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МЕСЕЦА АВГУСТА У 17. ДАН.* 1
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГА РАФАИЛА ХИЛАНДАРЦА,
БАНАТСКОГ ИСЦЕЛИТЕЉА.* 2
НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ.
„Блажен (је) човек ...“ 1. антифон.
На „Господе завапих ...“ стихире на 8, глас 4:
ао нова звезда на небу Цркве Божје засијао јеси, преподобни
оче Рафаило, својим врлинама сјединио јеси Гору Свету и
Банат равни, и показао се путеводитељ и светилник роду своме
православноме, зато моли Христа Бога да освети душе наше.

К

емно отачаство твоје од нас сакрио јеси, свецело чезнући за
небеским, тако си још овде на земљи постао житељ вечнога
града Јерусалима, богоносни Оче наш; ангелски живећи и ангелско
име носећи, са ангелима неућутну песму Богу појао јеси. Њега не
престај молити да од трулежи избави живот наш.

З

а Горе Атонске, из Хиландара, задужбине отаца наших
Симеона и Саве, као некад Господ Христос са Горе Таворске, у
равницу банатску дошао јеси, богомудри Оче, преображавајући је и
сејући пшеницу семена Божјег у срца људска, и небесима
усмеравајући тамом греховном помрачене душе, зато се Господу
Трисветом свагда моли да просвети и таму ума нашег.

С

1* Спомен преп. Рафаила пада 16. августа, но да се служба преподобном не би преклапала са службом
Преносу нерукотвореног образа Господњег, пребацује се на дан касније – 17. августа (према „Србљаку“).
2* У „Србљаку“ се налази нешто краћа служба преподобном на црквено‐словенском језику (стр. 503‐510).
Ову је службу превео (као и остале које је написао) сам аутор прота Мирко Р. Павловић. Узето из
„Преподобни Рафаило Банатски исцелитељ (житије, служба и акатист)“ стр. 75‐119, издање „Банатског
весника“ Епархије Банатске, Вршац 1989. год. Да ли је приређивач овог издања радио нешто (прерађивао,
додавао) на протином тексту није нам познато. Поправили смо само очигледне штампарске и граматичке
грешке; и исправили, тачније заменили превод празничних Степена 4. гласа, а све је остало исто као у
изворном тексту.
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времена тегобна, у која су живи завидели мртвима, као звезда
Даница заблистао јеси, утврђујући веру праву у народу, и наду
у њему будећи, мржњом затроване исцељујући љубављу Пресвете
Тројице, и све људе и народе призивајући у заједништво Свесветога
Духа; зато и нас свечаре твоје испуни богољубља, и молитвама
твојим испроси нам вечну радост од Господа.

У

Деспотовцу граду Деспота Светога, Стефана Високог, на Бегеју
реци, као птица савио си богољубиво ново гнездо своје, постом
и подвизима и свеноћним тиховањима, обнављајући као орловску
младост своју; па и кад си небу одлетео, да са ангелима и свима
светима непрестано славословиш Бога у Тројици, ниси нас сироте
оставио, него си нам ризницу моштију својих поверио: њоме чиниш
благословеном земљу банатску и вечну Христову светлост низводиш
на душе наше.

У

Н

аоружавши се оружјем молитве и уздржања, бестрашћа јавио
се јеси свећа светла, а ум свој к Богу уперивши, нетрулежно си
трулежним задобио, и многи плод врлина, Преподобни, Богу
принео јеси, ради тога си наследио мило ти блаженство.
а лепотом рајском чезнући, преподобни оче Рафаило, у
трудовима и бдењима живот свој земни проводио јеси,
поставио јеси ум за владара над страстима телесним, отуда си
постао обиталиште Светога Духа: Њега моли да и наш ум и срце
наше од страсти очисти, да би се заједно с тобом удостојили гледања
лица Божијег.

З

ивот твој изврсни и преславни, као сведочење Господа,
показа се роду твоме, а на верне који долазе дивноме гробу
теоме, чудеса твоја се изливају, Рафаило блажени; и нама који те
славимо измоли вишње спасење и избављење: да би Христу Богу
нашем једнодушно служили и имену његовом светом непрестано се
клањали.
Слава ... глас 8:

Ж

че богомудри, имајући веру истиниту, наду стамену и љубав
нелицемерну, подвигом и умилношћу душе савршено
смирење стекао јеси, и био си храм божанственога Духа, јер си благи
закон Божји испунио и душу врлинама украсио. Зато те поштујемо
и блаженим називамо, славећи Христа Господа који је тебе
прославио.
И сада ... Успења, глас 2:

О

Преп. Рафаило Банатски, исцелитељ.
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на која је изнад небеса, и славнија од Херувима, и од све
творевине часнија, која је ради премноге чистоте постала
обиталиште вечносуштног Слова, у Синовљеву руку данас предаје
свесвету душу, и са њом се све и сва испуњава радости, и нама дарује
велика милост.

О

Вход. Прокимен дана, и три читања.
Читање из Премудристи Соломонових (3,1‐10):

Д

уше праведника су у руци Божјој, и неће их се дотаћи
невоља. У очима неразумних изгледало је да су умрли, и
сматран је злим исход њихов, и одлазак од нас – уништење; а
они пребивају у миру. Јер ако у очима људи и бивају кажњени, нада
је њихова пуна бесмртности. И мало покарани много ће бити
добром награђени: јер Бог их је испробао и нашао их достојним
Себе. Као злато у огњеној пећи испробао их је, и као свеплодни
жртвени принос примио их. И у време кад буду посећени засијаће,
и као искре у (сувој) трсци плануће. Судиће племенима и владати
народима, и цароваће над њима Господ вавек.
Читање из Премудрости Соломонових (5,15‐24; 6,1‐3):

П

раведници живе вавек, и у Господу је награда њихова и
брига о њима – код Вишњега. Зато ће примити Царство
славе и венац лепоте из руке Господње, јер ће их десницим
закрилити и мишицом их заштитити. Узеће свеоружије – ревност
Своју и наоружаће створење за одбрану од непријатеља. Обућиће се
у оклоп правде и положиће на себе шлем – суд нелицемеран; узеће
непобедиви штит – светост, а изоштриће нагли гнев, као мач, заједно
ће пак са њим ратовати свет против безумника. Кренуће добро
усмерене стреле муњевите, и из облака као добро натегнутог лука,
полетеће циљу. И као из каменобацачког (оруђа), гњева препун
изручиће се град; узнегодоваће на њих вода морска а реке ће их
потопити нагло. Устаће на Њих дух силе, и као вихор ће их
развејати. И опустошиће сву земљу безакоње, и злодело ће оборити
престоле силника. Зато, почујте цареви, и разумите, научите се,
судије крајева земаљских; упамтите владајући мноштвом, и који се
надимате над народима многим: Од Господа вам је дата власт ваша,
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и владање од Вишњега! Он ће исиитати дела ваша и истражити
ваше намере!
Читање из Премудрости Соломонових (4,7‐19; 5,17):

П

раведник ако доспе да оконча, у покоју ће бити. Јер часна
старост није у мноштву љета, нити се мери бројем година:
седина људима је мудрост, и зрелост старине – неупрљан
живот. Поставши угодан Богу, омиље Му, и живећи међу
грешницима би пресељен; узе га, да не би зло изменило разум
његов, или лукавство обмануло душу његову. Јер занетост пороком,
помрачује добро, и немир похоте развраћа ум незлобив. Који је
постигао савршенетво за кратко време, напунио је многе године. Јер
је омилела Господу душа његова, зато он похита из зле средине. А
људи видеше и не схватише и на ум им не паде нешто тако, да је
благодат и милост на избраницима Његовим, и промишљање над
светима Његовим. Праведник пак умирући, пресудиће живим
безбожницима, и брзо усавршена младост – дугогодишњој старости
неправедника. Јер ће они видети кончину мудрога, и неће схватити
какву је замисао имао са њим, и ради чега га је сачувао Господ.
Видеће и понизиће, али ће их Господ исмејати, и после тога ће
срамно пасти, и биће на поругу међу мртвима вавек; јер ће их Он
оборити безгласне ничице, и потрести их из темеља, и они ће до
краја запустети, и биће у јаду, и спомен њихов ће се избрисати.
Доћи ће до сазнања о гресима својим ужаснути, и изобличиће их
ради безакоња њихових. Тада ће праведник стати са великом
смелошћу пред лице оних који су га мучили и који су одбацивали
трудове његоне. Угледавши га, потрешће се страхом великим и биће
ван себе због чудесности спасења. Казаће у себи кајући се, и у
тескоби духа уздахнуће и рећи: Ово је онај кога смо имали некад за
подсмех и за причу поруге, безумници! Живот његов смо сматрали
сулудим и крај његов нечастан. Откуда да буде убројан у синове
Божје и да је међу светима удео његов?! Дакле, заблудили смо са
пута истине, и светлост правде није нас обасјала и сунце нам се није
родило. Безакоња стазама смо се испунили и пропасти, и ходисмо
пустињама непроходним, а пута Господњег не познасмо.

Преп. Рафаило Банатски, исцелитељ.
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На литији, стихире преподобнога, глас 2. Самогласне:

Г

оспода си посведочио, преподобни Оче, животом, делом и
речју, и најтананијим помислима срца свога, сузама покајања
страсти потопио јеси, и очишћеног ума постао лествица божанствена
која узводи на небеса; показавши плодове живљења у себи, изобиљем
дарова Божјих и многе друге обогатио јеси. Зато ти с љубављу
кличемо: Радуј се питомог Баната звездо златозарна и монаха
светилниче! Радуј се вечног спомена достојни васпитаниче пустиње и
тврђо Цркве српске! Радуј се учитељу дивни молитвеног тиховања!
Радуј се похвало православних и васељење светло радовање!
убогој сламној кућици, на реци Бегеју, молитвени живот
проводио јеси, и у заједници са Богом Царем свих тајанствено
пребивао, као земни ангео и небески човек; засађен у дому Божјем
праведно си процветао. Зато те усрдно молимо: и нас сасушене
гресима и страстима, обнови соковима вечнога живота, и научи нас
да се клањамо Пресветој Тројици, Животодавцу Богу нашем.

У

П

реподобни Оче, од младости си се врлинском животу научио
и очистивши срце постао јеси храм Светога Духа; светим
послушањем уподобио си се Господу Христу; зато си и дошао
радосно из миле ти пустиње Атонске у земљу Банатску, да је
уздигнеш небу, све нас недостојне учећи како да се пењемо из
земних низина небеским висинама, и да заједно с тобом вечно
кличемо: Слава ти, Господе, дивни у светима својим, слава Теби
дародавцу вечне светлости!
Слава ... глас 5:
нгелоимени оче Рафаило, глас еванђеља Господњег чувши,
света пролазност оставио јеси, земно богатство и људску славу
сматрајући ништавним, и тако си постао мудри стројитељ свога
живота, свима кличући: не замењујте безумно пролазним
непролазно, љубите Бога, вечну Љубав и задобићете живот вечни;
ништа не претпоставите љубави Шеговој, да када дође у слави својој,
нађете покоја са свима Светима. Његовим молитвама Христе,
сачувај и спаси душе наше!
И сада ... Богородичан:

А

Б

лагосиљамо те, Богородице Дјево, јер из тебе засија вечно
сунце правде Христос Бог наш, коме слава са Оцем и
Свесветим Духом, на веке векова. Амин.
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На стиховње, стихире Успења, глас 2. Самогласне:

П

есмама твоје часно, и богоугодно тело, испраћајући
божанствени апостоли, клицаху: Где сада одлазиш,
Богородице?
Стих: Васкрсни, Господе, у покој твој, ти и кивот светиње твоје.* 3
одите, на земљи рођени, да сабрани заједно отпевамо данас
песму исхода на престављење Богородице.

Х
З
У

Стих: Закле се Господ Давиду истином, и не одрече је се.* 4

емља се твојим погребењем благослови, Дјево, а ваздух се
усхођењем чудесним освети, онда када си умрла по закону
природе.
Слава ... преподонога, глас 8:
пустињама си трпео, и у обитељи хиландарској се подвизавао,
преподобни оче Рафаило, потчињавајући постом тело своје, и
као трудољубива пчела, у саће свога ума, са цвећа врлина слатки
мед сабирао јеси; и постао си врело сладости бесмртне, које напаја
умилношћу рајском све оне који заједно с тобом кличу: слава сили
Твојој, Господе!
И сада ... Успења, глас 8:
венепорочна Невеста, и Мати милоште Очеве, предуказана да
буде обиталиште Божје несливеног сједињења, данас пречисту
душу Творцу и Богу предаје: Бесплотне силе богодолично је подижу,
и Животу се представља, она која је Мати живота, свећа
неприступне светлости, спасење верних и надање душа наших.

С

Тропар преподобнога, глас 1:

П

окајањем, смирењем, молитвом и постом, принео се јеси
Христу Богу, одбацивши бриге света, сматрајући ништавном
славу његову, за будућом славом чезнуо јеси. Зато стојећи сада с
ангелима пред Господом, Преподобни Оче наш Рафаило, моли за
све верне Спаса Христа, да исцели и просвети душе наше.
Слава ... и сада ... Успења, глас исти:
ађањем девсгво сачувала јеси, уснућем свет ниси напустила,
Богородице, прешла си к Животу, ти која си Мати Живота, и
која молитвама Твојим избављаш од смрти душе наше.

Р

* Пс. 131,8.
* Пс. 131,11а.

3
4

Преп. Рафаило Банатски, исцелитељ.
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НА ЈУТРЕЊУ.
На „Бог (je) Господ ...“ тропар празника, два пута.
Слава ... преподобнога. И сада ... Празника.
По првом стихословљу, сједален, глас 3:
рст свој монашки узевши, преподобни Оче, за Христом
Сведржитељем пошао јеси, постом и молитвама тело своје
умртвивши, вечнога живота си се удостојио.

К

Слава ... и сада ... Успења, глас 4:
нгелске војске су гледале уистину твоје престављење, Пресвета
Владичице чиста, благословена свеопевана Богородице,
имајући пак од тебе добровољно Рођенога, збор ученика сабравши
се, са весељем ношаху у Рај часно тело Твоје, певајући Христу
животодавцу, постојећем вавек века.

А

После другог стихословља, сједален, глас 4:
прослављани свештени спомен твој, преподобни оче
Данас
Рафаило, радује сву земљу банатску, а са њом и обитељ
Хиландарску; па и сав народ православни, славећи твоје часно
уснуће, кличе: Молитвама твојим светим, блажени Оче, сачувај нас
који ти певамо.
Слава ... и сада ... Успења, глас исти:
руке нас ради очовеченог из тебе предавши душу, као Творцу
твоме и Богу, ка животу нетрулежном прешла јеси. Зато те с
правом зовемо блаженом, Тебе једину чисту и неупрљану, и сви
исповедамо да си истинска Богородица, и кличемо: Христа моли,
коме си прешла, да спасе душе наше.
Полијелеј. Величање:

У

Б

лаженим те зовемо, преподобни оче Рафаило, и поштујемо
свети спомен твој, наставниче монахā и сабеседниче Ангелā.
Псалам изабрани:

трпљиво очекивах Господа, и Он ми се приклони, и услиша
молитву моју.* 5 И изведе ме из јаме страдања и густога блата,
и постави на камену ноге моје и управи кораке моје;* 6 и стави у уста
моја нову песму – хвалу Богу нашему.* 7 Гле, удаљих се бежећи, и

С

* Пс. 39,2.
* Пс. 39,3.

5
6
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настаних се у пустињи.* 8 Постадох сличан нејаситу птици
пустињској; стражих и бих као птица самотница.* 9 Кољена моја
изнемогоше од поста, и тело моје се измени јелеја ради.* 10 Сузама
мојима постељу моју оквасићу.* 11 Јер ме опколише пси многи, и
збор нечастивих опседе ме.* 12 Натегнуше лук свој ствар горку, да би
тајно устрелили непорочнога.* 13 Увек сам Господа гледао испред
себе, јер ми је с десне стране, да се не бих померио,* 14 – Сви народи
ме опколише, и именом Господњим супротставих им се.* 15
Благословен нека је Господ, јер нас не даде за плен зубима
њиховим.* 16 Нека те исповедају Господе сва дела твоја, и преподобни
твоји нека те благосиљају.* 17 И знајте да задиви Господ преподобнога
својега.* 18 И потруди се вавек, и жив ће бити до краја.* 19 Чуваће
Господ душе преподобних својих.* 20 Хвалиће се преподобни у слави,
и радоваће се на постељама својим.* 21 Часна је пред Господом смрт
преподобних његових.* 22 Певајте Господу преподобни његови, и
исповедајте спомен светиње његове,* 23 међу свима људима чудеса
његова.* 24
Слава ... и сада ...
Алилуја, алилуја, алилуја. Слава Т(еб)и Боже. (три пута)
После полијелеја, сједалан, глас 8:
елесне удове подвигом страдања умртвио јеси, самога себе
разапевши страстима и свету; Ономе који је на крсту
раширио руке, Христу, угодио јеси. Њега моли, богоблажени
Рафаило, да спасе душе наше. Слава ... и сада ... Успења, глас исти:

Т

* Пс. 39,4а.
* Пс. 54,8.
9* Пс. 101,7‐8.
10* Пс. 108,24.
11* Пс. 6,7.
12* Пс. 21,17.
13* Пс. 63,4б‐5а.
14* Пс. 15,8.
15* Пс. 117,10.
16* Пс. 123,6.
17* Пс. 144,10.
18* Пс. 4,4.
19* Пс. 48,9б‐10а.
20* Пс. 96,10.
21* Пс. 149,5.
22* Пс. 115,6.
23* Пс. 29,5.
24* Пс. 95,3.
7
8
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ену умрлу, но изнад природе и Матер Божију, када те
видеше Свенепорона славни апосголи, са страхом се
дотицаху рукама тебе славом обасјане, као богоугодног обиталишта
Бога Слова.

Ж

Степена, први антифон, глас 4:
Од младости моје многе ме нападају страсти, но сам ме [Ти]
заштити, и спаси, Спасе мој!
(Ви) који мрзите Сион(а), посрамите се од Господа; јер као трава
огњем, бићете спаљени.
Слава ...
Светим Духом свака душа живи, и чистотом се уздиже,
осветљава[јућ(и)] се Тројичним јединством, свештенотајно. И сада ...
Од Светога Духа истичу благодатне струје, које напајају св(ак)у
твар да би живела.
Прокимен, глас 4:
Часна је пред Господом смрт преподобних његових.* 25
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао?* 26
Онда: Све што дише да хвали Господа.* 27
Стих: Хвалите Бога у светима његовим.* 28
Св. Еванђеље oд Матеја, зачало 43.
После 50‐ог псалма. Стихира, глас 6:
убављу чистом Христа заволевши, лепоте светске одрекао се
јеси, и Христу свецело предао се јеси, желећи да гледаш њега
Свелепога; зато си се у обитељ Хиландарску настанио, и у равном
Банату подвижнички живот проводио, славећи Господа непрестано.

Љ

Канон Празника са ирмосом на 4, кир Јована Дамаскина, глас 4.
Канон мученикâ на 4.* 29
Канон преподобнога на 4, са крајегранисјем:* 30
Памј(а)т твој мудри Рафаило, пој[ем].
* Пс. 115,6.
* Пс. 115,3.
27* Пс. 150,6.
28* Пс. 150,1a.
29* Св. муч. Мирона. Видети Минеј за месец август, дан 17. Тамо и Канон празника.
30* Овај акростих чине тропари канона – без: ирмосā, сједал(е)нā, богородич(а)нā, кондакā и икосā.
25
26
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У богородич(а)нима и сједал(е)нима: Прота Мирко. Глас 3.
Песма 1. Ирмос:
Песму нову пој(и)мо, народе [Ономе који се од Дјеве роди(о) на
спасење наше, и земљско сједини(о) с небеским, јер се [Он]
прослави].* 31
раштање душепагубних сагрешења измоли ми у Христа Бога,
Оче Рафаило; и да ми се подари просвећење с неба, да бих
достојно помен твој опевао.

П
А

нгелски поживевши на земљи, Преподобни, на небесима
ангелских похвала удостојио се јеси, град Деспота Стефана
светога прославља те овде на земљи, и пева о дивним подвизима
твојим.
удровање телесно умртвио јеси, немирно море исушио
страсти, крепећи се једино надом на вечна добра, која си и
примио од Христа Бога.
Богородичан:

М
П

огаси, Богородице, росом милосги твоје, угљевље страсти
мојих, и угашени светионик срца мога запали, Свећњаче
свезлатни, Богорадована.
Песма 3. Ирмос:
Утврди мене, Господе, једини, многомилостиви, и пружи ми руку
Твоју, као Петру, и спаси ме.

Ј
Т
Т

език мој је немоћан да те похвали достојно, но ти, преподобни
Оче, стојећи пред престолом Божјим, подај ми просвећење да
достојно опевам твоје славље.
и пожелевши да будеш следбеник оца нашег, Светог Саве,
блажени на Гору Атонску дошао јеси, и у обитељ
хиландарску се настанио, где си постом и молитвом Христу угодио.
рпљењем, постом и молитвама, показао си се у Банату као
зрели грозд, миришући тајним миомиром, и одгонећи
смрад обмане божанском благодаћу.
Богородичан:
* Изворни текст не доноси цео Ирмос, па га ми зато преводимо према Канону из којег потиче [Октоих,
глас 3, понедељак на Јутрењу, Канон други – св. безтелесним силама, чији је акростих (на грчком): Чиним
треће певање безтелесним)].

31
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адуј се обрадована, Мати Божија, извором исцелаења јавила се
јеси, јер из тебе је изаврео поток сладосни који све народе
напаја, скидајући прљавштину с људских душа.

Р

П

Кондак преподобнога, глас 6:

ред божанским позивом приклонивши срце своје, изнурио
си тело своје постом, бдењем и молитвама, ради вере и
љубави Божје, свагда си ходио путем заповести Господњих;
зато те Он и по смрти показа извором исцељења. Њега са смелошћу
моли, да спасе душе наше.
Сједален, глас 5:
коло гроба твога стојећи данас окупљени, Оче преподобни, и
спомен твој празнујући, молимо те сада, чеда твоја, и умилно
ти кличемо: Моли Христа Бога да помилује душе наше.

О

Слава ... и сада ... Успења, глас исти:
ело твоје да погребе свечано, Богородице свеопевана, чудесно
се сабра свечасни збор премудрих апостола, са њима запоја и
мноштво Ангела, славећи престављење твоје часно, које и ми са
вером празнујемо.

Т

Песма 4. Ирмос:
Зар ћеш се над рекама разгневити, Господе? Зар је над рекама
јарост твоја, или на морима устремљење твоје?
олећи, Преподобни, молитву непрестану, и љубав
нелицемерну, ум свој њима очистио јеси, и душу своју
просветио. Тиме си и тело своје смирио и за свакодневете трудове
погодним га учинио.

В

че преподобни Рафаило, благословени Банат сада од радости
сија, чувајући у себи свете мошти твоје, а род Српски те моли:
Измоли у Господа свима нама и свима људима опроштај грехова.

О
Ј
А

асно си показао, Оче, свима нама радост спасења; зато и роду
твоме Српском измоли да се њоме вечно наслађује. Богородичан:

нгела весеље, мученика похвало и верних спасење, Дјево
пренепорочна, певају ти песму хвале сва поколења људска, јер
си Бога родила и Дјева целомудрена остала.

~ 12 ~

Месеца августа у 17. дан

Песма 5. Ирмос:
К теби рано раним, Христе Баже, истинитој зори, која нам засија
од Дјеве, и благоразумношћу озари све у тами незнања.

М
У

ирисима духовним миришући, ангелски вид задобио јеси,
преподобни Оче, пошто са њима и боравиш, измоли
спасење православном роду твоме.
здајући се у Господа, скривено си му се молио, и изврстан се
показао многим трудовима и подвизима. А Христос Господ, то
видећи, обогати тело твоје даром чудеса, по смрти твојој, као што
брест дивни, изникли поред места где оно почива, обдари соком
благодати.
Божјим усмераван, показао се јеси живљењем као ангео
Духом
на земљи. Зато си добио богатство небесно и јавио се сажитељ
Ангелā у Царству Христа Бога нашега.

Богородичан:

илосна Дјево која си родила Бога премилостивог, просвети
очи срца мога, молим ти се, заслепљене тамом греховном, да
би их обасјао сјај божански; да угледам њима неизрециве тајне Божје
и величам чудо рођења твога, и од тебе Рођенога.

М

Песма 6. Ирмос:
Јона који је био природна слика боравка у преисподњем аду,
вапијаше: Избави из трулежи живот мој, Човекољубче.
адосно Христу служио јеси на земљи, и био си син послушања.
Зато сада обасјан вечном светлошћу предстојиш Светој
Тројици; њој се моли, сверадосни Рафаило, да и нас обрадује
спасењем својим и радошћу вечном, заједно са свима Светима.

Р

ако си по природи био човек, животом својим, смирењем и
послушањем, постао си сличан Ангелима, после смрти
задобивши и дар исцељења; моли Христа Бога да исцели и душе
наше.

И

адује се цео Банат, јер чува гроб са светим моштима твојим,
оче Рафаило; миомиром равно тло његово дише, а срца оних
који те хвале вером се наслађују.
Богородичан:

Р
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з утробе Твоје изађе, Оцу Сабеспочетни, и нашу природу
обожи, Дјево свенепорочна. Њега моли као Човекољубца да
се смилује нама грешнима.

И

У

Кондак Успења, глас 2:

молитвама неућутну Богородицу, и у заступништву
стамену наду, гроб и умртвљење не задржаше, јер као Матер
Живота, престави је ка Животу, Онај који се настани у
утробу њену, вечнодевствену.
Икос:

О

гради моје помисли, Христе мој, јер се усуђујем да певам
стени света, чистој Матери Твојој; на стубу речи утврди ме
и у тегобним помислима заштити ме, јер ти онима који те
моле и вером призивају, испуњујеш молбе.
Песма 7. Ирмос:
У пећи пламен огњени (младиће), и Дјевом сачува Богородицу,
која Те родила: Благословен јеси Боже отаца наших.
нгелским животом проживео јеси, преподобни оче Рафаило,
ширином Баната прошривши душу, и онебесивши ум
врлинама светим: ходећи стопама Господа Христа. Зато те сви верни
једнодушно хвалимо, појући: Благословен јеси Господе, Боже отаца
наших.

А

Ф

иниково дрво засађено у дому Господњем јавио се јеси,
процветавши чудесним цетовима. Њима се наслађују срца
верних који те увек хвале, преподобни Оче, и кличу: Благословен
јеси Господе, Боже отаца наших.

А

ко су људима и непознати многи трудови твоји и подвизи, и
скривене молитве, све то је Богу видљиво и знано, коме
непрестано кличеш: Богословен јеси Господе, Боже отаца наших.
Богородичан:
и која си родила* 32 Законодавца, просвећујућег блатодаћу сву
васељену, непрестано Њега моли да се смилује мени, кога
закон савлађује греховни.

Т

* Било би боље: Родитељко /или: Родив(ши)/ ... , да се не би нарушио акростих: Прота Мирко, из
богородич(а)нā и сједал(е)нā.
32

~ 14 ~

Месеца августа у 17. дан

Песма 8. Ирмос:
Добротвора и Бога, Избавитеља свих, и Творца свега света,
свештеници појте, народи преузносите у све векове.
спунивши се благодаћу Светога Духа, благовест Господњу
разумео јеси омрзнувши широки пут који води у пропаст,
заволео си молитвено тиховање, следујући Христу тесним путем, ка
небеским обиталиштима узишао јеси.

И
Л
О

икује данас сва земља Банатска и весели се мноштво народа,
на дан часнога уснућа твога, творећи молебни празник.

че Рафаило, јединога Христа заволевши, његов крст на раме
узев понео јеси; трпљењем пак постом и молитвама, тело твоје
духу си покорио. Зато те сада молимо, моли Бога за душе наше.
Богородичан:
светлости незалазној, управи ум мој, Богородице, и мојих
грехова окове растргни, молећи Сина твога и Господа, да ме
очисти од греховне таме, и научи чествовању девичанства твога.

К

Песма 9. Ирмос:
Благодатна, радуј се, Господ је с тобом, благословена си ти међу
женама, и тебе величамо.
ресветога Духа храмом, сви те верни знамо, јер си изнад свега
молитву непрестану заволео, њоме чистећи ум и
просвећујући душу, тело своје смирио јеси, зато те величамо.

П
О
Ј
О

че Рафаило преподобни, попевши се на висину врлина,
сладост спасења нама си показао. Измоли нам опроштај
грехова, да те непрестано величамо.
авно примио јеси од Христа Бога благодат, измоли и нама,
чедима твојим, спасење, да те увек величамо.
Богородичан:

блак светозарни показа се она која све прљавштине плотске
умива, и душу просвећује – Дјева, једина свеопевана.
Светилан преподобнога, [глас 3]:

ристос, незалазна светлост, просвети те, и показа те изврсна
међу монасима, јер заиста Господњи слуга био јеси, који
напаја благодаћу умиљења срца наша.

Х

Преп. Рафаило Банатски, исцелитељ.
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Слава ... и сада ... Празника, [глас 4]:

Т

и која си прешла са земље на небо, Пречиста, твоје наслеђе не
остави, владаре у добру утврди, безбожне просвети
светлошћу богопознања, и излиј мир на све крајеве света.
На „Хвалите ...“ стихире на 6. Празника 3, глас 4:
лавном уснућу твоме небеса се радују, и ангелске се
обрадоваше војске, а сва земља се весели, на исход твој песму
певајући, Матери Свевладара; Ти која ниси брак окусила, Пресвета
Дјево, род си људски избавила прародитељске осуде.

С

а свих крајева се стекоше апостоли изабрани, божанским
надахнућем, да тебе погребу; и гледајући те са земље према
висинама уздизану, гласом Гавриловим радосно теби клицаху: Радуј
се носилице целога Божанства, радуј се ти која си једина земно са
Вишњим рођењем твојим сјединила.

С

и која си Живот родила, ка животу бесмртном преминула
јеси часним уснућем твојим, праћена Ангелима, Началима и
Силама, апостолима и пророцима и целом творевином; а Син твој
нетрулежним рукама својим прими непорочну душу твоју, Дјево
Мати Богоневесто.

Т

И преподобнога 3, глас 8:
оказујући увек чист и освештен живот и прљавштини
недоступан, Христов свештени сасуд на земљи постао јеси, и
настанио се јеси у Светињу над светињама; тако и сада, преподобни
Рафаило, на небесима сијаш вечном светлошћу, преизобилно
испуњен Божјом благодаћу.

П

вете Тројице обиталиште постао јеси, препун вере чисте, наде
и љубави нелицемерне, чистоте ума и узавшеног смирења.
Зато те молимо: не заборави нас, народ твој, него се увек моли
Господу за спасење душа наших.

С

реподобни оче Рафаило, света си се одрекао и тело своје
онебесио, душу пак у храм Духа Светог претворио, земљу
банатску својим моштима часним освештао јеси, боравећи радосно
са небеским силама, обожен и испуњен непролазном Божјом
светлошћу. Зато ти и ми с љубављу творимо спомен на земљи, и

П
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Месецаа августа у 17. дан
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Акатист преп. оцу нашем Рафаилу

Радуј се скромни колибару који постаде обиталиште несместивог
Христа Бога! Радуј се јер нам дарујеш духовно просвећење свете
Цркве. Радуј се васкрситељу српских душа, вером у васкрслог
Христа! Радуј се јер си био препорођен и освећен кроз божанске
Тајне и свете врлине! Радуј се учитељу еванђелске мудрости! Радуј се,
Рафаило преподобни, Банатски исцелитељу!

КОНДАК 2.
везнајући и свевидећи Господ преобразио је чистоту и
доброту твоју у непрекидно пролеће које нас подмлађује
твојим еванђелским човекољубљем. Код твог Гроба озарени
смо духовним миром и благошћу. То нас благи Господ преко твојих
моштију светих милује силом свога васкрсења и испуњује
бесмртношћу. Он који обасјава сваког човека који долази у свет, и
који је сав у Христољубивим душама, које моле душевно просвећење
и телесно исцељење, кличући Му: Алилуја!

С

ИКОС 2.
крашен еванђелским подвизма и љубављу, донео си нама у
равницу благослов Свете Горе Атонске, Својим примером си
нам показао да се и у питомини и равници могу задобити
небеске вредности и висине, које неодољиво подсећају и упућују на
вечност. Равничарски крај си узвисио светлим ликом својим, зато ти
усрдно кличемо: Радуј се, јер си стао међу задивљене и обрадоване
лепотом творевине Божје! Радуј се, јер си доживео природу као
химну Божју! Радуј се, јер је природа, кроз мошти твоје,
проговорила о натприродном пореклу своме! Радуј се, благодаћу
Божијом освећени сасуде! Радуј се, изворе воде живе који напајаш
духовно жедне! Радуј се, благодатни изгонитељу из људи свега
смртоносног! Радуј се, јер нас оживљаваш на све што је небеско и
божанско! Радуј се, јер те вечноживи Господ обогати бесмртним
животом! Радуј се, носиоче Христове благе вести! Радуј се, јер се
тобом збива на нама еванђелско чудо исцељења душа и тела! Радуј
се, Рафаило преподобни, Банатски исцелитељу!

У

Хиландарцу, Банатском исцелитељу.
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КОНДАК 3.

М

илост Господња спасава покајане људе: она је и теби
дарована, преподобни Оче, јер си покајањем,
очишћењем и просвећењем ума свога успоставио
неразорив савез с Богом. Живећи по закону Господњем, презрео си у
духовној борби и одбацио сва искушења. Љубав Божја испунила те
још на земљи блаженством, да би и нас у борби са кушачем водио
путем који у вечни живот води. Клањамо се светом Имену Божјем,
узносећи Пресветој Тројици благодарно појање: Алилуја!

ИКОС 3.
адобивши ум Христов, преподобни Оче, ослободио си се од
свих земних жеља и похотних обмана. За свагда си се
одрекао једења греховног плода, уништивши главу лукаве
змије, својим подвизима и Божјом милошћу. Ради тога ти
приносимо молитвене похвале: Радуј се, јер си умео разликовати
пролазно од непролазног! Радуј се, јер си постао заједничар
непролазних небеских добара! Радуј се, верни слуго Господњи и
свештениче, који тугу својих верних, тајанствено и невидљиво,
преображаваш у неизмерну радост! Радуј се, јер својим животом
постајеш путоказ нашем земаљском и небеском живљењу! Радуј се,
учитељу вере, наде и љубави, молитве и трпљења, и истрајног
хођења за Господом, којим се задобија Царство небеско! Радуј се,
Рафаило преподобни, Банатски исцелитељу!

З

КОНДАК 4.

Т

и нам помажеш, Свети Рафаило, када нас на пучини
земаљског живота притисну многе беде и невоље, муке и
искушења, и приводиш тихом пристаништу, Христу
Спаситељу. Њему, Победитељу смрти, верно си служио, прослављао
и хвалио чудесна дела Његова; и сада стојећи пред престолом
Божјим са Анђелима сверадосну песму појеш: Алилуја!

ИКОС 4.
ком срца свога гледао си бесмртну светлост и њоме обасјан
задобио истанско богопознање: Никакво чудо онда што си и
поклонике светог боравишта твога богопознању приводио,
учећи их прво делима својим и врлинама па онда речима, које су

О
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Акатист преп. оцу нашем Рафаилу

као благодатни мед текле са усана твојих. Зато ти кличемо: Радуј се,
нови Просветитељу Баната и целе земље Српске! Радуј се, верни и
поуздани путовођо к вечном животу! Радуј се, дивни учитељу
богопознања постом и молитвом! Радуј се, јер из греховног пада
подижеш покајнике и самилошћу утврђујеш! Радуј се, носиоче
мудрости светог Еванђеља, којим нам осветљаваш пут спасења! Радуј
се, узоре монаха и свих верних у кротости и смирењу! Радуј се, јер
молитвено избављаш и штитиш покајнике од вражијих стрела! Радуј
се, јер си још у телу мир и радост вечног живота доживео! Радуј се,
Рафаило преподобни, Банатски исцелитељу!

КОНДАК 5.
рстом Господњим све замке демонске си побеђивао и
уништавао, преподобни Оче. Славна чудеса је Господ
чинио над свима онима који су ти с вером у Њега,
Исцелитеља и Чудотеорца, приступали, добијајући оздрављење од
душевних и телесних бољки. Носећи благо бреме Христово, у свему
си видео и откривао велико дело Божјег човекољубља, и од срца си
Господу клицао: Алилуја!

К

ИКОС 5.
бучен у свеоружје Божије, еванђелске врлине, преподобни
Оче, храбро се борећи, победио си нечисту силу. Твоја
храброст и смелост испуњавају нас поуздањем и радошћу и
спремношћу да истрајемо на тесном и трновитом путу, који води у
живот вечни. Твоје благо срце, еванђелским милосрђем распевано,
чини бесмртна чуда, која нас надахаују да ти певамо: Радуј се, јер си
ходио уским и трновитим путем, победивши сва искушења! Радуј се,
јер си подвизима куцао на врата Царства Божјег! Радуј се, јер си
приморавао себе на свако еванђелско добро! Радуј се, јер си се
подвизима својим и покајањем обестрастио! Радуј се, јер ти је свако
еванђелско добро постало мило и лако! Радуј се, јер си разумео тајну
Христових речи: „бреме је моје лако“: Ослободивши се непотребних
брига, Богу си једином служио и Њему биће своје на дар приносио!
Радуј се, јер ти је Господ зато даровао благодат своју и небеске силе
своје! Радуј се, јер си крстоносним живљењем у себи и свету зло
искорењивао! Радуј се, Рафаило преподобни, Банатски исцелитељу!

О

Хиландарцу, Банатском исцелитељу.
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КОНДАК 6.
ао духовкик и наставник Пута који води у живот вечни,
ниси сабирао земаљска блага, већ си ревносно указивао
свима на „благу част“, истрајно седећи, као Марија, код
ногу Исусових. И сведочио делом и речју да нема другог имена под
небом којим се људи могу спасити, осим Имена Господа Исуса; да
једино Он смрт побеђује и Црквом својом, кроз божанске тајне и
еванђелске врлине, сав свет препорађа и освећује. Стога му и ми
заједно с тобом радосно појимо: Алилуја!

К

ИКОС 6.
басјан божанском светлошћу, просвећујеш премудрошћу
светог Еванђеља и приводиш спасењу све оне који ти кличу:
Радуј се, медоточива душо Христова блаженства! Радуј се, јер
си се удостојио виђења небеског света! Радуј се, јер си постао жива
књига Господа Христа, руком Божјом исписана! Радуј се, јер се
грејемо на милом сунцу твоје љубави! Радуј се, јер кроз тебе душа
наша проходи световеБожје! Радуј се, јер нас богомудро заслађујеш
слатким медом небеских сладости! Радуј се, јер све твоје и у теби је
Богом освећено и благословено, зато увек цвета и никад не прецвета!
Радуј се, јер се све у теби у бесмртни рај Христов претворило, и све
нас вечношћу греје и обасјава! Радуј се, јер си заступник оних који
поштују светлу успомену твоју. Радуј се, јер те Господ обдарио да и
после телесне смрти тешиш ожалошћене и тужне и да их
просвећујеш! Радуј се, Рафаило преподобни, Банатски исцелитељу!

О

КОНДАК 7.
ао смирен, кротак, незлобив и украшен чистстом и
вредноћом пчеле, био си веран Христу Спаситељу,
преподобни Оче; сваку тугу и жалост са радошћу си
подносио. Јер си знао да нам кроз многе подвиге, страдања и
искушења ваља ући у Царство Божије. Крст свој си верно носио и
живот свој поверио Господу, који те обдарио да вечно с Анђелима
појиш: Алилуја!

К
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ИКОС 7.
борби са страстима надвладао си нечастивог; постом и
молитвом уништио си, преподобни Оче, све стреле злога
духа.
Као
свештенослужитељ
Тајну
спасења
си
свештенодејствовао, крст Христов трпељиво носећи, причешћујући
се Светих тајни. Осветио си се Телом и Крвљу Христовом, њима си и
народ Божји причешћивао, на исцељење душа и тела и на живот
вечни. Подстичеш и нас који славимо свети спомен твој, да се што
чешће причешћујемо Хлеба живота, који сиђе с неба; зато ти
благодарно кличемо: Радуј се, похвало и доброто свештеномонаха!
Радуј се, дивни узоре свештенослужитеља – стројитеља Тајни
Божјих! Радуј се, јер си народ Божји причешћивао хлебом живота!
Радуј се, јер си нам указао на природу и целу творевину Божју као на
повест о вечној Речи Божјој, која је све створила! Радуј се, јер си као
пчелар, молитвено тихујући, разумео да је само мудрост пчела
довољна да нам открије и покаже свемудрост њиховог Творца, вечне
Речи Божије! Радуј се, јер понесен тим светим Праеванђељем,
скривеним у природи, ти нас, преподобни Оче, подижеш к небу,
као новим бесмртним крилима! Радуј се, јер си испуњен знањем да
свако добро дело, учињено са марљивошћу пчела, важи и за небо и
за земљу! Радуј се, јер си животом потврдио да је све што радимо
вечно, има значај и у овом и у вечном животу! Радуј се, јер је живот
твој уписан у вечну књигу живота! Радуј се, Рафаило преподобни,
Банатски исцелитељу!

У

КОНДАК 8.
ивећи још на земљи небом и вечним животом, често си се
овде осећао као туђин и пролазник, чекајући вечни
Јерусалим који ће доћи. Тежио си доживотно Небеском
царству, за њега страдао и њиме се духовно хранио. Добровољним
страдањем за Христа, стекао си мудрост и велику благост и
христолику љубав према свима који страдају и пате, и боре се са
искушењима и демонским нападима. Неизмерна је доброта твоја, и
љубав твоја узвишена, јер си у сваком страдалнику и патнику видео
страдајућег Христа, непрестано Му кличући: Алилуја!

Ж
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ИКОС 8.
зарена благодаћу и испуњена небеском мудрошћу, сабраћа
твоје свете обитељи, гледала су и дивила се блаженом
живљењу, твоме, и угледајући се на тебе, похвалу ти
уздизаху: Радуј се, наставниче подвижника и молитвеника! Радуј се,
јер си ум и срце своје и целог себе усмерио Лику Христа Спаситеља!
Радуј се, јер си се без предомишљања одазвао еванђелском позиву!
Радуј се, у посту и молитви верни слуго Божији! Радуј се, у скромној
монашкој ћелији богаташу чиста срца! Радуј се, јер си своју монашку
колибу, покривену трском, врлинским животом учинио лепшом од
најлепшег царског дворца! Озарену небеском светлошћу претворио
си је у предворје Царства небеског! Радуј се, јер си богољубљем и
монашком послушношћу живот свој испунио! Радуј се, сасуде
састрадалне љубави и чистог човекољубља, примеру смиреноумља и
кротости! Радуј се, Оче, обасјани светлим зрацима вечне светлости
Христа Бога нашега! Радуј се, Рафаило преподобни, Банатски
исцелитељу!

О

КОНДАК 9.

Н

ебеске радости испуњен и помазан силом Божијом,
човекољубиво помажеш потребите и исцељујеш, Оче
преподобни. Јер милост Божија спасава и исцељује све оне
који од Бога просе помоћ и заштиту. Моли се пред престолом
Божијим да усрдније Богу служимо и да овај свет паклено не
подивља. Да се наслађује душа наша радошћу спасења, а срце да се
весели помоћи твојој благодатној, и да молитвено појимо: Алилуја!

ИКОС 9.

Н

емоћан је језик и реч оскудна да изрази достојно похвалу
теби, Свети Рафаило, јер је живљење твоје иако на земљи
било шире и од небеса. Природу си човечију својим
подвигом и Божијим даром у богочовечну преобразио. Дивећи се
тој тајни нове људске природе у теби и у свима Светима откривеној,
песму ти певамо: Радуј се, богочовештва носиоче и проповедниче!
Радуј се, обиталиште свето Христа Богочовека! Радуј се, јер си ум
Христов стекао! Радуј се, јер ти у Христу и Христос Господ вечно у
теби ! Радуј се, душо замирисала Христовим миомиром! Радуј се,
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посрамитељу свих оних који убијају у човеку искру божествену и
селе је у скотско мртвило! Радуј се, јер си живи сведок да
богоубиство увек завршава човекоубиством! Радуј се, славитељу
Божјег величанства и истинског људског достојанства! Радуј се, јер се
молиш да овај свет паклено не подивља! Радуј се, љубитељу и
хранитељу боголике твари Божије! Радуј се, изгонитељу духа
идолослужења и лажи, обмане и похлепе из људског ума и срца!
Радуј се, изобличитељу оних који обоготворавају пролазну твар
наместо вечног Творца! Радуј се, Рафаило преподобни, Банатски
исцелитељу!

КОНДАК 10.

Ч

овекољубив Господ изабрао те је, преподобни Оче, за
исцелитеља болујућих од душевних и телесних болести и
духовне клонулости. Зато маловерне вером укрепљујеш, у
безнађе потонуле окрепљујеш надом; ти си у бедама и напастима
одбрана, неутешнима утеха и радост, болнима исцељење. Јер тобом
су многи на пут спасења упућени и научени да непрестано поју
јединоме Богу у Тројици: Алилуја!

ИКОС 10.
дбрана и заштита си вернима који те молитвено призивају и
приступају твоме светом Гробу са моштима, да их спасеш од
искушења и исцелиш од духовне чамотиње, болести и сваке
невоље. Целивајући с љубављу Гроб твој и мошти свете, кличемо:
Радуј се, свештениче олтара Господњег! Радуј се, јер си примио род
достојан покајања! Радуј се, јер си непрестано стражио над самим
собом! Радуј се, топли молитвениче за душе и тела наша! Радуј се,
сасуде целомудрености и исцелитељу од похота и страсти! Радуј се,
дивни девствениче и проповедниче чистоте и светиње Тајне брака!
Радуј се, неговатељу светог стида и прогонитељу сваке бестидности,
старе и нове, и неприродних гадости, које загађују лик Божији у
човеку! Радуј се, богонадахнути заговорниче светог девојаштва и
младићства, и незазорне љубави! Радуј се, јер нас учиш да децу своју
приводимо Христу, вечној Љубави! Радуј се, потпоро стараца и
старица, и окрепљење оних који са вером прелазе из овог у онај
живот! Радуј се, јер сеналазиш у вечном пристаништу, где су сва

О
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небеса отворена! Радуј се, јер си у молитвеном тиховању узрастао до
небеса! Радуј се, непогрешиви путеводитељу нашег узрастања до
„мере раста висине Христове“! Радуj се, Рафаило преподобни,
Банатски исцелитељу!

КОНДАК 11.
тегобна
времена
посла
те
Господ,
молитвама
родоначалника наших Симеона и Саве, у равни Банат, да
будеш проповедник праве вере и анђео чувар православног
народа Српског. Зато са радошћу и љубављу приступимо светом
лику твом, прослављајући твој свети спомен, јер си светосавски
ревносно Богу и роду послужио. Не престај стражити над земљом
Банатском и целим родом Српским. Јер данас нам је помоћ твоја и
свих угодника Божијих потребнија више него игда; да од закона
Божјег не отпаднемо и да не заборавимо да појимо песму Господњу:
Алилуја!

У

ИКОС 11.
ао облагодаћени свештеник обасјавао си људе сијањем
Сунца правде, Христом Богом нашим. Израстао из
маслиновог дрвета рода Српског, засађеног у духовном Рају
руком Светог Саве, непролазно си богатство саборне Цркве Божје у
свим световима, која с Анђелима песму поји: Радуј се, дивни плоде
свесрпске земље! Радуј се, питоми изданче Свете Горе Атонске! Радуј
се, преко моштију светих, најдивнија светињо Баната! Радуј се, по
телу и духу сродниче преподобних Отаца наших: Симеона и Саве,
Арсенија и Максима, Прохора Пчињског и Петра Коришког,
Јоаникија Девичког и Мати Ангелине Крушедолке! Радуј се, јер
светим моштима земљу освећујеш, а духовно свудаприсутан Духом
Светим, болесне исцељујеш! Радуј се, јер си анђелско име носећи,
анђелски на земљи поживео! Радуј се, прибројани лику Свих Светих,
Анђела Божијих сабеседниче! Радуј се, драгоцена ризницо која
чуваш у себи бесцен благо, Христа Бога нашега! Радуј се, Рафаило
преподобни, Банатски исцелитељу!

К

~ 26 ~

Акатист преп. оцу нашем Рафаилу

КОНДАК 12.

П

отврдио си нам, својим животом и учењем и светим
моштима, да је заиста Царство Божије унутра у нама.
Васкрсли Господ Исус нас је преко тебе обдарио
предукусом општег васкрсења живих и мртвих. Твоје дејство и
присуство утврђује нас у вери и нади да је Господ с нама у све дане
живота нашег, и да нас неће заборавити ни у часу страдања и смрти
наше. Зато му, поучени тобом, сверадосно кличемо: Алилуја!

ИКОС 12.
аскрслог Господа славимо, а тебе, богоносни Оче, блаженим
зовемо и умилним гласовима хвалимо: Радуј се, Христом
васкрсли васкрситељу душа наших и избавитељу од
трулежи греховне! Радуј се, нова похвало и украсе Цркве српске!
Радуј се, јер успомена твоја остаје у векове! Радуј се, јер си био и
остао нелажни сведок истине о животу у оба света! Радуј се,
неугасиво кандило вере у Банату! Радуј се, исцелитељу болесних
тела и васкрситељу мртвих душа! Радуј се, предводниче наш у дивно
Царство љубави Господње! Радуј се, јер ти Господ даје да нам и даље
будеш помоћник у борби са злом и искушењима! Радуј се, јер си
ушао у Сабор Свих Светих на земљи српској и по свој васељени
засијавших! Радуј се, јер си нам Богом даровани квасац новога
бесмртног живота! Радуј се, јер си заједничар вишње силе Светога
Духа постао, попут Апостола у горњици Сионској! Радуј се, Рафаило
преподобни, Банатски исцелитељу!

В

КОНДАК 13.
годниче Божији, преподобни оче Рафаило, прими ову
смерну похвалу и топло мољење наше: Пресветој и
животворној Тројици се клањамо, Христа Бога од Дјеве и
Духа Светога рођенога прослављамо; Њега дивнога у свима
створењима својим, предивнога у Светима својим, коме све и сва
узноси вечни, једнодушни славопој: Алилуја!

У

(Овај кондак говори три пута.)
И опет се чита Икос 1: Господ те изабра ...
А потом Кондак 1: Изабрани угодниче ...
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ом. А ми, чеда твоја, узздајући ссе у неуггасиву
љубавв твоју према
п
наама греш
шнима, смерно и усрдн
но те мо
олимо:
Моли
и, Оче, Христа
Х
Б
Бога
наш
шега за нас да нас пом
мрачене обасја
светло
ошћу вааскрсењаа Свога,, и сачу
ува од неверја, маловеерја и
сујеверја; да нас
н оживи, духовно умртвљене, вером у ж
живот веечни и
ни радош
шћу да твворимо вољу
в
Њеегову и сввете запо
овести Његове!
Њ
испун
Госпо
оду греш
шимо, падамо
п
и у провалију
п
у обман
на и сттрасти
пропаадамо, ал
ли од Њега
Њ
живвога Бога
а нашегаа, никадаа не отпа
адамо.
Њега се једи
инога др
ржимо, макар уздахом и скри
ивеном сузом
му се мо
оли, ангеелоимени
и Оче, даа нас нем
моћне и слабе
покајаања: Њем
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укр
репи, по
омраченее незнањ
њем и гр
ресима – просвеети и оч
чисти,
блудн
не оцеломудри; да
д нас неебогољуб
биве и небратољ
н
љубиве обнови
о
вечни
им богољ
љубљем и светим братољу
убљем!
и Оче, свима нама
Изм
моли, духоносн
д
н
ок
ко светогг Гроба твога
сабранима, а и свимаа који сл
лаве твој свети сп
помен: п
просвећеење од
ода и опр
роштај гр
рехова наших;
н
исцељењее душевн
них и тел
лесних
Госпо
болести наш
ших; утвврђење живота нашег у служ
жењу Бо
огу и
њима; узајамну трпељиввост, љуб
бав и бр
ратољубљ
ље; избаввљење
ближњ
од ту
уге за свветом и обновљ
љење туггом по Богу; осслобођењ
ње од
тугом
море и оч
чајања и окрепљеење радо
ошћу спасења, н
надом на вечно
избављ
љење у Христу
Х
И
Исусу,
од сатане, зла
з и смр
рти!
Огр
ради насс, Свети Оче, тво
ојим мол
литвама и христо
ољубљем
м и од
свакогга зла избави:
и
У слугам
ма олтар
ра Госпо
одњег обнови огњену
о
ревно
ост; у мо
онасима и монаахињама
а – смер
рност, м
молитвен
ност и
чистоту; верн
не усмеери путеем запо
овести Господњ
Г
их,
нееверне
у богопознања
а. Роди
итеље и васпитаче,
просввети свветлошћу
богом
мудри нааставнич
че, умудр
ри да деецу коју рађају и васпиттавају,
васпи
итају у сттраху Го
осподњем
м и чисттоти; да их у ово
ом прол
лазном
свету пробудее за вечно и неепролазн
но Царсттво Божи
ије; омл
ладину
ч
љу
убав; свеетињу бр
рака утврди, стаарце укр
репи у
просввети за чисту
немоћ
ћи и слаб
бостима и обновви покаја
ањем; исц
цели онее који страдају
од теш
шких ду
ушевних и телесн
них болеести. Нее престај молити
и се за
нас, преподоб
п
бни Оче,, који сее освећујемо светтим спом
меном твојим,
силом
м Духа Светога. Јеединомее Богу Оц
цу, Сину и Духу С
Светом, у теби
и свима Светима и свима
с
тваарима прослављ
п
љеном, н
нека је сл
лава и
оњење у векове
в
веекова. Ам
мин.
хвала и покло

КРАТКИ МОЛЕБ
БАН ПРЕП
ПОДОБНОМ
М РАФАИЛ
ЛУ БАНАТ
ТСКОМ,
И
ЊЕ ОД ДУШ
ШЕВНИХ И ТЕЛЕСН
НИХ БОЛЕ
ЕСТИ
ЗА ИСЦЕЛЕЊ
И СВИХ
Х ИСКУШЕ
ЕЊА.* 38

Свештени
ик:
Б
Благосло
овен (је) Бог
Б наш ...
Ц
Царе
неб
бески ... Трисвето
Т
о ... Пресввета тројјице ... Оче наш ...
И тропари:
Помил
луј нас, Господе,
Г
уј нас ...
помилуј
Слаава ... Госсподе, по
омулуј наас ...
И сада ... Отвори
и нам двери мил
лосрђа ...
Г
Господе,
помилуј. (12 путаа)
Псал
л(а)м 50: Помилу
уј ме, Бож
же ...
Послее тога: Го
осподу сее помоли
имо. Госп
поде, помилуј.
И молитвва:

Ц

елому
удрени и верни, свети и Христон
носни слу
уго Госп
подњи,
Рафаи
ило блаж
жени, Боггу си себ
бе принео
о на мио
омирну жртву,
ж
зато те
т Он обдарио просвећ
ћењем и даром исцељењ
ња од
душеввних и телесних болести
и. Непресстано си стражио над со
обом и
обучеен у свеор
ружије Божије,
Б
з
задобио
си
с побед
ду над деемонима
а и над
тамом
м греха и душеегубних страсти. Христу
у Богу ссе моли
и, Оче
препо
одобни, да подар
ри душеевно и теелесно зд
дравље, мир и радост
р
слуги своме (и
или: слуш
шкињи својој)
с
... (име), и да га (и
или: је) избави
и
их опасн
ности исскушењаа и напа
ада нечи
истих духхова. По
омози,
од сви
укреп
пи, ослоб
боди и оч
чисти, мо
олитвама твојим,, од свакее прљавш
штине
душе и тела; болест
б
претвори у здрављ
ље, тугу у радостт, помрач
чење –
у просветљење ума и срца!
с
38

* Кратк
ки Молебан саа молитвом, чита
ч
се на гро
обу Светога, а и на сваком другом местту.
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Ум
моли Христа Сп
паситељаа, као што
ш
је речју
р
сво
ојом по
одарио
здрављ
ље капетановом слуги и Хананеејкину кћер
к
исц
целио од
д злих
духова; као што
ш је сл
лепоме подарио
п
вид, да исцели и слугу
у свога
њу своју)) ... (име)) од неду
уга душе и тела, и да га (и
или: је)
(или: слушкињ
ц
обн
нови и преобраз
п
зи силом
м Духа С
Светога, да би
целогг (или: целу)
здрав (или: зд
драва) ду
ушом и телом, радосно
р
т
творио
((или: тво
орила)
њу и прослављао (или: пр
рослављаала) прессвето им
ме Оца
вољу Господњ
на и Светтога Духаа, сада и увек и у векове веекова. Ам
мин.
и Син
Онд
да [јектен
нија]:
По
омилуј нас,
н
Божее, по вееликој милости Твојој, молимо Ти се
услиш
ши и пом
милуј.
Још
ш се мол
лимо за преосвећ
п
ћеног Епи
ископа нашег ... (име), и за сву
у Хри
исту браћ
ћу нашу.
Још
ш се мол
лимо за милост,
м
ж
живот,
зд
дравље, просвећење и сп
пасење
слуге Божјег (или:
(
слу
ушкиње Божије)) ... (имее) и да м
му (или: јој) се
и грех вољ
љни и неевољни.
опроссти сваки
Н
Народ,
по
осле свак
ке прозбе:
Г
Гоподе
по
омилуј. (три
(
путаа)
Возглас::
Јер
р си мило
остив и човекољу
ч
убив Богг, и Теби славу уззносимо Оцу и
Сину и Светом
ме Духу, сада и увек
у
и у векове
в
век
кова. Ам
мин.
Отпуст.
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