МОЛИТВЕНИ КАНОН СВЕТИМ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦИМА
СВЕТОМ РАФАИЛУ И НИКОЛАЈУ И ИРИНИ
ДЕВСТВЕНОМУЧЕНИЦИ
[САСТАВ МОНАХА ГЕРАСИМА МИКРАГИАНАНИТА]
Глас 8.
Песма 1. Ирмос:
Прешавши воду као копно и побегавши од египатског зла,
Израиљац клицаше: Избавитељу и Богу нашему п о ј м о !
Припев: Свети новомученици Рафаиле, Николаје и Ирино
молите Бога за нас!
Обитавајући са божанским хоровима мученика, Рафаиле
свеблажени и Николаје свети, скупа са Ирином умилостивљујте
Господа многообразних мука да се избављамо.
Чим се из дубина земних указаше, свете мошти твоје стадоше
освештавати благоверне; но и нама, Рафаиле чудоносни, освећење и
избављење даруј.
Слава ... Као мислени цветови јавише се кости ваше, чија
тајанствена благодат, Николаје и Ирино, злосмрадије мука одгони.
И сада ... Источниче милосрђа Божијег, излиј ми, Дјево, сладост
спасења и докини гркост душе моје, коју мноштво страсти ули.
Песма 3. Ирмос:
Небеског свода врхотворче, Господе, и Цркве саздатељу, Ти ме
утврди у љубaви својој, крају жеља, тврђаво верних, Једини
Човекољупче.
Штедра благодат твоја, светитељу Божији, чудодејствујући свима
најбоље дарове раздељује; стога онима који хитају, Рафаиле, заклону
твоме, даруј лекарства душе и тела.
Христови мученици, праведно пострадаше од сваког безакоња и
погибли вражије избавите нас, са Николајем и Ирином; мољењима
својим ка Господу Милостивом.

Слава ... Циљ живота нашега уистину постаде откривање
божанских тајанстава у свету, Рафаиле свети са Николајем и
Ирином; уделите нам, стога, страх Божији.
И сада ... Као преславни престо и светозарна скинија свецарске
славе и Сведржитеља, Дјево свенепорочна, душу моју сасудом
живота чистога учини да бих се спасао.
Песма 4. Ирмос:
Господе, чух тајну Твога домостроја спасења, разумех дела Твоја и
прославих Божанство Твоје.
Удаљи од недуга, оче Рафаиле, и сваког зла невидљивим
похођењем својим оне који кличу велико име твоје.
Као избавитељи покажите се од навале невидљивог непријатеља,
Ирино и Николаје, оне који Вам у чистоти притичу.
Слава ... Спасење просите душе и тела свима који Вам хитају,
Рафаиле и Николаје и Ирино, Свети.
И сада ... Ране душе моје исцели, Дјево, благошћу својом и моли
здравље душевно и телесно и опроштај грехова мојих.
Песма 5. Ирмос:
Просвети нас заповестима Својим Господе, и мишицом Својом
узвишеном подај нам мир Свој, Човекољупче.
Видеше те многи и радошћу многом испунише се; о радости,
стога, оче, и живот наш, љутим мукама ожалошћен.
Почуј глас наш, божански Николаје, и даруј, Ирино чудесна,
животу нашем мир недоступни.
Слава ... Божански подвижници, Рафаиле и Николаје и Ирино,
радости лезвијска, од мука и невоља избављајте нас.
И сада ... Избави нас, Богородице Приснодјево, од помамног
напада непријатеља што на нас вазда као лав насрће.
Песма 6. Ирмос:
Излићу Молитву ка Господу и Њему ћу казати туге своје, јер
душа се моја испуни зала и живот мој се приближи аду, те као Јона
молим се: Боже изведи ме из трулежи.

У многим виђењима указујући се вернима, блажени, знање
скривено објављујеш; но и сада тајанствено се укажи, Преподобно
мучениче Рафаиле, и даруј нам испуњење мољења наших.
Објавивши се као из Светиње над светињама свету, под земљом
много година скривени, штедрост милосрђа Божијег дарујте људима
посредством својим, Николаје, мучениче крепки, и Ирино часна
добродевствена.
Слава ... Нови светилници Црквешто се у давнини подвигом
одликовасте, Рафаиле премудри Богопроповедниче и са Ирином
божанствени Николаје, заступањем својим животних нас невоља
избавите.
И сада ... Да се избавим од злости страсти својих и сваког
злодејства непријатељског благоволи, Дјево, застпништвом својим
код Сина и Бога свога и Господа и даруј ми као блага спаситељне
сузе преумљења.
Песма 7. Ирмос:
Некада у Вавилону младићи, из Јудеје дошавши, вером тројичном
пламен пећни угасише, појући: благословен си, Боже отаца.
Они којима се виђење твоје небесно указа, Рафаиле богоносни,
примише од њега светлост божанске радости; даруј, стога, и мени,
блажени, помоћи своје спасоносне даре.
Не престајте исцељивати страсти душа и тела наших, Николаје
триблажени и свечиста Ирино, и даровати свагда спасење од
погибли и избављење од невоља.
Слава ... Објавивши се свету као видиоци Божији од давнина,
славно чудодејствујете, хитро претичући оне који се топло обраћају
вашем заступништву.
И сада ... Из непорочне утробе твоје дошавши цели Бог и Господ у
људском образу као предстојницу те показује целога света,
Пренепорочна; стога нас из сваке невоље избави.
Песма 8. Ирмос:
Цара небеског, Кога поју војске ангелске, хвалите и преузносите у
све векове.

Крепост даруј и здравље душе и тела онима који притичу
божанским моштима твојим, Рафаиле свеблажени, и који ти
песмопоју.
Удостој на својим ка Богу притицањем да живот безболно и у
истинитом благостању верно окончамо, Николаје богомудри.
Слава ... Снагу ми дарујте у невољама животним и укрепу у
сваком малодушју, двојице света новојављених мученика.
И сада ... Исцели, Дјево, напаћену душу моју и исцели бол
телесни старањем својим састрадалним.
Песма 9. Ирмос:
Спасени тобом, Дјево чиста, ми те исповедамо као истинску
Богородице, величајући те са бестелесним хоровима.
Великих благодати удостојивши се од Христа, Рафаиле пресвети,
као велики заступник и потпора показа нам се.
Мученици Господњи прослављени, избавите нас са Николајем и
Ирином богоневесном од бешчасних страсти.
Слава ... Са висине невидљиво непрекидно заклањајте, Рафаиле
свети и Николаје и Ирино, оне који вас вером поштују.
И сада ... Појемо благодат твоју, Благодатна, јер нас свагда
спасаваш и непогрешно управљаш ка вољи Божијој.

