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Însăşi Preasfânta Născătoare de Dum
nezeu i sa arătat unui creștin în vis, 
plângând, la sărbătoarea Sfântului Mucenic 
Rafail. Când a fost întrebată de ce plânge, 
a răspuns că în fiecare an în această zi 
plânge pentru marea jertfă pe care a făcuto 
Sfântul Rafail pentru ea şi pentru Fiul ei la 
Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din 
Karyes, insula Lesbos.



Cea mai cunoscută icoană a Sfinților Rafail, 
Nicolae și Irina, pictată de renumitul iconar grec  

Fotios Kontoglou în anii ’60
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Descoperirea Sfinţilor 
Mucenici după cinci sute de ani1

Sfântul Cuvios Rafail a fost martirizat 
în insula Lesbos în anul 1463, la zece ani 
după căderea Constantinopolului, cetatea 
îm părătească a Sfântului Constantin și 
capitala Imperiului Bizantin. Însă viaţa 
lui sfântă şi moarteai mucenicească 
au fost curând uitate, din cauza fricii pe 
care o inspira barbarul cuceritor turc. Au 
trecut astfel cinci sute de ani şi nimeni 
nu mai știa despre creștinii care fuseseră 
martirizați pe dealul Karyes din satul 
Thermi, Lesbos. Numai din când în când, 
cu voia lui Dumnezeu, unii vedeau din 
depărtare, ca întro vedenie, un preot 
cădind locul muceniciei. Din vechime, 
sătenii din Thermi moșteniseră doar o 

1 Traducere și adaptare din engleză de Cătălin 
Grigore după www.agiosrafael.gr. (n. ed.)



 8

tradiție necunoscută: Sfânta Liturghie să 
fie săvârşită în vârful dealului în Marțea 
Luminată. 

Când sa apropiat vremea aleasă de 
iubitorul de oameni, Dumnezeu, secolul 
al XXlea, al Războaielor Mondiale, al 
înmulțirii păcatului și al necredinţei, 
Hristos la desco perit creștinilor pe 
Cuviosul Mucenic Rafail, cu toți cei 
martirizați împreună cu el. Ca săl arate 
pildă de viață desăvârșită, de mărturisire 
a credinței, de răbdare, de smerenie și 
de iubire adevărată în Duhul Sfânt. Ca 
Sfântul Rafail săi lumineze pe creştini, 
mijlocindule iertarea păcatelor și dăru
indule tămăduire sufletului și tru pului, 
credinţă, putere, curaj şi nădejde pe calea 
îngustă a mântuirii. 

Așadar, în anul 1959, în urma arătărilor 
misteriosului preot, menționate mai sus, 
familia Rallis, care avea în proprietate 
dealul muceniciei, Karyes, a hotărât 
să construiască acolo un mic paraclis 
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Canonul paraclis al Sfinților 
Noi Mucenici Rafail, Nicolae și 

Irina11

9/12 aprilie și Marțea Luminată

De nu este preot se zice: 

Pentru rugă ciunile Sfinților Părinților 
noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule 

al lui Dumnezeu, miluieștene pe noi. 
Amin. 

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
11 Această ediție urmează rânduiala fără preot, 

fiind publicată pentru pravila de rugăciune a creș
tinului. Traducere și adaptare din  limba engleză de 
Cătălin Grigore după originalul grecesc alcătuit de 
imnograful monah Gherasim de la Schitul Sfânta 
Ana Mică, Sfântul Munte Athos. (n. ed.) 



 46

Împărate ceresc, Mângâietorule, Du hul 
Ade vărului, Care pretutindenea ești și 

toate le plinești, Comoara bunătăţilor și 
Dătătorule de viaţă, vino și Te sălășluiește 
întru noi și ne curăţește pe noi de toată 
întinăciunea și mântuiește, Bunule, su fle
tele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte 
fără de moarte, miluieștene pe noi. 

Preasfântă Treime, miluieştene pe noi. 
Doamne, curăţeşte păcatele noastre. 

Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, 
cercetează şi vindecă neputinţele noastre, 
pentru Numele Tău.

Tatăl nostru Care ești în ceruri, sfin
ţeascăse Numele Tău. Vie Împărăţia 

Ta, fie Voia Ta, precum în cer și pe pământ. 
Pâinea noastră cea de toate zilele dăneo 
nouă astăzi și ne lasă nouă datoriile 
noastre precum și noi lăsăm datornicilor 
noștri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne 
izbăvește de cel viclean. Amin.
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Doamne miluieşte. (de 12 ori) 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și 
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniţi să ne închinăm Împăratului nos
tru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm și să cădem la 
Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm și să cădem la 
Însuși Hristos, Împăratul și Dumne

zeul nostru. 

Psalmul 142: 

Doamne, auzi rugăciunea mea, plea 
că urechea Ta spre cererea mea întru 

adevărul Tău, auzimă întru dreptatea Ta. 
Şi să nu intri la judecată cu robul Tău, că 
nimeni dintre cei vii nu se va îndreptăţi 
înaintea Ta. Că a prigonit vrăjmaşul 
sufletul meu, smerita la pământ viaţa 
mea, aşezatuma în întuneric ca pe 
morții cei din veac; şi sa deznădăjduit 
în mine duhul meu, tulburatusa în 
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mine inima mea. Adusumiam aminte 
de zilele cele de demult, cugetatam la 
toate lucrurile Tale, la facerile mâinilor 
Tale mam gândit. Tinsam către Tine 
mâinile mele, sufletul meu însetează 
după Tine ca un pământ fără de apă. 
Degrab auzimă, Doamne, slăbita duhul 
meu, nu întoarce faţa Ta de la mine ca 
să nu mă asemăn celor ce se pogoară în 
groapă. Fă să aud dimineaţa mila Ta, 
că întru Tine am nădăjduit. Aratămi, 
Doamne, calea pe care voi merge, că spre 
Tine am ridicat sufletul meu. Scoatemă 
de la vrăjmaşii mei, Doamne, la Tine am 
scăpat. Învaţămă să fac voia Ta, că Tu eşti 
Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă 
va călăuzi la pământul dreptății. Pentru 
numele Tău, Doamne, mă vei via, întru 
dreptatea Ta vei scoate din necaz sufletul 
meu şi întru mila Ta vei stârpi pe vrăjmaşii 
mei şii vei pierde pe toţi cei ce necăjesc 
sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
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Dumnezeu este Domnul şi Sa arătat 
nouă, binecuvântat este cel ce vine 

întru Numele Domnului.

Stih 1: 

Mărturisiţivă Domnului, că este bun, 
că în veac este mila Lui.

Dumnezeu este Domnul şi Sa arătat 
nouă, binecuvântat este cel ce vine 

întru Numele Domnului.

Stih 2: 

Toate neamurile mau încon jurat și în 
Numele Domnului iam înfrânt pe ei.

Dumnezeu este Domnul şi Sa arătat 
nouă, binecuvântat este cel ce vine 

întru Numele Domnului.

Stih 3: 

De la Domnul sa făcut aceasta și este 
minunată în ochii noștri.
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Dumnezeu este Domnul și Sa arătat 
nouă, binecuvântat este cel ce vine 

întru Numele Domnului.

Apoi troparele acestea, glasul al 4‑lea, 
podobie:

Cel ce teai înălţat pe Cruce de bună voia 
Ta, poporului Tău celui nou, numit cu 

Numele Tău, îndurările Tale dăruieştei, 
Hristoase Dumnezeule; veseleştei cu 
pute rea Ta pe binecredincioșii creș
tini, dăruindule biruinţă asupra potriv
nicilor, având ajutorul Tău armă de pace, 
nebiruită biruinţă.

Cu râvnă să căutăm nebiruita ocrotire a 
credincioșilor și sfinților Mucenici cei 

din Thermi, care, de curând, sau arătat, 
și să strigăm lor: Fericite Părinte Rafaile, 
cuvioase diacone Nicolae și preaaleasă 
Sfântă Irina, ne rugăm vouă să ne izbăviți 
de orice vătămare, nevoie și primejdie, 
căci ne încredințăm mijlocirii voastre 
pentru noi.
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Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și 
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

Nu vom înceta să grăim, de Dumnezeu 
Născă toare, despre puternice făptui

rile tale, noi, nevrednicii, că de nu ai fi 
stat tu înainte să mijlocești pentru noi, 
cine near fi izbăvit din atâtea primejdii? 
Sau cine near fi păzit până acum slobozi? 
Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că 
totdeauna îi mântuiești pe robii tăi din 
orice fel de mâhnire.

Psalmul 50: 

Miluieştemă, Dumnezeule, după mare 
mila Ta şi, după mulţimea îndurărilor 

Tale, şterge fărădelegea mea. Spalămă 
cu totul de fărădelegea mea şi de păcatul 
meu mă curăţeşte, că fărădelegea mea eu 
o cunosc şi păcatul meu este înaintea mea 
pururea. Împotriva Ta unuia am păcătuit 
şi acest rău înaintea Ta am făcut ca să Te 
îndreptăţeşti întru cuvintele Tale şi să 
biruiești când ești judecat Tu. Că, iată, 
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în fărădelegi am fost zămislit şi în păcate 
ma născut maica mea. Că, iată, adevărul 
ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse 
ale înţelepciunii Tale miai arătat mie. 
Stropimăvei cu isop şi mă voi curăţi, 
spălamăvei şi mai mult decât zăpada 
mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi 
veselie, bucurasevor oasele cele smerite. 
Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate 
fărădelegile mele ştergele. Inimă curată 
zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh 
drept înnoieşte înlăuntrul meu. Nu mă 
lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt 
nuL lua de la mine. Dămi iarăși bucuria 
mântuirii Tale şi cu Duhul Tău călăuzitor 
mă întăreşte. Învăţavoi pe cei fărădelege 
căile Tale şi cei necredincioși la Tine se 
vor întoarce. Izbăveștemă de vărsarea de 
sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mân
tuirii mele; bucuraseva limba mea de 
dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei 
deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că 
deai fi voit jertfă, aş fi dat, arderidetot 
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nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este 
duhul zdrobit, ini ma zdrobită şi smerită 
Dumnezeu no va disprețui. Fă bine, 
Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, 
şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, pri
nosul şi arderiledetot; atunci vor pune 
pe altarul Tău viţei.

Canonul Noilor Mucenici:

Cântarea 1. Irmos: 

Apa trecândo ca pe uscat şi din muncile 
egiptenilor scăpând, israilitenii au 

strigat: Izbăvitorului și Dum ne zeului 
nos tru săI cântăm.

Sfinților ai lui Dumnezeu, rugațivă  
pentru noi!

Ne rugăm vouă, preafericite Sfinte 
Rafaile, Nicolae diacone și Irina, 

împreună cu cetele Sfinților Mucenici, 
rugațiL pe Domnul să ne izbăvească de 
suferințele de tot felul.



 54

Sfinte al lui Dumnezeu, roa găte  
pentru noi!

Fiind dezgropat din locul ascuns, 
cerescul tău trup îi sfințește astăzi pe 

credincioșii creștini din toată lumea, 
Sfinte Rafaile, mare făcătorule de minuni; 
dăne și nouă sfințire și izbăvire de păcate.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Moaștele voastre, Nicolae și Irina, sau 
arătat ca niște flori duhovnicești 

înmiresmate, care din pământul din 
Karyes au înflorit. Harul tainic al lui 
Dumnezeu dintrînsele risipește duhoa
rea patimilor noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. 
Amin.

Al Născătoarei de Dumnezeu: 

Fecioară, izvorul milostivirii dumneze
iești, varsă dulceața mântuirii în sufle

tul meu și îndulcește amărăciunea, pe care 
au picurato în mine nenumăratelemi 
patimi.
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Cântarea a 3‑a. Irmos: 

Doamne, făcătorul boltei cerului și 
ziditorul Bisericii, Tu mă înteme

iază în adevărată dragostea Ta, Cel ce 
ești marginea doririlor, întărirea credin
cioșilor, unule, Iubitorule de oameni.

Sfinte al lui Dumnezeu, roa găte  
pentru noi!

Harul îndestulat pe care îl ai de la Hristos, 
Sfinte, dăruiește mari binecuvântări 

tuturor prin minuni. De aceea, ne rugăm 
ție să ne dai vindecare sufletului și 
trupului, nouă, celor ce alergăm la tine, 
Rafaile.

Sfinților ai lui Dumnezeu, rugațivă  
pentru noi!

Rugămune vouă, Mucenicilor ai lui 
Hristos, Nicolae și Irina, care vați 

luptat cu păcatul, izbă viține de săgețile 
vicleanului potrivnic prin rugăciunile 
voastre râvnitoare către Domnul și 
Dumnezeul nostru. 



Icoana tuturor Sfinților Mucenici din Lesbos


