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 21. август. / 3. септембар  

 

СЛУЖБА СВЕШТЕНОМУЧЕНИКУ  

РАФАИЛУ ШИШАТОВАЧКОМ 

 На великој вечерњи: Блажен муж. На Господи возвах, стихире, глас 1. Подобан: 

Свехвални мученици. 

 Свештену Божанску одежду твоју, зацрвенила је твоја мученичка крв, Богомудри 

блажени Рафаило, али си ти због тога узрастао у Небеског Анђела, и предстао пред 

Господа Сила. Зато се сада и молиш за све нас, који тражимо опроштај грехова и 

велику милост од Господа. 

 Као свештеник Бога живога, приносио си Бескрвну жртву Христову, која се даје за 

спас света, и пошто си непоколебљиво исповедао Истину, не желећи да се због 

привременог живота одрекнеш вечнога, принео си и себе на благопријатну жртву Богу, 

као древни мученик, свеславни Рафаило: Моли Христа Бога да спасе душе наше. 

 Твој храбри подвиг и исповедништво, био је многима пут ка Господу Христу, твој 

светли и добропобедни живот издигао те је изнад времена, и ти си душом као муња 

узишао у Небеске житнице, где добар род земаљски непрестано слави Господа: Стога 

се моли, свети Рафаиле, за спасење, нас, молитвеника твојих. 

 Слава, глас 4. Као слугу Бога живога и смерног монаха, побеснели вуци, слуге 

сатанине, отргоше те од твога словесног стада, и поведоше у своје паклене дворе. 

Путем су те злокобно мучили, мислећи да ћеш се одрећи Господа Христа. А ти си 

смерно, као и твој Господ, све муке поднео и победу извојевао, задобивши победнички 

венац славе. Због тога те молимо, да нас спасеш од свакога зла, свештеномучениче 

свети Рафаило. 

И ниње, Богородичан - Догматик, глас 4: Богоотац пророк Давид је у песмама о 

Теби објавио добра дела, која је Теби Бог учинио: Стаде царица с десне стране Тебе и 

показа Те као Посредницу Спасења, јер је без Оца благоизволео да се од Тебе роди Бог, 

да би опет обновио Свој лик уништен грехом, пронашао у гори залуталу (заблуделу) 

овцу, и ставивши је на раме, однео Оцу и сјединио с Небеским силама и спасао 

Богородице свет – Христос, Који даје велику и богату милост. 

 Вход са кадионицом. Прокимен дана. Паримије мученика: 

 На литији, стихира храма, и светога Рафаила, глас 2. 

 Данас се и Небо и Земља радују, јер горе хор Анђела слави земаљског Анђела, а 

доле, на Земљи, људи, Небеског човека, и сва срца са умиљењем славе Бога у светима 

Његовим. Данас славни мученик Рафаило, прима похвале од Самога Господа, данас сам 

Арханђел Рафаило, држи за руку свога земног имењака, а ми, од земље саздани, и ка 

земљи приковани својим гресима, молимо га да нам пошаље са Неба опроштај грехова 

и велику милост од Господа. 

 Понављају се речи Господа Христа, да ће сви Његови бити гоњени, и она 

мучеништва из давнина, што нам понекад личе да нису стварна, поновише се у твоме 

мучеништву, свети Рафаило, јер и ти си примио тешка страдања, која су ти донела 

победни венац славе. Моли се за душе наше, Господу, Коме си верно служио. 

 Слава, глас 6: Сабор Србских светих на Небесима, на челу са светим Савом, служи 

Небеску Литургију у твоју част, свети Рафаило. И Сам Господ славе, седи на горњем 

месту, благосиљајући Небо и Земљу. А Мајка Пресвета, Богородица, Својим Светим 
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Омофором, закриљује децу Своју, и теби, о свече Божији, дарује благослов што си Њен 

лик оставио у много цркава на Земљи. А ми, гледајући твоју свету икону, узносимо 

мисли и срца ка Небесима, молећи са сузама да нас избавиш од злих демона, и да се 

спасу душе наше. 

 И сада, Богородичан, глас исти: Царице Небеса и Земље, Мајко Христа Бога, ко 

може достојно да похвали величанство Твоје, и ко може да схвати Тајну Твога 

бесеменог зачећа, чији ум може да појми како си Ти Бога примила у Себе, и како си по 

рођењу сачувала девојаштво. Само ум Небески, очишћен од свакога греха, у те Тајне 

може да завири, и срце чисто да их прихвати са вером, и да ти радосно кличе: Радуј се, 

Заступнице наша Небеска. 

 На стиховње стихире, глас 4. 

 Мучитељи се нису постидели твојих седих година, него су са великим жаром 

ломили твоје остарело тело, а ти си, свети Рафаило, подражавајући твога Господа, 

милостиво пружао руке ка Небу, говорећи: Опрости им, Оче, јер не знају шта раде. 

 Стих: Праведник ће као палма процветати, као кедар на Ливану умножити. 

 Будући да беху синови таме, мучитељи не могаху да гледају светлост твојих очију, 

него те удараху по њима, свети Рафаило, али не знадоше да та светлост долази из твоје 

чисте душе, у којој Сам Господ Христос пребива. И иако обневиде од мучења, ти си 

гледао очима свога срца ка непролазном Царству Небеском, кога си се и удостојио 

ускоро. Стога моли Христа Бога да нас помилује по великој милости Својој. 

 Стих: Они који су насађени у дому Господњем, процветаће у двору Бога нашега. 

 Ти си као пастир добри чувао своје овце и онда када вас вукови водише на клање, 

знајући да ће Господ да награди ваше муке, а мучитељи, мрзећи Христа у теби, чупаше 

твоју седу браду, свети Рафаило, и на разне муке те стављаше. Зато се сада наслађујеш 

красотама рајским, и молиш Бога за све оне који се теби моле. 

 Слава, глас 4, самогласан. Желећи да те понизе, свети Рафаило, мучитељи ти 

наредише да певаш сам себи опело, а ти си у тужној поворци мученика, поносно и 

радосно певао: Свјатиј Боже, пуно је Небо и Земља славе Твоје, Свјатиј Крјепкиј, Ти си 

смрт и ђавола победио, Свјатиј Бесмертни, Тобом је благодат сишла са Неба, Пресвета 

Тројице, Једини Боже, погледај на слуге Своје, и прими душе наше у покој Твога мира.  

И сада. Са Престола славе Своје, Бог Син се уселио у Тебе, Пречиста, не сагоривши 

Те Својим Божанством, и примио људску природу на Себе, да би палога Адама 

обновио, и све земнородне у Рај поново увео. Зато Те величамо као Истиниту 

Богородицу, и са неисказаном радошћу Ти појемо гласом Архангела: Благословена си 

Ти, међу женама, јер си родила Спаситеља света. 

 Сад отпушташ с миром слугу Свога ... 

 Трисвето; Свети Боже; Оче наш; 

  Тропар, глас 8: Својим храбрим мучеништвом, посрамио си злога ђавола, а 

крвљу својом страдалном, осветио си сваку стопу куда си ходио, и душу су ти Анђели 

примили, Анђеле Небески, да се радује у Царству Христовом. Зато ми, још путници 

земаљски, имајући те као свога заступника, пред престолом Пресвете Тројице, умилно 

ти кличемо: Радуј се, оче Рафаило, мучениче за Веру Христову. двапут.  

и Богородице Дјево, једанпут. 



~ 3 ~ 

 Тропар други, глас 3. Крст Христов у младости си понео, и достојно си га кроз 

живот носио, стремећи свим срцем ка Небесима. Због Вере Православне слуге сатанине 

на мучење те ставише, али те Господ победним венцем овенча, и уведе у Небески збор 

мученика. Зато те радосно величамо, и песму ти анђелску певамо: Радуј се, свехвални 

мучениче Рафаило. Двапут, и Богородице Дјево, једанпут. 

 На јутрењи, на Бог Господ, тропар светога, двапут, слава и сада, Богородичан. 

 По читању 1. катизме, сједалан, глас 3. 

 Подобен: Божественија вјери: 

 Као исповедник Православља, засијао си у земљи Србској, и као звезда Небеска, 

украсио си свод Христове Цркве, свети мучениче Рафаило, са кога нам благодатно 

сијаш, позивајући нас на покајање, које нам и испроси од Свемилостивог Господа, да 

спасемо душе наше. двапут. 

 Слава, и сада, Богородичан: Ти си била Божански Сасуд у коме је обитавао Бог 

Слово, једина чиста и Благословена Дјево Богородице, Која си од Анђела виша и 

чистија. Зато Те молимо, Свепречиста, и нас који смо у море грехова погружени, 

очисти нас молитвама Твојим, и подари нам, Пресвета, велику милост.  

По читању 2. катизме, сједалан, глас 4. 

 Подобен: Јавилсја јеси днес: 

 Својим победоносним страдањем, засијао си јаче од сунца, поставши светлост свету, 

и као пастир Христов, добро си пасао стадо Његово словесно, свети Рафаило, похвало 

мученика и радости нас грешника. Двапут. 

 Слава, и сада, Богородичан. Као што Твојим пречистим рукама држиш Сина Свога и 

Бога, по неисказаној милости Својој, пригрли и нас, недостојну децу Твоју, која Те 

молимо, да нас избавиш од свих зала која су у нама и око нас, једина чиста, једина 

Благословена. 

 После Хвалите имја Господње:  

 Величање: Величамо те свештеномучениче, Рафаило, и поштујемо свету успомену 

твоју: Јер ти се молиш за нас, Христу Богу нашему. 

 Изабрани псалам: Слушајте ово, сви народи, чујте, сви становници васељене. Моја 

уста говориће мудрост, а мисао мога срца памет. Ходите, децо, послушајте мене, 

научићу вас страху Господњем. Објавих правду на великом сабору, казах Твоју истину 

и Твоје спасење. Казиваћу Твоје име браћи својој, усред сабора појаћу Те. Да чујем глас 

Твоје хвале и испричам сва чудеса Твоја. Господе, заволех величанственост лепоте 

Твога дома и место где Твоја слава станује. – Омрзох друштво опаких, и са 

безбожницима да не седнем. Јер ја сачувах путеве Господње и не одметнух се од свога 

Бога. Уста праведникова говоре мудрост и његов језик казиваће правду. Правда његова 

пребива на век векова. Блажени су који живе у Твоме дому, хвалиће Те у све векове 

векова. Слава, и сада. Алилуја, слава Теби Боже! 3 пута. 

 По Полијелеју, сједалан, глас 8. 

 Од ране младости пошао си за Господом Христом, узевши Крст Његов на раме 

своје, обукавши монашку ризу спасења. Бог ти је подарио сликарски талант, и ти си га 

вредно умножио, насликавши многе иконе по црквама и манастирима. И када наступи 

време страдања Србскога, тебе, свети Рафаило, као исповедника Вере Православне, 

непријатељи Христови бездушно мучише и убише. Али зато данас и твоја света икона, 
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насликана рукама другог исповедника, краси храмове Божије, пред којом се молимо 

теби, да нам испросиш од Господа мир и велику и богату милост. двапут 

 Слава, и сада, Богородичан:  

 О, како смо немоћни, како нас ђаво лако превари, како ниједно добро дело, не 

можемо са смирењем да учинимо, зато Те молимо, Пресвета Богородице, иако нисмо 

достојни да Те зовемо: Пошаљи нам Небеске благодати, да сагори грех у нама, и очисти 

нас од сваке нечистоте, како би радосно могли да Ти кличемо: Радуј се, Дјево Пречиста, 

Мати Христова. 

 Онда степена, 1. антифон, 4. гласа. 

 Од младости моје борим се са многим страдањима, али ме Сам Ти заштити и спаси, 

Спаситељу мој.  

 Ви, који мрзите Сион, постидите се од Господа, јер ћете као трава огњем бити 

осушени.  

 Слава: Светим Духом свака душа живи и подиже се у чистоти, светли се троструким 

јединством у светој тајни.  

 - И ниње: Светим Духом точе се благодатне струје, напајајући сваку твар да оживи. 

 Прокимен, глас 7: Часна је пред Господом смрт светих Његових.  

 Стих: Шта ћу подати Господу за све што ми је дао. 

 Све што дише да хвали Господа. Еванђеље од Матеја, зачало 36.  

По 50. псалму, стихира, глас 6. 

 Како ћемо недостојним уснама, опевати величину твоју, свети Рафаило, и којим 

ћемо речима исказати трпљење твоје у страдању, али крв твоја мученичка убелила је 

хаљине твоје свете душе, и ти си светог и светлог лица предстао пред збор Анђела, и 

пред Господа Исуса Христа, као часни изданак рода Србскога Крстоноснога: Зато те 

ми, мали и слаби Србчићи твоји, молимо да нам испросиш од Господа опроштај 

грехова и велику милост. 

Канон, глас 2. Песма 1. 

Ирмос: Ходите људи, певајмо песму Христу Богу, Који је раздвојио море и водио 

људе које изведе из египатског ропства, јер се прослави. 

 Господњом светлошћу си просветљен, и међу Светима обитаваш, 

свештеномучениче Рафаило, зато те молимо, ми недостојни, сети се у својим 

молитвама и нас који прослављамо успомену твоју. 

 Господ је провидео твоје чисто срце, на коме је Његово име било исписано, и зато те 

је удостојио светлог мучеништва, којим си као муња узишао у Небеске дворе. 

 Као добар изданак земље Србске, ти си, свети Рафаило, израстао као плодовито 

дрво, са кога беремо плодове благодати, који нас хране Небеском светлошћу. 

 Богородичан: 

 Бог се оваплоти из утробе Твоје, Пресвета Богородице, да би обновио палог човека, 

и да би тај пали човек, просветљен благодаћу Духа Светога, могао да Те прославља, 

Благодатна, кроз све векове векова. 

Катавасија: По Уставу. 
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Песма 3. 

 Ирмос: Утврди нашу веру у Тебе, Господе, Који си Крстом умртвио грех, и страх 

Твој усади у нас, који Те песмама прослављамо. 

 Божанско семе у теби посејано, расло је наводњавано Духом Светим, Који те је још 

као дете призвао да понесеш монашки Крст спасења, који си победоносно и изнео пред 

Господа, свештеномучениче Рафаило. 

 Младост своју си принео Господу на дар, венчавши своју душу за Небеског женика, 

у Њему је твоје срце видело смисао, од Њега си само очекивао истинску љубав, коју ти 

је и даривао у вечности, свети Рафаило. 

 Обукавши се у анђелски монашки лик, и задобивши анђелско име, ти си умро за 

свет и његове жеље, уперивши ум ка красотама онога света, у коме Анђели и сви 

житељи Неба, непрестано славе Господа, мучениче Рафаило. 

 Богородичан: 

 Нас, пале у грех, и заробљене, ослободио је из ропства Син Твој, Пресвета 

Богородице, Кога си са неисказаном љубављу носила Себи, чувајући у Своме срцу 

тајну Неба, да је Бог постао човек кроз Тебе. 

Сједалан, глас 1. 

 Будући да си био просвећен Светим Духом, посрамио си мучитеље своје, који су у 

бесу кидали твоје свето тело, и победоносно си препливао пучину животнога мора, 

стигавши у тиху и мирну луку спасења: Зато те молимо, свети Рафаило, помоли се Богу 

за душе наше. 

 Слава, и сада, Богородичан: 

 Ко ће нас спасити, ако Ти нећеш, ко ће се смиловати на нас, ако не Ти, Царице 

Небеска, ко ће спустити своју руку у пакао нашег живота, и извести нас на светлост, 

ако не Ти, Мајко Милостива, Богородице Марија, Владичице Неба и Земље. 

Песма 4. 

 Ирмос: Сазнавши за славно провиђење Твоје, прославио сам Твоју неисказану силу, 

човекољупче Господе. 

 Ко ће исказати твоје подвиге, у посту, молитвама и бдењима, ко ће твоју Богочежњу 

опевати људским речима, ако нам Дух Свети не открије ту тајну твоју, у којој си Богу 

узишао, и која те је прославила, свети Рафаило. 

 Био си добар пастир свога стада, које ти је Господ подарио, узводећи их ка 

Небесима, светлошћу Духа Светога који је кроз тебе говорио, и Коме си смерно 

служио, свештени слуго Рафаило. 

 Приносио си Бескрвну жртву са страхом Божијим, стојећи трепетно пред 

жртвеником, благодарећи Богу што те је удостојио, велике и неисказане тајне Своје 

милости, свети Рафаило, којом се Небо и Земља спајају, и коју ни Анђели не могу да 

спознају. 

 Богородичан: Ти Која си родила једног од Тројице, Превечно Слово Божије, бивши 

дјевица, и вечно оставши дјевица, Увекјево Марија Преславна, погледај и на слуге 

Своје које Те моле, и пошаљи нам неисказане милости и опроштај грехова, Једина 

Благословена. 
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Песма 5. 

 Ирмос: Даваоче светлости и Творче векова, Господе, води нас светлошћу заповести 

Твојих, јер сем Тебе другог Бога не знамо. 

 Презрео си земаљско богатство, желећи да се Небеским обогатиш, презрео си 

смртни живот, стремећи ка бесмртном, из таме овога света, гледао си срцем у светлост 

која не гасне, у Свесветлог и Свесветог Господа Исуса Христа, пред Ким си смерно 

приклонио главу, свети Рафаило. 

 Бреме грехова и слабости људске, потопио си у потоку својих покајничких суза, 

свети Рафаило, припремајући своју бесмртну душу за сусрет са Небеским Царем, Који 

ти је отворио врата Свога Царства, јер си постао достојан њега. 

 Смерно и тихо си живео у древном манастиру Шишатовцу, где је твој и твоје 

братије умилни глас плео Господу венце благодарних песама, које су спајале Небо и 

Земљу, одгонећи духове таме, и низводећи Божанску благодат на Крстоносни род 

Србски.  

 Богородичан: 

 Тебе као Заступницу и Тврђаву нашег спасења, имамо, Пресвета Богородице, Која 

непрестано молиш Сина Свога и Бога, да Свој гнев због безакоња наших не излије на 

нас, већ да нам опрости сва сагрешења, и да нас спасе, по неисказаној милости Својој. 

 

Песма 6. 

 Ирмос: Ваљајући се у бездну грехова, призивам неизмерни бездан Твоје милости: 

Од пропадљивости ме изведи, Боже. 

 Имајући савршени сликарски талант, ти са га вредно умножио на радост и Небеског 

и земаљског света, јер си многе обрадовао лепотом својих икона, пред којима се 

молитве и данас уздижу ка Престолу Свевишњега, о свети Рафаило. 

 У тишини ноћнога мира, у својој скромној келији, ти си, свети мучениче, сводио 

Небо на Земљу, изображавајући ликове Анђела и Светих, молећи их са сузама, да буду 

наши посредници пред Господом, и да нам испросе спасење, мучениче Рафаило. 

 Имајући неисказану љубав према Мајци Божијој, ти си јој насликао многе иконе, на 

којима је Пресвета била као жива, и Својим тужним очима нам говорила да држимо 

заповести Сина Њенога, Кога је нежно држала на рукама, земаљски Анђеле свети 

Рафаило. 

 Богородичан: 

 Закрили нас омофором Својим, Пречиста, избави нас од свакога зла и невоља, Ти 

која си Небо носила у Себи, исцели нас од греховних рана, и покрени нас на пут добра, 

да Те славимо у све векове, о Пресвета Богородице. 

 Кондак, глас 8: Венац ликова Небеских си исплео, сликајући свете иконе, венац си 

врлина исткао, градећи лик Христов у себи, венац си мученички задобио, положивши 

живот за Веру, зато се сада са Анђелима радујеш, свештеномучениче Рафаило, моли 

Христа Бога, да спасе душе наше.  

Икос: Како се Небо данас радује, како се Земља данас весели, јер Небо Земљи 

говори, и Земља Небу одвраћа: Ходите сви Христољупци да прославимо славну 

успомену, светога Рафаила, Божијег миљеника, који у хору мученика пребива. А и сам 
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нам светитељ говори: Дођите на извор Небески, данас ја точим благодат. Приђимо, о 

људи, приђимо, милост за грехе испросимо, клекнимо пред свету икону онога који је 

иконе сликао, и сада се на Небу радује, јер је грех и ђавола победио. 

Песма 7. 

Ирмос: Премудра деца не послужише златном телету, и сâма у огањ уђоше, и богове 

њихове исмејаше, усред пламена закликташе, и ороси их Анђео: Услишена је већ 

молитва уста ваших. 

 Стекавши ризнице врлина, удостојен си мучеништва за Христа, и ти си као древни 

страдалци, храбро поднео сва мучења, гледајући ка Небу и благодарећи Богу на свему, 

појући: Благословен си Боже Отаца наших. 

 Верно стадо твоје памти како си их учио да су сви људи браћа, али међу њима се 

нађоше вукови, који те као смерну овцу, поведоше ка губилишту, а ти си и тада весело 

појао: Благословен си Боже Отаца наших. 

 Утопивши ђавола у твојој мученичкој крви, ти си слободно узишао душом у свет 

духова, где те дочекаше хорови Анђела и хорови Светих, са којима си победоносно 

запевао: Благословен си Боже Отаца наших. 

 Богородичан:  

Ти, Која си без мужа родила Онога Који је од Оца рођен пре свих векова, не презри што 

Те и ми грешни, грешним устима, величамо: Благословена си Ти, Која си Бога у телу 

родила. 

Песма 8. 

Ирмос: Бога Који је сишао јеврејским младићима у ужарену пећ, и пламен у росу 

претворио, опевајте дела као Господа, и величајте у све векове. 

 Ти си похвала Православља, ти си тврђава нашег спасења, тебе славе и на Земљи и 

на Небу, јер се молиш за све нас на Земљи, а на Небу непрестано прослављаш Бога. 

Стога не заборави ни нас, који певамо: Да благосиља сва твар Господа и преузноси у 

све векове. 

 Како да се не дивимо твоме подвигу, како да не величамо сва дела твоја, свети 

Рафаило, кад нам срца горе сећајући се успомене твоје. Помози нам да се и ми 

удостојимо да појемо: Да благосиља сва твар Господа и преузноси у све векове. 

 Анђелско си име носио, анђелски си и живео, Анђели су душу твоју примили у своје 

руке, да са њима певаш песму Неба: Да благосиља сва твар Господа и преузноси у све 

векове. 

 Богородичан: 

 Ако нам Ти не помогнеш, Дјево Пречиста, ако се Ти не смилујеш на нас, потопљене 

у безбројне грехе, никада нећемо бити достојни да певамо: Да благосиља сва твар 

Господа и преузноси у све векове. 

Песма 9. 

 Ирмос: Бога Слово од Бога Оца, Који је неизреченом мудрошћу дошао да обнови 

Адама, који је кушајући (забрањен плод) пао у пропадљивост, и Који је неизречено 

оваплоћен од Свете Дјеве, нас ради, верни сложно у песмама величајмо. 
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 Ти си у вечности ушао у светлост Царства Божијег, где се твоја душа Господом 

Самим наслађује, чекајући дан свеопштег Суда. Пре тога страшнога часа, сети се и нас, 

мучениче Рафаило, који песмама прослављамо светлу успомену твоју. 

 Гледајући твоју свету икону, и сећајући се твога подвига, у нашим душама засветли 

нестворена светлост, којом грех изгонимо из себе, зато те песмама величамо, свети 

Рафаило. 

 Светлог лица си стао пред Господа, и победни венац из Његове руке примио, као 

дар за исповедништво своје, удостоји и нас, својим молитвама, пребивања са десне 

стране Праведног судије, свештеномучениче Рафаило. 

 Богородичан: 

 Похвалимо у песмама Најславнију Дјеву, Која се изнад Анђела узнела, Царицу Која 

до Цара Славе седи, Најнежнију и Најмилосрднију Помоћницу нашу, Која све наше 

боли отклања, Заступницу и Молитвеницу за безбројне грехове наше, Спаситељницу 

рода људског, Пресвету Богородицу Марију. 

 Светилен: Божанском светлошћу осветљен, ти својим светим молитвама шаљеш 

светлост у омрачене душе наше, и будиш нас и сна греховнога, приводећи нас 

покајању, и мирном и тихом хришћанском животу, похвало рода Србскога, свети 

мучениче Рафаило. 

 Богородичан, Слава, и сада:  

Просвети нас ходатајством Твојим, Свепречиста, исцели наше душе од безбројних 

рана, умири наше греховне страсти, подари нам непрестану молитву и Богомислије, и 

спаси нас, Премилостива Богородице. 

На хвалите, стихире, 4. глас: 

 Ти си, свети Рафаило, запловио морем благодати Божије, на лађи својих молитава, 

бдења и тајних подвига, заборавивши оно што је иза тебе, стремећи умом ка Вишњем 

свету. Потоцима својих суза убелио си одежду своје душе и удостојио си се страдања за 

Господа свога, задобивши небројена блага Небеска, мир и покој у блаженству Божијем. 

 Твој Небески заштитник, Анђео Рафаило, водио је твоју свету руку, која је сликала 

Небеским словима по светим иконама, и спајала видљиво са невидљивим, свет духова 

са светом земних, бришући границе између времена и вечности, у коју си се славно 

преселио мучеништвом. У својим светим молитвама, сети се и нас, који се молитвено 

сећамо тебе, и просимо од Бога богату милост. 

 Као храбри војник Христов, ти си, мучениче Рафаило, небројене ударце и ране 

задобио, трпећи смерно и творећи молитву монаха, опростивши мучитељима својим за 

свирепство њихово, победоносно носећи свој Крст на Голготу, са које си саваскрсао 

заједно са својим Господом, Који те је радосно примио на руке Своје. 

 Слава, глас 4. Као нова младица, израстао си на Небесима, заливен својом 

мученичком крвљу, са које данас радосно беремо плодове благодати. Ради твога 

светлог мучеништва, благословио те је Господ, свештеномучниче Рафаило, подаривши 

ти место међу Светима Својим, са којима се наслађујеш вечних добара Небеских, и 

непрестано се молиш за спасење наше. 

 И сада: Богородичан. Земнородних похвало и Небеских славо, Владичице видљивог 

и невидљивог света, од Серафима узвишенија, од Сунца сјајнија, Спаситељнице рода 

људскога, и Мајко Бога живога, Својим светим молитвама и милошћу неисказаном 
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помози и нама, деци на крају Века, да се и ми удостојимо Царства Небеском, и да кроз 

сву вечност величамо Твоје Свесвето Име, о Свепречиста Богородице. 

 Велико славословље. 
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