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АКАТИСТ СВЕТИМ НОВОЈАВЉЕНИМ МУЧЕНИЦИМА 

РАФАИЛУ АРХИМАНДРИТУ, 

НИКОЛАЈУ ЈЕРОЂАКОНУ 

И ДЈЕВИЦИ ИРИНИ, 

МИТИЛИНСКИМ ЧУДОТВОРЦИМА 

 

 

Молитвама Светих Отаца наших, Господе Исусе Христе, Боже наш, 

помилуј нас. 

 

(Ако је свештеник: Благословен Бог наш, свагда, сада и увек и у 

векове векова.) Амин.  

 

Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бесмртни, помилуј нас. (три 

пута)  

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. 

Амин.  

 

Пресвета Тројице, помилуј нас; Господе, очисти грехе наше; 

Владико, опрости безакоња наша; Свети, посети и исцели немоћи 

наше, Имена Твога ради. Господе, помилуј. (три пута)  

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. 

Амин.  

 

Оче наш, Који си на небесима, да се свети име Твоје, да дође 

царство Твоје, да буде воља Твоја и на земљи као на небу; хлеб наш 

насушни дај нам данас; и опрости нам дугове наше као што и ми 

опраштамо дужницима својим; и не уведи нас у искушење, но 

избави нас од злога.  

 

Свештеник: Јер је Твоје Царство и сила и слава, Оца и Сина и 

Светога Духа, сада и увек и у векове векова. Амин. 
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Тропар, гл. 4 

 

Христа Бога ради на Лезвосу се подвизавасте, сво острво 

освештасте проналаском моштију ваших, Блажени. Зато вас 

поштујемо, Рафаило Богоносни, заједно с Николајем и Ирином 

дјевицом, као небесне заступнике наше и молитвенике пред 

Господом. 

 

Слава и сада, кондак, гл. 4. 

За Христа истински војујући, много година у земљи сакривени, 

дивно нам се јависте, Рафаило, Николаје и Ирино, Божанствени, са 

саподвижницима богомудрим. Зато вас, као заступнике и 

чудотворце и као преподобномученике поштујемо сви. 

 

Кондак 1. 

Изабраним и непобедивим мученицима Рафаилу, Николају и Ирини, 

топлим пред Богом заступницима нашим, похвалну песму 

узносимо, јер нас свагда од зала избављају. А ви, Свети, пред 

престолом Божјим стојећи, благодарну песму од нас примите, да 

вам свагда певамо: 

Радујте се, непобедиви мученици, славни Христови чудотворци! 

 

Икос 1. 

Анђео земни и небески човек показао се јеси, оче Рафаило, 

свеславни Христов мучениче и преславни чудотворче! Прими песму 

христоименитих људи који се сабраше да ти похвалну песму 

принесу, молећи те да свагда посредујеш за наc: 

Радуј се, родитеља благочестивих изданче! 

Радуј се, острва Итаке дивни пупољче! 

Радуј се, на светом крштењу Георгијем названи! 

Радуј се, од утробе материне од Бога изабрани! 

Радуј се, јер си од младости своје Бога заволео! 
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Радуј се, у побожности добро васпитани! 

Радуј се, у врлини чврсто утврђени! 

Радуј се, световном мудрошћу и лекарском вештином украшени! 

Радуј се, јер си љубављу према ближњима Богу служио! 

Радуј се, јер си бремена туђа радо носио! 

Радујте се, непобедиви мученици, славни Христови чудотворци! 

 

Кондак 2. 

Сазнав решеност твоју да војну службу напустиш и Цару царева, 

Христу, јединоме служиш, Старац Јован се задиви, Богољупче. Са 

собом те узевши, у монашку те ризу обуче, благодарно Богу 

кличући: Алилуја! 

 

Икос 2.  

Видевши ревност твоју за истину и правду, свештенопроповедниче 

Рафаило, Патријарх те Константинопољски одасла у Галију, на 

Запад, да сведочиш Реч Божју. Тамо, јеванђелском мрежом речи 

својих младога Николаја уловивши, учеником и саподвижником га 

својим учини. Хвалећи свечасно живљење ваше, у подвигу и 

љубави, овако вам кличемо: 

Радујте се, двојице дивна пријатеља нераздвојних! 

Радујте се, вредни трудбеници винограда Христовог! 

Радујте се, подвижници побожности и врлине учитељи! 

Радујте се, веру сте своју животом посведочили! 

Радујте се, сведочење сте своје крвљу запечатили!  

Радујте се, јер крв је ваша семе нових хришћана! 

Радујте се, јер сте апостолима поревновали! 

Радујте се, древних отаца подражаваоци! 

Радујте се, јер сте сву наду своју у Бога полагали! 

Радујте се, јер сте све таланте своје многоструко умножили! 

Радујте се, јер вас Господ над многима постави! 

Радујте се, непобедиви мученици, славни Христови чудотворци! 

 

Кондак 3. 
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Проповедајући Јеванђеље у Атини и Македонији, Рафаило Свети са 

блаженим Николајем, многе у вери Христовој утврдисте и на пут 

спасења упутисте. Спознавши милост и благодат Божју који ради 

нас човек постаде, Богу клицаху: Алилуја! 

 

Икос 3.  

По паду Константинопоља у руке безбожних Агарена Ти, 

свеосвећени оче Рафаило, са ђаконом својим Николајем, пређе на 

острво Лезвос и ту, у манастиру Пречисте Богородице, уточиште 

нађе. А тај манастир, раније освећен молитвама и мучеништвом 

Свете Олимпије и Ефросиније, под твојом управом процвета и 

многи се у њему спасаваху. Примите, зато, од нас похвално 

клицање: 

Радујте се, јер сте крст свој понели и за Владиком Христом смерно 

ходили! 

Радујте се, јер сте сва телесна мудровања умртвили и храбро ка 

страдању пошли! 

Радујте се, јер сте страх Божји за темељ подвига свога поставили! 

Радујте се, јер сте земљу кротких наследили! 

Радујте се, јер сте заповести Божје сачували! 

Радујте се, јер сте страдањем својим анђеоским хоровима 

прибројани! 

Радујте се, јер сте живот Христов у животима својим поновили! 

Радујте се, јер сте љубављу Христовом рањени! 

Радујте се, украси Цркве Христове! 

Радујте се, звезде пресветле духовнога Неба!  

Радујте се, непобедиви мученици, славни Христови чудотворци! 

 

Кондак 4.  

Када хришћани у ропство падоше и многе скорби од безбожних 

трпеше, ви сте им, Рафаило божанствени и свечасни Николаје, у 

помоћ притицали. Мноштво деце прихвативши, хранећи,  учећи и 

лечећи, под покров Богоматере прибирасте. Они, у вама утеху и 

потпору имајући, благодарно Богу клицаху: Алилуја! 
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Икос 4.   

Чуше безбожни завојевачи за добра дела ваша која хришћанима 

чините и, желећи да се освете за буну која се против њих подиже, 

спалише све светиње на острву. Кад пред манастир твој дођоше, 

Свети оче Рафаило, ти им одважно рече: ''Са телом мојим чините 

што вам је воља, али душа моја припада само Богу!'' и на Крст 

Христов показавши клицао си: ''Ми се Њему клањамо и никада Га 

нећемо оставити!'' А они, разјарени, на земљу оборивши, дуго те 

тукоше, вређајући те. Хвалећи много страдање и трпљење твоје, 

овако ти кличемо: 

Радуј се, Рафаило, храбри исповедниче! 

Радуј се, јер си се удостојио да у Христа не само верујеш, него да за 

Њега и страдаш! 

Радуј се, христоподобни мучениче! 

Радуј се, јер те Христос у мукама крепио! 

Радуј се, јер си у страдањима тврђи од дијаманта био! 

Радуј се, јер си састрадалце своје у мукама крепио! 

Радуј се, победниче у борби до последњег даха! 

Радуј се, благодаћу просвећени! 

Радуј се, јер се сада радошћу вечном наслађујеш! 

Радуј се, јер нас учесницима твоје радости чиниш! 

Радујте се, непобедиви мученици, славни Христови чудотворци! 

 

Кондак 5. 

Видевши те на дрво обешена и љуто мучена, Свети Николај и сам за 

дрво везан и злостављан, не издржа љубљеног игумана и оца свога 

крвљу обливеног гледајући. Младо му срце препуче од бола и он, 

као птица избављена из замке ловачке, одлете у наручје Оца 

небескога, појући: Алилуја! 

 

Икос 5.  

Које срце неће уздрхтати дванаестогодишњу девицу Ирину хвалећи 

и подвиг њен опевајући? Јер она, чиста и невина, на комаде исечена 
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и у глиненом суду спаљена преславно пострада на очиглед својих 

родитеља. Зато, свечасна мученице Христова Ирина, са Рафаилом 

Светим и Николајем блаженим, прими од нас похвално клицање: 

Радујте се, кринови чисти и миомирисни! 

Радујте се, јагањци словесни Христовога тора! 

Радујте се, јер трпљење ваше задиви анђеле! 

Радујте се, јер страдање ваше посрами демоне! 

Радујте се, јер примисте венце победе из руке Бога Сведржитеља! 

Радујте се, јер на земљи сијате славом Црквеном и чудесима! 

Радујте се, служитељи верни јединога Господа и Цара! 

Радујте се, троструко Божје величање! 

Радујте се, стубови непомични вере Православне! 

Радујте се, узроци вечне радости наше! 

Радујте се, непобедиви мученици, славни Христови чудотворци! 

 

Кондак 6.  

Са Светим Рафаилом, славимо Николаја и Ирину предивну и 

Василија и Марију с Рафаилом млађим, мученицу Јелену и учитеља 

Теодора и лекара Александра и свепреподобну Олимпију с 

Ефросинијом целомудреном и сав сабор мученика Митилинских. 

Подвигу њиховом и страдању дивећи се, Богу који их је укрепио и 

венцима нетрулежним овенчао, кличемо: Алилуја! 

 

Икос 6. 

Акиндин надзорник и Ставрос, сабрат ваш и саподвижник, по 

указању твоме, Свети Рафаило, нађоше свечасна намучена тела 

ваша. Желећи да их опоје, престарели слепи свештеник Сава, зажеле 

да вас последњи пут види. Богу се помоливши, он очи уми водом из 

извора, с крвљу мученичком помешаном, и у трен прогледа. 

Угледавши страшан призор мучеништва вашег, са сузама многим и 

псалмопојима у недра земље вас положи и подвиг ваш величајући, 

клицаше: 

Радујте се, праведници Господњи, који ћете до века живети! 

Радујте се, јер освета је ваша у рукама Божјим! 
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Радујте се, јер ћете примити Царство лепоте и венац красоте из руке 

Божје! 

Радујте се, јер се обукосте у оклоп праведности! 

Радујте се, јер су душе ваше у рукама Божјим! 

Радујте се, јер вас Бог опроба и нађе вас достојнима себе! 

Радујте се, јер заволесте праведност више од свега! 

Радујте се, јер у доброти и кротости срца Бога тражисте! 

Радујте се, јер злоба светска не измени памет вашу! 

Радујте се, изабраници Божји, на вама је благодат и милост Божја! 

Радујте се, љубитељи истинске Мудрости! 

Радујте се, непобедиви мученици, славни Христови чудотворци! 

 

Кондак 7. 

Тајна вашега страдања у заборав паде, иако народ сваког Светлог 

уторка на место мучења вашег долажаше. Ви са ангелима светим 

пред престолом Божјим непрестано стојећи, молитву узносисте за 

Цркву Божју, појући: Алилуја.  

 

Икос 7. 

Када дође време да се мошти ваше из недара земље изваде, ти си се, 

Свети оче Рафаило, многима, и вернима и маловернима, у сну и на 

јави јављао. Казивајући о страдању своме и својих саподвижника, 

тражио си, Свети, да вам се служба напише и икона наслика. Народ, 

дивећи се многим чудесним јављањима вашим, у страху и љубави 

овако вам клицаше:  

Радујте се, огњеподобни стубови побожности! 

Радујте се, харфе милогласне и громови истине! 

Радујте се, јер сте плач многих јављањем својим прекратили! 

Радујте се, јер сте гладни и жедни правде Божје били! 

Радујте се, јер сте се у Царству Божјем правде наситили! 

Радујте се, свемилостиви лекари, посетитељи болних! 

Радујте се, мира Божјег градитељи! 

Радујте се, јер сте се удостојили назвати се синовима Божјим! 

Радујте се, јер сте у чистом огледалу срдаца својих Бога угледали! 
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Радујте се, јер сте правде Божје ради прогоњени били! 

Радујте се, јер вас ради вере Христове безумни омрзнуше! 

Радујте се, непобедиви мученици, славни Христови чудотворци! 

 

Кондак 8. 

Учитељу истинске побожности, Рафаиле равноангелни, у 

јављањима многим људе си науци Божјој поучавао. Они поуку 

јеванђелску од тебе примивши, у вери, нади и љубави се 

утврђиваху, молећи те да са тобом, Свети, са Николајем и Ирином и 

ангелима Божјим, непрестано Богу поју: Алилуја!    

 

Икос 8. 

Неописани Логос Божји, Који ради нас човек постаде, богато се 

усели у вас са Оцем и Духом Светим, те и по смрти вашој мошти 

ваше постадоше изобилни извор чудеса преславних. Хвалећи Бога, 

Дивног у Светима својим, овако вам кличемо:  

Радујте се, јер науку Божју нисте заборављали! 

Радујте се, јер сте заповести Божје у срцу своме чували! 

Радујте се, јер се на разум свој нисте поуздали! 

Радујте се, јер са Дрвета живота једете! 

Радујте се, причасници Живота вечнога! 

Радујте се, ангела и Светих сажитељи! 

Радујте се, манастира свога јако утврђење! 

Радујте се, трострука утехо многонапаћених душа! 

Радујте се, безмездни лекари душа и тела наших! 

Радујте се, јер нас на врлину и подвиг покрећете! 

Радујте се, непобедиви мученици, славни Христови чудотворци! 

 

Кондак 9. 

Сва природа ангела би задивљена страдање ваше гледајући, 

мученици Христови равноангелни. Јер ви у телу као без тела 

страдасте, благодаћу Божјом укрепљивани. Хвалећи вас, Црква 

Божја, благодарно Богу кличе: Алилуја! 
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Икос 9. 

Речити говорници замукоше страдањима вашим дивећи се, Свети 

Рафаило, Николаје и Ирино, Богоносни. Не налазећи достојне речи 

да ваше страдање и свирепост мучитеља опишемо, с љубављу вам 

овако певамо: 

Радујте се, вере Православне величање! 

Радујте се, свети мученици, ангела удивљење! 

Радујте се, јер се обитељ ваша моштима вашим хвали! 

Радујте се, јер јављањима својим и старањем цео свет својом 

обитељи учинисте!  

Радујте се, миомирисни приноси на жртвенику Господњем! 

Радујте се, свекрасне првине, Богу с љубављу принете! 

Радујте се, јер младост и лепоту своју не пожалисте! 

Радујте се, јер се као жртве свепаљенице свецели Богу и пре 

кончине своје принесосте! 

Радујте се, јер је Бог жртву вашу примио! 

Радујте се, јер вас је Бог Цркви својој даровао! 

Радујте се, непобедиви мученици, славни Христови чудотворци! 

 

Кондак 10. 

Украситељ свега и Промислитељ - Бог, дарова вас Цркви својој као 

преславно утврђење. Вама с поуздањем притичући, потпору у 

животним недаћама проналазимо, Богу Који нам вас је даровао 

кличући: Алилуја!  

  

 

Икос 10. 

Тврђава сте јака и чврст бедем обитељи својој и свима који вам с 

вером у љубављу прибегавају, свети Христови мученици. Јер, тиме 

вас, Богоносни, учини Творац неба и земље који се усели у вас и 

Духом Светим нас надахњује да вам кличемо: 

Радујте се, преславна станишта Духа Светога! 

Радујте се, изобилни извори лековитих вода Духа! 

Радујте се, богочежњиви и истинољубиви боготражитељи! 
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Радујте се, јер вам се Бог преславно открио! 

Радујте се, јер сте Га у дубинама срца свог пронашли! 

Радујте се, јер сте га делима својим и страдањем свету обзнанили! 

Радујте се, јер Га и данас чудесима својим свету откривате! 

Радујте се, чудотворци предивни и свемилостиви! 

Радујте се, чувари Предања Црквених! 

Радујте се, укрепитељи верних на путу ка Царству Божјем! 

Радујте се, непобедиви мученици, славни Христови чудотворци! 

 

Кондак 11. 

Свака песма, иако похвална, немоћна је да искаже величину 

страдања и трпљења ваших, свехвални мученици, којима задивисте 

ангеле. Зато, величајући Бога који је такву храброст дао људима 

својим, благодарно кличемо: Алилуја! 

 

Икос 11. 

Као пресветле новојављене звезде на небу Цркве јависте се, 

мученици Христови Рафаило, Николаје и Ирино. Светлошћу живота 

свога, чврстином исповедања, мучеништвом непоколебивим и 

мноштвом чудеса преславних обасјавате нас, који у тами овога 

света и века пребивамо, ка Царству Божјем тајноводећи нас. Зато, 

примите од нас похвално клицање: 

Радујте се, пресветли светилници оних који су у тами! 

Радујте се, Духом Светим ужежени и на свећњак Цркве 

постављени! 

Радујте се, јер светлите свима који су у Дому! 

Радујте се, јер се светли светлост ваша пред људима! 

Радујте се, јер се због вас слави име Оца нашег Небеског! 

Радуј се, троструки венче Цара над Царевима! 

Радујте се, многоопевани подвижници благочешћа! 

Радујте се, похвало рода свога хришћанскога! 

Радујте се, Богоизабрани молитвеници за сав свет! 

Радујте се, непобедиви мученици, славни Христови чудотворци! 
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Кондак 12. 

Удостојивши се многих дарова и милости од Извора свакога 

доброга дара и милости, Спаситеља нашег, велику слободу имате 

пред Њим, Свети Страдалци! И нама, који вас поштујемо и с 

љубављу вам притичемо, испросите опроштај многих наших 

сагрешења и безакоња, свемилостиви и топли заступници наши, 

Рафаило, Николаје и Ирино, да заједно у Царству Божјем у вечне 

векове песму појемо: Алилуја! 

 

Икос 12. 

Опевајући свекрасно живљење ваше, непоколебиву веру и поуздану 

наду и љубав према Богу и ближњима, ми славимо свети спомен 

ваш, угодници Божји, Рафаило свештени, Николаје свечудесни и 

Ирино свекрасна. Притичемо вам с љубављу као истинитим и 

живим храмовима Духа Светога који се у вас богато уселио, јер 

дадосте крв и примисте Духа. Стекавши у вама истините благодатне 

помоћнике на путу спасења, овако вам кличемо:  

Радујте се, слуге Бога Вишњега! 

Радујте се, ученици јединога Учитеља и Владике! 

Радујте се, пријатељи искрени Бога и ништих и од света презрених! 

Радујте се, благодатна уточишта свих одбачених и нежељених! 

Радујте се, хранитељи гладних и одећо нагих! 

Радујте се, јер жедне појите и болне лечите! 

Радујте се, јер греховне ране наше јелејем милости Божје видате! 

Радујте се, јер ожиљке страсти наших вином благодати помазујете! 

Радујте се, монаха свечудесно укрепљење! 

Радујте се, свештеника ревносних радовање! 

Радујте се, непобедиви мученици, славни Христови чудотворци! 

 

Кондак 13. 

О, свехвални и непобедиви Христови страдалци Рафаило, Николаје 

и Ирино и остали с њима пострадали, примите ово мало, али усрдно 

љубавно клицање; од сваке нас опасности, греха и болести свагда 
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избављајте, утврђујући у вери и врлинама нас који кличемо: 

Алилуја!  

(Овај кондак трипут, па опет Икос 1. и кондак 1.) 

 

Молитва 

 

Свети славни мученици Рафаило, Николаје и Ирино и сав саборе 

мученика Митилинских припадамо вам с љубављу и хвалимо 

свеславни подвиг ваш, ради којег вас Господ овенча венцима 

нетрулежним у Царству Своме. Молимо вас, испросите нам од 

Владике Христа опроштај вољних и невољних грехова наших, ради 

којих нас спопадају разноврсна искушења. Избавите нас од 

опасности разноликих, од болести нас исцељујте вашим 

благодатним посетама и јављањима и свима дарујте оно што вас 

моле, а што је добро и корисно за вечно спасење наше.      

 

О, света чето мученика Христових који на острву Лезвосу 

пострадасте, кроз огањ и воду прођосте и покој Царства Небескога 

достигосте, који са Ангелима и свима светима у светлости Лица 

Божјег ликујете! Као пријатељи Христови ви велику смелост пред 

Пресветом Тројицом имате да род хришћански заступате, а посебно 

оне који вас са вером и љубављу поштују и у молитви призивају. 

Стога и ми, свети спомен ваш празнујући, са ватреном љубављу 

вама вапијемо: измолите од Многомилостивог Господа опроштај 

вољних и невољних сагрешења наших, да остало време живота 

свога на земљи у покајању и држању заповести Божијих проведемо, 

увек сећање на смрт и Христов суд праведни имајући, на час када ће 

свако по делима својим плату примити. Мученици преславни, који 

се за име Христово у љубави, крепости и једнодушју подвизавасте и 

који себе свецело за Њега усрдно на жртву положисте, помозите и 

нама да у вери православној тврди и непоколебиви останемо. О, 

Божији угодници, будите нам заштитници од непријатеља 

видљивих и невидљивих, да под покровом светих молитава ваших 
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од свих зала закриљени будемо, све до последњега дана и часа 

кончине наше, те да кроз вас прославимо Свесвето и поклоњења 

достојно име Свете и Живоначлне Тројице, Оца и Сина и Светога 

Духа, кроза све векове. Амин. 

Свештеник: 

Помилуј нас, Боже, по великој  милости  својој, молимо ти се 

услиши и помилуј. 

Још се молимо за благоверни и христољубиви род наш и за све 

православне хришћане. 

Јоше се молимо за Преосвећеног епископа нашег (име) и за сву у 

Христу браћу нашу. 

Још се молимо за милост, живот, мир, здравље, спасење, опроштај и 

отпуштење грехова и сагрешења слугу Божји свештенослужитеља 

овога светога храма и верних који се у њему сабирају и за присутни 

народ који очекује од Тебе велику и богату милост. 

Још се молимо да овај град и сваки град и крај и земља буду 

сачувани од глади, помора, земљотреса, потопа, пожара, покоља, 

најезде туђинаца и братоубилачког рата и да Благи и Човекољубиви 

Бог наш буде милостив и предусретљив, да одврати сваки гнев 

уперен на нас и да нас избави од праведне своје претње и да нас 

помилује.  

Услиши нас, Боже, Спаситељу наш, Надо свих крајева земље и оних 

на мору далеко, и милостив, милостив буди Владико,  нама 

грешнима и помилуј нас.  

Јер си милостив и човекољубив Бог и Теби славу узносимо Оцу и 

Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векове, амин. 

Премудрост! 
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Часнију од херувимả и славнију неупоредиво од серафимả, Тебе што 

Бога Реч непорочно роди, ваистину Богородицу величамо.  

Слава Теби, Христе Боже, Надо наша, слава Теби! 

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. 

Амин. Господе, помилуј. (три пута) Оче, Благослови! 

 

Христос, истинити Бог наш, молитвама Пречисте своје Матере, 

Светих славних и свехвалних апостола, (свети дана и свети 

редовни), Светих равноапостолних Методија и Кирила, учитеља 

словенских, Светога оца нашег Саве Првог, архиепископа и 

просветитеља српског, Светих мученика Митилинских Рафаила, 

Николаја и Ирине и осталих с њима пострадалих, Светих праведних 

богородитеља Јоакима и Ане и свих Светих да нас помилује и спасе 

као Благ и Човекољубив. Амин. 

 

Молитвама Светих Отаца наших, Господе Исусе Христе, Боже наш, 

помилуј нас. Амин. 

 

 

 


