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LA VECERNIA MICă 

La Doamne, strigat-am…, se pun stihirile pe 6: 3 

din Octoih sau Triod şi 3 ale sfântului. 

 Stihirile sfântului, glasul al 4-lea: 

Podobie: Dat-ai semn… 

Cu nebiruită putere de sus ai îmbrăcat, 

Doamne, pe pătimitorul Tău, Alexandru şi l-
ai întărit pe el să rabde chinuri pentru Tine, 
ca un nevoitor, de la vrăjmaşii cei fără de 
lege, şi să primească cununa muceniciei.  
Prin care trimite-ne nouă iertare de păcate, 
Iisuse preaputernice, Mântuitorul sufletelor 
noastre. 

Pătimitorul Tău, Doamne, întrarmându-se cu 
Crucea şi înfierbântându-se de râvna Ta, a 
defaimat pe idoli şi, surpând taberele 
începătorului de rele, măritul Alexandru a 
primit darurile biruinţei de la Tine, Stăpâne, 
împărăţia cea cerească şi se roagă să ne 
mântuim noi. 

Stea luminoasă ai arătat Bisericii pe 
Mucenicul Alexandru, şi ostaş preaales, care 
luminează acum toată lumea cu lucrări de 
minuni tainice, şi goneşte întunericul 
necredinţei; de la acela luminându-ne cu 
dumnezeiască cuviinţă Te lăudăm pe Tine, 
Iisuse Atotputernice, Mântuitorul sufletelor 
noastre. 

Slavă..., glasul al 6-lea: 

Veniţi toţi, iubitorilor de mucenici, veniţi să 
alcătuim ceata, cununi de laude împletind şi 
preacinstitul cap al lui Alexandru 
încununându-l. Căci acest mare viteaz, cu 
credinţa lui Hristos întrarmându-se, 
bărbăteşte la luptă a intrat, şi pe Hristos 
mărturisindu-L Fiu al lui Dumnezeu şi 
Dumnezeu, Făcătorul şi Judecătorul a toate, 
mândria  catargineană până în sfârşit o a 
surpat şi pe chinuitor cu răbdarea sa 
zdrobindu-l, mucenicilor chip şi pildă s-a 
făcut; acesta lui Hristos acum se roagă pentru 
sufletele noastre. 

 

Şi acum…, a Născătoarei: 

Şterge întinăciunea inimii mele celei 

ticăloase, Născătoare de Dumnezeu 
prealăudată, şi toate rănile şi bubele ei cele 
din păcate curăţeşte-le, Preacurată; şi 
întăreşte nestatornicia cugetului meu, ca să 
slăvesc puterea ta şi ajutorul tău cel mare, eu 
ticălosul şi netrebnicul robul tău. 

A Crucii, a Născătoarei: 

Văzând Preacurata Stăpână că Hristos este 
omorât, şi omorând pe cel viclean, 
plângându-L ca pe un Stăpân, lăuda pe Cel ce 
a ieşit din pântecele ei şi, mirându-se de 
îndelunga Lui răbdare, grăia : Fiul meu 
preadorite! Nu uita pe roaba Ta, nu zăbovi, 
Iubitorule de oameni, Cel ce eşti dragostea 
mea. 

La Stihoavnă 

 stihirile, glas 3: 

Mucenice Sfinte Alexandru, cel ce ai 

strălucit cu tăria credinţei tale, întăreşte-ne 
şi pe noi pe piatra credinţei, ca să păzim fără 
strămutare dogmele părinteşti. 

Stih: Prin sfinţii care sunt de pe pământul Lui, minunate a 

făcut Domnul toate voile Sale întru dânşii. 

Precum cel ce te-ai adus jertfă bine-primită 
lui Dumnezeu, jertfa noastră de laudă 
primind-o, roagă pe Milostivul Dumnezeu să 
păzească sfântă Biserica Sa de toată 
vătămarea şi nevoia. 

Stih: Cântaţi Domnului toţi cuvioşii Lui şi lăudaţi 

pomenirea sfinţeniei Lui. 

Neîntrecutule cântăreţ al învierii lui Hristos, 
cel ce dar ai primit de la Dumnezeu, 
întăreşte-ne pe noi spre slujba Bisericii 
noastre dreptslăvitoare, cerând pace şi milă 
pentru sufletele noastre. 

Slavă..., glasul al 6-lea: 

Veniţi toţi credincioşii, cu nădejde să 
alergăm la Biserica cinstitului propovăduitor 
al lui Hristos, strigându-i din adâncul 
sufletelor: Roagă-te neîncetat, Sfinte 
Mucenice Alexandru, pentru pacea Bisericii 
şi pentru mântuirea sufletelor noastre. 
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Şi acum..., acelaşi glas: 

Născătoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea 
adevărată, care ai odrăslit rodul vieţii; ţie ne 
rugăm: Mijloceşte, Stăpână, împreună cu 
Mucenicul Alexandru, să se mântuiască 
sufletele noastre 

 

 

LA VECERNIA MARE 

După Psalmul 130 se cântă: Fericit bărbatul...  

La Doamne, strigat-am..., se pun stihirile pe 8: 3 

din Octoih sau Triod şi ale sfântului 5.  

 

Stihirile sfântului, glasul al 2-lea: 

Podobie: Cu ce cununi de laudă... 

Cu ce cântări de laude vom lăuda pe 

Alexandru, ostaşul cel adevărat al marelui 
împărat, îndrăzneţul cel luminat, mucenicul 
cel ales al lui Hristos? Pe întăritorul credinţei 
cel răbdător întru năpaste şi de chinuri 
neînfricoşat, celor necuraţi groaznic 
pedepsitor, şi credincioşilor fierbinte 
ajutător, prin care Hristos dăruieşte nouă 
mare milă (de două ori). 

Cu ce cununi de laude vom încununa pe 
Alexandru, pe înnoitorul mucenicilor, 
luptătorul cel lămurit, care cu dreapta 
credinţă a surpat pe vrăjmaşi? Pe cel ce a 
sfinţit pământul cu sângele, şi pe domnii 
văzduhului i-a înfricoşat, şi cu îngerii în 
ceruri s-a împărtăşit; pe stâlpul cel cu totul 
de aur, prin care se întăresc părţile 
crivăţului. Prin care Hristos, Cel ce are mare 
milă, pe vrăjmaşi biruieşte. 

Cu ce glasuri bine întocmite vom preamări 
pe Alexandru, pe vulturul cel cu înaltă 
zburare şi cu înţelepte cuvinte, ale cărui aripi 
între umeri sunt aurite; pe trâmbiţa dreptei 
credinţe care a răsunat Cuvântul lui 
Dumnezeu cel tăinuit; pe sabia cea ascuţită a 
poruncilor prooroceşti? Prin care trufia 
chinuitorilor o a surpat Hristos, Cel ce are 
mare milă. 

Cu ce cântări şi virtuţi vom cuprinde pe 
Alexandru cel minunat, care ţi-a dat trupul 
spre răni cu zdrobire, pentru Cel ce ţi-a dat 
spatele pentru noi la bătăi, şi sângele 
necruţându-l l-a vărsat, smerindu-Se pe Sine 
până la chip de rob. Pe tiranul l-a tras spre 
mirare, prin răbdarea cea peste fire, şi cu 
vârtoasa împotrivire l-a ruşinat; pe care cu 
cununa neveştejită l-a încununat Hristos 
Dumnezeu, Cel ce are mare milă. 

Slavă..., glasul al 8-lea: 

Astăzi cu cinstită prăznuire cetele cereşti 

prăznuiesc, chemând pe pământeni spre 
veselie, întru pomenirea viteazului nevoitor, 
a lui Alexandru celui mai tare decât 
diamantul. Că a slăbit mâinile celor ce-l 
chinuiau. Iar el mai presus de toate petrecea, 
stând ca un leu în mijlocul luptei, şi pe 
tiranul îngrozind cu mărturisirea lui Hristos, 
cu bună îndrăznire a strigat: O, tirane, iată 
trupul meu spre tortură. Tu dar adaugă răni 
destule, că mie cununi neputrezitoare îmi va 
dărui Hristos, pe Care îl mărturisesc 
împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh. 

Şi acum..., a Născătoarei;  

 

VOHOD: Lumină lină...  

Prochimenul zilei şi: 

PAREMIILE: 

Din Proorocia lui Isaia, citire: 

Acestea zice Domnul: Neamurile toate laolaltă să 
se adune şi să se strângă popoarele! Care dintre 
ele ne-au dat de ştire aceasta şi ne-au făcut 
proorocii! Să-şi aducă martorii şi să dovedească, 
să audă toţi şi să zică: Adevărat! Voi sunteţi 
martorii Mei, zice Domnul, şi Sluga pe care am 
ales-o, ca să ştiţi, să credeţi şi să pricepeţi că Eu 
sunt: înainte de Mine n-a fost Dumnezeu şi nici 
după Mine nu va mai fi! Eu, Eu sunt Domnul şi nu 
este izbăvitor afară de Mine! Eu sunt Cel ce am 
vestit, Cel ce am izbăvit şi Cel ce am prezis şi nu 
sunt străin la voi. Voi sunteţi martorii Mei, zice 
Domnul. Eu sunt Dumnezeu din veşnicie şi de aici 
încolo Eu sunt! Nimeni nu poate să iasă de sub 
puterea Mea şi ceea ce fac Eu, cine poate strica? 
Aşa zice Domnul, Izbăvitorul vostru, Sfântul lui 
Israel. 
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De la Înţelepciunea lui Solomon, citire: 

Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi 
chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de 
minte, drepţii sunt morţi cu desăvârşire şi iesirea 
lor din lume li se pare mare nenorocire. Şi 
plecarea lor dintre noi, un prăpăd, dar ei sunt în 
pace. Chiar dacă, în faţa oamenilor, ei au îndurat 
suferinţe, nădejdea lor este plină de nemurire. Şi 
fiind pedepsiţi cu puţin, mare răsplată vor primi, 
căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit 
vrednici de El. Ca pe aur în topitoare, aşa i-a 
lămurit, şi ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a 
primit. Străluci-vor în ziua răsplătirii şi ca nişte 
scântei care se lasă pe mirişte, aşa vor fi. Judeca-
vor neamurile şi stăpâni vor fi peste popoare şi 
Domnul va împărăţi întru el, în veci. Ei vor 
înţelege adevărul, ca unu care şi-au pus 
încrederea în Domnul; cei credincioşi vor petrece 
cu El în iubire, căci harul şi îndurarea sunt partea 
aleşilor Lui. 

De la Înţelepciunea lui Solomon, citire: 

Cei drepţi vor fi vii în veacul veacului şi răsplata 
lor este la Domnul şi Cel Atotputernic are grijă de 
ei. Drept aceea, vor primi din mâna Domnului 
împărăţia frumuseţii şi cununa cea strălucitoare, 
căci El îi va ocroti cu dreapta Sa şi cu braţul Său; 
asemenea unui scut, îi va acoperi. El va face arme 
din mânia Sa şi cu ele va întări făptura mâinilor 
Sale ca să răsplătească vrăjmaşilor. Din dreptate 
El îşi va face platoşă şi din judecata cea 
nefăţarnică îşi va face coif. Din sfinţenia Sa va face 
pavăză nebiruită; iar din cumplita Sa mânie va 
face sabie ascuţită şi lumea va porni război 
împreună cu El împotriva celor fără de minte. 
Săgeţile fulgerului Său vor porni bine îndreptate şi 
vor lovi în ţintă, zburând din arcul puternic 
încordat al norilor. Mânia Lui, ca o praştie, va 
azvârli noian de grindină; apele mării se vor 
întărâta asupra lor şi râurile îi vor îneca vijelios. 
Duhul puterii dumnezeieşti se va ridica împotriva 
lor şi ca viscolul îi va vântura. Astfel fărădelegea 
va aduce pustiire pe pământ şi răutatea va 
răsturna scaunele celor puternici. Ascultaţi deci, 
regilor, şi înţelegeţi, luaţi învăţătură, voi care 
judecaţi marginile pământului. Băgaţi în urechi, 
voi cei ce stăpâniţi peste mulţimi şi care va 
mândriţi cu multimea popoarelor voastre. 
Pricepeţi că stăpânirea vi s-a dat de la Domnul şi 
puterea de la Cel Preaînalt, Care va cerceta 
faptele voastre şi va pune la încercare gândurile 
voastre. 

 

LA LITIE 

Stihira hramului şi ale Sfântului, glasul 1: 

Bucuraţi-vă toate părţile de miazănoapte şi 

veselindu-vă săltaţi, având în mijlocul vostru 
steaua cea neapusă şi mult-luminoasă, care 
covârşeşte razele soarelui; pe Alexandru cel 
cu numele mare, rădăcina dreptei credinţe, 
ramura mucenicilor cea cu multă roadă şi 
aleasă, care mult a iubit pe Hristos, şi de 
Dânsul mai mult s-a făcut iubit, şi nouă cere 
mare milă. 

Toate neamurile creştineşti duhovniceşte 
săltând, lăudaţi folosul cel de obşte, în ziua 
cea numită a acestui praznic, având în 
mijlocul nostru ca o floare cu bun miros, 
moastele acestui sfânt mucenic, cel acum 
preamărit cu strălucirea neputreziciunii, şi 
vindecări dăruind patimilor sufletului şi 
trupului. 

Săltaţi cele ale răsăritului şi cele de 
miazănoapte şi nu gândiţi înalte, că alt soare 
preaslăvit s-a arătat aici, nu către apus 
călătorie făcând şi pe sub pământ pornindu-
se, ci către cer suire având de la pământ, 
petrece cu cetele îngereşti, şi de acolo pe noi 
ne păzeşte, şi sfinţeşte şi cere de la Hristos 
mare milă. 

Slavă..., glasul al 5-lea: 

Să trâmbiţăm cu trâmbiţa sufletească, întru 

pomenirea de praznic, pe Alexandru ostaşul 
cel viteaz cu mintea, chemând cu înalta 
propovăduire pe cei de prinprejur, şi zicând: 
Iată pe cel care a pătimit pe pământ, şi acum 
împărăţeşte în ceruri. Veniţi, fraţilor, 
acestuia să râvniţi, şi râvnind urmaţi cu 
osârdie celui ce a râvnit de s-a făcut mucenic. 
Iată comoara milosteniei cea bogată; veniţi, 
împăraţi şi domni, acestuia să râvniţi, şi 
asemenea lui cununilor să vă împărtăşiţi: 
bogaţii şi săracii, sănătoşii şi neputincioşii; 
gustaţi din destul vindecări, din racla celui 
sfinţit, ca dintr-un izvor neputred, întru slava 
lui Dumnezeu Celui ce a preaslăvit pe cel 
preamărit. 

Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu: 

Preacurată Fecioară şi stăpână, ceea ce te-ai 

învrednicit a fi Maica Dumnezeului celui 

Preaînalt, roagă-te pentru noi Fiului tău şi 
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Dumnezeului nostru, iertare de păcate să 

dăruiască robilor Săi, împăcare lumii şi 

tuturor mare milă! 

La stihoavnă 

Stihirile Sfântului, glasul al 5-lea: 

Podobie: Bucură-te cămara... 

Bucură-te ostaşul lui Hristos cel numit cu 

numele dumnezeieştii biruinţe asupra 
vrăjmaşilor, cel ce povăţuieşti cu făclia 
dreptei credinţe pe popoarele ortodocşilor, 
către Lumina cea neînserată. Cel ce ai 
defăimat toată câştigarea cea curgătoare, iar 
cu nevoinţele tale ai moştenit împărăţia cea 
cerească şi lucrarea minunilor. Adu-ţi 
aminte, stând înaintea scaunului Ziditorului 
tău, de cei ce te laudă pe tine cu credinţă, 
Alexandru dumnezeiescule, lauda Bisericii 
lui Hristos; pe care păzeşte-o cu rugăciunile 
tale nebântuită. 

Stih: Dreptul ca finicul va înflori şi ca cedrul cel din Liban 

se va înmulţi. 

Legea Dumnezeului nostru s-a făcut sfeşnic 
picioarelor tale, şi lumina cărărilor tale, prin 
care ai împiedicat paşii celor fără de lege; pe 
tine, ca pe un mucenic, te lăudăm. Îndreptând 
cărările cugetului tău către limanul cel lin al 
voirii lui Dumnezeu, înţelepte, ai scăpat din 
marea mulţime de zei, care se învăluia în 
duhul viclenirii. 

Stih: Răsădiţi fiind în casa Domnului, în curţile 

Dumnezeului nostru. 

Adunarea cea aleasă a celor întâi-născuţi te-
a câştigat pe tine cetăţean împreună cu 
dânşii; toţi mucenicii, împreună cu cuvioşii 
văzând că dănţuieşti, se veselesc; ierarhii cu 
apostolii, se bucură; iară prooroci cu nebunii 
pentru Hristos pe tine te-au primit in 
corturile lor. Cu care împreună adu-ţi aminte 
de noi, cei ce te pomenim pe tine, Sfinte Mare 
Mucenice Alexandru. 

Slavă..., glasul al 8-lea: 

Vino către noi, cei ce te rugăm şi ne necăjim, 

ajutor gata, îmblânzind valul supărărilor 
vieţii, şi încetând vicleniile cele rele ale 
demonilor, Alexandru, de Dumnezeu alesule, 
mărite Mucenice al lui Hristos, Cel ce ai biruit 

cu statornicia pe ighemonul Tiberian, şi ţi-a 
fost tăiat capul fără cruţare, pentru credinţă; 
vino acum de apără turma ta, Sfinte, care te-a 
câştigat pe tine ocrotitor şi păzitor nebiruit; 
pe Hristos rugându-L să dăruiască ei curăţire 
de greşeli şi mare milă. 

Şi acum..., a Născătoarei: 

Fecioară nenuntită, care pe Dumnezeu în 
duh de negrăit L-ai zămislit cu trup, Maica 
Dumnezeului celui Preaînalt, rugăciunile 
robilor tăi primeşte-le, ceea ce eşti cu totul 
fără prihană; care tuturor dăruieşti curăţire 
de greşeli; acum rugăciunile noastre 
primindu-le, roagă-te să ne mântuim noi toţi. 

La binecuvântarea pâinilor, troparul sfântului 

,, Astazi duhovniceste… “ ( de două ori) 

 şi ,, Născătoare de Dumnezeu...” (o dată). 

 

 

T R O P A R U L 

S F â N T U L U I 

Glasul al 4-lea: 

Astăzi duhovniceşte prăznu-

ieşte Biserica dreptcredincio-

şilor, şi cu bucurie strigă: 

veniţi, iubitorilor de mucenici, 

să prăznuim pomenirea cea de 

peste an a luptelor marelui 

mucenic Alexandru! Că acesta, 

dintre noi cu voia lui 

Dumnezeu răsărind, în cetatea 

pagânului Maximian a înflorit 

minunat, aducând Stăpânului 

rod bogat şi bine primit, prin 

mucenicie. Iar acum se roagă 

neîncetat în ceruri, să se 

mântuiască sufletele noastre. 
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LA  

UTRENIE 

La Dumnezeu este Domnul… se cântă 

troparul sfântului de două ori, apoi: 

Slavă… Şi acum…, 

Troparul Născătoarei de Dumnezeu al zilei 

săptămânale respective, pe glasul troparului 

sfântului. 

Primul rând de sedealne, glas 4 (forma 

glasului 6) 

Podobie: Spământatu-s-a Iosif... 

Să serbăm, credincioşii, prăznuirea cea 

de peste an a celui între mucenici, a 
măritului Alexandru, cel ce este odraslă 
a pământului Cartaginei şi neîncetat se 
roagă Domnului să ne izbăvim noi din 
primejdii şi din necazuri. 

Slavă... Şi acum..., însăşi podobia: 

Spăimântatu-s-a Iosif, cea mai presus 

de fire văzând şi în minte a luat ploaia 
cea de pe lână, întru zămislirea ta cea 
fără sămânţă, de Dumnezeu Născătoare, 
rugul cel nears în foc, toiagul lui Aaron 
ce a odrăslit şi, mărturisind, logodnicul 
tău şi păzitorul preoţilor a strigat: 
Fecioara naşte şi după naştere iarăşi 
rămâne Fecioară. 

Al doilea rând de sedealne, glas 4 (forma 

glasului 6) 

Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif... 

Pe ocrotitorul celor din nevoi, pe 

pavăza Ortodoxiei, pe cel cinstit , 
adunându-ne credincioşii, să îl lăudăm, 
pe Alexandru, lauda tuturor, care 

neîncetat se roagă Domnului pentru 
ajutorul şi folosinţa ţării acesteia şi a 
celor ce locuiesc într-însa. 

Slavă... Şi acum..., glas şi 

Podobie - aceleaşi: 

Spăimântatu-s-au, Curata, toate cetele 

îngereşti de înfricoşătoarea taină a 
naşterii tale; cum Cel ce ţine toate numai 
cu voia, în braţele tale ca un om Se ţine şi 
primeşte început Cel mai-nainte de veci 
şi cu lapte Se hrăneşte Cel ce hrăneşte 
toată suflarea cu negrăită bunătate; şi pe 
tine, ca pe adevărata Maica a lui 
Dumnezeu, lăudându-te, te măresc. 

Polieleul obişnuit (Robii Domnului... şi 
Mărturisiţi-vă Domnului...) 

 

M ă r I m u r I l e : 

Stih 1: Trecut-am prin foc şi prin apă, dar ne-ai 

scos pe noi la odihnă. 

Mărimu-te pe tine, de chinuri 

răbdătorule, Sfinte Mucenice 
Alexandru, şi cinstim multele tale 
chinuri, pe care le-ai răbdat pentru 
Hristos. 

 

Stih 2: Veseliţi-vă întru Domnul şi vă bucuraţi, 

drepţilor. 

Veniţi toţi iubitorii de mucenici să 
lăudam pe purtătorul de chinuri 
Sfantul Alexandru, zicând: pe lauda 
Cartaginei. 

Stih 3: Vestiţi întru neamuri mărirea Lui, întru 

toate popoarele minunile Lui. 

Stih 4: Lumina a răsărit drepţilor, şi celor drepţi 

cu inima veselie. 

Stih 5: Întru pomenire veşnică va fi dreptul, de 

auzul rău nu se va teme. 

Stih 6: Fericiţi sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în 

vecii vecilor Te vor lăuda. 
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Slavă..., 

Slavă Ţie, Treime Sfântă, Părinte, 
Cuvinte şi Duhule Sfinte, zicând: slavă 
Ţie, Dumnezeule. 

Şi acum..., 

Bucură-te, cea plină de dar, Marie, 
Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine 
cu noi. 

Aliluia, aliluia, aliluia; slavă Ţie, Dumnezeule! 

(de 3 ori) 

Iar după ectenia mică, 

Sedealnă, glasul al 4-lea: 

Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif... 

Miratu-s-a ighemonul Tiberian, văzând 

întru tine răbdarea cea peste fire; 
primitu-te-au îngerii cu cununi 
împodobindu-te; ruşinatu-s-au demonii 
de a ta vitejie. Ca cei ce socoteau cu 
amăgire să te surpe au fost biruiţi şi 
căzuţi. S-au întărit credincioşii prin 
mărturisirea ta; Cel ce ai întărit pe 
acesta atunci luminează sufletele 
noastre. 

Slavă... aceeaşi, Şi acum... a Născătoarei: 

Spăimântatu-s-a Iosif, lucru mai presus 

de fire văzând, şi în minte a avut ploaia 
cea de pe lână, întru zămislirea ta cea 
fără de sămânţă, de Dumnezeu 
Născătoare, rugul cel nears în foc, toiagul 
lui Aaron cel ce a odrăslit; şi mărturisind 
logodnicul şi ocrotitorul tău, preoţilor a 
strigat: Fecioara naşte, şi după naştere 
iarăşi a rămas fecioară. 

Antifonul întâi al glasului 4. 

Prochimen, glasul 4: 

Tăria mea şi lauda mea este Domnul 
şi mi-a fost mie spre mântuire. 

Stih: Veseli-se-va cel drept de Domnul şi va 

nădăjdui întru El. 

Apoi: Toată suflarea... 

Evanghelia Sfântului, de la Luca (21,12-19) 

Marţi în săptămâna a 29-a după Rusalii-

aceeaşi cu cea de la Utrenia Sfântului 

Gheorghe. 

P s a l m u l  50 

Slavă.., glas 2: 

Pentru rugăciunile Mucenicului Tău 
Alexandru, Milostive, curăţeşte 
mulţimea greşelilor noastre. 

Şi acum..., 

Pentru rugăciunile Născătoarei de 
Dumnezeu, Milostive, curăţeşte 
mulţimea greşelilor noastre. 

Stihiră, glas 6 : 

Sfinte Mucenice Alexandru, în tot 

pământul a ieşit vestirea chinurilor tale, 
pentru aceasta în ceruri ai aflat plata 
ostenelilor tale; taberele diavoleşti le-ai 
pierdut, cetele îngereşti le-ai ajuns, a 
căror viaţă fără prihană ai urmat; 
îndrăznire având către Hristos 
Dumnezeu, cere pace sufletelor noastre. 

 

 

CANONUL 

 al cărui acrostih este: 

“ La racla moaştelor tale cad şi 
ajutorul tău caut! “ 

Cântarea 1 

glasul al 4-lea: 

Irmos: Deschide-voi gura mea... 

Lumii ivindu-te nou mucenic, fericite 

Alexandru, mai pe urmă te-ai arătat. 
Pentru aceea dă-mi cuvânt cu harul tău, 
ca să laud după vrednicie nevoinţele 
tale. 

Ai văzut ceata cea cinstită a mucenicilor, 
stând înaintea divanului, cu ochii cei 
înţelegători chemându-te pe tine, 
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Alexandru, cu bucurie, care cu asemenea 
cununi te-au împodobit. 

Ruşinat desăvârşit fiind el, a încetat 
îndrăznirea tiranilor, cu oştirea cea întru 
tot minunată, a stării tale împotrivă, cele 
de biruinţă ai luat, asupra firii lui. 

Slavă... 

Alexandru, îmbrăcându-te în platoşa 
credinţei pentru mărturisire, şi punând 
coiful darului cel luminat, şi cu limba 
cinstitelor şi dumnezeieştilor cuvinte, ca 
şi cu o sabie ai tăiat cu cuvintele pe 
ighemon. 

Şi acum... a Născătoarei: 

Ceea ce a văzut Daniil, muntele cel înalt 
şi piatra care s-a tăiat fără de mână din 
munte, pe tine mai înainte te-a închipuit, 
Născătoare de Dumnezeu, că fără de 
bărbat ai născut nouă pe Emanuel. 

 

Cântarea a 3-a: 

Irmos: Pe ai tăi cântăreţi... 

Lamuritu-te-ai prin chinuri ca aurul în 

ulcea, mucenice mărite, şi jertfa te-ai 
adus Cuvântului cel adevărat şi 
împăratului puterilor, că în locul focului 
cel din altar, cu sabia ai fost zdrumicat. 

Atotputernice Stăpâne cel dintâi şi 
Doamne, nu s-au săturat evreii cei fără 
de lege, şi de prooroci ucigaşi. Ci şi acest 
mucenic fiind tras fără de milă, de slugile 
cele necredincioase, alergând l-au 
junghiat. 

Măslin roditor în casa Dumnezeului 
celui viu, acum s-a arătat racla moaştelor 
tale, din care luăm vindecări de multe 
feluri de neputinţe, care prin tine s-au 
îmbogăţit, şi cu minunile tale s-au 
înfrumuseţat. 

Slavă... 

O, laţuri tindea tiranul cu cuvinte 
amăgitoare către vânarea mucenicului 
cel preaînţelept, iar el striga către 
dânsul: Părăseşte-ţi mulţimea 

minciunilor, că eu făpturii nu mă voi 
închina, ci numai Făcătorului. 

Şi acum..., a Născătoarei: 

A zis dumnezeiescul Iezechil: şi va fi uşa 
încuiată. Şi aceasta întru tine s-a plinit, 
stăpână, ca întru tine S-a sălăşluit în chip 
de negrăit Cuvântul Părintelui, şi dintru 
tine născându-Se, purtător de trup S-a 
arătat lumii, întru amândouă păzindu-te. 

 

Sedealna sfântului, glasul al 8-lea: 

Podobie: Pe înţelepciunea şi Cuvântul... 

Râvnitor ai fost înţelepciunii, care este 

comoara bunătăţilor, din care ai şi gustat 

dumnezeiasca cunoştinţă. Drept aceea 

spre cele trecătoare fiind silit, către 

lupte cu nevoinţă ai stat, răni 

muceniceşti luând, trupului zdrobire şi 

vărsare de sânge, şi acum petreci întru 

lumina cea negrăită cu mucenicii. Pentru 

aceea strigăm ţie: Roagă-te lui Hristos 

Dumnezeu, iertare de păcate să 

dăruiască celor ce cu credinţă se închină 

sfintelor tale moaşte (de două ori). 

Slavă... Şi acum...,  a Născătoarei: 

Gândesc la judecată şi mă tem, de 

întrebarea cea înfricoşătoare mă 

cutremur, de răspunsul Judecătorului 

mă spăimântez, şi mă îngrozesc de chin 

şi de durerea focului, de întunericul 

tartarului şi de scrâşnirea dinţilor, de 

viermele cel neadormit. Vai mie, ce voi 

face când se vor pune scaunele şi cărţile 

se vor deschide şi faptele se vor vădi? 

Atunci, stăpână, ajutătoare mie să-mi fii 

şi folositoare prea fierbinte, că pe tine te 

am nădejde eu netrebnicul robul tău. 

 

Cântarea a 4-a: 

Irmos: Cel ce şade în slavă... 

Sufletul cel tare al mucenicului, degrabă 

pornit fiind cu meşteşugirile vrăjmaşului 
să-l prefacă, undiţă înşelătoare era limba 
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lui. Dar în zadar s-a ostenit, că mucenicul 
striga cu bucurie: Slavă puterii Tale, 
Doamne. 

Trecătoarele făgăduinţe şi multele tale 
cuvinte, pe care nebuneşte mi le spui, ce-
mi sunt mie? - striga Alexandru către 
chinuitor. Acestea toate mai amare decât 
fierea sunt pentru mine - cu dulceaţă 
zicea, strigând: Slavă puterii Tale, 
Doamne. 

Eresurile idolatre le-ai zdrobit şi te-ai 
aprins minunat de dragostea cea 
dumnezeiască a Domnului; pentru aceea 
ai răbdat focul bătăilor celor amare şi pe 
zeii celor fără de Dumnezeu i-ai zdrobit, 
şi ai răcorit sufletele credincioşilor, 
strigând: Slavă puterii Tale, Doamne. 

Slavă... 

La foc închinătorule, nicidecum nu te voi 
asculta când mă atragi tu către pieire - 
grăia Alexandru; ci mai vârtos cu 
nevoinţe voi muri pentru Cel ce a murit 
pentru mine, şi cu mucenicii luminat 
strig: Slavă puterii Tale, Doamne. 

Şi acum..., a Născătoarei: 

O, de demult închipuit-a călătoria lui 
Israel prin Marea Roşie, naşterea ta cea 
fără de bărbat, împărăteasa tuturor. Că 
precum acela atunci a trecut neudat, aşa 
şi Hristos din preacurat sângele tău S-a 
născut, Fecioară. 

 

Cântarea a 5-a: 

Irmos: Spăimântatu-s-au toate... 

Rău slăbit-au chinuitorii a bate 

cărnurile sfântului, ostenit-a şi tiranul 
cercând să afle chinuri, iar mucenicul 
vitejeşte rabdă, împodobit fiind cu rănile 
pe care le luase pentru dragostea 
Domnului său. 

Tare înfricoşătoare şi slăvită este 
suferinţa ta pentru Hristos, de care s-au 
minunat neamurile care se aflau 
privindu-te, şi ţi-au lăudat răbdarea; iar 
impăratul s-a ruşinat împreună cu 
ighemonul, îmbrăcându-se cu ruşine. 

Alexandru, mărite, împrejur sta 
mulţime, privind ceea ce se întâmplă, şi 
tiranul şedea de faţă nădăjduind să te 
dobândească. Dar a greşit nebunul în 
deşert trudindu-se să înfricoşeze pe cel 
neîngrozit, şi în zadar bătând diamantul. 

Slavă... 

La vederea înşelăciunii şi mândriei lor, 
dumnezeiescul Alexandru batjocorit-a 
nebuneasca poruncă a impăratului celui 
rău credincios, zicând: Nu mă voi închina 
soarelui, care e făptură, ci mai ales lui 
Dumnezeu, Celui ce a zidit pe oameni cu 
mâna. 

Şi acum..., a Născătoarei: 

Era sus Cel pururea de o fiinţă cu Tatăl şi 
Dumnezeu, Dumnezeu-Cuvântul, iar cu 
noi Dumnezeu şi om, Născătoare de 
Dumnezeu, prin tine pogorându-Se către 
a noastră smerenie, ne-a izbăvit de 
blestemul strămoşesc; că pe tine scară 
cerească te-a văzut patriarhul Iacov. 

 

Cântarea a 6-a: 

Irmos: Înţelepţii de Dumnezeu... 

Cu totul mă dau ţie, de Dumnezeu 

fericite Alexandru, ca să te câştig pe tine 
părtinitor către Stăpânul, Cel ce mă 
poate mântui de toată primejdia. Căci El 
este pricinuitorul dumnezeieştii 
mântuiri. 

Asemănatu-sa mintea ta cea curate cu 
ochiului heruvimilor , că jos vitejeşte ai 
răbdat chinuri şi sus ai vegheat 
Stăpânului, Care ţi-a trimis ţie cunună de 
biruinţă. 

Dar au săltat atunci luminat cetele 
mucenicilor, văzând îndrăznirea ta, şi 
împreună cu îngerii privind, în chip 
nevăzut te întăreau la luptă. 

Slavă... 

Sabia cea de fier podoabă de aur a 
socotit-o Alexandru, mucenicul cel ales, 
şi împroşcările cu pietre cele de la 
pagâni, trepte de mergere către cer. 
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Şi acum..., a Născătoarei: 

Închipuire luând de lâna cea plină de 
rouă a lui Ghedeon, mai înainte a vestit 
minunea ta, ca s-a pogorât ca ploaia pe 
lână, Născătoare de Dumnezeu, unul din 
Treime în pântecele tău întrupându-Se. 

 

CONDAC, 

 glasul al 2-lea: 

Podobie: Căutând cele de sus... 

Tăind tăria înşelăciunii cu împotrivirea 
ta, şi luând cununa biruinţei prin 
nevoinţa ta, te veseleşti împreună cu 
îngerii, mărite Alexandru, cel cu nume de 
biruinţă, împreună cu dânşii neîncetat 
rugându-te lui Hristos Dumnezeu pentru 
noi toţi. 

ICOS 

Dându-mi cunoştinţa sufletului meu, 

curăţeşte-mi mintea şi mă arată lucrător 

poruncilor Tale, Mântuitorule, ca să pot 

birui pornirile cele multe ale patimilor 

mele, şi să câştig darul cel de biruinţă al 

nestricăciunii, prin rugăciunile 

viteazului tău purtător de chinuri 

Alexandru, Iubitorule de oameni. Căci el 

ne-a chemat pe noi la pomenirea sa, 

rugându-se neîncetat pentru noi toţi. 

 

SINAXAR 

-În această lună, în ziua a douazeci 

şi cincea, pomenirea Sfântului noului 

Mucenic ALEXANDRU Romanul din 

Drizipara (Tracia), săvârşit prin sabie la 

anul 305. 

Acest sfănt a trăit pe vremea împăratului 

Maximian şi a ighemonului Tiberian din 

cetatea Cartagena. Fiind el silit să 

jertfească idolilor, a refuzat aceasta, 

defăimând cu multe cuvinte aspre pe 

ighemon. Pentru care a fost chinuit mult 

şi apoi dus la Cartagina unde a fost 

chinuit din nou. Ajungând în cele din 

urmã în Tracia, i s-a tăiat capul şi aşa a 

luat cununa muceniciei. 

Tot în această zi, pomenirea: 

 Sf. Ier. TARASIE, arhiep. 

Constantinopolului, ce a luptat contra 

eresului ce se ridicase impotriva Sf. 

Icoane(n.370- 806). 

Sf. Sf. Mc. RIGHIN, episcopul 

Scopelor(362). 

Sf. Mc. IPATIE, egumenul Mănăstirii 

lui Rufie (Frigia) in vremea lui 

Arcadie(446). 

Sf. Mc. ANTONIE, care prin foc s-a 

săvârşit. 

Sf. Cuv. TEODOR cel nebun pentru 

Hristos. 

Sf. Sf. Mc. MARCEL ep. Apamiei 

Ciprului, care prin sabie s-a săvârşit. 

Sf. Cuv. PAFNUTIE Chefalas (Egipt, 

sec. IV) cel care l-a descoperit in pustie 

pe Sf. Onufrie cel Mare. 

Sfânta CONSTANTA, fiica 

imparatului Constantin cel Mare(354). 

Sf. Cuv. ETHELBERT rege al 

Kentului, primul rege creştin al Angliei 

(n.560 – 616) 

Sfânta Cuv. WALBURGA din Anglia, 
fiica regelui Sf. Richard(779) şi sora Sf. 
Willibald şi a Sf. Winwbald. 

Sf. Cuv. ERASM din Chefala. 

Sf. Sf. N. Mc. LEON ( Korobezuk) 
preotul din Laskov (Rusia). 

Şi tot în această zi, pomenirea Sf. 
Mc. POLICARP. 

 

Pentru rugăciunile purtătorilor Tăi de 
chinuri si ale cuviosilor, Dumnezeule, 
miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. 

Amin. 
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Cântarea a 7-a: 

Irmos: N-au slujit făpturii... 

Aducandu-ţi-se ţie chinuri, vrednicule 

de minune, ca nişte săgetături 
copilăreşti le-ai socotit, cântând cu 
bucurie: Cel ce eşti prealăudat, Doamne 
Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti 
cuvântat. 

Jertfă deplină şi bine primită te-ai adus 
pe tine, Mucenice nebiruite, şi jertfire 
întreagă de bun miros te-ai făcut 
Stăpânului tău, Cel ce S-a răstignit 
pentru noi, cu veselie lăudându-L. 

Unire cu Hristos Dumnezeu vrând, 
strigai, mucenic al Lui prea adevărat 
făcândute, căci ai socotint chinurile, flori 
cu bun miros şi vărsarea sângelui, 
scăldătoare a Botezului. 

Slavă... 

Te-ai aprins minunat de dragostea cea 
dumnezeiască a Domnului; pentru aceea 
ai răbdat focul bătăilor celor amare şi pe 
zeii celor fără de Dumnezeu i-ai zdrobit, 
şi ai răcorit sufletele credincioşilor, 
preafericite. 

Şi acum..., a Născătoarei: 

O, limba cea ritoricească a rămas fără de 
glas şi nemişcată, văzându-te pe tine 
ceea ce eşti plină de har, că nu poate 
spune zămislirea cea de negrăit a 
naşterii tale celei necuprinse. 

 

Cântarea a 8-a: 

Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi... 

Risipind taberele vrăjmaşului ca un 

viteaz dumnezeiesc te-ai nevoit şi după 
vrednicie ai primit cununa biruinţei 
celei neveştejite, din dreapta cea 
purtătoare de viaţă, înaintea căreia stai 
acum. 

Ucenic al Domnului văzându-te, 
împăraţii pe tine te-au fericit, arhiereii 
te-au binecuvântat, auzind de a ta 
vitejească răbdare, şi către Hristos 
mijlocitor câştigându-te pe tine, şi acum 

venind, se închina cinstitelor tale 
moaşte. 

Lacomul şarpe, cel netrupesc, a fost 
prins şi ţinut de tine şi până în sfârşit 
surpat, prin răbdarea trupului tău, şi 
tăria lui şi tirania cea cumplită o a stins 
Hristos, Cel ce S-a îmbrăcat în trup. 

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul 

Duh, Domnul. 

Te-ai mutat către veşnicele locaşuri, cu 
rănile lui Hristos, lăudându-te, cu haina 
mohorâtă fiind îmbrăcat, mucenice, pe 
care o ai vopsit din sângele tău, şi 
împăratului puterilor te arăţi, dănţuind 
împreună cu mucenicii. 

Şi acum..., a Născătoarei: 

A fost trimis de demult lui Isaia cărbune, 
care, fiind scos cu cleştele de serafim, s-a 
atins de dânsul, şi păcatele i-a iertat; iar 
cleştele tu eşti, Fecioară, care ai purtat 
Cărbunele cel dumnezeiesc, întru 
iertarea păcatelor omeneşti. 

 

Cântarea a 9-a: 

Irmos: Tot neamul pământesc... 

Uimitor ostaş adevărat al mărturisirii 

lui Hristos ai fost, Alexandru, şi pierzător 
vicleşugului celor fără de Dumnezeu; 
pentru aceea şi acum cu rugăciunile tale 
pierde semeţia păgânească, supunând-o 
sub picioarele poporului nostru 
dreptcredincios. 

Carnea sfântului tău trup, fiind 
zdrumicată şi vărsarea sângelui tău, 
îngrozirile ce veneau asupra ta nu te-au 
supus. Drept aceea cu puterea ta 
ruşinează pe cei ce se scoală asupra 
noastră, şi biruitor arată pe poporul 
nostru. 

Arcul păgânilor sfărâmându-l, 
nebiruitule ostaş, al celor ce se pornesc 
cu nedreptate asupra moştenirii tale, pe 
care iubind-o ţi-ai ales-o ţie, şi întăreşte 
pe poporul nostru, ca şi noi cu linişte şi 
cu pace să petrecem. 
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Slavă... 

Unimea Dumnezeirii cea întreit 
numărată, Care se uneşte într-una şi 
aceeaşi fire, cu bucurie o ai propovăduit, 
pururea pomenite; şi, nevoindu-te foarte 
tare, ai stricat înşelăciunea zeilor celor 
mulţi, vrednicule de laudă. 

Şi acum..., a Născătoarei: 

Toţi proorocii în multe chipuri L-au 
vestit, prin tine, Născătoare de 
Dumnezeu, am văzut pe Dumnezeu cel 
desăvârşit, Care S-a întrupat pentru noi 
şi a mântuit pe oameni de blestemul 
strămoşesc, roagă-L ca şi noi cu 
rugăciunile tale să scăpăm de veşnica 
gheenă. 

L U M I N Â N D A  

Luminânda sfântului mucenic, 

 glasul al 3-lea: 

Podobie: Cercetatu-ne-a pe noi, de sus... 

Aprinzându-te de râvna celor cereşti, 

Ioane sfinte mucenice, şi cele pământeşti 
lepădându-le, pe cei ce te-au robit ai 
biruit cu putere de sus. Şi la ceruri prin 
moarte te-ai mutat; şi împreună cu 
îngerii te veseleşti. 

Slavă... Şi acum... a Născătoarei: 

Ceea ce ai purtat Lumina cea neapusă, 
pururea Fecioară, Care luminează pe cei 
ce şed întru întunericul vicleşugului 
neştiinţei, luminează-ne şi pe noi 
păcătoşii, cu lumina Fiului tău. 

 

 

L A  L A U D E 

Stihirile sfântului mucenic 4, 

glasul 1. 

Podobie: Prealăudaţilor mucenici... 

Mucenicul cel minunat al lui Hristos, 

Alexandru, ne cheamă pe noi astăzi, să 
săvârşim cinstită pomenirea lui cea de 

peste an. Pentru aceasta, adunându-ne 
cu grăbire, să-l lăudăm ca pe un plăcut al 
Domnului; că mult s-a nevoit şi a pătimit, 
pentru paza curăţiei, şi pentru 
mărturisirea credinţei. 

Astăzi îngerii lui Dumnezeu luminat 
dănţuiesc în ceruri, şi împreună cu noi 
nevăzut prăznuiesc pomenirea 
pătimirilor tale, sfinte noule mucenic 
Alexandru. Pentru aceasta, roagă-te 
împreună cu ei, lui Dumnezeu, să 
izbăvească pe cei ce cu dragoste se 
închina icoanei cinstitului tău chip, şi cu 
credinţă sărută sfintele tale moaşte, 
purtătorule de chinuri. 

Asemenea s-a făcut mucenicilor, în anii 
cei de pe urmă, mucenicul cel de bun 
neam, că aprinzându-se cu râvna 
sufletului cel iubitor de Dumnezeu, cu 
patimile sale a câştigat slava cea prea 
bogată, şi lui Hristos se roagă să 
dăruiască sufletelor noastre pace şi 
mare milă. 

Alta, glasul al 2-lea: 

Podobie: Când de pe lemn... 

Cu puterea lui Hristos întărindu-te, 
toată desfătarea vieţii de cele de jos 
râvnitoare ai trecut-o cu vederea. Şi pe 
drumul chinuirii ai călătorit bucurându-
te, şi a tiranilor cruzime cu bărbăţie 
biruind, cununa biruinţei ai primit de la 
singurul Dumnezeu. Către Acela acum 
stând de faţă, purtătorule de chinuri, 
adu-ţi aminte, Alexandru, de cei ce cu 
credinţă săvârşesc pomenirea ta. 

 

Slavă..., glasul al 5-lea: 

Veniţi, iubitorilor de praznic, să fericim 

pe Sfântul Mucenic Alexandru şi să 

mărim luptele lui cele pentru fapta bună. 

Că el, fericitul, nu a avut milă de vasul lui 

cel de lut, ci l-a chinuit cu multe feluri de 

bătăi; pălmuiri şi scuipări a răbdat, 

ispite şi moarte mucenicească a suferit 

de la cel ce l-a chinuit. Pentru aceasta 

acum, sălăşluindu-se în ceruri cu 

mucenicii, împreună se roagă Domnului 

să mântuiască sufletele noastre. 
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Şi acum..., a Născătoarei, glasul al 3-lea: 

Fericimu-te pe tine, de Dumnezeu 
Născătoare Fecioară, şi te mărim după 
cuviinţă pe tine, cetatea cea neclintită, 
zidul cel nesurpat, folositoarea cea tare 
şi scăparea sufletelor noastre. 

Doxologia mare, ecteniile şi otpustul. 

Ceasul I, şi otpustul cel desăvârşit. 

 

 

 

L A  L I T U R G H I E 

Prochimen, glasul al 4-lea: Prin sfinţii care 

sunt pe pământul Lui...  

Stih: Văzut-am pe Domnul înaintea mea 

pururea, că de-a dreapta mea este, ca să 

nu mă clatin.  

 

Apostolul din Epistola către Romani 

(VIII, 28-39): 

Fraţilor, ştim că Dumnezeu toate le 

lucrează spre binele celor ce îl iubesc pe 

El...  (vezi-l la 2 septembrie).  

 

glasul al 4-lea 

Aliluia 

Stih: Dreptul ca finicul va înflori si ca 

cedrul cel din Liban se va inmulti. 

 

Evanghelia de la Luca (XXI, 12-19): 

Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Oamenii îşi 

vor pune mâinile pe voi şi vă vor 

prigoni...  

(caut-o la 23 aprilie, Evanghelia de la 

Utrenie). 

 

CHINONICUL 

Întru pomenire veşnică va fi dreptul, 

de auzul rău nu se va teme. 

 

SFâRŞIT ŞI LUI DUMNEZEU SLAVă! 

 

Cugetare: 

Precum se bucură străinii văzându-şi 

ţara, 

Şi cei ce călătoresc pe mare văzând 

limanul, 

Precum se veselesc, văzând câştigul, 

vânzătorii, 

Aşa, văzând sfârşitul cărţii, scriitorii. 

 

 


