1тесz њ
сп7сeніи дyшъ нaшихъ.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

П

рbр0къ

даніи1лъ

тайнонаучaетъ,

пречcтаz,

и3

предживописyютъ

бGомyдренніи тріE џтроцы ржcтво2 твоE, чрезъ џбразы зрsще и3зъ

ўтр0бы твоеS прошeдшаго несказaннw, жизнодaвца, сп7са и3 гDа.
Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ, д7-гw глaса.
Прокjменъ, глaсъ д7:
Положи1ша тр{піz рабHвъ твои1хъ, * брaшно пти1цамъ небє1снымъ.*12
Стjхъ: ПлHти прпdбныхъ твои1хъ * ѕвэрє1мъ земны6мъ.*13
Тaже: Всsкое дыхaніе:
* Пс. 39,2.
* Пс. 78,2б.
13* Пс. 78,2в.
11
12
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Е#ђліе t луки2, зачaло …д.*14

Р

ечE гDь:

[в7i,}]

всsкъ и4же ѓще и3сповёсть мS предъ чlвёки, и3 сн7ъ

чlвёческій и3сповёсть є3го2 предъ ѓгGлы б9іими.

[f7]

Ґ tвергjйсz

менE предъ чlвёки, tвeрженъ бyдетъ предъ ѓгGлы б9іими.

[‹]

И#

всsкъ и4же речeтъ сл0во на сн7а чlвёческаго, њстaвитсz є3мY: ґ на с™aго
д¦а хyлившему, не њстaвитсz.

[№i]

Е#гдa же приведyтъ вы2 на собHрища, и3

вл†сти, и3 владhчєства, не пецhтесz, кaкw и3ли2 что2 tвэщaете, и3ли2 что2
речeте:

[в7i]

с™hй бо д¦ъ научи1тъ вы2 въ т0й чaсъ, ±же подобaетъ рещи2.
По н7-мъ pалмЁ: стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

П

рbр0чески ќбw вопіsше дв7дъ во pалмёхъ: вмэни1хомсz ћкw џвцы
заколeніz.*15 вh же, мyчєницы хrтHвы, самёми дёлы сл0во

и3сполнsюще, вмэни1стесz вои1стинну ћкw џвцы заколeніz, и3 проліsвше
кр0вь свою2 ћкw в0ду, внид0сте въ цrтво нбcное. тёмже моли1тесz ко гDу:
даровaти нaмъ вeлію млcть.
КанHнъ бцdы, со їрмос0мъ, на ѕ7:
И# прпdбном§никwвъ, глaсъ }, на }, є3гHже краегранeсіе:
Преподобномyченики слaвлю.
Въ пeрвыхъ же бGор0дичнахъ: Ми1рко.
Пёснь №. Їрм0съ:
Пёснь возслeмъ лю1діе чyдному бGу нaшему, свободи1вшему ї}лz t
раб0ты, пёснь побёдную пою1ще и3 вопію1ще: пои1мъ тебЁ є3ди1ному вLцэ.
[Припёвъ: С™jи прпdбномyчєницы паjсіе и3 ґввакyме, моли1те бGа њ
нaсъ.]*16

П

осли2 мнЁ, гDи, согрэшeній мои1хъ мн0гихъ њставлeніе, и3 дaруй ми2
сл0во, ћкw да возмогY похвали1ти д0блєсти и3 страд†ніz прпdбныхъ

паjсіа и3 ґввакyма.
* Лк. 12,8-12 (зач. 64). Не наводи се у изворнику.
* Пс. 43,23.
16* наш додатак, нема у изворнику.
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земн†z

преwби1дэсте,

прпdбномyчєницы паjсіе и3 ґввакyме: тёмже и3 вэнцы2 мучeніz t

десни1цы вhшнzгw пріsсте.
стеств0мъ земнjи, житіeмъ же ћкw ѓгGли kви1стесz: тёмже и3

Е#чaшу мучeніz ўсeрднw и3спи1сте, хrтA и3сповёдающе.

БGор0диченъ:

М

™и с™az, бцdе, тS nрyжіе непобэди1мое на враги2 предлагaемъ: тs
бо и4мамы, всенепор0чнаz, надeжду нaшегw сп7сeніz.

Катавaсіа:

Хrт0съ раждaетсz, [слaвите: хrт0съ съ нб7съ, срsщите: хrт0съ на
земли2, возноси1тесz: п0йте гDеви всS землS, и3 весeліемъ восп0йте, лю1діе,
ћкw прослaвисz.]
Пёснь G. Їрм0съ:
Нёсть с™ъ ћкw гDь, и3 нёсть првdнъ ћкw бGъ нaшъ, є3г0же поeтъ всS
твaрь: нёсть првdнъ пaче тебE гDи.

П

ёснь воспоeмъ n§естволю1бцы вhшнему бGу, цэломyдреннымъ

смhсломъ слaвzще, бGомyдраго паjсіа и3 д0блzго ґввакyма.

ба кyпнw слaвzще: паjсіа и3 ґввакyма, воспэвaемъ съ ни1ми и3

Џмн0жество

мyчєникъ, и5же не восхотёша tрещи1сz хrтA, но на

дрек0лэхъ ўмр0ша за ны2.

Дѕлочести1вый

ушaми же совершeни, с™jи, хrтA возлюби1ли є3стE пaче всёхъ, и3

тлённою слaвою.

џнъ,

ґгaрzнинъ,

не

возм0же

прельсти1ти

вaсъ

БGор0диченъ:

збaви нaсъ t нyждъ нaшихъ, м™и хrтA бGа, р0ждшаz всёхъ

И#творцA,

да вси2 зовeмъ ти2: рaдуйсz, є3ди1но предстaтельство дyшъ

нaшихъ.

[Катавaсіа:

Прeжде вBкъ t nц7A рождeнному нетлённw сн7у, и3 въ послBднzz t
дв7ы воплощeнному безсёменнw хrтY бGу возопіи1мъ: вознесhй р0гъ
нaшъ, с™ъ є3си2, гDи.]
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Сэдaленъ, глaсъ }:
гнеп†льныz страстeй двиз†ніz ўмертви1вше воздержaніемъ, прпdбніи,

Nпослёдующе

стопaмъ вLцэ хrтY, ћкоже жeртва живA и3 њсщ7eнна

принес0стесz бGу, закалaємы рукaми ґгaрzнскими.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:
держи1мы прегрэшє1ніи мн0гими, чcтаz, тS предстaтельницу є3ди1ну

Њстzжaвше,

дв7о,

вопіeмъ

бlгодaрственнw:

сп7си1

ны,

прес™az

бGоневёсто, тh бо є3си2 мjра прибёжище.
Пёснь д7. Їрм0съ:
Ты2 моS крёпость гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2 м0й бGъ, ты2 моE
рaдованіе, не њстaвль нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY посэти1въ. тёмъ съ
прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.
бразъ бhли є3стE кр0тости и3 воздержaніz, но и3 непребори1ми бhсте

Џмучи1телей

прещeніемъ: сегw2 рaди прославлsемъ вaсъ, страдaльцы

слaвніи.

Б

Gомeрзскихъ и3 ѕлочести1выхъ ґгaрzнъ не ўбоsстесz, но вс‰

ўвэщ†ніz и4хъ лє1стнаz tри1нусте, и3 ћкw ѓгнцы за хrтA заклaни

бhсте.

Н
Р

епобэди1ми kви1стесz, с™jи, свэтодaвца же бGа возлюби1сте, є3гHже
си1лою ўкрэпи1вшесz, мучи1телz посрами1сте.

БGор0диченъ:

aдуйсz, пречcтаz бцdе, ѓгGлwвъ ўдивлeніе, прbр0кwвъ пр0повэдь, и3
ґпcлwвъ немHлчнаz ўстA: моли1сz сн7у твоемY и3 бGу нaшему, да

сохрани1тъ нaсъ и3 мёсто сіE, прпdбномyчєникъ молeніемъ.

[Катавaсіа:

Жeзлъ и3зъ к0рене їессeева и3 цвётъ t негw2, хrтE, t дв7ы прозsблъ
є3си2, и3зъ горы2, хвaльный, приwсэнeнныz чaщи, пришeлъ є3си2 вопл0щсz,
t неискусомyжныz, невещeственный и3 б9е: слaва си1лэ твоeй, гDи.]

Пaмzть прпdбныхъ новомyчєникъ паjсіа и3 ґввакyма, и3 и5же съ ни1ми:
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Пёснь є7. Їрм0съ:
Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3
покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннагw; но њбрати1 мz, и3 къ свёту
зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.
непрaведнагw

Qстрадaлєцъ!

ўбіeніz!

q

чyднагw

терпёніz,

непобэди1мыхъ

и5же кр0тостію и3 терпёніемъ побэди1ша гордhню

мучи1телей.

М

н0жєства мyчєникъ, и5же на дрек0лэхъ за хrтA ўмр0ша, кyпнw

съ

паjсіемъ

и3

ґввакyмомъ,

воспои1мъ

пaмzть

гlг0люще:

мyчєницы с™jи, моли1те бGа њ нaсъ.

Ўмaлили
смeрть

є3стE страстeй н0щь, и3 безстрaстіz дeнь пости1гли є3стE,
за хrтA пріsсте д0блественнw, сегw2 рaди вопіeмъ вaмъ:

моли1те бGа њ нaсъ.

БGор0диченъ:

К

расотA цRкве ты2 є3си2, дв7о вLчце, цReй держaва и3 похвалA, сп7си2
мёсто сіE и3 лю1ди на тS надёющыzсz, бGоневёстнаz.

[Катавaсіа:

БGъ сhй ми1ра, nц7ъ щедр0тъ, вели1кагw совёта твоегw2 ѓгGла, ми1ръ

подавaюща, послaлъ є3си2 нaмъ. тёмъ бGоразyміz къ свёту настaвльшесz,
t н0щи ќтренююще, славосл0вимъ тS, чlвэколю1бче.]
Пёснь ѕ7. Їрм0съ:
Њчи1сти мS сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ
возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е сп7сeніz
моегw2.

Ч

и1сто kви1сz житіE вaше, даровaніемъ прес™aгw д¦а, посредЁ
ѕлочести1выхъ мучи1телей не ўбоsстесz, и3 нhнэ на нб7сёхъ при1снw

весели1тесz.
же во хrтЁ си1лу стzжaсте, прещeніz мучи1телей, нижE смeрти,

Е$[не]*

17

ўбоsстесz, но ўмирaюще kви1стесz крёпльшіи мучи1телей.

* наш додатак, нема у изворнику.
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Н

е

довлёютъ

ўстA

чlвёчєска

и3сповёдати

п0двиги

болBзни, ±же за вёру гDню мyжески претерпёсте.

вaшz

и3

БGор0диченъ:

блаче мhсленнагw сlнца и3 неизречeннагw, и3зс0хшую дyшу мою2 њроси2

Џсвhше, молю1 тz: и3 бyди ми2 вhну покр0въ и3 пом0щница. [Катавaсіа:

И#зъ ўтр0бы їHну мLнца и3зблевA морскjй ѕвёрь, kковA пріsтъ: въ

дв7у же всeльшеесz сл0во, и3 пл0ть пріeмшее пр0йде сохрaншее нетлённу.
є3гHже бо не пострадA и3стлёніz, р0ждшую сохрани2 невреждeнну.
Кондaкъ, глaсъ G.
Поd: Въ мЂрэхъ с™е:

В

ъ мjрэ сeмъ ѓгGльскимъ џбразомъ пожи1вше, житіeмъ же є3ђліе
и3сполнsюще, положи1сте дyшы сво‰ за вёру и3 n§ество, ўмирaюще

kви1стесz крёпльшіи мучи1телей. сегw2 рaди прославлsемъ вaсъ, с™jи
прпdбномyчєницы паjсіе и3 ґввакyме.

Јкосъ:

ще не вы2, с™jи, подaсте ми2 сл0во грёшному и3 недост0йному рабY

Ѓвaшему,

кaкw возм0глъ бы и3зрещи2 вс‰ труды2 и3 ѕлострад†ніz

в†ша. вh бо є3стE монaхwмъ похвалA и3 ўтверждeніе, м§никwмъ слaва и3
ўдобрeніе, и3 всBмъ вBрнымъ џбразъ бlгочcтіz и3 твeрдости. сегw2 рaди
прославлsемъ вaсъ, с™jи прпdбномyчєницы паjсіе и3 ґввакyме.
Пёснь з7. Їрм0съ:
Џтроцы є3врeйстіи въ пeщи попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су
џгнь преложи1ша, вопію1ще: блгcвeнъ є3си2, гDи б9е во вёки.
стинно вмэсти1лище хrтA самaго бhли є3стE, и4стиною и3 люб0вію

И$послужи1сте

бGу, є3мyже є3ди1ному вопіsли є3стE: блгcвeнъ є3си2, гDи

б9е во вёки.

К

0ль мн0гое мн0жество пHдвигъ и3 болёзней вaшихъ, ±же за хrтA
и3 n§ество своE д0блественнw под8sсте, зовyще и3 вопію1ще: блгcвeнъ

є3си2, гDи б9е во вёки.
мyще крёпость гDню, мучи1телей свои1хъ низложи1сте, и3 сокруши1сте

И#дeмwнwвъ

гDи б9е во вёки.

немощны6z дeрзwсти, зовyще и3 вопію1ще: блгcвeнъ є3си2,
БGор0диченъ:

Пaмzть прпdбныхъ новомyчєникъ паjсіа и3 ґввакyма, и3 и5же съ ни1ми:

М
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ои1хъ страстeй плaмень ўгаси2, и3 и3збaви мS льсти1вагw, ћкw
препрослaвленна є3си2 во вёки.

Џтроцы

бlгочcтію

совоспитaни,

[Катавaсіа:
ѕлочести1вагw

велёніz

небрeгше,

џгненнагw прещeніz не ўбоsшасz, но посредЁ плaмене стоsще поsху:
nц7є1въ б9е, блгcвeнъ є3си2.
Пёснь }. Їрм0съ:
Побэди1тели мучи1телz и3 плaмене, блгdтію твоeю бhвше, зaповэдємъ
твои6мъ ѕэлw2 прилэжaще, џтроцы вопіsху: блгcви1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

С

трад†ніz в†ша бжcтвєннаz, вои1стинну превзыд0ша похвалє1ніz,
ћкw тёломъ тлённымъ дaже и3 безплHтныz враги2 побэди1сте,

вопію1ще: блгcви1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Л

аск†ніz бGомeрзскихъ ґгaрzнъ tри1нусте, взирaюще на возда‰ніz
с{щаz на нб7сёхъ, ±же хrт0съ пред8угот0ва вопію1щымъ є3мY t

души2: блгcви1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.
гGлwвъ вHинства ўдиви1шасz, и3 соглaснw прослaвиша хrтA, таков0е

Ѓтерпёніе

даровaвшаго вaмъ, вопію1щымъ є3мY: блгcви1те, вс‰ дэлA

гDнz, гDа.

БGор0диченъ:

Р

aдость, и3 покр0въ, и3 пристaнище нaше ты2 є3си2, блгcвeннаz, и3 тS
славосл0вимъ, ћкw р0ждшую хrтA бGа нaшего: є3г0же поeмъ, вс‰

дэлA ћкw гDа, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

[Катавaсіа:

Чyда преестeственнагw росодaтельнаz и3зw
8 брази2 пeщь џбразъ: не бо2,
±же пріsтъ, пали1тъ ю4ныz, ћкw нижE џгнь бжcтвA дв7ы, въ ню1же вни1де
ўтр0бу. тёмъ, воспэвaюще, воспоeмъ: да блгcви1тъ твaрь всS гDа, и3
превозн0ситъ во вс‰ вёки.
Пёснь f7. Їрм0съ:
Ўстраши1сz всsкъ слyхъ неизречeнна б9іz снизхождeніz, ћкw вhшній
в0лею сни1де [дaже] и3 до пл0ти, t дв7и1ческагw чрeва бhвъ чlвёкъ. тёмже
пречcтую бцdу, вёрніи, величaемъ.

Мцcа декeмвріа въ з7i-й дeнь
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В
Л

и1дэвъ всеви1дzщее џко п0двиги вaшz, и3 побёдную хрaбрость на
враги2, вэнчaетъ вaсъ вэнцы6 њдолёніz.
икyюще на нб7сёхъ нhнэ, непобэди1маz прпdбномyчєникъ дв0ица,
соглaснw со мн0жествомъ мyчєникъ, поминaйте и3 всёхъ нaсъ,

непрестaннw вaсъ величaющихъ.
же бGъ пред8угот0ва, слaву на нб7сёхъ, наслёдовасте, с™jи: и4бо

Ю$ѓще

и3 ћкw мeртви положeни на земли2, но въ небє1снаz

пресели1стесz.

П

БGор0диченъ:

реслaвнаz бGороди1тельнице, хrтіaнъ предстaтельнице, и3зми1 ны
всsкіz нyжды, да тS поeмъ во вс‰ вёки.

Тaинство

стрaнное

ви1жу

и3

преслaвное:

[Катавaсіа:
нб7о,

вертeпъ:

пrт0лъ

херувjмскій, дв7у: ћсли, вмэсти1лище, въ ни1хже возлежE невмэсти1мый
хrт0съ бGъ, є3г0же воспэвaюще, величaемъ.
Свэти1ленъ:

С

вётлостію житіS своегw2 на земли2 возсіsсте, въ терпёніи же и3
и3сповёданіи свётльшіи нбcныхъ ѕвёздъ kви1стесz, кр0вію же вaшею

грaдъ бэлгрaдъ њс™и1сz и3 всS странA сeрбскаz. тёмже дост0йнw вaсъ
почитaемъ, творsще чcтнyю пaмzть вaшу.
[Слaва, и3 нhнэ,] бGор0диченъ:

П

рес™az, преблгcвeннаz м™и б9іz, не прeзри ны2 согрёшшыz, но
млcтивнw при1зри и3 сп7си2 нaсъ, разорsющи молвY и3скушeній, ћкw

бGа р0ждши, дв7о, твори1ти м0жеши вс‰ є3ли6ка х0щеши.
На хвали1техъ: стіхи6ры на д7, глaсъ д7:

С

ъ

высоты2

просвэти1вшесz,

чи1стымъ

п0мысломъ

и3

крёпкою

с0вэстію, къ м§ническому пріид0сте и3скушeнію, не повинyстесz

ѕлочести1вому мучи1телю, и3 не tверг0стесz хrтA, но біeми и3 на дрек0лэхъ
набадaеми, непоколеби1ми пребhсте.

Пaмzть прпdбныхъ новомyчєникъ паjсіа и3 ґввакyма, и3 и5же съ ни1ми:
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бGа вседержи1телz крёпость вaмъ даровaна бhсть, низложи1ти всю2

Tкрёпость

ѕмjеву, прпdбномyчєницы паjсіе и3 ґввакyме, хrтHвы

чcтнjи nр{жницы, и5же рaнами за хrтA ўслаждaетесz, смотрsz ±же на
нб7си2 бжcтвєннаz возда‰ніz, и3 слaдость неиждивyщую: є3sже на всегдA
спод0бистесz.

Б

жcтвєннаz витjйствуz, ґввакyме діaконе, мучи1телz посрами1лъ є3си2,
и4бо прещeніz не ўбоsвсz, и3дS крёпкw къ смeрти велеглaснw пёлъ

є3си2: нёсть вёры лyчше хrтіaнскіz, тёмже и3 тyрки ўдивлeни бsху. мh
же, прaзднующе днeсь пaмzть твою2, м0лимъ тS: со страдaвшими съ
тоб0ю, њчищeніе нaмъ и3спроси2, ћкw хrт0въ nрyжникъ.

М

yчєницы стrтотє1рпцы хrтHвы, неизречє1нныz болBзни мyкъ
мyжественнw

њс™и1сте,

претерпёвше,

мн0жайшими

же

кровьми2

рaнами

и3

вaшими

болёзньми

бGу

всю2

зeмлю

всещeдрому

присв0истесz, и3 нhнэ въ нбcныхъ селeніихъ д0брэ почивaете, и3 мlтвами
свои1ми сп7сeніе р0ду сeрбскому и3спрошaете.
Слaва, глaсъ є7:

Н

астA дeнь свэтон0сный пaмzти прпdбном§никwвъ паjсіа и3 ґввакyма,
пострадaвшихъ

мн0жествомъ

въ

бэлгрaдэ

непребори1мыхъ

за

хrт0во

мyчєникъ,

и5хже

и4мz,

кyпнw

нечести1вый

со

ѕвёрь

ґгaрzнскій, ўжaсною смeртію повелЁ ўби1ти, и4бо не повинyшасz є3гw2
повелёнію tрещи1сz хrтA, но со дерзновeніемъ и3сповёдаша хrтA цRS и3 бGа.
сегw2 рaди и3 вэнцы2 побёды t негw2 пріsша, мyчєницы с™jи, и3
мlтвєнницы њ душaхъ нaшихъ.
И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

М

н0гими прегрэшeньми самоwсуждeн[н]а сyща, и3збaви мS, вLчце,

њсуждeніz: ћкw р0ждшаz судію2, и3 бGа всsческихъ, всепётаz.
Славосл0віе вели1кое.
Тропaрь прпdбном§никwвъ, [глaсъ д7]:
Ћкw и4стинніи в0ини хrтHвы:

Мцcа декeмвріа въ з7i-й дeнь
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Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, [глaсъ т0йже]:
Е$же t вёка ўтаeнное:
Е#ктєніи2, и3 tпyстъ.

На літургjи.
Бlжє1нна t канHна прпdбном§никwвъ: пёснь G-z и3 ѕ7-z.
Прокjменъ, глaсъ д7:
Положи1ша тр{піz рабHвъ твои1хъ, * брaшно пти1цамъ небє1снымъ.*18
Стjхъ: ПлHти прпdбныхъ твои1хъ * ѕвэрє1мъ земны6мъ.*19

Б

Ґпcлъ къ ри1млzнwмъ, зачaло §f.*20
рaтіе,

[},к7и]

вёмы (же), ћкw лю1бzщымъ бGа вс‰ поспэшествyютъ

во бlг0е, сyщымъ по пред8увёдэнію зв†ннымъ.

[к7f]

И%хже бо

пред8увёдэ, [тёхъ] и3 пред8устaви соoбр†знымъ бhти џбразу сн7а

своегw2, ћкw бhти є3мY первор0дну во мн0гихъ брaтіzхъ.

[l]

Ґ и5хже

пред8устaви, тёхъ и3 призвA: ґ и5хже призвA, си1хъ и3 њправдA: ґ и5хже
њправдA, си1хъ и3 прослaви.
кто2 на ны2;

[lв]

[lа]

Что2 u5бо речeмъ къ си6мъ; ѓще бGъ по нaсъ,

И$же ќбw своегw2 сн7а не пощадЁ, но за ны2 вс‰ прeдалъ

є4сть є3го2: кaкw ќбw не и3 съ ни1мъ вс‰ нaмъ дaрствуетъ;
поeмлетъ на и3збр†нныz б9іz; бGъ њправдazй:

[lд]

[lг]

Кто2

Кто2 њсуждazй; хrт0съ

ї}съ ўмeрый, пaче же и3 воскRсhй, и4же и3 є4сть њдеснyю бGа, и4же и3
ходaтайствуетъ њ нaсъ:

[lє]

Кт0 ны разлучи1тъ t любвE б9іz; ск0рбь ли,

и3ли2 тэснотA, и3ли2 гонeніе, и3ли2 глaдъ, и3ли2 наготA, и3ли2 бэдA, и3ли2 мeчь;
ћкоже є4сть пи1сано:

[lѕ]

Ћкw тебE рaди ўмерщвлsеми є3смы2 вeсь дeнь,

вмэни1хомсz ћкоже џвцы заколeніz.
за возлю1бльшаго ны2.

[lи]

[lз]

Но њ си1хъ всёхъ препобэждaемъ

И#звэсти1хсz бо, ћкw ни смeрть, ни жив0тъ, ни

ѓгGли, ни нач†ла, нижE си6лы, ни насто‰щаz, ни грzд{щаz,

[lf]

Ни

высотA, ни глубинA, ни и4на твaрь кaz возм0жетъ нaсъ разлучи1ти t
любвE б9іz, ћже њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ.
* Пс. 78,2б.
* Пс. 78,2в.
20* Рим. 8,28-39 (зач. 99). Не наводи се у изворнику.
18
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Ґллилyіа, глaсъ №:
[Стjхъ:] ТерпS потерпёхъ гDа, * и3 внsтъ ми2, и3 ўслhша мlтву мою2.*21
Стjхъ: Ћкw тебE рaди * ўмерщвлsеми є3смы2 вeсь дeнь.*22
Е#ђліе t матfeа, зачaло lи.*23

Р

ечE гDь свои6мъ ў§никHмъ:

[‹,lв]

всsкъ (u5бо) и4же и3сповёсть мS

предъ чlвёки, и3сповёмъ є3го2 и3 ѓзъ предъ nц7eмъ мои1мъ, и4же на
нб7сёхъ.

[lг]

Ґ и4же tвeржетсz менE предъ чlвёки, tвeргусz є3гw2

и3 ѓзъ предъ nц7eмъ мои1мъ, и4же на нб7сёхъ.

[lд]

Не мни1те, ћкw пріид0хъ

воврещи2 ми1ръ на зeмлю: не пріид0хъ бо воврещи2 ми1ръ, но мeчь.

[lє]

Пріид0хъ бо разлучи1ти чlвёка на nтцA своего2, и3 дщeрь на мaтерь свою2,
и3 невёсту на свекр0вь свою2.

[lѕ]

И# врази2 чlвёку домaшніи є3гw2. [[lз] И$же

лю1битъ nтцA и3ли2 мaтерь пaче менE, нёсть менE дост0инъ: и3 и4же лю1битъ
сhна и3ли2 дщeрь пaче менE, нёсть менE дост0инъ.

[lи]

И# и4же не пріи1метъ

кrтA своегw2, и3 въ слёдъ менE грzдeтъ, нёсть менE дост0инъ.

[lf]

Њбрэтhй дyшу свою2, погуби1тъ ю5: ґ и4же погуби1тъ дyшу свою2 менE рaди,
њбрsщетъ ю5.]
Причaстенъ:
Рaдуйтесz првdніи њ гDэ, пр†вымъ подобaетъ похвалA.*24

* Пс. 39,2.
* Пс. 43,23а.
23* Мт. 10,32-36 [37-39] (зач. 38 [и први део 39]). Не наводи се у изворнику.
24* Пс. 32,1.
21
22

Манастир Моштаница, код Босанске Дубице.

Манастир Трнава, код Чачка.

СПОМЕН СВЕТИХ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА ЂАКОНА АВАКУМА,
ИГУМАНА ПАЈСИЈА И ОСТАЛИХ СА ЊИМА.*25

Ц

рква Божја, основана на темељу апостолā и пророкā и заливена
крвљу светих мученикā, разрасла се као многогранато дрво које је
покрило целу васељену. Од првог дана свога постојања Црква је
била, јесте и биће мученичка. Страдање и гоњење Цркве Божје је атмосфера
у којој она непрекидно живи. У разна времена то гоњење је бивало
различито: час јавно и отворено, час подмукло и прикривено. На Њој се
непрекидно испуњавају речи њеног оснивача и главе, Господа Христа: „У
свету ћете имати невоље“; јер друкчије и не може бити, пошто царство
Његово (= Црква) није од овога света. Господ је одувек у овом свету, као у
шареној градини својој, убирао као најмирисније цветове и сабирао у
небеске житнице Своје најједрије и најбоље плодове Цркве баш у виду светих
мученикā. Што је један народ бивао богоноснији утолико је дивније плодове
давао у лицу своје најбоље деце; и опет, уколико је један народ више плодова
слао у житнице небеског Домаћина у виду светих мученикā, утолико је тај
народ постојао богоноснији и Богу милији.
И наш многострадални Српски народ, засађен као „дрво крај извора
водених“ (Пс. 1,3), давао је изобилне плодове „у своје време“. Он је кроз
векове пунио и пуни небеске житнице многоценим плодовима, који
нипочему нису хуђи од приноса осталих хришћанских народа. Крв
хришћанских мученика се обилно лила од дана када је српски народ
просвећен светим крштењем, па све до данас. Читава јата светих душа,
некада већа а некада мања, узлетала су у небеску Србију, убељена крвљу
Јагњетовом и својом. Њихов број је бивао нарочито велики у времена
општенародног страдања, као рецимо за време петвековног турског ропства,
када је Бог предао српски народ, греха његових ради, у агарјанске руке, да му
се тело мучи еда би се душа очистила. У том раздобљу српски народ се
окитио као многоценим драгим камењем великим бројем својих мученика и
новомученика, довршујући тако „недостатке невоља Христових на телу
своме“ (Кол. 1,24). Њихов број је у потпуности познат само свевидећем и
свезнајућем Господу, исто као и све разноврсности мука које они храбро
поднеше за Господа свога. Мало је оних које по имену знамо, а још мање
оних чији је мученички подвиг описан у Српском мартирологију. Један од
ових последњих, чијем се подвигу смерно клањамо и чији спомен радосно
празнујемо, јесте и данашњи свети преподобномученик ђакон Авакум, који
је мученички пострадао од Турака за време Хаџи-Проданове буне 1814.
године, заједно са осталим светим новомученицима.
* преузето из „Житија светих за децембар“, преп. Јустина (Поповића), стр. 478-494.
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Овај дивни изданак рода српскога и украс Цркве Божије, рођен је у Кнез
Пољу испод Козаре 1794. године од оца Гаврила и мајке Божане. Просвећен
светим крштењем доби име Лепоје*26 што је ваљда требало да наговести како
његову телесну, тако и још више душевну лепоту. Прве појмове о Богу и
светој вери Православној добио је Лепоје у родитељској кући од своје
благочестиве мајке. А када је дечко порастао, а онако млад остао без оца,*27
његова мајка га одведе у манастир Моштаницу*28 да тамо изучи књигу, јер је
желела да се њен јединац посвети Богу на службу. Врата од манастира им
отвори отац Генадије, духовник те свете обитељи, који раније беше мирски
свештеник са именом Ђорђе Шувак, и беше ожењен сестром Гавриловом
(оца Лепојевог). Но пошто му умре супруга и он млад обудове, ступи у
манастир, замонаши се и доби име Генадије. У манастир беше собом довео и
свога сина јединца Стојана који беше Лепојевих година. Овај, дакле, отац
Генадије погледавши у младића што га је мати довела, дуго не могаше
одвојити очи од њега, јер он беше, како вели Сарајлија, „диван и дичан као
Аполон“, а душом леп и чедан као прекрасни Јосиф, док му доброта и
целомудрије беху исписани на лицу. Младић би одмах примљен у ту свету
обитељ, а његова добра мати, удова, никако не хтеде да се одвоји од свога
јединца, те и она остаде у манастиру да послужује.
Младић, будући Богом обдарен и просвећен, убрзо научи писмо и
изучаваше свете и божанствене књиге наслађујући се вечном Истином, коју
Бог откри људима ради њихова спасења. Уз то изучи и црквено појање, те
својим умилним гласом слављаше Бога дан и ноћ, јер свом својом чистотом
и невином душом заволе ту свету обитељ и богослужење у њој, те се на њега
могаху у потпуности применити речи Псалмопевца: „Господе, заволех
лепоту дома твога и место где обитава слава твоја“ (Пс. 26,8). Због таквог
напредовања у врлинама и светом послушању, младић се ускоро украси
светим ангелским ликом и доби монашко име Авакум. А када напуни
осамнаест година би рукоположен за ђакона од стране пакрачког
митрополита Јосифа Јовановића Шакабенте. Тада млади ђакон са сузама
захваљиваше Богу што га је удостојио да служи свету службу са духовником
те обитељи, да стоји пред Светим престолом у олтару и својим рукама да се
дотиче Светих Божанских Тајни. И хођаше право путем Господњим
* Неки сматрају да није сигурно да му је то било крштено име или га је мајка тако звала из милоште
материнске и због лепоте његове (Види: Прота Д. Васић, Велики исповедник вере. Књига о ђакону
Авакуму, Београд 1968, стр. 78).
27* Његов отац Гаврило буде ухваћен од Турака у познатој Јанчићевој буни, и на чардаку у Машићима са
многим устаницима жив набијен на колац 1809. године.
28* Манастир Моштаница, најстарији споменик српства и православља у доњем Поуњу, налази се под
планином Козаром, на дванаестом километру јужио од Босанске Дубице. Тврди се да су овај манастир
подигли Немањићи (краљ Милутин и Драгутин), а да је из рушевина обновљен у 16. веку за време
патријарха Макарија Соколовића. Био је кроз векове духовни, национални и културни центар српскога
народа у том крају.
26
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извршујући са љубављу и усрђем своје монашке завете, како би се и на њему
испуниле речи светога апостола: „Нико да не постане немарљив за твоју
младост; него буди углед вернима у речи, у животу, у љубави, у духу, у вери,
чистоти“ (1. Тим. 4,12).
Но као што често после тихог и сунчаног дана наилази страшна олуја,
тако и овде, по допуштењу Божјем, насташе тешка искушења како за
младога ђакона, тако и за целу свету обитељ.
Године 1809. бунтовни Срби Босанске Крајине и Подкозарја, а под
утицајем Карађорђевог устанка у Србији, дигну и сами устанак, познат под
именом Јанчићева буна, који је био свирепо угушен. Тешке и несносне
прилике после угушене буне натерале су многе Србе да побегну у шуме или
да пребегну у Србију, Хрватску и Славонију. И сам игуман манастира
Моштанице Генадије Шувак, који је узео видног учешћа у буни са осталим
свештеницима и калуђерима, крио се пуне три године од турских очију, и
најзад, 1811. године морао је напустити Босну и манастир Моштаницу око
чијег се згаришта повремено налазио и на њему службу Божију служио.
Нешто више од једне године провео је у Славонији, узевши са собом и свога
јединца Стојана и осамнаестогодишњег Авакума, који се тек беше зађаконио,
као и његову мајку Божану. Из Славоније су кренули да траже мирније
склониште. Ишли су од манастира до манастира док једнога дана не стигоше
на врата манастира Благовештења у Трнави у околини Чачка. Врата им
отвори један просед калуђер и са великом љубављу их све прими. Био је то
игуман Паисије, родом ту из Трнаве и из фамилије Ристовића. Са Паисијем
је тада у манастиру била и његова стара мајка Синђелија, као и његов
најмлађи брат Стеван, младић око 17-18 година, док је његов средњи брат
Димитрије живео у својој кући недалеко од манастира. Како Паисије није
имао братства за којим је веома жудео, оберучке је прихватио ове избеглице
из манастира Моштанице. И одједном оживе та света обитељ складним
појањем и лепотом богослужења, јер сада често свету Службу служаху три
свештеника: игуман Паисије, отац Генадије и парох Трнавски Радован
Вујовић са ангелу подобним млађаним ђаконом Авакумом, док су на службу
одговарали својим анђелским гласовима ђаконови вршњаци Стојан и
Стеван. Но такав блажени и богоугодни живот трајаше за кратко време.
После пропасти Карађорђевог устанка у јесен 1813. године, зулуми турски
превршише сваку меру. Српске главе су кошене као снопље. Збегови су се по
планинама напунили српске нејачи, која је одатле гледала крваве гавранове
како у својој засићености надлећу лешеве, који су се свуда од Дрине до
Крајине и до Делиграда црнели, јер их није имао ко да искупи и сахрани.
Многи виђенији људи су најпре одбегли у гору у хајдуке. Народ је стењао под
теретом и невољама. То је приморало војводе и кнежеве који су остали у
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Србији да положе оружје Турцима пред ноге. Неки од њих су чак уз помоћ
Турака умиривали народ да се не буни. Најдуже је у шуми остао ХаџиПродан Глигоријевић, па се најзад и он предао чачанском муселиму Латифаги, с којим је донекле и пријатељ био. Предавши се, он се доселио и
настанио у Трнавском манастиру. Игуман Паисије, честити духовник, био је
на великом гласу због свога родољубља, те су га и Турци ценили и
уважавали. Долазак Хаџи-Продана, опробаног и чувеног војводе, необично
га је обрадовао, а истоветност мисли и осећања брзо су их сродиле. Они су се
договорили и одлучили да поново дижу устанак, па су чекали само згодан
тренутак за то.
На ојађени народ је поред невоље од Турака дошла и друга, још већа и
тежа. Од трулежи несахрањених лешева, које су Турци свуда сејали, земља се
закужила те је завладала тешка и опака болест, од које лека није било.
Харала је преко целе зиме, па наставила да коси и целе идуће године. Од
куге су нарочито страдали градови, у које су се опет уселили Турци.
Трнавски манастир, будући усамљен у планини, био је поштеђен ове
опасности, те су и његови житељи били спокојни. Али, нажалост, не за дуго.
На несрећу њихову, чачанском муселиму Латиф-аги дође идеја да и он са
својим момцима, својим благом и оружјем потражи уточишта од ове опаке
болести у Трнавском манастиру.
Игуман Паисије и Хаџи-Продан сада су били под непосредном
присмотром Турака, што им није било пријатно. Па ипак почетком
септембра 1814. године, изнад Трнаве у манастиру Стјенику, где је био
велики збег, подаље од ока чачанског муселима Латифа и његове телесне
гарде, који су још увек седели у Трнавском манастиру, састали су се сви
кнезови, војводе и духовници из пожешке нахије, међу којима су били: ХаџиПродан, игуман Паисије, отац Генадије Шувак и друга свештена и цивилна
лица. На том састанку се одлучи да се народ диже на устанак. За вођу
устанка изаберу кнеза Милоша из рудничке нахије, а за његовог помоћника
Хаџи-Продана. Над устаницима је извршио заклетву врло популарни
игуман Паисије коме је стављено у дужност да најбржим и најбољим путем
сигнализира устанак, који је имао планути на Крстовдан 14. септембра 1814.
године. Са скупа је упућено посланство кнезу Милошу да га извести о
договору и да га умоле да им се као вођ придружи.
Тих дана је Латиф-ага преузео пут из Трнавског манастира по Драгачеву и
према Жичи ради умиривања бунтовне раје. Латиф-ага је у пратњи ХаџиПродана, Аврама Лукића, Боке Протића – Гучанина, попа Николе Костића
и још неких обилазио села на планини Јелици и ишао према манастиру
Жичи. Овај Латифов пут ишао је на руку игуману Паисију да приђе
извршењу Стјеничке завере. Уочи самог Крстов-дана игуман Паисије, хаџи-
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Проданов брат Мијаило и други наоружани људи, којих је већ било доста по
планини Јелици, напали су осморицу Латифових момака који су били
остали у манастиру да чувају Латифово благо и оружје, разоружали их и
узели велико муселимово благо. О догађају у Трнави одмах је јављено ХаџиПродану, који се ноћу искрао из Латифове пратње у Трнаву, а сутрадан на
Крстов-дан, насред Трнаве, на Илијаку, развијена је устаничка застава око
које се окупило од две до четири хиљаде устаника.
Тако, дакле, у Трнави, украј Чачка, у манастиру Благовештењу, ХаџиПродан, игуман Паисије, Мијаило и други дигли су устанак на празник
Часног Крста, управо оног истог дана када је и пропао пре годину дана. Тако
је устанак везан за празник Крста и страдања и тиме добио своју символику
и тајанственост. Понети крст свога народа, и свој, на то је више него икада
Крстовдан позивао. Хаџи-Продан је био свестан тога и он је сада понео тај
крст заједно са свима који су уз њега били.
Истина, чим је стигао у Трнаву, Хаџи-Продан је ослободио Латифове
људе и упутио их да иду из манастира у Чачак, а задржао је Латифово благо
и оружје. Затим је одмах разаслао људе у остале нахије и обавестио тамошње
војводе о догађајима у Трнави, позивајући их да се придруже устанку.
Истовремено, Хаџи-Продан је предосећао опасност и скори напад Турака.
Утолико пре што је кнез Милош одбио позив да се придружи устанку и
стане на чело њега. Зима је била на прагу, горе су изгубиле зелену боју.
Хране није било, муниције такође. Збегови за жене и децу нису били
припремљени. А на Београдском граду радиле су стотине Срба. Могу их
узети за таоце, побити, и шта је онда учињено? Тако је тада мислио Милош
Обреновић када му је поруку Хаџи-Продана донео неки поп Симо. И
одлучио је онако како Хаџи-Продан није желео. Одбио је да се придружи
устаницима. Говорио је да време за устанак још није стигло. Када су ХаџиПродан и око њега окупљени људи сазнали за поруку кнеза Милоша каквој
се нису надали, ова је деловала на све као гром из ведра неба. Окупљени
устаници се почеше разилазити свак на своју страну и оружје сакривати по
пећинама и шупљим буквама.
У почетку, нешто позивима Хаџи-Продановим, а нешто и без њих чуло се
за устанак у Трнави. Поједини кнезови, војводе и угледни људи почели су да
се дижу. Устанак се ширио као трава после добрих киша. Захватио је
пожешку и јагодинску нахију, као и нека села крагујевачке нахије. Изгледало
је да устанак нико неће моћи угушити. Отпор Турака био је слаб. Нигде није
било већег окршаја, нигде да се скупе и одупру. Милош је био у недоумици.
Толико је обећавао Сулејман-паши у Београду да ће у Србији бити мирно,
да је то једина народна жеља, а пушке већ увелико праште и падају турски
војници. Зато оде Ашин-бегу, муселиму рудничке нахије, и рече му: „Ја о тој
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буни не знам, дозволи ми да ја народ стишам“! Пристаде Ашин-бег и рече да
ће и он војску послати на Хаџи-Продана и да ће буну заједнички угушити.
Тако ка Трнави крене војска да угуши устанак. Из Београда се истовремено
кретала велика војска под командом Наја-паше Ибшира, заменика
београдског везира. Код Чачка се слегла силна војска. Хаџи-Продан имао је у
Трнави мало војника и није могао дочекати Турке. Нарочито га је погодило
када је видео да је и Милош пошао на њега. Стога је напустио Трнаву и
пошао ка рудничкој нахији.
До једине одлучније битке дошло је код Кнића у Гружи. На једној страни
били су бројни Турци и Милошеви људи, а на другој Хаџи-Продан са свега
неколико стотина устаника, али одабраних. Битка је трајала цео дан, па су
војске и заноћиле на бојишту. Но пошто је устаника било мали број, и
већина вођа и виђенијих људи већ раније било похватано, и пошто је и сам
народ био подељен међу собом, то устаници ноћу напусте бојиште, јер се у
таквим условима није могло ратовати са турском силом. Са малим бројем
људи Хаџи-Продан више Остружнице пређе у Срем, чиме је практично
устанак и пропао. Али тиме нису и муке народне престале. Та буна је ипак
опомињала Турке да се Србија није умирила. Народ је само требало позвати,
и на скупу би биле за час многе чете, са оружјем и спремне за бој. Зато су се
Турци потрудили, и ову буну искористили као повод, да обезглаве народ.
Они су похватали скоро све народне прваке и виђеније људе, нарочито
духовне вође, који су на ма који начин били умешани у Хаци-Проданову
буну, или су Турцима могли бити сумњиви.
Хајка је извршена најпре у Чачку, где су многи на превару похватани. Из
Чачка је Каја-паша водио необичну колону. Све те похватане људе, оковао је
у синџире и водио ка Крагујевцу. Говорило се народу да ће им све бити
опроштено, јер је то била порука и Сулејман-паше из Београда. Наја-паша се
састане са Милошем код Крагујевца. Народ из околних села дође у
Крагујевац и донесе храну, као пре неколико дана у Чачку. И ту се понови
страшна слика. Многи људи падоше у синџире и придружише се већ
уморној и измученој колони људи доведеној из Чачка. Наја је затим отишао
у Јагодину која је доживела исто што и Чачак и Крагујевац. Приликом
хватања робља, Турци нису све трпали у синџире, него су многе поубијали
на лицу места. Тако су Турци 60 људских глава посекли у Драгачеву, док су
равно сто лица повели у синџирима за Београд, секући успут кога стигну,
као и сву нејач која је ишла за похватаним и завезаним родитељима. Исто
тако у крагујевачкој нахији Турци су ухватили 86 угледнијих лица, затворили
их у крагујевачку тамницу, и након неколико дана све посекли.
Турци су оковано робље у неколико „штафета“, како су називане колоне
окованог робља, спроводили у Београд. Ка Београду се кретала прва колона
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од 115 људи окованих у синџире, бледих и уморних; а поред њих су
корачали турски војници носећи трофеје победе Сулејман-паши. У тој
штафети је био и игуман Паисије, као и његов млади ђакон Авакум. Игумана
је Наја слао као „најлепшу јабуку“ на пешкеш своме везиру. За колоном су
измучене и преморене посртале мајка ђакона Авакума Божана и мајка
игумана Паисија Синђелија, које се нису могле одвојити од својих синова.
Када је колона пролазила кроз села, жене су, побуђиване хришћанским
милосрђем, кришом износиле хлеб и додавале таоцима, док су људи
шапутали: „побиће их све“! Колона је најзад стигла у Београд и сви су се
обрели у казаматима, затворени у Небојшу кулу. Настали су тешки дани
тамновања и ишчекивања грозне смрти.
Док су ови први тамновали, Ибшир Наја-паша и Ашин-бег су са
Милошем и даље „умиривали“ народ и хватали ново робље које је такође
довођено у Београд, или ту и тамо убијано. Ковани синџири са оштрим
алкама, које су се упијале у вратове из којих је цурила крв, звецкали су тужно
по ојађеној земљи Србији. Неједнак ход, посустајање изнемоглих,
пропраћено камџијањем и псовкама спроводника, увећавали су бол и
кукњаву робља. У синџирима су били не само људи већ и жене па и нејака
деца. – Зима ми је, каже једна девојчица од петнаестину година својој мајци,
па цвокоћући скупљаше руке час на груди, а час трљајући прсте. – Ено хана,
кћери, свратиће нас да се огрејемо, теши кћерку мајка. Испред хана као
обично је трем на дрвеним ћулсијама за које повезаше робље, а
спроводници уђоше унутра да се одморе и огрију. Пред ханом наста
поскакивање од зиме и мраза, а спроводници помислише да робље кида
ланце и покушава бекство. Истрчаше напоље, па кад видеше о чему се ради,
уз псовку вратише се натраг. Тако је путовало робље од Јагодине до
Београда, радујући се мрачним тамницама у чијим ће дебелим зидовима
колико толико моћи да се загреју.
Док је робље тамновало у мрачним зидинама и копнило о слабој храни
(добијали су само парче хлеба и мало воде на дан), дотле је Сулејман
Скопљак-паша премишљао каквим мукама да умори „бунтовнике“. Није му
се хтело да их брзо лиши живота, већ да их што више намучи, како би се
остали народ од њих „научио памети“, те пристао да буде покорна раја. Зато
је смислио да их све живе на колац натакне на Стамбол-капији.
Освануо је 17. децембар 1814. године. Скопљак је поранио, и пљеснувши
длан о длан позвао сеиза. Када је сеиз ушао, прописно поздравио везира
дубоким клањањем, и стао мирно, везир га је упитао:
„Је ли жив онај пексијан што ми га је ћехаја из Чачка на пешкеш послао?“
„Жив је и здрав, честити господару“.
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„А дајете ли му шта да једе?“
„Комад хлеба и мало воде на дан“.
„Много је! И то од данас не“, рекао је строго заповеднички везир,
наредивши да се спреми добар храстов колац и да се исти стави код врата
пред кулом Небојшом.
Када је везиру саопштено да је заповест извршена, издао је наређење да
изведу ону „најлепшу јабуку“:
„Даћете му онај церовак да понесе до Стамбол-капије. Са њиме поведите
што више робља да гледа шенлук“, заповедио је везир, пошавши и сам на
Стамбол-капију са својом свитом.
Док је везир издавао наређења, и док су их сеизи хитро извршивали,
ђакон Авакум је у тамници куле Небојше певао на глас својим умилним
гласом дивну црквену песму:
„С нами Бог разумјејте језици и покарјајтесја, јако с нами Бог.
Услишите до последњих земли, јако с нами Бог ...“.
У непосредној близини ђакона Авакума, у једном мрачном углу,
коленопреклоно, додирујући час челом земљу, час дижући руке увис,
игуман Паисије је шапутао следећу молитву:
„О Господе Исусе Христе, Сине Божји, благосиљам онај дан када сам у
храму Благовештенија Пречисте Твоје Мајке, у коме сам служио Теби и Твом
народу, спустио мој благослов на напаћени и намучени народ да устане на
непријатеља, који све светиње погази, уништи и попали. Ја верујем, Господе,
да ће Твоме српском народу, Твојом помоћи, мој грешни и недостојни
благослов бити по милости Твојој благовештеније и блага и радосна вест у
слободи, коју ћеш Ти дати и донети, да Те у њој свенародно прославља. Ти,
Господе, видео си и знаш да је срце моје било далеко од земаљског блага за
које се нисам никада лакомио, и Ти си, Господе, видео и Ти знаш да је срце
моје једино везано за народ, као највеће благо моје после Тебе. Помози,
Господе, народу Твоме.
Помози, Господе, и мени јер си ме удостојио ангелског образа у
свештеном чину. Помози, Господе, да сачувам тај образ, подобан анђелима
Твојима, на славу Твоју а на част и понос рода мога, а наслеђа и достојанства
Твога.
Колебање и смутње одагнај од мене и нека, Господе, буде воља Твоја.
Не дај ме, Господе, у руке непријатељима, да немоћи и слабошћу мојом
ликују, него кроз мене, слугу Твога, прослави народ Твој, децу моју и цео род
српски.
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Господе, муке које у име Твоје и за род мој добровољно носим и примам
као највећи и најскупоценији дар Твој, учини да буду срцу моме слатке као
нектар, а души мојој жедној Тебе, нека буду спасонооне и целебне као
мелем.
Удостој ме, Господе, и другог великог и највећег крштења крвљу и
мучеништвом, које си дао и дајеш избраницима својим. Али, Господе, за
једно Те само молим: крв овог крштења нека буде на непријатеље Цркве
Твоје свете и рода српског ...“.
Ђакон Авакум беше завршио са песмом, кроз коју је певао победничку
молитву, и пришао своме игуману, па клекнувши поред њега, саслуша
последње речи молитве, на које само изусти: „Амин и дај Боже“, а у тај мах
звекет браве и шкрипање тешких тамничких врата прекиде их на молитви.
Један сејмен отвори врата, тражећи очима игумана Паисија. Када га
угледа, уђе унутра, ухвати га за раме, па псујући и гурајући га испред себе
изведе из тамнице. Ђакон Авакум потрча за игуманом до испред врата и
ухвати игумана за десну руку на коју спусти свој последњи целив. Игуман
Паисије је имао само толико времена да га пољуби у лице оквашено топлим
сузама.
Стари игуман Паисије идући ка Стамбол-капији, са коцем на рамену у
друштву осталих Срба заробљеника, знајући каква га смрт очекује, не
уплаши се, јер вера и духовна моћ коју му Бог подари испунише душу
његову, и он осећаше радост што ће пострадати за Христа, Његову Цркву и
свој народ.
Онде где се доскора налазила Коларчева пивница, код споменика кнеза
Михаила, била је Стамбол-капија. Пред улазом у Стамбол-капију био је
покретан дрвени мост којим се улазило у њу. Испод моста ујезерила се
велика баруштина прекривена залеђеном жабокречином. На самој капији
турски сејмени чувају стражу, а у сводовима њеним на гвозденим кукама
висило је неколико српских глава.
Везир је изашао и стао са својом свитом на нарочито спремљеном месту
на самој Стамбол-капији и посматрао како кроз њу пролази: напред
неколико сејмена, а за њима игуман Паисије са храстовим коцем на рамену,
а позади њега у синџирима корача повезано робље, пробрано из тамнице.
Када су сви прешли преко дрвеног моста, везир је дао знак да стану и
приступи се послу. Сејмени су стали. Стао је и игуман Паисије спустивши
колац, дугачак око два метра, који му беше отежао, а чији је врх благо
изведен још од саме његове средине. Наслонивши се на дебели колац,
игуман Паисије је мирно посматрао како један сејмен копа рупу из које
други изгрташе земљу. Кад је рупа била готова, сејмени се усправише и
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погледаше у везира, који пљесну длан о длан и тиме даде знак да раде даље.
Један сејмен приђе игуману Паисију и узе колац из његових руку, а друга
двојица дочепаше га и опружише потрбушке по земљи и чврсто везаше.
Џелат му затим ножем засече између ногу месо да би колац лакше прошао,
па врх његов увуче у зарез. Његови помагачи дрвеним маљевима полако
колац забијаху у тело, а џелат га придржаваше да не склизне у страну, него
правце да иде крај кичме како би избио испод самог потиљка. Паисије за све
ово време јечаше, а кад колац усправише и земљу добро око њега у рупи
набише, он гласно изусти: „Слава Богу“.
„Боооже“, чуо се мало доцније пригушен јаук Паиоијев, а везир је
задовољно пљеснуо рукама и показао сејменима на оно робље које је једним
делом попадало на земљу од ужаса а другим очи заклонило, окренувши се у
страну да не гледа онај стравичан призор, који је и њима припремљен. Везир
се потом окренуо и са својом свитом вратио у град, а сејмени повадивши
своје ханџаре зашли су редом, и 48 лица исекли, и на коље мртве набили.
Дан је био ведар. Сунце је нагињало западу и својим руменим зрацима
обасјавало Стамбол-капију, а јагодинско робље баш тада наступаше испред
ове ужасне касапнице на којој се пушила топла крв игумана Паисија и
осталих трнавских мученикā. Отац Генадије, који беше у овој штафети и који
беше посустао од путовања, гледаше преко дрвеног моста на улаз Стамболкапије. Одједанпут се трже и заста запрепашћено кад препозна на коцу
свога у Христу брата и старешину игумана Паисија. Застали су и
спроводници са целом „штафетом“, указујући робљу на исту судбу која их
чека. Отац Генадије и остало робље у синџирима стајало је оборених глава
пред овим ужасним призором квасећи земљу врелим сузама.
Тога дана Синђелија је као и обично пошла да обиђе синове у кули
Небојши. Пред Стамбол-капијом је нагло стала препознавши свога сина
Паисија. Ударајући се у прса заридала је горко, а потом потрчала ка
Небојши да види да ли је тамо њен други син – Димитрије.
Када се Ибшир одморио од дугог пута, затражи од везира да му да
Теофила Поповића, онога дакле који је писао писма и позивао на устанак, да
се наслади његовим мукама. Везир се радо одазвао своме верном ћехаји.
Непосредно поред Паисија јаукао је Теофило, Ибшир се гласно церекао са
истог места одакле је и везир посматрао погубљење Паисијево.
Овакви и слични призори су се понављали скоро свакодневно и надаље
више од месец дана. Београд беше бедна и тужна варош после пропасти
Србије. Он је био тада људска касапница, гнездо ужаса и страхота.
Губилиште није било стално одређено, оно је било свуд, у граду и изван
вароши, па и на ћошковима чаршије. Са зидова градских и караула
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варошких штрчале су мотке и коцеви с одсеченим главама око којих се
гавранови скупљају; одмах изван вароши, нарочито поред главног пута од
Стамбол-капије ка Теразијама, и од Батал-џамије ка Ташмајдану непокопане
и унакажене лешине око којих се пси отимају, или још живи мученици на
кољу, који се по два-три дана боре с душом и разговарају са сродницима.
„На врачару од Ташмајдана до Стамбол-капије, прича један очевидац, с обе
стране пута стоји парада од људи, на коље набијени ... имаде ји 60 или 70,
кромје што су набијени у Јагодини и Ћуприји; међу овима ... имаде попова и
калуђера и многе су пси одоздо изели, докле су могли дохватити ...“. По неко
је имао толико снаге да грдњом или преклињањем учини да му ко при
помрчини пиштољем муке прекрати. Скопљак-паша је свако јутро узјахивао
свога коња и изашавши на Стамбол-капију шетао око града по бедемима и
Калемегдану. Вршио је смотру над људима који су на кољу умирали, мучећи
се по два три дана и са задовољством је посматрао неисказане муке
мученикā.
Турци су необично волели када су из тамнице водили робље на
губилиште да се увек у свакој партији нађе по који свештеник. Њих су зато
они и приштеђивали да их увек буде. На Светога Саву (1815) набијено је на
колац 20 свештеника, међу којима и поп Симо Сјеничанин, поп Радован
Вујовић парох трнавски, поп Мијаило из Љутовнице и други.
За попа Радована се прича кад су га повели са осталима на колац Турци
су га терали да иде брже говорећи:
„Ајде брже, пексијане“!
„Нисам пексијан но поп“, одговори Радован.
„А шта му је то ријеч поп? Ваљда исто што дервиш или оџа“? упита један
Турчин.
„Изговарај за
П(равославних)“.

мном

прва

слова

ових

речи:

П(астир)

О(ваца)

Турчин је изговорио: ПОП.
Турци, пре него што би узели живот Србима, покушавали су да им узму
најпре душу. Они су, научени од оца сваке лажи – ђавола, обично нудили све
које су водили на губилиште да приме њихову погану веру, опраштајући им
притом све кривице и поклањајући им живот. Мало је било оних који су се
хтели тиме користити да би избегли љуте муке. Радије су одлазили и на
колац, говорећи: „Боље са коца лајати, него са Турцима клањати“. Па ипак
било је и таквих, који су пристајали да изневере своју веру.
Када отац Генадије, прошавши поред живог на коцу набијеног игумана
Паисија, стиже у тамницу, њега озари срећа, и на себе заборави када у
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тамници београдскога града затече жива свога јединца Стојана, кога су са
игуманом Паисијем и ђаконом Авакумом дотерали из Трнаве у Београд.
Стојан је био заједно са ђаконом Авакумом. Али се оцу Генадију срце брзо
поче парати, јер га заокупи страх од предстојећих мука, удружен са мислима
у којима је гледао сина Стојана како се увија заједно са њим на коцу. Зато се
реши да прихвати понуду Турака и да се потурчи. Своју одлуку саопшти
сину Стојану. Рече му да он ово чини у великој невољи, а највише ради њега
јединца, обећавајући му да ће се једнога дана чим се прилика укаже, поново
вратити у своју свету веру православну. Тај разговор међу њима текао је
отприлике овако:
Стојан: Бабо, Лепоју церов колац спремају.
Генадије: Свима је нама суђено, синко, да га носимо, неко пре а неко
касније. Спаса нам Нема ни с које стране. Можда ће честито дјете прећи у
пашчећу вјеру да колац не омасти.
Стојан: Неће, богами, бабо, добро ја њега познајем. Тврда је вера његова.
Тај се смрти не боји. Зна он како треба волети Бога и ову свету земљу.
Генадије: Знам, дјете, али добро утуви што ти кажем: Муке су то
превелике, треба истрајати. Ја од живота ништа немам. Свеједно ми је кад ћу
колац понети, али тебе ми је жао, твоје младости и лепоте. Послушај ти твог
баба, не треба забраздити. Турско је време одзвонило, треба нашој земљи
мишица.
Стојан: Знам, бабо, али шта ће рећи ...
Генадије: Нема ту али. Примићемо погану вјеру за кратко време, док
прође овај покољ, па ћемо после, у име Бога, опет бити што смо и били.
Стојан: Ама, бабо, како ћемо мимо осталу нашу браћу?
Генадије: Ласно ћемо, синко. Нека Турци чине своје, а ми ћемо по нашем.
Вјеру ћемо у срцу носити. И Лепоје ће пристати да се потурчи.
Стојан: Нека буде како ти велиш!
Тако дакле, наваљивањима и убеђивањима отац Генадије приволе на ово
сина Стојана. О одлуци саопшти и ђакону Авакуму предлажући му турчење.
Ђакон Авакум за овај предлог не хте ни да чује. Одвраћаше их од њихове
намере, указујући игуману на двоструко достојанство – свештеномонашки
анђелски образ и српски национални понос. Отац Генадије остаде при своме
и саопшти Турцима своју и свога сина жељу, да хоће да се потурче. Уважише
им Турци молбу и обојицу изведоше из тамнице, давши их Ибширу, који их
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на свечан начин потурчи. Од оца Генадија поста Мула-Салија, а од Стојана –
Реџеп.*29
Турци занудише и Димитрија, Паисијевог брата, да се потурчи,
опраштајући му сву кривицу. Он то одби. Једнога дана изведоше и њега из
тамнице, изван градских зидова, одсекоше му главу па је натакоше на колац.
Од свих затвореника које су Турци похватали у Хаџи-Продановој буни,
највише их је занимао млади и неустрашиви ђакон Авакум. Ђакон Авакум
лепотом својом беше сличан крину који се тек расцветава и Турци
задивљени његовом лепотом и младошћу, хтели су пошто пото да га
потурче еда би остао у животу. Беше дошао ред и на њега. Требало је сада и
он да испије горку и тешку чашу коју је пре њега испио његов велики учитељ
игуман Паисије. Турци су покушавали да га приволе на турчење, али ни
молбе ни претње нису га могле на то приволети. На сва наваљивања и
обећања Турака да се потурчи, презревши све ово – земаљска блага која му
нуђаху, одговарао је молитвом Христу, Који га је невидљиво крепио и као
правом војнику давао снагу.
Авакума нису само Турци убеђивали да се потурчи. Некадашњи његов
игуман и духовник Генадије, а сада Мула-Салија и Реџеп, обилазили су га у
тамници, али са њима није хтео ни једне проговорити. Говорио му је МулаСалија: „Синко, Бог нека ти буде у помоћ. Потурчи се, не треба лудо
мријети. Ето, Стојан и ја ...“. - Не, оче, ја сам Христов војник. Смрт је
олакшање за све нас. Радујмо се смрти.
Када све понуде о потурчењу осташе безуспешне, куцну и ђакону
Авакуму његов час. Једнога дана, када се сунце рађало и златним зрацима
обасипало врх Авале и поробљену Шумадију, отворише се тешка тамничка
врата и Турци изведоше ђакона Авакума из Небојше, давши му да понесе
колац на који ће кроз који час бити набијен. Ова тужна поворка, коју
праћаху и у којој уживаху Турци, упути се на Калемегдан. За ђаконом
Авакумом ишла је његова болом утучена мајка Божана, плачући и
изговарајући полугласно молбе да се потурчи. Две три сузе скотрљаше се
низ анђеоско лице овог младог војника Христовог и дивног српског младића,
не ради бојазни од смрти, већ то беху сузе сажаљења, које су истовремено
биле и одговор ојађеној мајци, коју са њима опомињаше да се окане

29* Када је наступио Часни пост (1815), Мула-Салија је једнако помишљао како да побегне од Ибшира.
Најзад је то успео и са сином Реџепом дођу у Сремске Карловце и пријаве се митрополиту
Стратимировићу. Митрополит, пошто су му испричали све шта је и како је било, прекрсти их и од МулаСалије поново поста отац Генадије, а од Реџепа – Стојан. Оца Генадија митрополит помаза св. миром и
даде му право да може вршити све свештене обреде осим свете Литургије и посла га у Градишку да тамо
попује. Отац Генадије је у Градишки поповао непуне три године и 1818. године умре, а за њим одмах умре
и његов син јединац Стојан.
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узалудног преклињања. Ђакон је носио колац храбро и весело и целим
путем од Небојше до места губилишта из гласа певао:
„Нема вјере боље од хришћанске!
Срб је Христов, радује се смрти;
Страшни Божји суд и Турке чека,
Па ви чин'те што је вама драго!
Скоро ћете и ви долијати.
Бог је сведок и његова правда“.
Пред Калемегданом, његова болом скрхана мајка гласно закука за својим
јединцем, који мирно, као и Христос на своме голготском путу са Крстом на
леђима, носаше заоштрен колац. Мајка не могаше одолети своме
материнском болу, и у родитељском грчу са очима пуним суза приступи му
и последњу молбу изрече, да се потурчи и спасе свој млађани живот. „Бог ће
ти синко, опростити, јер то чиниш у невољи“, говораше му она. И на ову,
пуну бола и ужаса, мајчину молбу ђакон Авакум кроз Богом надахнуту
песму одговори:
„Мајко моја на млеку ти хвала!
Ал' не хвала на науци таквој!
Брзо ћеш се обрадоват' сину!
Док пред Божје изидемо лице;
Смрт избавља од свакијех беда;
Цвет пролетњи тек за зимом иде,
Благо томе ко раније умре,
Омање је и муке и греха,
Па што коме Бог и вера дадне,
А још има браће на свијету“.
Дошавши на место погубљена, Турци поново почну саветовати ђакона
Авакума да се потурчи, те да тако млад не умре пре времена.
„А збиља, умиру ли и Турци кадгод“? упита младић смешећи се.
„Е, па умиру дабогме“! – „Онда је свеједно а пре а после. Што пре умрем
омање ми је греха“, одговори он одлучно.
И најзад, у последњем моменту када му се већ и сејмен пашин приближи
да обави овај трагичан и страшан чин, у коме Турци уживаху, приближи му
се гласник везиров и рече поруку господара свог који све ово са уживањем
посматраше:
„Авакуме, српски сине, ти Паисијев ђаче верни,
Још тренутак имаш само – одреци се свога Христа?
Не хтеднеш ли – ти знаш добро Паисијеву судбу црну!

ђакона Авакума, игумана Пајсија, и осталих с њима.

~ 35 ~

И тебе ће овог часа, покосити судба иста“.
– „Смрт избавља од свих беда;
Благо оном ко пре умре,
Омање је мука прошо, Богу ће се пре узнети.
Од хришћанске вере лепе нема нигде вере лепше,
Чин'те Турци што вам драго, и тако се мора мрети“!
Бурни жагор „дивно дете“ кадуне се чудом чуде!
„Зар на колац ту лепоту? Не чинимо, Турци криво“!
И душеван Турчин један, – да уштеди дечку муке,
Прободе му јатаганом мученичко срце живо“.
И изврши се овај последњи чин драме мученика Христовог у којој Турци
не остварише своју жељу, јер млади ђакон Авакум испи чашу смрти са
радосном надом на нетрулежно живљење у васкрслом Христу Богу.
Мајка је дуго нарицала код коца, који је са њеним сином јединцем био
усправљен међу друго коље, на коме издисаху раније набијени мученици.
Миловала је и љубила руке и ноге његове, док се није стропоштала под
колац, заривши главу у млаку крв свога јединца, која се беше разлила по
земљи. Негде у току ноћи освестила се, прекрстила и изгубила у мраку.
Колац на који је тога дана набијен млади мученик ђакон Авакум,
усправљен је баш на истом месту где је равно десет година раније погубљен
боговађски архимандрит Хаџи-Рувим. Ту је 60-годишњи архимандрит, 29.
јануара 1804. године старачким дрхтавим гласом сам себи читао молитву
„На исход душе“, и по свршетку исте изговорио последње речи: „Готов сам,
чин'те Турци своје“!
Дакле након десет година, на истом месту, ђакон Авакум је поновио скоро
исте речи: „Чин'те Турци што је вама драго“, те је тако Калемегдан уистини
постао место добрих мегдана, на коме су ови преподобномученици
показали своје неустрашиво јунаштво, извојевали неувењиву победу и
задобили венац славе од Господа свога и Подвигоположника, да се вечно
радују у царству Његовом, молећи се за све оне који верно поштују свети
спомен њихов. Амин.
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