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Любeзнэйшіи во хrтЁ, nц7ы2, брaтіе и3 сєстры2, ѓще (њ)п0льзуетесz плод0мъ 
сегw2 моегw2 ўб0гагw трудA, молю2 вaсъ: во с™hхъ свои1хъ мlтвахъ помzни1те и3 
моегw2 ўс0пшаго nтцA ґлеxaндра. 

Помzни1те, прeжде всёхъ, и3 бlженнопочи1вшаго кЂръ нікоди1ма (руснaка), 
митрополjта хaрьковскагw и3 богодух0вскагw, сотв0ршаго сію2 слyжбу с™0му м§нику 
ґлеxaндру ри1мскому, ћкоже и3 мнHгіz и3ны6z. 

Вaшъ во хrтЁ, брaтъ Зорaстъ.



 
Мцcа мaіа въ Gi-й дeнь. 

[и3 мцcа феvруaріа въ к7є-й дeнь.] 

Пaмzть с™aгw м§ника ґлеxaндра ри1мскагw.*1 
[Творeніе кЂръ нікоди1ма (руснaка), 

митрополjта хaрьковскагw и3 богодух0вскагw.] 

На вели1цэй вечeрни. 
Стіхосл0вимъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ. 

На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, на }:  
[прaздника G, и3] с™aгw, [на є7], глaсъ в7. 

Поd: Кjими похвaльными: 

ріиди1те вси2 бGолюби1віи лю1діе, * t вост0ка и3 зaпада, сёвера и3 ю4га, 
* люб0вію хrт0вою совокyпльшесz, * вёрнаго в0ина хrт0ва 

ґлеxaндра пёсньми дух0вными достохвaльнэ воспои1мъ, * є3гHже 
страдaніzми*2 цRковь хrт0ва, * ћкw багрzни1цею цrкою, кр0вію є3гw2 
ўкраси1сz: * ѓгнца б9іz, смeрти и3 ѓда низложи1телz, * всемY р0ду чlвёчу 
возвэщaетъ, * да познaемъ животворsщую си1лу любвE є3гw2, * є4юже во 
є3диномhсліи вёры ўтверди1мсz, * њсновaніе цRкве хrт0вы бlгочcтнw 
созидaюще.                                                  [Двaжды.]*3 

                                                            
1* Текст полијелејне службе св. мученику Александру Римском, састављене митрополитом Харковским и 

Богодуховским Никодимом (Руснаком) (18. априла 1921. + 15. септембра 2011. г.) у јуну 1989. године, на захтев 

Свештеног Синода РПЦ МП, као одговор на молбу православних хришћана из Италије, чији је парохијски 

храм био освећен у част овог светог, доносимо према издању: Никодим (Руснак), митр. „Сборник служб и 

акафистов“, Харьков: Прапор, 1996. год. стр. 211-222, објављен на LiveJournal-у Уставные заметки, где су при 

изчитавању текста у њему исправљене многе (штампарске) грешке, а од нас је допуњен новонаписаним 

Литијским стихирама, пренешен из тзв. гражданског у цсл шрифт, и подвргнут додатној граматичкој 

(привођење нормама савремене руске редакције црквенословенског језика) и другој редакцији. 
2* или: страдaньми. 
3* видети напомену бр. 57 уз 4. Хвалитну стихиру. 
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гGле земнhй и3 чlвёче нбcный+ * бGолюби1вый в0ине ґлеxaндре+ * 
сподви1жниче хrт0въ и3 с™hz цRкве є3гw2 преди1вный сострои1телю+ * 

кaкw воспоeмъ п0двиги чcтнhхъ страдaній твои1хъ: * четверочaстнw бо на 
к0лэхъ растерзaемь * и3 ногтьми2 желёзными по тёлу стрyжемь,*4 * 
ћкw ґдамaнтъ твердёйшій * си1лою вёры всsку лeсть јдwльскую попрaлъ 
є3си2: * бlгочcтіе вёры є3ђльскіz кр0вію своeю њрошaz+ * въ с®цaхъ 
вёрныхъ насади1лъ+ * и3 тaкw мн0зэхъ ко гDу привeлъ є3си2, * служeніе 
дeмwнскагw нечeстіz въ мjрэ посрами1въ, * да цrтвуетъ хrт0съ въ с®цaхъ 
нaшихъ во вёки. 

zзвлsеми с®цaми и3 восперsеми люб0вію * ви1дzще+ кaкw возлюби2 
гDь души2 твоеS добр0ту+ * ѓгGлwмъ собесёдниче ґлеxaндре+ * є3гдA 

послA ѓгGла своегw2 да возвэсти1тъ теб¨+ * ћкw бGолю1біе и3збрa тz на 
п0двигъ м§ническагw и3сповёданіz * во ўтверждeніе цRкве с™hz своеS, * 
и3 во сп7сeніе всёхъ людeй+ * въ нeйже и3 мы2 хrтA, б9ію си1лу и3 б9ію 
премdрость познaхомъ+ * ди1внw во с™hхъ свои1хъ почивaющаго+ * съ 
ни1миже м0лишисz+ всебlжeнне, * да сhнове свёта превёчнагw бyдемъ * и3 
вни1демъ въ рaдость гDа любвE бжcтвенныz. 

кw жени1хъ цRк0вный+ за хrтA сн7а б9іz ќзами свsзанъ+ * t 
ри1ма до вyзантjи мучи1тєли влек0мый+ * грaды и3 вє1си на пи1ръ 

вёры хrт0вы призывaлъ є3си2+ * м§ниче ґлеxaндре непобэди1мый+ * си1це бо 
ч†дъ цRкве вселeнскіz+ во є3ди1нствэ вёры њслaбленныхъ, * си1лою любвE 
хrт0вы свzзyеши+ * да всепрощeніемъ дрyгъ дрyга њб8и1мемъ, * цRковь 
с™yю+ въ ћзвахъ нестроeній кровоточaщую+ * въ ти1хое и3 безмzтeжное 
бlгостоsніе приведeмъ, * и3 ко двухтысzщелётію торжествA є3S 
братолю1біе њс™и1мъ+ * и3 си1це бGу споспёшствующу мjра њсновaніе 
бlгочcтнw ўтверди1мъ.                                    Слaва+ глaсъ }: 

нeсь страд†ніz стrтотeрпца хrт0ва * ко всBмъ бGолюби6вымъ 
лю1демъ вост0ка и3 зaпада вопію1тъ9 * пріиди1те вси2+ люб0вію хrт0вою 

ўsзвленніи+ * бGоувёнчанна в0ина ґлеxaндра во lалмёхъ и3 пёснехъ 
прослaвимъ9 * сeй бо ди1внw въ ли1цэхъ мyчєникъ с™hхъ вкyпэ съ 
                                                           
4* у изворнику: стрyженъ. 
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мaтерію своeю пjменіею * ў пrт0ла цRS слaвы предстои1тъ: * є4йже ѓгGлъ 
гDень возвэсти2+ * да+ ћкоже пречcтаz бGом™рь во страдaніихъ сн7у своемY 
на голг0fэ+ * сострaждущи спутешeствуетъ и3 погребeтъ тёло є3гw2+ * 
хrтY люб0вію спогрeбшасz+ * во є4же кyпнw съ ни1мъ м0литсz ко гDу * њ 
торжеств¨ цRкве земнhz+ њ братолю1біи въ нар0дэхъ мjра * и3 њ сп7сeніи 
дyшъ нaшихъ.      И# нhнэ+ [прaздника. И#ли29] бGор0диченъ, [глaсъ т0йже]: 

оди1вшійсz соприсносyщенъ бGу и3 nц7Y, * бGъ сл0во+ бцdе+ * бGъ 
чlвёкъ тоб0ю сни1де къ нaшему смирeнію+ * свобождaz ны2 клsтвы 

прak§єскіz9 * тебe бо ви1дэ їaкwвъ лёствицу+ * до нб7съ досzзaющу[ю],*5 
* блгcвS бGа+ * ґрхaгGлъ же гавріи1лъ+ ўди1вльсz+ вопіsше ти2+ бцdе9 * 
недоумэвaю и3 ўжасaюсz+ тёмже ћкw повелёнъ бhхъ+ вопію1 ти: * 
рaдуйсz+ блгdтнаz+ гDь съ тоб0ю. * мh же+ недост0йніи+ велеглaснw 
вопіeмъ9 * тh же+ чcтаz+ красyйсz+ бцdе+ * њ востaніи ржcтвA твоегw2+ * въ 
нeмъ же цRковь с™az+ ѓдовыми враты6 непобэди1ма+ * въ п0двизэ 
стrтотeрпцєвъ хrт0выхъ ликовствyетъ во вёки. 

[И#ли2 бGор0диченъ догмaтікъ, глaсъ т0йже9 

Rь нбcный за чlвэколю1біе на земли2 kви1сz+ * и3 съ чlвBки поживE9 * 
t дв7ы бо чcтыz пл0ть пріeмый+ * и3 и3зъ неS прошeдый съ 

воспріsтіемъ9 * є3ди1нъ є4сть сн7ъ+ сугyбъ є3стеств0мъ+ * но не v3постaсію. * 
тёмже совершeнна того2 бGа+ * и3 совершeнна чlвёка вои1стинну 
проповёдающе+ * и3сповёдуемъ хrтA бGа нaшего9 * є3г0же моли2+ м™и 
безневёстнаz+ * поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.] 

[Вх0дъ. Прокjменъ днE+ и3 чтє1ніz три2 м§нику. 

Пр bр0чества и3сaіина чтeніе [главA м7г]. 

aкw гlг0летъ гDь9 вси2 kзhцы собрaшасz вкyпэ+ и3 соберyтсz 
кнsзи t ни1хъ. кто2 возвэсти1тъ сі• въ ни1хъ+ и3ли2 ±же t 
начaла+ кто2 слы6шана сотвори1тъ вaмъ: да приведyтъ 

свидётєли сво•+ и3 њправдsтсz+ и3 да ўслhшатъ+ и3 да рекyтъ и4стину. 
бyдите ми2 свидётєли+ и3 ѓзъ свидётель+ гlг0летъ гDь бGъ+ и3 џтрокъ 
                                                           
5* у изворнику: досzзyющу. 
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є3гHже и3збрaхъ+ да познaете и3 вёруете ми2+ и3 разумёете+ ћкw ѓзъ є4смь9 
прeжде менE не бhсть и4нъ бGъ+ и3 по мн¨ не бyдетъ. Ѓзъ є4смь бGъ+ и3 
нёсть рaзвэ менE сп7сazй. ѓзъ возвэсти1хъ+ и3 сп7с0хъ+ ўничижи1хъ+ и3 не 
б¨ въ вaсъ чyждій. Вы2 мн¨ свидётєли+ и3 ѓзъ гDь бGъ+ и3 є3щE t начaла 
ѓзъ є4смь9 и3 нёсть t рyкъ мои1хъ и3збавлszй. сотворю2+ и3 кто2 tврати1тъ 
то2: си1це гlг0летъ гDь бGъ+ и3збавлszй вaсъ с™hй ї}левъ. 

Премdрости соломHновы чтeніе [главA G]. 

рв dныхъ дyшы въ руц¨ б9іей+ и3 не прик0снетсz и4хъ мyка. 
Непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти+ и3 вмэни1сz 
њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ. И# є4же t нaсъ шeствіе сокрушeніе+ nни1 

же сyть въ ми1рэ. И$бо предъ лицeмъ чlвёческимъ ѓще и3 мyку пріи1мутъ+ 
ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено. И# вмaлэ накaзани бhвше+ вели1кими 
бlгодётельствовани бyдутъ+ ћкw бGъ и3скуси2 |+ и3 њбрёте и5хъ достHйны 
себ¨. ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ+ и3 ћкw всепл0діе жeртвенное 
пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и4хъ возсіsютъ9 и3 ћкw и4скры по 
стeблію потекyтъ9 Сyдzтъ kзhкwмъ+ и3 њбладaютъ людьми2+ и3 воцRи1тсz 
гDь въ ни1хъ во вёки. Надёющіисz нaнь разумёютъ и4стину+ и3 вёрніи въ 
любви2 пребyдутъ є3мY9 Ћкw блгdть и3 млcть въ прп dбныхъ є3гw 2+ и3 
посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2. 

Премdрости соломHновы чтeніе [главA д7]. 

рв dникъ+ ѓще пости1гнетъ скончaтисz+ въ пок0и бyдетъ. Стaрость 
бо ч cтнA не многолётна+ нижE въ числ¨ лётъ и3считaетсz. 
Сэди1на же є4сть мyдрость чlвёкwмъ+ и3 в0зрастъ стaрости+ 

житіE несквeрное. Бlгоуг0денъ бGови бhвъ+ возлю1бленъ бhсть+ и3 живhй 
посред¨ грBшникъ престaвленъ бhсть. Восхищeнъ бhсть+ да не ѕл0ба 
и3змэни1тъ рaзума є3гw 2+ и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw 2. Рачeніе бо 
ѕл0бы помрачaетъ дHбраz+ и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ. 
Скончaвсz вмaлэ+ и3сп0лни лBта дHлга9 Ўг0дна бо б¨ гDви душA є3гw2. 
сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz. Лю1діе же ви1дэвше+ и3 не 
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разумёвше, нижE пол0жше въ помышлeніи таков0е: ћкw блг dть и3 мл cть 
въ прп dбныхъ є3гw 2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.] 

[На літjи: стіхи1ра хрaма, прaздника, и3 стіхи6ры с™aгw.  
[Новонапи6санны, зорaстwвы], глaсъ G: 

lгочcтіz всеoрyжіемъ њдёzвсz, * поб0рникъ kви1лсz є3си2 
хrтоимени6тымъ лю1демъ, * ґлеxaндре, стrтотeрпче великоимени1те: * 

и3 д0блественнымъ твои1мъ противостоsніемъ * kзhческое суемyдріе 
ўничт0живъ, * д0брэ п0двигъ на земли2 соверши1лъ є3си2.*6       [Глaсъ д7:] 

зhческагw безyмнагw велёніz, * м§ниче ґлеxaндре, пренебрeглъ є3си2: 
* и3 премyдръ вёрою хrт0вою, бGогlг0ливе, * пог†нскаz глумлє1ніz 

посрами1лъ є3си2: * б0дреннw претерпёвый разли6чнаz мучє1ніz, * хrтA 
и4стиннаго бGа на три1знищи и3сповёдалъ є3си2, * и3 томY дерзновeннw во 
слaвэ предстaлъ є3си2.                                           [Глaсъ є7:] 

0брое и3сповёданіе, м§ниче слaвне, * предъ безб0жными хrтY принeсъ: 
* kви1лсz є3си2 стrтотeрпецъ бGовэнчaнный, * во главY свою2 ўсёченъ 

бhвъ: * тёмъ и3 мздY трудHвъ свои1хъ воспріsлъ є3си2, * и3 лучaми 
страдaній свои1хъ, достохвaльне, * бGолёпнw вeсь мjръ њзари1лъ є3си2.  

Слaва, глaсъ ѕ7: 

ловeнское*7 прекрaсное прозzбeніе, * ри1мское воспитaніе и3 страдaніе: 
* вселeнныz [всеS] бlголёпное ўкрашeніе, * и3 хrтіaнъ [всёхъ] 

крёпкое ўтверждeніе: * бlговёрныхъ царeй [и3 цари1цахъ] тезоимени1тое 
њхранeніе, *  хrтолюби1вагw в0инства непребори1мое поможeніе: * на враги1 
же побёдное њдолёніе, * и3 t бGа вэнцeмъ слaвное ўвэнчaніе: * 
восхвaлимъ, вёрніи, пёсньми достод0лжными * ґлеxaндра стrтотeрпца 
д0блественнагw.      И# нhнэ, [прaздника. И#ли2:] бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 

ворeцъ и3 и3збaвитель м0й, * преч cтаz, хrт0съ гDь * и3зъ твои1хъ 
ложeснъ прошeдъ, * въ мS њболкjйсz, * пeрвыz клsтвы ґдaма 

свободи2. * тёмже ти2, всечcтаz, * ћкw б9іи м™ри же и3 дв7э, * вои1стинну 
                                                            
6* Литијске стихире састављене 4. маја 2015. г., а раније састављени Славник дорађен. 
7* неки сматрају да св. муч. Александар није био Словен, него Трачанин; у том случају певати: Fракjйское. 
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вопіeмъ нем0лчнw9 * рaдуйсz ѓгGльски+ * рaдуйсz вLчце+ * предстaтельство 
и3 покр0ве+ * и3 сп7сeніе дyшъ нaшихъ.] 

На стіх0внэ стіхи6ры+ глaсъ д7. 
Поd: Ћкw д0блz: 

гненнымъ страдaніемъ твои1мъ+ * бGомyдре м§ниче ґлеxaндре+ * 
прeлесть мучи1телеву пожeглъ є3си2+ * кaплzми кр0вными вёрныхъ 

с®цA струsми вёры напаsz, * цRкве с™hz ст0лпъ непоколeблемый 
показaлсz є3си2+ * безстрaстіемъ ўкрaшенъ+ хrтY бGу ўвёрившійсz: * 
є3г0же и3 њбрёлъ є3си2+ всехвaльне. 

Стjхъ9 Првdникъ+ ћкw фjніxъ+ процвэтeтъ: * ћкw кeдръ+ и4же въ 
лівaнэ+ ўмн0житсz.*8  

юб0вію хrт0вою разжигaемь+ * є4юже си1льна тS гDь сотвори29 * 
растерзaемь и3 стрyжемь*9 и3 мечeмъ скончавaемь+ * непрекл0ненъ 

пребhлъ є3си2+ ґлеxaндре м§ниче+ * на кaмени вёры дyшу твою2 
во(з)друзи1въ. * и3 сегw2 рaди ликHмъ с™ы6мъ причeлсz є3си2+ * свёта 
незаходи1магw сподоблsемь. 

Стjхъ9 Насаждeни въ домY гDни+ * во дв0рэхъ бGа нaшегw, 
процвэтyтъ.*10  

0чєсти в0инства земнaгw презрёвъ+ * в0инству нбcному сопричтeнъ 
бhлъ є3си2+ * ґдамaнте вёры ґлеxaндре+ * ќзы желBзныz и3 

темни1цу во грaдэ філjпповэ, * ћкw nмeты ц†рскіz пріeмь, * терпёніемъ 
кHзни тівeріана ѕлочести1вагw побэди1въ+ * вёры сладкозвyчнаz свирёль 
kви1лсz є3си2+ * хrтY люб0вію сподви1гшійсz.             Слaва+ глaсъ т0йже9 

ди1ну зарю2 тріmпостaсну сyщу+ * є3ди1но бжcтво2 и3 є3ди1но гDство 
возвэщaлъ є3си2+ * стrтотeрпче ґлеxaндре+ * лжеимeнніи б0зи 

сокруши1лъ, * и3 јдwльское суемyдріе низложи1лъ є3си2. * не престaй 
моли1тисz њ сп7сeніи мjра+ * пребжcтвенныz и3 несоздaнныz трbцы 
и3сповёдниче неустраши1мый.  
                                                           
8* Пс. 91,13. 
9* у изворнику: стрyженъ. 
10* Пс. 91,14. 
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И# нhнэ+ [прaздника. И#ли29] бGор0диченъ, [глaсъ т0йже: 

ри1зри на молє1ніz твои1хъ р†бъ+ всенепор0чнаz+ * ўтолsющи 
лю6таz на ны2 вост†ніz+ * всsкіz ск0рби нaсъ и3змэнsющи9 * тs 

бо є3ди1ну+ твeрдое и3 и3звёстное ўтверждeніе и4мамы9 * и3 твоE 
предстaтельство стzжaхомъ+ * да не постыди1мсz+ вLчце+ тS 
призывaющіи+ * потщи1сz на ўмолeніе+ * теб¨ вёрнw вопію1щихъ9 * 
рaдуйсz+ вLчце+ * всёхъ п0моще+ рaдосте и3 покр0ве+ * и3 сп7сeніе дyшъ 
нaшихъ.] 

[На блгcвeніи хлёбwвъ9] тропaрь+ глaсъ д7: 

§никъ тв0й+ гDи+ ґлеxaндръ+ * во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ 
нетлённый t тебE, бGа нaшегw9 * и3мёzй бо крёпость твою2+ 

мучи1телей низложи2+ * сокруши2 и3 дeмwнwвъ немощны6z дeрзwсти. * 
тогw2 мlтвами сп7си2 дyшы нaшz.                              [Двaжды.]       

И# Бцdе дв7о9 [Е#ди1ножды.] 

На у4трени. 

На БGъ, гDь: тропaрь м§нику, [глaсъ д79 
М§никъ тв0й+ гDи+ ґлеxaндръ9 [Двaжды.] 

Слaва+ и3 нhнэ+ [прaздника. 
И#ли29] бGор0диченъ+ [глaсъ т0йже: 

же t вёка ўтаeнное+ * и3 ѓгGлwмъ несвёдомое тaинство+ * тоб0ю+ 
бцdе+ сyщымъ на земли2 kви1сz бGъ+ * въ несли1тномъ соединeніи 

воплощaемь+ * и3 кrтъ в0лею нaсъ рaди воспріи1мь9 * и4мже воскRси1въ 
первоздaннаго+ * сп7сE t смeрти дyшы нaшz.] 

По №-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ+ глaсъ д7: 

тrтотeрпца днeсь ґлеxaндра бlгочcтнw совершaемъ прaзднество, 
* ўzзви1вшагwсz люб0вію и3 пожeршагwсz хrтY вёрою+ * во 

є4же непрестaннw моли1тисz гDу * даровaти ми1ръ и3 сп7сeніе душaмъ 
нaшымъ.                                                  [Двaжды.]  
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Слaва+ и3 нhнэ+ [прaздника. И#ли29] бGор0диченъ, [глaсъ т0йже]: 

ёствица kви1ласz є3си2 нбcнаz+ пречcтаz дв7о+ * є4юже сни1де къ нaмъ 
сл0во б9іе+ * всBмъ жи1знь дaрующее. * тs бо и4мамы грёшніи 

застyпницу ўсeрдную+ * во мн0зэхъ напaстехъ сyще, * тоб0ю при1снw 
и3збавлsеми. 

По в7-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ+ глaсъ №. 
Поd9 Ли1къ ѓгGльскій9 

рёпость дадE теб¨ гDь на п0двиги+ * є3гдA вэнцeмъ м§ническимъ 
возжелёлъ є3си2 ўкраси1тисz, * и3 хrтіaнина бhти себE и3сповёдалъ 

[є3си2], * во є4же м{ки тэлє1сныz д0блественнэ под8sти+ * чрезъ ѓгGла 
своегw2 возвэсти2 мaтери твоeй+ ґлеxaндре+ * да ўтэшaетъ тS въ си1хъ+ * 
во є4же не посрами1тисz цRкви с™ёй въ вёрности и3сповBдникъ свои1хъ+ * 
хrтY люб0вію спогрeбшихсz.                                    [Двaжды.]    

Слaва+ и3 нhнэ+ [прaздника. И#ли29] бGор0диченъ+ [глaсъ т0йже]9 

блeксz и3зъ тебE цRь и3 гDь въ багрzни1цу тэлeсную, * пр0йде вeсь 
красeнъ и3зъ ўтр0бы твоеS+ бцdе+ * и3 всю2 си1лу врaжію сокруши2, * и3 

побёду неwбори1мую всBмъ вBрнымъ даровA, * въ мlтвахъ на п0мощь 
тS призывaющихъ. 

[Полmелeй. Величaніе: 

еличaемъ тS * м§ниче с™hй ґлеxaндре, * и3 чтeмъ чтcн†z страд†ніz 
тво•+ * ±же за хrтA претерпёлъ є3си2. 

Pал0мъ и3збрaнный [м§никwмъ]: 

[Ли1къ №-й] БGъ нaмъ прибёжище и3 си1ла.*11 [Ли1къ в7-й] Пом0щникъ въ ск0рбехъ 
њбрётшихъ ны2 ѕэлw2:*12 [№] Сегw2 рaди не ўбои1мсz+ внегдA смущaетсz 
землS.*13 [в7] Б9е+ кто2 ўпод0битсz теб¨9 да не премолчи1ши+ нижE 
ўкроти1ши б9е.*14 [№] Ћкw сE врази2 твои2 возшумёша+ и3 ненави1дzщіи тS 
                                                           
11* Пс. 45,2а. 
12* Пс. 45,2б. 
13* Пс. 45,3а. 
14* Пс. 82,2. 
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воздвиг0ша главY:*15 [в7] На лю1ди тво• лукaвноваша в0лею+ и3 совэщaша на 
с™ы6z тво•.*16 [№] Положи1ша трyпіz рабHвъ твои1хъ брaшно пти1цамъ 
небє1снымъ9*17 [в7] ПлHти прп dбныхъ твои1хъ ѕвэрє1мъ зємнhмъ.*18 [№] 

Проліsша кр0вь и4хъ ћкw в0ду.*19 [в7] Ћкw тебE рaди ўмерщвлsеми є3смы2 
вeсь дeнь.*20 [№] Вмэни1хомсz ћкw џвцы заколeніz.*21 [в7] Положи1лъ є3си2 
нaсъ въ при1тчу во kзhцэхъ.*22 [№] И# бhхъ ћзвенъ вeсь дeнь.*23 [в7] Разжeглъ 
є3си2 ны2+ ћкоже разжизaетсz сребро2.*24 [№] Проид0хомъ сквоз¨ џгнь и3 в0ду+ 
и3 и3звeлъ є3си2 нaсъ въ пок0й.*25 [в7] Весели1тесz њ гDэ+ и3 рaдуйтесz прв dніи.*26 

[№] Ћкw гDь въ р0дэ прв dныхъ9*27 [в7] И# наслёдіе*28 и4хъ въ вёкъ бyдетъ.*29 [№] 

Воззвaша првdніи+ и3 гDь ўслhша и5хъ.*30 [в7] Свётъ возсіS првdнику+ и3 
пр†вымъ с®цемъ весeліе.*31 [№] Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ.*32 [в7] 

С™ы6мъ+ и5же сyть на земли2 є3гw 2+ ўдиви2 гDь вс• хотBніz сво• въ 
ни1хъ.*33 [№] Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ.*34 [в7] Прв dникъ+ ћкw фjніxъ+ 
процвэтeтъ9 ћкw кeдръ+ и4же въ лівaнэ+ ўмн0житсz.*35 [№] Возвесели1тсz 
првdникъ њ гDэ+ и3 ўповaетъ на него2.*36 [в7] И# похвaлzтсz вси2 прaвіи 
с®цемъ.*37                                            [№] Слaва+ [в7] и3 нhнэ9 

Ґллилyіа+ ґллилyіа+ ґллилyіа9 слaва теб¨+ б9е. [Три1жды.]] 

                                                           
15* Пс. 82,3. 
16* Пс. 82,4. 
17* Пс. 78,2б. 
18* Пс. 78,2в. 
19* Пс. 78,3а. 
20* Пс. 43,23а. 
21* Пс. 43,23б. 
22* Пс. 43,15а. 
23* Пс. 72,14а. 
24* Пс. 65,10б. 
25* Пс. 65,12б. 
26* Пс. 31,11а. 
27* Пс. 13,5б. 
28* или: достоsніе. 
29* Пс. 36,18б. 
30* Пс. 33,18а. 
31* Пс. 96,11а. 
32* Пс. 111,6. 
33* Пс. 15,3. 
34* Пс. 67,36а. 
35* Пс. 91,13. 
36* Пс. 63,11а. 
37* Пс. 63,11б. 
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По полyелeи: сэдaленъ+ глaсъ д7: 

0ина хrт0ва непобэди1ма+ * в0ли б9іz и3сп0лнителz ўсeрдна+ * 
при1снw вси2 восхвaлимъ вёрою ґлеxaндра стrтотeрпца+ * напаsетъ 

бо вод0ю и3сцэлeніz приходsщихъ къ немY съ вёрою+ * и3 ўтолsетъ 
стр†сти лю6тыz+ * и3 сyщыz въ ск0рбехъ t всёхъ ѕHлъ заступaетъ 
нел0жнw.                                                     [Двaжды.]  

Слaва+ и3 нhнэ+ [прaздника. И#ли29] бGор0диченъ+ [глaсъ т0йже]9 

збaви ны2 t нyждъ нaшихъ+ * м™и хrтA бGа нaшегw, * р0ждшаz 
всёхъ творцA и3 цRкве зижди1телz+ * да вси2 зовeмъ ти29 * рaдуйсz+ 

є3ди1на предстaтельнице и3 сп7сeніе дyшъ нaшихъ+ * t всёхъ ѕHлъ при1снw 
нaсъ и3збавлsющаz. 

Тaже степє1нна+ №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. 

Прокjменъ+ глaсъ д7: 

Првdникъ+ ћкw фjніxъ+ процвэтeтъ: * ћкw кeдръ+ и4же въ лівaнэ+ 
ўмн0житсz.*38  

Стjхъ9 Насаждeни въ домY гDни+ * во дв0рэхъ бGа нaшегw 
процвэтyтъ.*39 

Всsкое дыхaніе9 

Е#ђліе t луки2+ зачaло Rѕ.*40 

ечE гDь свои6мъ ў§никHмъ9 [в7i] Прeжде же си1хъ всёхъ+ возложaтъ 
на вы2 рyки сво•+ и3 и3жденyтъ+ предаю1ще на сHнмища и3 
темни1цы+ вед0мы къ царє1мъ и3 владhкамъ+ и4мене моегw2 рaди. [Gi] 

Прилучи1тсz же вaмъ во свидётельство9 [д7i] Положи1те ќбw на с®цaхъ 
вaшихъ+ не прeжде поучaтисz tвэщавaти. [є7i] Ѓзъ бо дaмъ вaмъ ўстA и3 
премdрость+ є4йже не возм0гутъ проти1витисz, и3ли2 tвэщaти вси2 
противлsющіисz вaмъ. [ѕ7i] Прeдани же бyдете и3 роди1тели+ и3 брaтіею+ и3 
р0домъ+ и3 дрyги+ и3 ўмертвsтъ t вaсъ. [з7i] И# бyдете ненави1дими t всёхъ 
                                                           
38* Пс. 91,13. 
39* Пс. 91,14. 
40* Лк. 21,12-27 (зач. 106). 
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и4мене моегw 2 рaди. [}i] И# влaсъ главы2 вaшеz не поги1бнетъ. [f7i] Въ терпёніи 
вaшемъ стzжи1те душS вaшz. [к7] Е#гдa же ќзрите њбстои1мь їеrли1мъ 
вHи+ тогдA разумёйте+ ћкw прибли1жисz запустёніе є3мY. [к7а] ТогдA 
сyщіи во їудeи+ да бёгаютъ въ г0ры9 и3 и5же посред¨ є3гw2 да и3сх0дzтъ9 и3 
и5же во странaхъ+ да не вх0дzтъ в0нь. [к7в] Ћкw днjе tмщeнію сjи сyть+ 
ћкw и3сп0лнитисz всемY пи1санному. [к7г] Г0ре же и3мyщымъ во ўтр0бэ+ и3 
доsщымъ въ тhz дни29 бyдетъ бо бэдA вeліz на земли2+ и3 гнёвъ на 
лю1дехъ си1хъ. [к7д] И# падyтъ во џстріи мечA, и3 плэнeни бyдутъ во всS 
kзhки9 и3 їеrли1мъ бyдетъ попирaемь kзhки+ д0ндеже скончaютсz временA 
kзы6къ. [к7є] И# бyдутъ знaмєніz въ сlнцэ+ и3 лун¨+ и3 ѕвэздaхъ9 и3 на 
земли2 тугA kзhкwмъ+ t нечazніz+ шyма морскaгw и3 возмущeніz, [к7ѕ] 
И#здыхaющымъ чlвёкwмъ t стрaха и3 чazніz грzдyщихъ на вселeнную9 
си6лы бо небє1сныz подви1гнутсz. [к7з] И# тогдA ќзрzтъ сн7а чlвёческа 
грzдyща на џблацэхъ съ си1лою и3 слaвою мн0гою. 

По н7-мъ lалм¨: стіхи1ра+ глaсъ ѕ7: 

нeсь цRковь хrт0ва стrтотeрпца мyками просвэщaетсz, * и3 ћкw 
цвэты6+ страдaньми є3гw2 ўкрaшена+ * въ весeліи вопіeтъ9 * таков† 

мо• рождє1ніz+ таковы6 моегw 2 чрeва сhнове, * и5хже породи1хъ крещeніемъ+ 
* воспитaхъ же млек0мъ бlгочcтіz * и3 м§ники содёлахъ и4стины+ * 
молsщыzсz њ сп7сeніи всеS вселeнныz. 

КанHнъ [прaзднику+ и3ли2 прес™ёй] бцdэ+ со їрмос0мъ, на ѕ7: 

И# м§нику ґлеxaндру, на }+ глaсъ д7. 

Пёснь №. Їрм0съ9 

Во глубин¨ постлA и3ногдA+ фараwни1тское всев0инство преkружeннаz 
си1ла+ вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть+ 
препрослaвленный гDь, слaвнw бо прослaвисz. 

коже самуи1лъ и3ногдA+ t вhшнихъ повелёній и3збрaнъ kви1лсz є3си2+ 
м§ниче ґлеxaндре+ со хrт0мъ в0инствовати во ўтверждeніи цRкве 

є3гw2 с™hz+ въ нeйже порфЂра є3стествA нaшегw въ пакибытіи2 
њбновлsетсz+ мlтвами твои1ми. 
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и1дzще+ кaкw возлюби2 гDь души2 твоеS добр0ту+ вёрный в0ине 
хrт0въ ґлеxaндре+ є3гдA слaву мjра сегw 2 презрёвъ+ вэнцeмъ 

м§ническимъ возжелёлъ є3си2 ўкраси1тисz: м0лимтисz+ воспламени2 и3 с®цA 
н†ша горёніемъ любвE твоеS ко гDу. 

и1лою вhшнzгw њзарsемь+ и3зшeлъ є3си2+ бGолюби1ве ґлеxaндре+ въ 
срётеніе в0инwвъ по теб¨ грzдyщихъ: си1хже+ къ ногaмъ твои6мъ 

пaдшихъ+ воздви1гъ*41 возвэсти1лъ є3си2 и5мъ теб¨ предречє1ннаz страд†ніz+ 
въ ни1хже t ри1ма до вyзантjи всеусeрднw хrтA проповёдалъ є3си 2, 
мlтвенниче преди1вне.                                        БGор0диченъ9 

вётомъ нaсъ твоегw2 млcрдіz во тьм¨ неразyміz лежaщихъ њзари2+ 
м™и б9іz+ є3ди1на+ цRS свэтодaвца р0ждшаz: є3г0же+ преслaдкагw 

сн7а твоего2 и3 бGа нaшего+ моли2 сп7сти1сz t бёдъ и3 скорбeй всBмъ нaмъ+ на 
п0мощь тS призывaющихъ. 

Пёснь G. Їрм0съ9 

ПроцвэлA є4сть пустhнz+ ћкw крjнъ+ гDи+ kзhческаz неплодsщаz 
цRковь+ пришeствіемъ твои1мъ+ въ нeйже ўтверди1сz моE с®це.  

блгdтствованъ бhвъ*42 крёпостію бжcтвенною+ грzдeши къ 
подвигHмъ мучeніz ўсeрднw, всебlжeнне ґлеxaндре, и3 ћкw ѓгнецъ 

безглaсенъ+ терпи1ши ноготьми2 желёзными стружeніе+ возж[ж]eнъ 
люб0вію до концA за хrтA страдaти, да сего2 возлю1бленна приwбрsщеши. 

учeньми мн0гими тщи1тсz ѕлочести1вый тівeріанъ разлучи1ти тS 
t любви2 хrт0вы+ но посрaмленъ бhсть nкаsнный+ њбрёте бо 

тS на кaмене вёры си1лою бжcтвеннагw д¦а ўтверждeнна+ стrтотeрпче 
хrт0въ д0блественнэйше. 

кw жени1хъ цRк0вный+ ќзами желёзными свzзyемь+ въ пост¨ и3 
мlтвэ шeствовалъ є3си2 t ри1ма до вyзантjи вэнцeмъ 

м§ническимъ вэнчaтисz+ да вёрніи вост0ка и3 зaпада+ ќзами любвE 
хrт0вы свzзyеши+ въ сою1зэ любви2 и3знемогaющихъ.         БGор0диченъ9 
                                                           
41* наша измена, а у изворнику: воздви1глъ и3. 
42* наша измена, а у изворнику: сyще. 
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lг0лwмъ твои6мъ послёдующе+ р0ди родHвъ при1снw тS ўбlжaютъ+ 
м™и б9іz+ бGа бо и4стиннw родилA є3си2+ дв7о чcтаz: є3г0же+ ћкw м™и 

свёта+ ўсeрднw моли2 даровaти цRквамъ є3диномhсліе+ въ сою1зэ ми1ра 
бжcтвенна. 

[Кондaкъ и3 јкосъ прaздика.] 

Сэдaленъ+ глaсъ д7. 
Поd: Ўдиви1сz їHсифъ9 

нeсь цRковь хrт0ва [да] весели1тсz+ * ри1мъ же да рaдуетсz+ вyзантjа 
[да] ликовствyетъ+ * ви1дzще тS+ м§ниче ґлеxaндре+ * за и4стину 

хrт0ву стрaждуща+ * ћкw ѓгGлъ свётлый+ въ четыредесzтоднeвнэмъ*43 
пост¨ мlтвою насыщaемый+ * кHзни вр†жіz вёрою побэди1въ+ * слaву 
цRкве хrт0вы ўтверждaz. * в0ини же семY дивлsхусz+ гlг0лаху9 * вели1къ 
бGъ хrтіaнскій+ за є3г0же мучє1ніz сі• под8sлъ є3си2+ в0ине хrт0въ 
преди1вный. * мh же+ пaмzть твою2 прaзднующе+ взывaемъ ти29 * 
с(о)прzжи2 ны2 ќзами любвE твоеS+ * да не стрaждетъ тёло хrт0во въ 
рaспрэхъ нaшихъ+ * ћкоже на к0лэхъ растерзaемо.              [Двaжды.]  

Слaва+ и3 нhнэ+ [прaздника. И#ли29] бGор0диченъ+ [глaсъ т0йже]9 

езневёстнаz чcтаz дв7о+ бцdе+ * є3ди1на вёрныхъ предстaтельнице и3 
покр0ве+ * бёдъ и3 скорбeй и3 лю1тыхъ њбстоsній вс• и3збaви+ * на 

тS надeжду, nтрокови1це+ и3мyщихъ9 * цє1ркви*44 въ є3диномhсліи [и3] 
вёрэ*45 ўтверди2, * и3 ћкоже вёдаеши чlвёчєскіz скHрби сердє1чныz 
[њблегчи2]*46, * ч†дъ свои1хъ во є3ди1но собери2+ * и3 вс• ны2 сп7си2 бжcтвенными 
мlтвами твои1ми. 

Пёснь д7. Їрм0съ9 

Пришeлъ є3си2 t дв7ы+ не ходaтай ни ѓгGлъ+ но сaмъ+ гDи+ вопл0щсz+ и3 
сп7слъ є3си2 всег0 мz чlвёка. тёмъ зовy ти9 слaва си1лэ твоeй+ гDи. 

                                                           
43* наша измена, а у изворнику: сорокаднeвномъ (правилније: сорокоднeвнэмъ), у значењу 40-тодневи. 

44* наша измена, а у изворнику: цeркве. 
45* наша измена, а у изворнику: вёры. 
46* наша додатак, а у изворнику испуштено. 
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лгdтію с™aгw д¦а и3зъ млaда въ вёрэ чи1стэ воспитaнъ+ люб0вію 
хrтY пожeрлсz є3си2+ вёрный в0ине хrт0въ+ ґлеxaндре+ и3 ћкw 

мн0гими скорбьми2 њбуревaемь бhлъ є3си2+ предвари2 мlтвою за ны2 ко гDу+ 
въ ск0рбехъ мн0гихъ*47 и3знемогaющихъ. 

роповёдникъ велеглaсенъ вёры правослaвныz+ є3щE недэли1мэй 
сyщи+ kви1лсz є3си2+ вёрный дрyже хrт0въ ґлеxaндре: ўмzгчи2 

кaплzми кровeй твои1хъ+ за цRковь хrт0ву проліsнныхъ+ с®цA+ р†спри и3 
нестроє1ніz, и3 враждY во њгрaдэ є3S сёющихъ. 

yшу и3 помышлeніе къ теб¨ простирaемъ+ стrтотeрпче хrт0въ 
ґлеxaндре+ согрёй нaшу вёру и3 люб0вь къ бGу+ и3знеможє1ніz н†ша 

подкрэпи2+ да зак0ну є3гw2 ўсeрднw послёдующе+ п0прище сп7сeніz нaшегw 
прeйдемъ непосрaмленнw.                                     БGор0диченъ9 

ъ бGомъ тS застyпницу стzжaхомъ+ пречcтаz дв7о мRjе+ тh бо 
м™и б9іz kви1ласz є3си2+ творцA и3 содётелz нaшего во ўтр0бэ 

пріи1мши+ всенепор0чнаz+ всёхъ t смeрти и3 тлёніz сп7слA є3си2+ надeждо 
нaша и3 ўтэшeніе+ и3 покр0въ теплоты2 сладчaйшіz. 

Пёснь є7. Їрм0съ9 

Ходaтай бGу и3 чlвёкwмъ бhлъ є3си2+ хrтE б9е9 тоб0ю бо+ вLко+ къ 
свэтоначaльнику nц7Y твоемY+ t н0щи невёдэніz приведeніе и4мамы. 

вэщA свэтозaрнаz+ плaменемъ вёры неугаси1мw пламенёюща[z], 
kви1лсz є3си2+ ґлеxaндре: вBрныz во грaдэхъ и3 вeсэхъ шeствіz 

твоегw2 во њгрaду цRкве с™hz созывaz+ пyть ко хrтY њсвэти1лъ є3си2 
и5мъ+ къ воскrнію грzдyщему ведyщій. 

0ду жи1ву+ t рeбръ хrт0выхъ и 3стeкшу+ молsсz и3сточи2 пaмzть 
твою2 чтyщымъ, ћкоже и3ногдA во грaдэ карасyрстэмъ и3сточи1лъ 

є3си2 в0ду и3зъ кaмене+ є4юже напои1лъ є3си2 жaждущихъ+ къ мёсту 
ўсэкновeніz главы2 твоеS поспэш[eствов]авшихъ, всебlжeнне. 

                                                           
47* наша измена, а у изворнику: мн0зэхъ. 
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ріиди1те+ хrтолюби6выz мaтєри+ со стrтотeрпца мaтерію пjменіею 
возрaдуемсz+ ви1дzщыz сhна є3S слaвою и3 чeстію ўвёнчана: 

є3г0же+ ћкw крjнъ неувzдaемый+ nнA+ себ¨ и3 хrтY на рaдость блгdтнw 
возрасти2+ [и4же нaсъ]*48 тлёніz и3 смeрти дух0вныz и3збaви.   БGор0диченъ9 

aмъ лю1бzщымъ тS+ и3 люб0вію чтyщымъ с™yю пaмzть твою2, 
вёрный дрyже хrт0въ+ съ пречcтою бGом™рію: и3справлeніе житіS, 

клеветы2 и3 ѕл0бы чlвёческіz и3збавлeніе, и3 прегрэшeній прощeніе даровaти 
и3спроси2. 

Пёснь ѕ7. Їрм0съ9 

Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz+ неизслёдную млcрдіz твоегw2 призывaю 
бeздну9 t тли2+ б9е+ мS возведи2. 

еwслaбными ћзвами сокрушaемо(е) тёло твоE+ ґлеxaндре+ си1лою 
любви2 ко возлюби1вшему тS гDу+ душeвное бlгор0діе 

непоколeблемо соблю1лъ є3си2, во хrт¨ рaдуzсz+ душeю и3 тёломъ њсщ7eнъ 
kви1лсz є3си2+ скорбsщымъ ўтэшeніе низпосылaеши. 

ивsщесz богaтству добродётелей твои1хъ+ ґлеxaндре+ м0лимъ тS 
ћкоже блгcви1лъ є3си2 дрeво+ ў негHже t мучи1телей и3стzзyемь бhлъ 

є3си2+ и3 сіE t тогw 2 часA пл0дъ и3сцэлeніz вBрнымъ приношaше. и3сцэли2+ 
бGолюби1ве+ с®цA н†ша+ да принесeмъ пл0дъ покаsніz нелицемёрна[гw]. 

ерпёніемъ и3 душeвнымъ мyжествомъ+ и3 крёпостію п0мысла 
превозшeлъ є3си2 всю2 гони1телей г0рькую ћрость+ в0ине хrт0въ 

ґлеxaндре: да и3 мы2+ въ и3спытaніихъ лю1тыхъ+ на тво• страд†ніz взирaюще+ 
не посрами1мъ малодyшествующе*49 возлюби1вшаго нaсъ до кр0ве. БGор0диченъ9 

прaви и3 њс™и2 ќмъ нaшъ+ м™и б9іz+ њбуревaемый нашeствіемъ 
скорбeй и3 тлетв0рныхъ страстeй+ сп7си2 къ теб¨ прибэгaющихъ+ 

и3нhz бо п0мощи+ чcтаz+ рaзвэ тебE не и4мамы+ помози2 вLчце+ да не 
поги1бнемъ въ пучи1нэ tчazніz. 

                                                           
48* наши додатци, ради осмишљавања. 
49* наша измена, а у изворнику: малодyшнэ. 
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Кондaкъ+ глaсъ д7: 

кw ѕвэздA многосвётлаz+ * возсіsлъ є3си2 t ри1ма, * м§ниче 
ґлеxaндре+ * и3 ћкw би1серъ многоцённый+ * въ земли2 

вyзантjйстэй рaдостнw подъ мeчь * за хrтA главY твою2 преклони1лъ є3си2+ 
* и3 сію2 [въ] непор0чное бlгоухaніе бGу принeслъ є3си2+ * да красyетсz цRковь 
земнaz и3 нбcнаz * во слaвэ и3сповёдникwвъ хrт0выхъ.             Јкосъ9 

вэтозaрный свэти1льникъ kви1лсz є3си2+ бGомyдре ґлеxaндре+ блгdти 
бжcтвенныz и3сп0лненъ сhй въ тэлеси2 твоeмъ+ є3г0же спекулaторы 

вверг0ша въ рэкY по многострадaльнэй кончи1нэ твоeй. смотрeніемъ же 
б9іимъ+ дв0ица псHвъ и3звлек0ша чcтны6z м0щи тво•, присэдsху 
стрегyще | t пти1цъ и3 ѕвэрeй ди1віихъ+ док0лэ же бlжeннаz мaти твоS 
пjменіа+ пришeдши+ со слезaми+ lал0мски, помaза сі• мЂромъ+ погрeбши 
тS при џнэй рэц¨ є3ргjнэ+ и3дёже и3сцэлє1ніz мнHга соверши1шасz 
болsщымъ+ съ вёрою ко гр0бу стrтотeрпца б9іz приходsщихъ+ да 
красyетсz цRковь земнaz и3 нбcнаz во слaвэ и3сповёдникwвъ хrт0выхъ. 

Пёснь з7. Їрм0съ9 

БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz+ выс0къ плaмень 
вознесло2 є4сть9 хrт0съ же прострE бlгочcти6вымъ nтрокHмъ р0су 
дух0вную+ сhй блгcвeнъ и3 препрослaвленъ.  

кw крaсное и3 сщ7eннэйшее заколeніе сaмъ себE принeслъ є3си2 
пастыреначaльнику хrтY+ за всёхъ бжcтвеннэ заклaвшагосz, и3 

nгнeмъ мучeній всесожeглсz є3си2+ слaвне ґлеxaндре+ въ слaдости ѓгGльстэй 
побёднw вопію1ще9 nтє1цъ нaшихъ б9е+ блгcвeнъ є3си2. 

ольбы6 нaшz ўслhши+ всебlжeнне+ и3 пріити2 нaмъ на п0мощь 
потщи1сz+ лю1тэ њбуревaемыхъ скорбьми2+ и3 нyждами 

житeйскими+ и3 бэс0вскими њѕлоблeніи+ ћкw да сп7сaеми тоб0ю+ и3 мы2 
вопіeмъ9 nтє1цъ нaшихъ б9е+ блгcвeнъ є3си2. 
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оли6твы тво• пролeй за ны2 ко гDу+ бGолюби1ве ґлеxaндре+ и3 
сквeрну стyдныхъ дёлъ нaшихъ кaплzми чcтнhхъ кровeй твои1хъ 

њмhй+ надeжду же ўкрэпи2+ во є4же чи1стымъ с®цемъ и3 сокрушeнною 
душeю воззовeмъ9 nтє1цъ нaшихъ б9е+ блгcвeнъ є3си2.         БGор0диченъ9 

адeжда ненадeж(д)ныхъ ты2 є3си2+ бцdе+ вёси бо+ цRи1це+ ћкw 
неизлэчи1мыми рaнами*50 страстeй грэх0вныхъ и3знурsеми+ ко 

вратHмъ поги1бели доспёхомъ. не tри1ни в0пль дyшъ нaшихъ+ всебlгaz+ да 
сп7сaеми+ ўтёшнэ зовeмъ9 nтє1цъ нaшихъ б9е+ блгcвeнъ є3си2. 

Пёснь }. Їрм0съ9 

Пeщь и3ногдA џгненнаz въ вавyлHнэ дBйства раздэлsше+ б9іимъ 
велёніемъ халдє1и њпалsющаz+ вBрныz же њрошaющаz+ пою1щыz9 
блгcви1те+ вс• дэлA гDнz+ гDа.  

крашeніе м§никwвъ показaлсz є3си2 и3 въ жили1щахъ нерукотв0рныхъ 
цRкве нбcныz вёчный пок0й њбрёлъ є3си2+ любвеoби1льне ґлеxaндре: 

нaсъ же+ во мн0гихъ њбуревaній и 3спытyемыхъ+ въ ти1хое пристaнище 
приведи2+ во є4же во хrт¨ рaдующесz+ взывaти9 блгcви1те+ вс• дэлA гDнz+ 
гDа. 

мA красот0ю ўвэнчa тz гDь+ ґлеxaндре+ и3 с®це любви2 
преисп0лненное даровa ти+ во є4же под8sти џбразъ страдaній є3гw2 

непостhднw+ и4миже возвeлъ є3си2 чlвёческое немощн0е є3стество2 къ чи1ну 
ѓгGльскому+ да и3 мы2 въ надeждэ сп7сeніz вопіeмъ9 блгcви1те+ вс• дэлA 
гDнz+ гDа. 

гнь мlтвы непор0чныz пролeй за ны2 ко гDу+ вёрный м§ниче 
хrт0въ+ да не пожрeтъ нaсъ ѕл0ба грэх0внаz+ вражд0ю снэдaющаz: 

но+ ћкw предстaтель вёрный+ вс• ны2 къ братолю1бію приведи2 и3 
ўтверждeнію цRкве хrт0вы вёрнw служи1ти ўцэломyдри+ во є4же люб0вію 
свzзyємымъ+ взывaти9 блгcви1те+ вс• дэлA гDнz+ гDа.         БGор0диченъ9 

                                                           
50* наша измена, а у изворнику: р†ны. 
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кw м™рь свёта+ трапeзу хлёба жив0тнагw и3 руно2+ прохлaдою 
с™aгw д¦а њрошeнное+ и3 слaдость рaйскую+ вёрныхъ надeждою 

сп7сeніz ўслаждaющую+ почитaемъ тS+ чcтаz дв7о м™и+ и3 веселsщесz њ 
теб¨+ вопіeмъ9 блгcви1те+ вс• дэлA гDнz+ гDа. 

Пёснь f7. Їрм0съ9 

Безначaльна роди1телz сн7ъ+ бGъ и3 гDь, вопл0щсz t дв7ы нaмъ kви1сz+ 
њмрачє1ннаz просвэти1ти+ собрaти расточє1ннаz. тёмъ, всепётую бцdу 
величaемъ.  

ою1ще многоразли6чнаz страд†ніz тво•, хrтA рaди распeншагwсz, 
восхвалsемъ тS+ ћкw њдушевлeнный сосyдъ+ и3сцэлє1ніz 

и3з8kби1льнw и3зливaющій. ўбlжaемъ мaтерь твою2 пjменію+ ћже пл0дъ 
чрeва своегw2 бGу въ дaръ бlгопріsтенъ принесE: съ нeю же+ достохвaльне+ 
моли1сz ми1ръ низпослaти душaмъ нaшымъ. 

рaмъ с™aгw д¦а вои1стинну бhлъ є3си2+ ґлеxaндре+ сего2 преисп0лненъ 
не боsтисz ўбивaющихъ тёло вёрныхъ научaеши+ но въ живот¨ 

и3 смeрти прославлsти смотрeніе б9іе њ нaсъ+ страдaньми воспэвaеши 
преслaвнw. подви1гни и3 нaсъ си1хъ не ўстрашaтисz+ лю1тэ напaдающихъ на 
нaсъ. 

 преди1вне м§ниче ґлеxaндре+ пріими2 t нaсъ сіE ўб0гое славосл0віе+ 
ћкw дaнь мlтвы+ далeкихъ по врeмени чти1телей страдaній 

твои1хъ: и3 пріиди2 нaмъ на п0мощь+ є3гдA и3знемогaетъ дyхъ нaшъ+ 
дyхомъ*51 ѕл0бы поднбcныz томи1мь+ да не пaдше поги1бнемъ предъ 
лицeмъ б9іимъ.                                            БGор0диченъ9 

рёпкое твоE предстaтельство+ бGоукрaшеннаz+ мRjе+ и3 свётлаz 
твоS слaва по всeй земли2 показaсz+ њ теб¨ нhнэ хвaлимсz+ 

и3мyще тS къ сн7у и3 бGу твоемY ходaтаицу неусhпную+ въ ск0рбехъ и3 
печaлехъ, и3 въ чaсъ смeртный ўповaніе непостhдное. 
                                                           
51* или, множина: духHмъ. 
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Свэти1ленъ, [глaсъ G]. 
Поd: Д¦омъ во с™и1лищи: 

вётzтсz лучы2 свётлw страдaній твои1хъ+ * ћкоже сlнце+ * и3 всю2 
житіS твоегw2 kвлsютъ свётлость+ * преслaвне м§ниче ґлеxaндре+ * 

и3 сіsющую въ теб¨ вёру бжcтвенную+ * цRкве с™hz немeркнущее 
ўкрашeніе+ * въ нeмже нaшегw ўповaніz надeжда свётлаz+ * 
вэнцедaтель хrт0съ.                                           [Двaжды.] 

Слaва+ и3 нhнэ+ [прaздника. И#ли29] бGор0диченъ+ [глaсъ т0йже]9 

и1дэти+ бцdе+ слaву твою2 неизречeнную * дрeвле возжелёша*52 
бжcтвенніи прbр0цы вси2: * но на послёдокъ нaмъ kви1ласz є3си2+ 

лю1бzщымъ тS+ * херувjмwвъ чcтнёйша и3 серафjмwвъ слaвнэйша сyща+ * 
бжcтвенныz слaвы преисп0лненнаz. 

На хвали1техъ9 стіхи6ры, [на ѕ79 прaздника G+ и3 с™aгw G], глaсъ }: 

lжeнъ є3си2+ м§ниче ґлеxaндре+ * ўв0инствовавшійсz ко хrтY 
люб0вію+ * ди1внw процвётшій въ вертогрaдэ є3гw2+ и4же є4сть 

цRковь б9іz+ * въ нeйже+ ћкw гр0здъ вjнный+ и3з8oби1льнw вёрою 
ўплодоноси1лъ є3си2+ * ћзвы гDа на тёлэ своeмъ ўсeрднw запечатлёвъ+ * 
слaдцэ путeмъ кrтнымъ за хrт0мъ послёдовавъ, * t земнhхъ къ 
небє1снымъ пресели1лсz є3си2. * м0лимъ тS прилёжнw, бGолюби1ве, * ўкрэпи2 
нaсъ и3 ўвесели2 подражaніемъ теб¨ въ д0брыхъ дёлэхъ,*53 * во є4же+ 
вёрностію напeрсника хrт0ва+ * прилэпи1тисz нaмъ къ немY неtлyчнw. 

укaвое и3 невёрное ѕлосовётіе*54 kзhческое проразумёвъ, * 
разлучи1ти тS со хrт0мъ всsчески [ў]стреми1вшеесz, * велBніz 

мучи1телz тівeріана до концA презрёлъ є3си2+ * слaвне в0ине ґлеxaндре+ * 
главY твою2 подъ мeчь спекулaтора келестjна д0блестнэ преклони1лъ є3си2+ * 
си1це бо вёрность свою2 хrтY ѓгGльски засвидётельствовавъ. * мh же въ 
добродётелехъ њскудёвшіи+ * моли6твы тво• ко всещeдрому бGу пр0симъ+ 
                                                           
52* дато као у савременим руским издањима, а у изворнику: возжелaша. 
53* наша измена, а у изворнику: дэлaхъ. 
54* измењено према сличним местима у савременим руским издањима, јер нам се чини смисленије; а у 

изворнику: ѕловёстіе. 
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* да сп7сeтъ и3 поми1луетъ мjръ+ * въ рaспрэхъ житeйскихъ ги1бельнэ 
ѕломyдрствующій. 

а всёхъ бGа и3 цRS вселeнныz, * [со] многочи1сленными*55 
стrтотeрпцєвъ ли6ки, [хrтA]*56 ўразумёвъ+ * бжcтвенною рeвностію 

разжeглсz є3си2+ ґлеxaндре+ * и3 си1це возопи1лъ є3си29 * хrт0въ рaбъ и4скренній 
є4смь всегдA+ * разумёйте пребеззак0нніи мучи1теліе+ * ћкw бо ѓгнецъ 
неѕл0бивъ за хrтA заклaтисz в0лею нhнэ пріид0хъ. * неѕл0біемъ 
њблек0хсz+ ѕл0бы њбрэтaтелz посрами1ти тщyсz+ * да прослaвитсz си1ла 
хrт0ва въ немощнёй пл0ти є3стествA чlвёческагw. 

кw ѕвэздY немeркнущую на твeрди нбcнэй+ * ћкw 
д0блественнэйшаго въ м§ницэхъ и3 поб0рника вёрныхъ+ * 

багрzни1цею кровми2 свои1ми соткaнною њдёzна, * при1снw со хrт0мъ 
цrтвующаго вёмы тS+ м§ниче ґлеxaндре. * сотвори2 u5бо да ўтэши1тсz 
ў н0гъ твои1хъ всsкъ+ * въ недyзэхъ тэлeсныхъ и3 душeвныхъ 
стрaждущій+ * и3 t клеветы2 чlвёческіz напaствуемый, * наипaче же да не 
tврати1тъ гDь лицA своегw2 t нaсъ+ * воспэвaющихъ пaмzть твою2+ * во 
є4же не постыди1тисz нaмъ въ дeнь сyдный.*57         Слaва+ глaсъ т0йже9 

реслaвный п0двигъ тв0й+ м§ниче ґлеxaндре+ * ўкраси2 вост0къ 
сіsніемъ вёры+ * зaпадъ же њзари2 лучeю познaніz+ * џгненнымъ 

твои1мъ по хrт¨ њчищeніемъ ѓгGльскіz чи1ны ўдиви1шасz9 * кaкw+ 
смирeніемъ приск0рбнагw пути2 тэснотY прешeлъ є3си2, * и3 кRщeніе 
пакибытіS њбнови1лъ є3си2 своeю кр0вію+ * и3 пaче свёта блистazсz+ * цRю2 
своемY предстaлъ є3си2+ и3дёже нhнэ дост0йнw ўбlжaешисz. * тёмже, 
припади2 ко гDу+ всебlжeнне+ * да и3збaвитъ цRковь с™yю t раск0лwвъ и3 
нестроeній+ * и3 њгради1тъ стaдо своE t волкHвъ+ губsщихъ є5. 

И# нhнэ+ бGор0диченъ, [глaсъ т0йже: 

Lчце+ пріими2 * моли6твы рабHвъ твои1хъ+ * и3 и3збaви нaсъ * t 
всsкіz нyжды и3 печaли]. 

                                                           
55* наша измена, а у изворнику: многочи1сленніи. 
56* наши додатци, ради осмишљавања. 
57* певати је на ГDи+ воз€вaхъ9 као пету стихиру, да се прва не би понављала.   
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Славосл0віе вели1кое. 

На літургjи. 

Бlжє1нны t канHна+ пёснь G-z и3 ѕ7-z. 

Прокjменъ+ глaсъ з7: 

Возвесели1тсz првdникъ њ гDэ, * и3 ўповaетъ на него2.*58 

Стjхъ9 Ўслhши+ б9е+ глaсъ м0й+ * внегдA моли1тимисz къ теб¨.*59 

Ґп cлъ къ тімоfeю+ зачaло с§в.*60 

aдо тімоfeе+ [в7+№] возмогaй њ блг dти+ ћже њ хrт¨ ї}сэ9 [в7] И# 
±же слhшалъ є3си2 t менE мн0гими свидётели+ сі• предaждь 
вBрнымъ чlвёкwмъ+ и5же дов0льни бyдутъ и3 и3нhхъ научи1ти. [G] 

Ты2 u5бо ѕлопостражди2 ћкw д0бръ в0инъ ї}съ хrт0въ. [д7] Никт0же бо 
в0инъ бывaz њбzзyетсz кyплzми житeйскими+ да воев0дэ ўг0денъ 
бyдетъ. [є7] Ѓще же и3 пострaждетъ*61 кто2+ не вэнчaетсz+ ѓще не зак0ннw 
*мyченъ бyдетъ.*62 [ѕ7] Труждaющемусz дёлателю прeжде подобaетъ t плодA 
вкуси1ти. [з7] Разумёй ±же гlг0лю9 да дaстъ ќбw теб¨ гDь рaзумъ њ 
всeмъ. [}] Поминaй гDа ї}са хrтA востaвшаго t мeртвыхъ+ t сёмене 
дв7дова+ по бlговэствовaнію моемY9 [f7] Въ нeмже ѕлостраждY дaже до 
ќзъ+ ћкw ѕлодёй9 но сл0во б9іе не вsжетсz. [‹] Сегw2 рaди вс• терплю2 
и3збрaнныхъ рaди+ да и3 тjи сп7сeніе ўлучaтъ є4же њ хrт¨ ї}сэ+ со слaвою 
вёчною. 

Ґллилyіа+ глaсъ д7. 

[Стjхъ9] Првdникъ+ ћкw фjніxъ+ процвэтeтъ: * ћкw кeдръ+ и4же въ 
лівaнэ+ ўмн0житсz.*63  

                                                           
58* Пс. 63,11а. 
59* Пс. 63,2а. 
60* 2. Тим. 2,1-10 (зач. 292). 
61* подвизaетсz. 
62* бyдетъ подвизaтисz. 
63* Пс. 91,13. 
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Стjхъ9 Насаждeни въ домY гDни+ * во дв0рэхъ бGа нaшегw, 
процвэтyтъ.*64 

Е#ђліе t їwaнна, зачaло н7в.*65 

ечE гDь свои6мъ ў§никHмъ: [є7i,з 7i] Си2 заповёдаю вaмъ, да лю1бите 
дрyгъ дрyга. [}i] Ѓще мjръ вaсъ ненави1дитъ, вёдите, ћкw менE 
прeжде вaсъ возненави1дэ. [f7i] Ѓще t мjра бhсте бhли, мjръ ќбw 

своE люби1лъ бы: ћкоже t мjра нёсте, но ѓзъ и3збрaхъ вы2 t мjра, сегw2 
рaди ненави1дитъ вaсъ мjръ. [к7] Поминaйте сл0во, є4же ѓзъ рёхъ вaмъ: 
нёсть рaбъ б0лій гDа своегw2. ѓще менE и3згнaша, и3 вaсъ и 3зженyтъ: ѓще 
сл0во моE соблюд0ша, и 3 вaше соблюдyтъ. [к7а] Но сі• вс• творsтъ вaмъ за 
и 4мz моE, ћкw не вёдzтъ послaвшагw мS. [к7в] Ѓще не бhхъ пришeлъ+ и3 
гlг0лалъ и5мъ+ грэхA не бhша и3мёли9 нhнэ же вины2*66 не и4мутъ њ 
грэс¨ своeмъ. [к7г] Ненави1дzй менE, и3 nц7A моего2 ненави1дитъ. [к7д] Ѓще дёлъ 
не бhхъ сотвори1лъ въ ни1хъ+ и5хже и4нъ никт0же сотвори2+ грэхA не бhша 
и3мёли9 нhнэ же и3 ви1дэша+ и3 возненави1дэша менE, и3 nц7A моего2. [к7є] Но 
да сбyдетсz сл0во пи1санное въ зак0нэ и4хъ9 ћкw возненави1дэша мS тyне. 

[к7ѕ] Е#гдa же пріи1детъ ўтёшитель+ є3г0же ѓзъ послю2 вaмъ t nц7A+ д¦ъ 
и4стины+ и4же t nц7A и3сх0дитъ+ т0й свидётельствуетъ њ мн¨. [к7з] И# вh 
же свидётельствуете+ ћкw и3скони2 со мн0ю є3стE. [ѕ7i+№] Сі• гlг0лахъ вaмъ+ 
да не соблазнитeсz. [в7] T с0нмищъ и3жденyтъ вы29 но пріи1детъ чaсъ+ да 
всsкъ и4же ўбіeтъ вы2 мни1тсz слyжбу приноси1ти бGу. 

Причaстенъ9 

Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ+ [t слyха ѕлA не ўбои1тсz.]*67 

 

                                                           
64* Пс. 91,14. 
65* Јн. 15,17-27; 16,1-2 (зач. 52). 
66* и3звинeніz. 
67* Пс. 111,6 и 7. 
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Мlтва. 

 преслaвный ўг0дниче и3 м§ниче хrт0въ+ д0блій в0ине цRS 
нбcнагw+ ґлеxaндре бlжeнне, мл cтивагw бGа подражaтелю+ и4же 
хrтA на земли2 дерзновeннw и3сповёдавъ и3 многоoбр†зныz 

м{ки є3гw 2 рaди претерпёвъ+ неувzдaемый пріsлъ є3си2 вэнeцъ на нб7си2: 
нhнэ же вкyпэ съ мaтерію твоeю пjменіею+ предстоS ў пrт0ла слaвы 
б9іz+ моли2 њ нaсъ чlвэколю1бное бlгоутр0біе б9іе+ да сотвори1тъ съ нaми 
по неизречeннэй своeй бlгости+ во є4же не поги1бнути нaмъ во грэсёхъ 
нaшихъ. є4й+ м§ниче с™hй+ вёмы бо+ ћкw и4маши мн0гое дерзновeніе ко 
гDу, є4же моли1тисz њ всёхъ притекaющихъ къ теб¨ съ вёрою. 

Вознеси2 мlтву тeплую цRкве зижди1телю њ ми1рэ всегw2 мjра+ 
бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй и3 соединeніи всёхъ вёрныхъ ч†дъ цRкве 
хrт0вы+ въ чcтот¨ и3 чcтнёмъ жи1тельствэ пребывaющихъ+ и3 њ є4же 
и3збaвити пaству правослaвную t тsжкихъ бyрь житeйскихъ, и3 всёхъ 
навётwвъ дyха ѕл0бы поднбcныz. дыхaніемъ же всес™aгw д¦а да 
ўмzгчaтсz с®цA сынHвъ противлeніz+ раздирaющихъ хітHнъ є3ди1нства 
цRкве хrт0вы+ си1лою бжcтвеннагw ми1ра и3 любвE во и3сцэлeніе 
кровоточaщіz рaны є3гw 2 во вселeннэй+ и3 во сп7сeніе всёхъ живyщихъ на 
земли2. 

Нaмъ же+ вёрный дрyже хrт0въ+ бyди u5бо застyпникъ и3 покрови1тель 
во вс• дни6 житіS нaшегw+ и3збавлsz нaсъ t врагHвъ ви1димыхъ и3 
неви1димыхъ+ пaче же по и3сх0дэ нaшемъ защити2 t лукaвыхъ духHвъ+ и3 
на стрaшнэмъ суд¨ хrт0вэ, не забyди нaсъ ўб0гихъ, тeплымъ 
ходaтайствомъ твои1мъ+ да сп7сaемыхъ чaсть ўлучи1вше+ прослaвимъ nц7A и3 
сн7а и3 с™aго д¦а во вёки. Ґми1нь. 

 
 

 

Q 



 

Приложeніе:*68 

Мцcа мaіа въ Gi-й дeнь. 

[И#нaz [дрeвнzz] слyжба  
с™0му м§нику ґлеxaндру.*69 

[На вечeрни. 

На ГDи+ воз€вaхъ:] стіхи6ры+ глaсъ }. 
Поd: Q преслaвнагw чудесE! 

 прекрaсный nргaне+ с™е+ * бGочcтіе ћснw [про]повёдаz+ * њбтечE 
вселeнную+ премyдре+ ћкw свётлое сlнце+ * јдwльскую лeсть 

попалsz и3 дє1мwнскаz и3стук†нныz*70 разорsz+ * ри1ма же дошeдъ+ и3 въ 
сaрдэ и3 філjппэхъ+ с™е+ * хrт0во є3ђліе ћснw и3сповёдалъ*71 є3си2. 

 бGочcти1ве*72 ґлеxaндре+ с™е+ * тh бо ўтверди1сz на кaмени 
и3сповёданіz+ * хrтA њсновaніе и3 ўтверждeніе (и5)*73 положи1въ+ * 

маxіміaнову ѕл0бу низложи1[въ]+ * и3 бGохyльника тівeріана посрами1въ. * 
тёмже причтe тz съ ли6ки безпл0тныхъ+ * є3г0же моли2 за творsщыz 
твою2 пaмzть. 

тн0е творsще твоE ўспeніе+ с™е+ * припaдаемъ вёрнw+ пречcтнёй 
твоeй с™hни+ * просsще [вос]пріsти*74 њставлeніе грэхHвъ+ * тво‰ 

стр†сти и3 трудh же почитaюще+ * и3 проли1тіе твоеS кр0ве прес™hz, * 
                                                           
68* другу, тзв. четверичну, службу мученику Александру, која улази у састав древне руске „Минея 

служебная на май“, тзв. „Путятина Минея“ (РНБ, Соф. 202, лл. 56 об. – 61) дајемо (у нашем преносу са 

руско-словенског на црквено-словенски језик) према два изворника: 1) рукопис очитан на Удмуртском 

государственом универзитету, који нажалост више није доступан у целости на интернету, осим првих 

страница; и 2) Известия Императорской Академии наук по Отделению русского языка и словесности, том 

шестой, Въ типографіи Императорской Академіи Наукъ, Санктпетербург 1857-1858, стр. 42-45. У 

рукописима су позната два древногрчка канонā св. муч. Александру - Crypt. Δ.α. IX (AHG 9, 15) и Crypt. Δ.α. 

XXIX (AHG 9, 16, могуће да је твореније св. Јосифа Химнографа). 
69* ово се служба може служити као свакодневна заједно са службом св. мученици Гликерији 13. маја, или 

са службом св. патријарху Тарасију 25. фебруара – тамо где се св. муч. Александар не прославља 

торжесрвено; а тамо где се свети муч. Александар прославља торжествено (са службом митрополита 

Никодима): Канон из ове службе се може читати као други Канон на Јутрењу, а стихире се могу певати као 

друге на ГDи+ воз€вaхъ:, или на Литији Великог вечерња.  

70* у изворнику: тэлесA. У грч. „εἰκόνα“, у слов. „тѣло“, у рус. синод. „истуканъ“. 

71* или према смислу: проповёдалъ. 
72* или: бlгочcти1ве ? 

73* є3го2. 
74* у изворнику: пріимaти. 

Q 

Q 
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http://udsu.ru/
http://manuscripts.ru/mns/main?p_text=16723192
http://www.bookva.org/books/891
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є4юже ўкраси2 хrтHвы цє1ркви+ бGомyдре+ * моли2 непрестaннw *сп7сти1сz 
душaмъ нaшымъ.*75 

[На у4трени.] 

КанHнъ [с™aгw м§ника ґлеxaндра]+ глaсъ д7. 

Пёснь №. Їрм0съ: 

Tвeрзу ўстA [мо•+ и3 нап0лнzтсz д¦а+ и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри+ 
и3 kвлю1сz свётлw торжествyz+ и3 воспою2+ рaдуzсz то• чудесA]. 

ъ бGу прилёжнw помоли1сz+ и3спроси2 свётлость+ и3 tвeрзи ми2 
ќмныz двє1ри+ [во є4же] преч cтнyю твою2 пaмzть свётлw 

торжествовaти. 

обродётельми*76 воwрyжсz д0бле[ст]нw+ њбhде вeсь мjръ ћкw сlнце 
пресвётло[е]+ и3 разори2 неи1стовство јдwльско[е]+ непобэди1мь ћвльсz, 

ґлеxaндре пресвётле. 

вётлостьми бжcтвA+ трисlнечными зарsми+ њсвэщaемь+ д0йде 
пречcтнaгw ри1ма+ и3 въ т0мъ*77 трисвётло[е] гDство ћснw и3сповёда+ 

достохвaльне.                                              [БGор0диченъ:] 

вeрзи+ вLчце+ млcрдіz твоегw2 бeздну+ [и3] tжени2 мрaкъ грэхHвъ 
нaшихъ+ мольбaми твоегw 2 пречcтнaгw м§ника+ є3гHже ўспeніе вси2 

почитaемъ. 

Пёснь G. Їрм0съ: 

Тво• пэсносл0вцы+ [бцdе+ живhй и3 незави1стный и3ст0чниче+ ли1къ себE 
совокyпльшыz+ дух0внw ўтверди2 въ бжcтвеннэй твоeй слaвэ+ вэнцє1въ 
слaвы спод0би]. 

                                                           
75* у изворнику: сп7сти2 дyшы нaшz. 
76* у изворнику: Д0брыми дётельми. 
77* или: нeмъ. 
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воеS свётлости*78 и3сп0лньсz, б0дрw*79 њбтечE вeсь мjръ+ ћкw 
м0лніz*80 њзарsz свётлостію бжcтвA, бlгодaрнw*81 вэнeцъ пріи1мь 

почести2 твоеS. 
вётитсz твоS пaмzть+ чeстнw торжествyющымъ ю5+ пaче ўмA, 
бGоглaсе: [и3] почитaющымъ стр†сти тво•+ ±же бlг0ю вёрою за 

хrтA пріsлъ є3си2+*82 м§ниче. 
отёніемъ ћкw ѓгнz*83 на заколeніе води1мь+ ћкw порфЂрою+ 
прес™е+ вселeнную ўкраси2+ пречcтн0ю твоeю кр0вію+ ю4же и3зліsлъ 

є3си2*84 за хrтA гDа.                                         [БGор0диченъ:] 
воE зачaтіе+ пречcтаz+ неизречeнно[е] чтyще+ вси2 вёрніи вопіeмъ+ 
просsще вхождeніz въ вBчныz nби1тєли+ да твои1ми мlтвами 

и3збaвимсz вёчна[гw] њсуждeніz. 
Сэдaленъ+ глaсъ д7. 

Поd: Ўдиви1сz їHсифъ: 
кw сlнце свётло[е] t вост0ка возсіsвъ+ њбтечE вeсь мjръ: 
д0брымъ п0двигомъ+ с™е+ ри1ма же чcтнaгw дошeдъ+ и3 въ сaрдіи 

бlговёренъ kви1[л]сz [є3си2]+ и3 въ філjппэ[хъ] же и въ бeрэ+ бlгочcтіе 
и3сповёдавъ на рэцё же течeніе скончaлъ є3си2: моли2 и3 нhнэ непрестaннw 
хrтA [бGа]*85 њ творsщихъ твою2 чcтнyю пaмzть.              [[Двaжды.] 

Слaва+ и3 нhнэ+ бGор0диченъ+ глaсъ [и3 под0бенъ] т0йже:*86 
диви1сz їHсифъ+ є4же пaче є3стествA зрS+ и3 внимaше мhслію+ и4же 
на руно2 д0ждь+ въ безсёменномъ зачaтіи твоeмъ+ бцdе+ купинY 

nгнeмъ неwпали1мую+ жeзлъ ґарHновъ прозsбшій+ и3 свидётельствуz 
њбрyчникъ тв0й и3 храни1тель+ сщ7eнникwмъ взывaше: дв7а раждaетъ+ и3 по 
ржcтв¨ пaки два пребывaетъ.] 
                                                           
78* или: Твоегw2 свёта. 
79* у изворнику: њ р0дъ ? Могуће да је погрешно очитано. Дајемо према смислу. 

80* у изворнику, можина: мHлніи. 
81* у изворнику: бlгодaренъ. 
82* у изворнику: пріs[тъ]. 
83* или: ѓгнецъ. 
84* у изворнику: и3зліS. 
85* наш додатак, нема у изворнику. 
86* богородичан додат од нас произвољно према подоб(а)ну. 
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Пёснь д7. Їрм0съ: 

Неизслёдный б9ій [совётъ+ є4же t дв7ы воплощeніz тебE вhшнzгw, 
прbр0къ ґввакyмъ ўсмотрsz зовsше: слaва си1лэ твоeй+ гDи].  

зарsемь свётлостію трисвётлагw бж cтвA+ є4юже*87 сіsz њбhде 
ћкw м0лніz*88 вселeнную+ просвэщaz бGочcти1ве,*89 стrтотeрпче. 

вр†стныz стр†сти на тёлу своемY*90 носS+ ћкw злaто kви1сz 
невреждeнно[е]*91 страстьми2+ неи1стовство јдwльско[е] потреблsz, 

бGоглaсе+ ґлеxaндре стrтотeрпче. 

вои1ми болёзньми цэльбы2 точS+ ўzзвлeнную мою2 дyшу+ твои1ми 
мlтвами просвэти2+ стrтотeрпче: вeсь мрaкъ tжени2+ да 

свэтон0сно[е] твоE торжество2 прaзднствую.                [БGор0диченъ:] 

е tвeргни*92 нaсъ+ чcтаz дв7о+ мн0гw согрэшaющыz ти2+ но моли2 
ћкw бlга*93 сн7а твоегw2 и3 бGа+ подaти просвэщeніе чтyщымъ 

пaмzть стrтотeрпца. 

Пёснь є7. Їрм0съ: 

Нhнэ востaну+ прbр0чески [речE бGъ+ нhнэ прослaвлюсz+ нhнэ вознесyсz, 
пaдшаго пріeмь t дв7ы+ и3 къ свёту ќмному возносsй моегw 2 бжcтвA]. 

то2 не [ў]диви1тсz пресвётлэй твоeй стрaсти+ ю4же *пріsлъ є3си2*94 
за хrтA+ лeсть дeмwнскую [по]всю1ду попрaвъ+ ћкw цвётъ 

и3сполнsz вeсь мjръ бlгоухaніz. 

jръ њбтечE+ просвэщaz стрaстію+ с™е+ на суди1щи мучи1тели вс• 
посрами1въ свётлостію хrтA вэнчaюща[гw] тS+ и3 въ ли1къ 

ѓгGльскій прич[и]тaюща[гw]*95 тS. 
                                                           
87* у изворнику: и4мже. 
88* у изворнику, можина: мHлніи. 
89* или: бGочcти6выz ? 

90* у изворнику: тёлэ своeмъ. 
91* у изворнику: невреждaемо[е]. 
92* или: tврати2. 
93* бlгa[z] или бlгa[го] ? 

94* или: пріs[тъ]. 
95* или: причeтша[гw]. 
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и6рнаz њстaвль ћкw нес{щаz+ вLцэ, с™е, вeсь привeржесz душeю 
и3 тёломъ, вёчныхъ и3щS: тёмже+ хrт0съ+ дост0йнw почтe тz 

блгdтію своeю.                                              [БGор0диченъ:] 

hнэ воздви1гни ны2 пaдшыz(сz) стрaстію+ чcтаz+ лeсть дeмwнскую 
[по]всю1ду попирaющи+ сн7у твоемY и3 бGу прилёжнw помоли1сz,*96 t 

бёдъ и3збaвитисz нaмъ+ пречcтаz вLчце. 

Пёснь ѕ7. Їрм0съ: 

Пріид0хъ во глубины6 морск‡z+ и3 потопи1ла мS є4сть бyрz мн0гихъ 
грэхHвъ: но+ ћкw бGъ+ и3зъ глубины2 возведи2 жив0тъ м0й+ многомл cтиве. 

0е мёсто не с™и1сz твою2 пріeмлz пресвётлу[ю] кaплющу[ю] кр0вь+ 
преслaвне+ є4юже бэсHвскаz трє1бища [по]всю1ду и3скорени1шасz. 

буревaніе діaвольско[е]*97 попрaвъ и3 велёніе безстyдно[е]+ 
нечести1ва[гw] маxіміaна tл0жь,*98 кrт0мъ же њграждaемь 

побэди1лъ [є3си2] дeмwнскую [л]eсть. 

е kри1сz безстyдне їдwлочти1телю*99 мучи1телю+ каменосердeчне*100 
тівeріане+ речE+ но познaй є3ди1наго содётелz твaри+ сн7а б9іz+ ї}са 

хrтA.                                                      [БGор0диченъ:] 

р0въ крёпокъ свёмы тS+ припaдающе ти2 вёрнw+ пречcтаz вLчце+ t 
бёдъ и3збaви рабы6 сво•+ и3 t грzдyщагw гнёва.  

Пёснь з7. Їрм0съ: 

Не послужи1ша [твaри бGомyдріи пaче создaвшаго+ но џгненное прещeніе 
мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: препётый nц7є1въ гDь и3 бGъ+ 
блгcвeнъ є3си 2].  
                                                           
96* у изворнику: пом0лишисz. 
97* у изворнику: Бyреніе діaволэ(е). 
98* или: tвeргъ. 
99* у изворнику: їдwлочтeче. 
100* или: каменосeрд(н)е. 
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е поклоню1сz u5бо творeнію*101 рyкъ чlвёческихъ*102 пaче 
зижди1телz+ но бGу принесY себE*103 [въ] жeртву воспэвaz: 

препётый [nц7є1въ гDь и 3 бGъ+ блгcвeнъ є3си 2].                  [Двaжды.]*104 
е мни1сz мучи1телю ўстраши1ти мS страстьми2+ ±же съ рaдостію 
пріeмлю хrтA рaди+ да вэнчaюсz t негw2+ воспэвaz: препётый 

[nц7є1въ гDь и3 бGъ+ блг cвeнъ є3си 2].                            [БGор0диченъ:] 
евёста с™az+ палaта [со]здaвшему тS+ землS недёланна[z], 
пrт0лъ џгненъ *kви1ласz є3си2+*105 пречcтаz.*106 тэмъ вопіeмъ ти2: 

рaдуйсz+ њбожи1вшаz*107 чlвёки. 
Пёснь }. Їрм0съ: 

Џтроки бlгочcти6выz [въ пeщи ржcтво2 бGор0дичо сп7сло2 є4сть+ тогдA 
ќбw њбразyемое+ нhнэ же дёйствуемое+ вселeнную всю2 воздвизaетъ 
пёти теб¨: гDа п0йте+ дэлA+ и3 превозноси1те є3го2 во вс• вёки]. 

орsщею люб0вію+ претечE житeйское њбуревaніе+*108 с™е+ стрaсти не 
ўбоsвсz+ ни nгнS ни мечa же: но рaдостію на стрaсть мyжески 

подвизaсz,*109 вопіS: гDа воспэвaйте [дэлA+ и3 превозноси1те є3го2 во вёки]. 
ладкA мн¨+ (и3з)речE+ всS стрaсть и3 џгнь и3 мeчь+ за хrтA моего2 
пострадaвша[го] за мS+ и3 и3ст0ргша[го] мS и3зъ мрaка грэх0вна[гw], 

тёмже вопію2: гDа в[оспэвaйте дэлA+ и3 превозноси1те є3го2 во вёки]. 
ріими2 бGон0сче и3 с™е+ мaлое похвалeніе+ є4же ти2 прин0симъ+ 
почитaюще вёрнw пречcтнyю [твою2]*110 пaмzть твоеS стрaсти+ 

бlжeнне+ и3 м0лимъ ти сz: ко хrтY прилёжнw моли1сz [ты2]*111 њ нaсъ+ да 
и3збyдемъ*112 t грBхъ+ и3 нhнэ и3 во вс• вёки.              [БGор0диченъ:] 
                                                           
101* у изворнику: твaри. 
102* у изворнику: чlвёчь. 
103* у изворнику: соб0ю. 
104* наш додатак, нема у изворнику. 
105* у изворнику: kви1сz. 
106* у изворнику: прес™az ? 

107* у изворнику: њб0жшаz. 
108* у изворнику: бyреніе. 
109* или: подви1жесz ? 
110* сувишно. 
111* сувишно. 
112* или: и3збaвимсz. 

Н 
Н 
Н 

Г 
С 

П 



~ 30 ~   Мцcа мaіа въ Gi-й дeнь 
 

росвэти2+ вLчце+ њмрачeнно[е] мн0гими грэхи6 с®це моE+ и3 подaждь 
ми2 вёрнw воспэвaти тS+ мольбaми м§ника твоегw 2+ є3гHже дeнь 

стрaсти почитaемъ+ [вопію1ще:]*113 гDа воспэвaйте [дэлA+ и3 превозноси1те 
є3го2 во вёки]. 

Пёснь f 7. Їрм0съ: 

Е$vа ќбw недyгомъ [преслушaніz клsтву всели1ла є4сть: тh же+ дв7о 
бцdе+ прозzбeніемъ чревоношeніz+ мjрови блгcвeніе процвэлA є3си2: тёмъ тS 
вси2 величaемъ]. 

тн0е творsще твоеS стрaсти почитaніе,*114 с™е+ пр0симъ прощeніz 
t грBхъ+*115 прилёжнw молsщесz: њ нaсъ ко хrтY помоли1сz+ с™е 

ґлеxaндре+ мyдре+ достохвaльне. 

есели1тсz днeсь тво• стр†сти+ с™е+ почитaющи fракjйскаz*116 странA, 
пріи1мши ћкw сlнце свётло[е]*117 пречcтны6z тво• м0щи+ бlжeнне+ 

и3 мн0жество и3сцэлeній пріeмлющи+ дост0йнw тS величaетъ. 

росвэти2+ млcтиве+ њмрачeнное (ми2) грэхи6 с®це+ тво• стр†сти 
(с)писaющ[ем]у [и3] с™0е твоE ўспeніе: прилёжными мlтвами+ с™е+ 

просвэти1 мz њкаsннаго.                                  [БGор0диченъ:] 

бразъ твоегw2 непор0чна[гw] ржcтвA+ дв7о+ проповёда(в)ше+ и3 
tkнyду*118 преслaвное ти2*119 нарицaніе приносsще+ жи1знь бо 

ѓдскымъ родилA є3си2+ держaву смeртную разорsющую. 

[На літургjи. 

Слyжба всS м§нику.] 

 

                                                           
113* наш додатак, нема у изворнику. 
114* или: почтeніе. У изворнику не сасвим јасно: починeніе ? 

115* или: грэхHвъ. 
116* видети напомену бр. 7. 
117* или: свётлw. 
118* или: tню1дъ. 
119* или: теб¨. 
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МЕСЕЦА МАЈА, У 13. ДАН.*120 

СТРАДАЊЕ СВЕТОГ МУЧЕНИКА АЛЕКСАНДРА.*121 

а владања незнабожног цара римског Максимијана*122 беше жестоко 

гоњење хришћана по целој царевини Римској. Један стотник, врло 

ревностан идолопоклоник, по царевом нареѐењу сазида храм поганом 

богу свом Јупитеру недалеко од Рима. И би издата заповест од цара, да 

хришћани под морањем приносе жртве боговима незнабожачким. Осим тога 

цар нареди да се сви саберу на обновљење Јупитеровог храма. Царски гласници 

се разлетеше на све стране по Риму, и трубама објављиваху то, говорећи: Чујте, 

пријатељи богова! сутра пре подне треба да се саберете заједно са царем у храм 

бога Јупитера! 

Незнабошци, чувши трубе гласникā, стадоше се припремати да изјутра 

крену у Јупитерово идолиште. И сутрадан многи продавци одоше рано са 

својом робом код новог Јупитеровог храма, како ради поклоњења, тако и ради 

продаје своје робе. У то време један веома богат човек, трибун Тиверијан, који 

имаѐаше под собом много војника, предатих му на управу од војводе Феликса, 

сазва те војнике и рече им: Чујте браћо! Знате ли за царево нареѐење, да нам 

данас ваља бити са царем у Јупитеровом храму? Будите дакле готови. 

Када он ово говораше, њему стиже извештај да је цар већ отишао код 

Јупитеровог храма. Тада сви ужурбано кренуше ка идолишту, да буду у 

присуству цара. Али један од тих војника, по имену Александар, од детињства 

одгајен у хришћанској вери и богобојажљив, рече трибуну: Ти би добро урадио 

да си нас позвао да идемо и да се поклонимо истинитоме Богу који живи на 

небу. Они пак које ви називате боговима, нису богови већ демони. Тиверијан му 

рече: Данас ћемо приносити жртве не свима боговима него само Јупитеру, мада 

у нас има много богова које штује и цар и ми. На то блажени Александар 

одговори: Јупитер, кога ти називаш богом, исти је као и остали демони лукави, 

који своје поклонике увлаче у погибао, наводећи их на дела безакона и мрска, 

којима се и сами богови ваши оскврнавише, као што и ви сами казујете за њих. 

Наиме: некада они, распаљени пожудом према женама, завоѐаху жене, 

силоваху, и чињаху с њима срамна дела, скврнавећи не само земљу, него и море 

и ваздух. Но ко је икада чуо или видео да се бог бави блудочинством? А наш Бог 

је невидљив телесним очима; Он се само вером познаје, Бог пречисти, свемоћни, 

Творац неба и земље. Он не тражи такве жртве какве ви приносите нечистим 

демонима вашим; Он тражи жртве чисте и бескрвне. – Саслушавши 

Александра, Тиверијан рече: Престани са таквим безумљем, Александре! Не 

хули богове, добротворе наше, да не би цар чуо за то и разгневио се на мене што 

                                                           
120* преузето из „Житија светих“ за месец мај, преп. Јустина (Поповића), стр. 346-358. 
121* Св. мученик Александар спомиње се још и 25. фебруара, где се налази кратко казивање о његовом 

страдању. Видети иза овог житија. 
122* Цар Максимијан владао од 235 до 305 године. 

З 
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у своме пуку трпим таког богохулника. – Рекавши то, Тиверијан похита к цару, 

а Александар оде својој кући. 

Када настаде време за жртвоприношење, цар стаде приносити жртву 

одвратном богу свом Јупитеру у новом храму његовом. Тада Тиверијан каза 

цару да један од његових војника, Александар, не слуша царево нареѐење и грди 

богове и хули. Цар одмах посла по Александра, наредивши да га доведу пред 

њега окована у гвоздене ланце. Беше то у подне. Александар се одмараше у 

постељи својој. Но у сну му се јави анѐео Господњи и рече му: Мушки се држи, 

Александре, и буди храбар, јер многа страдања имаш поднети за име Исуса 

Христа распетог. За тебе су спремљене не мале муке. Ево, војници цареви већ 

иду по тебе. Али их се ти не бој; и нека се не плаши срце твоје, јер сам ти ја 

послан у помоћ. Устани дакле, и помоли се Богу, а ја ћу бити с тобом док не 

завршиш свој подвиг. 

Уставши од сна, Александар стаде појати псалам Давидов: Који живи у 

помоћи Вишњега настаниће се под кровом Бога небескога; рећи ће Господу: Ти 

си заштитник мој и уточиште моје, Бог мој, у кога се уздам (и остало до краја: 

Пс. 90,1-16). Затим, изишавши из куће, Александар срете војнике који су 

долазили по њега; све то беху његови другови из пука. Када они угледаше 

Александра, сви попадаше на земљу од страха, јер лице његово блисташе као 

муња. А свети Александар им рече: Устаните, браћо! Што сте се препали? 

Војници му одговорише: Видимо те окруженог силом Божјом, и од страха 

попадасмо. Светитељ им на то рече: Чујте браћо, Бог неба и земље посети слугу 

свога; али се ви не бојте, већ чините што вам је нареѐено, јер сте послани да ме 

ухватите и окованог одведете цару. Војници му одговорише: Ми се договорисмо 

да ти ништа не казујемо. А откуда си ти сазнао да смо ми послани по тебе? 

Светитељ им на то рече: Не треба да много разговарам с вама, пошто хитам на 

предстојећи ми подвиг, који ми је уготовио Цар Небески, јер ће ме водити из 

Рима чак у Византију. 

Рекавши то, блажени Александар преклони колена и помоли се Господу, 

говорећи: Господе Исусе Христе, Боже отаца наших, хваљен и благословен 

кроза све векове! Молим Те сада, Господе, не одвоји ме од лика праведника 

Твојих, нити одбаци мене који идем к Теби, пошто си ми открио свето и 

страшно име Твоје; Ти си, Господе, помоћник и заштитник мој, пошљи ми 

анѐела Твог, да ми помаже, и да управља језиком мојим када будем одговарао 

пред мучитељима. 

Када светитељ заврши своју молитву, војници метнуше руке своје на њега, 

оковаше га у гвоздене ланце и поведоше к цару Максимијану. А мати 

светитељева Пименија не знаѐаше да је син њен Александар одведен к цару на 

суд. Свети Александар беше телом крепак, растом висок, лицем диван и млад; 

имаѐаше осамнаест година. Када би изведен пред цара, цар га упита: Ти ли то 

вреѐаш моћ моју, безумниче? Ти ли се то не повињујеш своме старешини, и 
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ниси дошао са својим савојницима да се поклониш великом богу мом Јупитеру? 

Светитељ на то одговори: Ја се клањам Богу моме који је на небесима, и 

Његовом Јединородном Сину, Господу Исусу Христу, и Светоме Духу. Другог 

бога ја не знам, нити признајем, зато ме не питај више о другом богу. А власти 

се твоје не плашим, нити се бојим твојих претњи и мука на које ћеш ме 

стављати. 

Чувши то, Максимијан се разгневи, и упита: Шта може учинити тај бог кога 

ти исповедаш? Светитељ одговори: Бог је мој невидљив и свемогућ, и нема 

ничег што би било немогуће Богу мом. Максимијан га онда упита: Може ли 

бити богом онај који би распет од људи и умре убијен? Светитељ одговори: 

Умукни, Сатано! јер ниси достојан да поганим устима својим спомињеш 

пречисто и пресвето име Господа мог Исуса Христа, који добровољно претрпе 

за нас распеће и смрт. О свебезумни! када кажеш да је Он распет и умро, зашто 

онда не говориш да је Он и васкрсао из мртвих и даровао живот многим 

мртвима? Максимијан на то рече: Штедим твоју младост, јер видим да си врло 

млад. Но светитељ одговори: Штеди ти себе самог, и ишчупај се из ѐаволских 

мрежа, а ја се не бојим мукā, јер имам Бога за помоћника. Максимијан опет 

узврати: Рекох да желим да те поштедим. Приступи дакле и принеси жртву, па 

ћеш стално бити у мојој царској палати и заузимати прво место. Светитељ 

одговори: Коме богу нареѐујеш да се поклоним? Максимијан објасни: Поклони 

се и принеси жртву великом богу Јупитеру. 

Светитељ онда подиже руке своје к небу, и стаде се молити говорећи: 

Господе Исусе Христе! Не остави мене, смиреног слугу твог, него помози мени 

грешном и недостојном. Када се он мољаше тако, па подиже очи своје к небу, он 

виде небеса отворена и Сина Божијег где седи с десне стране Оца, и испуни се 

неисказане утехе духовне. Па понова упита Максимијана: Коме богу желиш да 

принесем жртву? Максимијан одговори: Принеси жртву великом Јупитеру. 

Светитељ га упита: Зар ти не знаш да је онај кога ти називаш богом био некада 

човек, и то развратан и одвратан човек, јер се једном, распаљен пожудом према 

једној жени и заљубљен у њу, претвори у вола и својим маѐијама заведе 

несрећну жену и оскврни. 

Чувши то, Максимијан се насмеја и рече: То доказује силу богова наших, јер 

се јављају људима у онаквом виду у каквом сами зажеле. Светитељ му одговори: 

Бедниче, ти хвалиш погана и одвратна дела богова ваших, јер се и сам нечистим 

делима својим усличаваш њима, и не желиш да познаш Бога који Ти је даровао 

част и царство. Максимијан на то рече: Богови моји дали су ми царску власт. 

Светитељ одговори: Чудим се теби, да си ти, који сматраш себе мудрим, убио 

себе сама, пошто верујеш у демоне и служиш немим и бездахним идолима; 

оставивши Бога живог и бесмртног, ти идеш за оцем својим – Сатаном. Хајде, 

обрати се од таме к светлости, да не би занавек био погружен у паклу огњеном. 
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Тада Максимијан, препун гнева, предаде Александра трибуну Тиверијану да 

га мучи. У исто време он нареди Тиверијану да мучи не само Александра него и 

све хришћане уопште. Са тим циљем он посла истога трибуна у Тракију, 

наредивши му да свуда гони и мучи хришћане. Још нареди Максимијан да и 

Александра води за собом до Византије. Чувши то, свети Александар рече цару: 

Благодарим ти, мучитељу, што хоћеш да ме учиниш славним по многим 

земљама. О, да би ме Господ Бог мој удостојио да по свима крајевима земље 

претрпим свако мучење и свако страдање за пресвето име Његово! 

Максимијан нареди да му Александра макну с очију. Трибун Тиверијан га 

узе под своју власт, и сутрадан изјутра нареди те Александра обесише о дрво за 

мучење, па му нагоме гвозденим ноктима стругаше цело тело. Тако струган, 

мученик и не уздахну, него са очима упереним к небу узношаше благодарност 

Богу. Затим мученика скинуше с дрвета, и трибун нареди да га окују у тешке 

окове и предаду војницима да га воде у Тракију. 

У време када светог мученика Александра војници воѐаху окованог за 

Тракију, анѐео Господњи јави се у сну његовој матери Пименији и рече јој: 

Устани брзо, спреми слуге своје и стоку, па прати сина свог у Тракију, кога воде 

на мучење за сведочанство Христово, да би после кончине његове сахранила 

тело његово. – Пробудивши се из сна, блажена Пименија не стаде туговати због 

сина, него се напротив испуни радости и весеља. И уставши одмах, она брзо 

спреми све што јој беше потребно за пут, па журно оде оним путем којим сина 

њеног воѐаху, и сустиже га у граду Картагени. Јер улазећи у овај град она угледа 

светог сина свог Александра где му Тиверијан суди пред народом. А кад га 

стадоше истјазавати и мучити, она од велике радости велегласно повика ка 

милом сину свом, говорећи: Чедо моје, нека ти Бог вишњи, Пастир добри 

помогне! 

Чувши глас њен, Тиверијан упита: Чији је то глас? – Но нико му не умеде 

казати откуда би тај глас, пошто беше сувише много народа присутно. Затим 

Тиверијан рече мученику: Несрећниче, принеси боговима жртву! Свети 

мученик одговори: Ја ћу принети Богу жртву хвале. Мучитељ му на то рече: Зар 

ниси говорио да ваш бог не тражи жртве? Светитељ одговори: Стварно, Бог мој 

не тражи онакве жртве какве ви приносите вашим идолима, али Он тражи 

жртву правде и светости, јер је Он Бог праведан и свет. 

Тада нареди Тиверијан да свећама пале тело мучениково, говорећи: 

Видећемо, да ли ће бог његов доћи да га избави из мојих руку. – Тако паљен, 

свети мученик подиже очи к небу говорећи: Слава Теби, Господе Исусе Христе, 

који си твог архангела Михаила у Вавилон послао и три младића од огња 

избавио, Ти Господе, избави и мене сада од ове муке и посрами мучитеља 

силом Твојом, да бих и ја са псалмопевцем Давидом могао рећи: Проѐосмо 

кроз огањ и воду, и Ти нас изведе на одмор (Пс. 65,12). 
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Тиверијан пак, видећи да се огањ не дотиче мученикâ, постиде се и нареди 

војницима да Александра вежу и воде за њим даље путем. А кад светитељева 

мати виде где одведоше од мучитељâ сина њеног, замоли војнике да јој допусте 

да се види са сином. Војници јој допустише. А кад свети мученик угледа своју 

мајку, рече: Добро си урадила, госпоѐо мати моја, што ме пратиш овамо, где ћу 

завршити подвиг, као што ми Господ откри. – Неки пак од војника говораху: 

Благо теби, Александре, јер је вера твоја велика, јер је Бог хришћански велик. 

Ето колике си муке поднео за Њега, па ипак ти ништа није. 

Тако они говораху за време путовања, које предузеше по Тиверијановом 

нареѐењу. Наишавши путем на један извор, седоше да се одморе, и стадоше 

јести. Војници мољаху и светог мученика Александра да једе с њима, јер већ 

беше четрдесет дана откако светитељ не окуси ништа, ни хлеба ни воде. Али он, 

имајући молитву као своју храну, преклони колена и стаде појати псалам: 

Подигох очи своје ка горама, одакле ми долази помоћ. Помоћ је моја од 

Господа, који је створио небо и земљу (Пс. 120,1-2). Затим настави молити се 

овако: Господе Исусе Христе, сачувај мене, јагње Твоје, безазленим, да се 

непријатељ мој не би обрадовао због мене, јер сам познао име Твоје. Не 

посрами ме пред мучитељем, Господе, него ми пошљи анѐела Твог и десницу 

Твоју, и буди ми помоћник и покровитељ. 

Када свети мученик заврши своју молитву, анѐео Господњи стаде пред њега 

и рече му: Не бој се, Александре, јер је Господ услишио твоју молитву, и ја сам 

послан од Бога да ти помажем. – Ове речи које анѐео говораше Александру, 

војници чуше, али никога не видеше, па се стога силно уплашише и од страха 

на земљу попадоше. А блажени Александар их упита: Шта видесте, браћо, те од 

ужаса попадасте? Они му одговорише: Чусмо глас Бога Твог, који ти говораше, 

и нас спопаде страх, и од страха попадосмо на земљу. 

Када војници говораху ово светом Александру, сустиже их Тиверијан, 

праћен велможама градским. Тиверијан упита велможе: Како се зове ово место? 

Они му одговорише: Зове се Судско место. Тиверијан на то рече: Ако је ово 

Судско место, онда овде треба обавити суѐење. Доведите ми Александра 

хришћанина. – Када му свети Александар предстаде, Тиверијан му рече: Зар се 

ти још држиш свога безумља и не желиш да се боговима нашим поклониш? 

Како видим, срце је твоје окамењено, и ја те истински сажаљевам, и због тога 

хоћу да те обратим к боговима, господарима васељене. Мученик му на то 

одговори: Безбожни, слепи умом, сине ѐаволов, ти си се предао оцу своме – 

Сатани, како ме онда можеш сажаљевати и бити милостив према мени? Та отац 

твој Сатана ни према коме није милостив, већ хоће да све одвуче са собом у 

пакао огњени и погуби. 

Тиверијан онда рече: О зла главо! Зар си ти раван мени, те ми тако 

одговараш? Да ли ме зато бешчастиш што те ја штедим? Није ли требало да ме 

још више почитујеш за моју доброту и кротост према теби, а ти ме чак дрско 
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вреѐаш? Светитељ му одговори: Заиста личиш на оца свог – Сатану, јер имаш 

срце тврдо као најтврѐи камен. Не пада ли ти у очи, да се ово место зове Судско 

место? Сам овај назив јасно показује да ће те ускоро постићи праведни суд Бога, 

који ће судити живима и мртвима, и свакоме дати по делима његовим. Тада 

ћеш схватити да сам ти истину говорио, јер ће ти Бог судити што немилосрдно 

мучиш слугу његовог. Бог види како ме ти неправедно и љуто мучиш. Али знај, 

ове ће муке мени донети славу а теби припремити погибао вечну. 

Чувши овакве речи, Тиверијан се сав запали још већом јарошћу и нареди да 

се по земљи распростре трње, и да по њему вуку мученика. А светитељ, тако 

мучен, ћуташе као да не осећа бол. Приметивши да Александар не осећа 

болове, Тиверијан се разјари још више, па нареди да четири војника бију 

мученика чворноватим гвозденим моткама. Тако бијен, мученик довикну 

мучитељу: Безбожниче, јесу ли само ово муке што си измислио за мене? Хајде, 

дај друге, теже муке, јер ја помоћју Христа Бога мог не осећам никакав бол од 

ових мучења. 

Тиверијан му на то рече: Ја ћу те на комаде искидати, и у огањ те бацити, и 

пепео твој развејати, да ни трага не остане о теби на земљи. Онда ћу видети, да 

ли ће ти доћи Христос и избавити те из мојих руку. Светитељ одговори: 

Христос мој ће те ускоро погубити; тело твоје и кости твоје биће искидани на 

комаде и разбацани по земљи; ти се нећеш вратити у Рим, нити видети лице 

поганог цара твог, јер ће Господ уништити спомен твој са земље. И све ће те то 

снаћи, бедниче, зато што ниси познао Бога истинитога нити Му одао дужно 

поштовање што ти је даровао част и власт. Но када би ти познао Бога, онда би 

могао стећи себи живот вечни на небу. Сада пак, оставивши Бога живога, ти си 

заволео оца свог – Сатану, са којим ћеш заједно бити вргнут у пакао огњени. А ја 

ћу свагда прослављати Господа и Спаситеља мог Исуса Христа, који ће ме 

избавити из твојих руку и удостојити ме благодати своје у своме вечном царству. 

Чувши овакве речи, мучитељ се измени у лицу од јарости, али ипак нареди 

да престану мучити Александра. Но како се дан клонио вечеру, Тиверијан 

зажеле да преноћи у том месту. Пошто вечера, он леже да спава. И у сну имаде 

виѐење: јави му се анѐео Божји, страшног изгледа и са мачем у руци, и рече му: 

Безбожниче, ево ја сам дошао противу тебе, јер љуто мучиш слугу Божјег 

Александра. Знај да те одмах могу убити овим мачем, али ћу те трпети још неко 

време. Када се пробудиш, иди хитно кроз Илирију у Византију, јер се 

приближи кончина слуге Божјег Александра. 

Тиверијан се одмах пробуди од страха. И сав дрхћући од ужаса, он сазва 

своје пратиоце – саветнике, и исприча им страшни сан свој. А они му рекоше: 

Ми смо давно хтели да ти кажемо да не мучиш оног човека тако страшно и 

неправедно, али нисмо смели. Још смо чули да је хришћански Бог велик и баца 

у огањ неугасиви оне који муче слуге његове. – Тиверијан се још више уплаши 

после ових речи, па нареди да војници одмах по ноћи крену и воде мученика 
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напред, а он сам иѐаше позади њих. И пролажаше Тиверијан поред многих 

градова, не свраћајући у њих, јер, по нареѐењу анѐелâ, хиташе у Византију. А 

оно страшно виѐење у сну Тиверијану се данима не скидаше с памети, и он 

стално беше у страху и не смејаше више да ставља на муке светог Александра. 

Када Тиверијан пролажаше кроз Илирију, и приближи се граду Сардикији, 

у сусрет му изаѐе градоначелник и градске велможе. Али Тиверијан не сврати у 

град, већ га промину. Хришћани пак тога града, чувши да трибун Тиверијан, 

идући из Рима, води са собом неког мученика, изаѐоше сви изван града, не да 

сретну трибуна него да виде мученика. Угледавши мученика где засебно воде, 

они му притрчаше, и павши му пред ноге, говораху: Моли Бога за нас, 

страдалче Христов! А он им рече: Молите и ви Господа за мене, браћо, да 

довршим подвиг свој у Христу Исусу и да се удостојим примити из свете 

деснице његове обећани ми венац. 

Затим свети мученик би одведен даље. Прошавши град Клисуру, они се 

приближише месту, званом Вономасиски Пук, удаљеном од Филипопоља 

четрдесет потркалишта. И ту се зауставише. У то време Тиверијан већ стаде 

заборављати оно страшно сновиѐење које је имао односно мученика 

Александра. Па извевши светог мученика преда се на ислеѐење, он га упита: 

Александре, да ли још остајеш непокоран и не желиш да приступиш 

милосрдним боговима нашим и принесеш жртву Јупитеру и Асклипију, који 

владају васељеном? Светитељ одговори: Ослепљени умом, сине Сатанин, шта 

још желиш да чујеш од мене? Ја сам ти већ рекао да нећу принети жртву 

демонима. Тиверијан му на то рече: Ја и не наговарам тебе да се поклониш 

демонима, већ великим боговима: Јупитеру и Асклипију. Светитељ му 

одговори: Безумниче, зар ти не схваташ да су твој Јупитер и Асклипије – 

демони? Тиверијан рече: Тако ми богова, ја ћу учинити да твоје име постане 

срамота по целој земљи због тако велике увреде коју наносиш и мени и 

боговима мојим. Светитељ одговори: И ја то желим, да би се мноме прославило 

по свој земљи име Господа мог Исуса Христа. 

Тада Тиверијан рече војницима својим: Макните га са очију мојих, јер не могу 

више да подносим увреде његове. Водите га у Филопопољ и вргните у тамницу. 

И држите га у тамници док ја не доѐем тамо. – Војници поступише по 

нареѐењу: одведоше мученика у Филопопољ и закључаше у тамницу. Граѐани 

пак, чувши да долази Тиверијан, изаѐоше му у сусрет. И он, дошавши у град, 

спремаше се да принесе жртву Јупитеру и Асклипију. А Филопопољски 

хришћани, сазнавши да се у њиховој градској тамници налази свети мученик 

Александар, слегоше се код тамнице и молише тамничког стражара да их пусти 

у тамницу да виде мученика Христовог. Стражар их пусти, јер се и сам бојаше 

Бога. А кад уѐоше унутра и угледаше светог мученика у оковима, они 

припадаху к ногама његовим и целиваху окове његове, и говораху: Благослови 

нас, страдалниче Христов! благослови и постојбину нашу, јер смо хришћани, 

живимо у великом страху у овом граду, јер војвода овога града сваки дан нас 
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тражи да нас мучи, да би нас одвратио од Христа. Али нас не може одвратити 

од Христа. По благодати Христовој, нас је овде много; меѐу нама се налазе и 

неки од првих и најугледнијих граѐана. Ми се надамо да ће сила Христова 

победити безбожну веру многобожачку, те ће сав град наш славити Христа. А 

ти, страдалче Христов, јуначки претрпи до краја подвиг твој за Христа. 

Меѐутим, Тиверијан, приносећи погану жртву идолима, сети се Александра 

окованог у тамници, па рече велможама градским: Ви треба да знате да ми је 

цар предао једног хришћанина ради ислеѐења; ја га целим путем приморавах 

разним мукама да се поклони боговима нашим, али ништа не успех. На моја 

питања он одговара врло грубо, и вреѐа и мене и богове наше. Нека га доведу 

овамо, еда би се некако постидео од вас, пошто вас је много, и принео жртву 

боговима. 

Александар би одмах доведен. Седећи са градским војводом заједно, 

Тиверијан се обрати мученику: Реци ми, Александре, ниси ли се већ одлучио да 

принесеш жртву боговима нашим? Ето, сви хришћани овога града већ се 

поклонише Јупитеру и Асклипију, само се ти једини противиш. Светитељ 

одговори: Лажеш, бедниче, као што лаже и отац твој – Сатана, јер ниједан од 

овдашњих хришћана није извршио ваше безбожно нареѐење. Од мене пак шта 

желиш да чујеш, осим онога што сам ти већ и раније много пута рекао: 

хришћанин сам и нећу принети жртву поганим демонима вашим. А и сада ево 

изјављујем да сви присутни чују: слуга сам Бога небескога, и никада се одрећи 

нећу Исуса Христа, Бога мог. 

Посрамљен, Тиверијан рече војницима: Окованог у гвоздене ланце, водите га 

испред мене, а ја ћу ускоро кренути за вама. – И одведоше светог мученика даље 

путем. А кад доѐоше до једног потока, званог Сирмије, мученик уми руке своје 

и лице, окрену се истоку, и стаде се молити, говорећи: Хвала Ти, Господе мој, 

што си ме и у Филопопољу удостојио да исповедим пресвето име твоје. – Али, 

војници му не дадоше да се још моли, него га примораше да настави пут. И кад 

доѐоше до места званог Пуковско, где су се приреѐивале незнабожачке 

свечаности, сустиже их Тиверијан. Позвавши к себи Александра, Тиверијан му 

рече: Знаш ли, Александре, да ти ја пред војводом благо предложих да 

принесеш боговима жртву, а ти ме пред свима страшно увреди? Хајде бар сада 

изврши што ти се нареѐује, па ћу те одмах пустити на слободу. Светитељ 

одговори: Што ти рекох пред војводом, то ћу ти рећи и на сваком месту: сине 

Сатанин, помрачени ѐаволом, не надај се да слугу Христовог одвратиш од Бога 

истинитога. 

Тада Тиверијан нареди да се побију у земљу четири коца, да се мученик 

растегне измеѐу њих на четири стране и привеже за колце, па да му се ударе 

двеста батина. Примајући ове батине, мученик ћуташе, али се у себи мољаше 

Господу Богу своме. Утом се чу с неба глас који говораше мученику: Буди 

храбар, Александре, и не бој се мука, јер су оне пролазне, а ја сам увек с тобом. 
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Чувши овај глас, Тиверијан се силно уплаши, и одмах нареди да престану 

тући мученика, па наставише пут. Дошавши до града Карасуре, измеѐу 

Филипопоља и Верије, Тиверијан уѐе у град, а војници не уѐоше него остадоше 

у хладовини под дрвећем близу града. Беше управо подне, и силна жега. Свети 

мученик рече војницима: Браћо, ја сам жедан. А војници му одговорише: И ми 

смо жедни, али одакле да узмемо воду? Светитељ им на то рече: Причекајте 

мало, моћан је Бог мој да нам и на овом месту да воде. Рекавши то, он преклони 

колена и помоли се Господу говорећи: Господе Исусе Христе, Ти си некада у 

пустињи из камена извео воду жедноме Израиљу (2. Мојс. 17,1-7), погледај и 

сада милостиво на слугу Твога, и дај нам на овом месту воду, да бих пио ја и сви 

који су са мном, те да се због тога прослави пресвето име Твоје. 

Када се свети мученик тако помоли Богу, одмах се раседе земља испод дуба, 

и потече поток воде чисте и студене. Видевши ово чудо, војници говораху: 

Ваистину је велик хришћански Бог, који брзо испуњава молбе верних слугу 

својих. – И пи од те воде свети мученик, и сви што беху с њим, и слављаху 

Христа Бога. 

Затим, преваливши велики пут, војници доѐоше до реке Арзон. Па пошто 

беху уморни од пута, седоше да се одморе. Седе са њима и мученик. Ту их 

сустиже Тиверијан, па видевши мученика где седи, љутито упита војнике: Што 

сте, несрећници, допустили да седи овај безбожни човек? – Онда поустајаше и 

кренуше пут града Верије. Када се приближише томе граду, граѐани чесно 

сретоше Тиверијана. А у том граду беше врло много хришћана, више од 

половине. Али они, бојећи се мучења од стране незнабожаца, тајно исповедаху 

хришћанску веру. Када хришћани угледаше мученика Христовог, где га 

одвојено воде, они му прилажаху и говораху: Радује се, страдалче Христов! буди 

храбар и држи се јуначки, јер безбожни мучитељи неће никада успети противу 

силе Христа Бога нашег. 

Меѐутим, Тиверијан призва к себи мученика и рече му: Александре, 

послушај ме као оца свог: заједно са мном принеси сада жртву боговима 

нашим. Ако то учиниш, обећавам ти пред свима, да ћу те одмах пустити на 

слободу, и ако желиш можеш од овога тренутка бити старешина у моме пуку; 

ако пак то не желиш, онда можеш ићи куда ти је воља. – Насмејавши се, 

светитељ му одговори: О, како је горка твоја утеха којом ме тешиш! Јер те речи 

твоје наносе најљућу муку души мојој. Но, не дао ми Бог да послушам твој савет! 

Ја сам ти већ много пута рекао, а и сада ти кажем, и касније ћу ти исто рећи: 

хришћанин сам и нећу принети жртву демонима твојим. 

И Тиверијан крену одатле даље путем. За њим воѐаху мученика окованог у 

ланце. И стигоше у друго место, које се налажаше на обали исте реке Арзона, 

удаљено од Верије четрнаест потркалишта. У том месту бејаше много 

гостионица. Тиверијан заноћи ту, очекујући мученика, кога праћаху многи 

хришћани из града Верије. А кад војници са мучеником приспеше код 
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Тиверијана, мученик моли Тиверијана да му допусти мало времена да се 

помоли Богу своме. Тиверијан му допусти. А свети мученик, видевши у 

близини велики орах, оде испод њега, преклони колена, и мољаше се Богу 

говорећи: Господе Исусе Христе, пошљи анѐела свог и узми душу моју, јер 

ништа више не могу поднети, пошто изнеможе тело моје. 

Тиверијан пак, посматрајући мученика где се моли, рече својима: Чуди ме 

веома, откуда се овај научи маѐионичарским молитвама? Одрастао је на моје 

очи, и ја сам га учинио војником, али никада ни слутио нисам да зна маѐије. – И 

дозвавши к себи Александра, рече му: Александре, принеси боговима жртву! 

Светитељ одговори: Заиста је твој ум помрачен, јер опет желиш да чујеш од 

мене оно исто што си већ много пута чуо. 

Тада Тиверијан нареди слугама својим да мученику поливају леѐа врелим 

уљем. Но анѐео Господњи невидљиво предстаде, изли врело уље на мучитељеве 

слуге и опече их, а суд разби. Мучитељ пак, видевши да су врелим уљем 

повреѐене слуге његове а не мученик, силно се разјари, и нареди четворици 

војника да мученика испруже на земљи испод ораха и да га немилосрдно бију 

моткама. И слуге га тукоше све док не малаксаше. Тада устаде свети Александар 

и рече: Господе Боже, благослови ово дрво и подај му целебну силу, јер под 

њим страдах за пресвето име Твоје. – И од тог времена род и лишће тога ораха 

исцељиваху од сваке болести. 

Затим војници са мучеником кренуше даље путем, идући испред 

Тиверијана. А кад проѐоше Адрианопољ стигоше у место, звано Вуртодексион. 

Ту свети мученик затече своју блажену матер Пименију, која беше пре њега 

стигла тамо. Видевши сина свог, она му паде пред ноге плачући. Затим устаде и 

загрли га. А свети мученик јој рече: Не плачи, мајко моја, јер се надам у Господа 

мог, да ће ми дати да сутра завршим подвиг свој. 

У том месту сустиже их Тиверијан. Пошто дан беше на измаку, Тиверијан 

остаде да преноћи. У два сата после поноћи од устаде, и кренуше на пут. При 

изласку сунца стигоше до реке, зване Зионкел. Ту беше гостионица у којој се 

Тиверијан одмори од пута. Пошто се одмори, он рече мученику: Стављао сам те 

на многе муке, и ипак те не узмогох обратити мојим боговима. Знај дакле, сада 

ћу те погубити, ако ме не послушаш. 

Рекавши то, Тиверијан крену даље. Приближавајући се Византији, доѐе до 

града Дризипера што лежи на реци Еригони. Зауставивши се поред реке, 

Тиверијан одлучи да изрекне коначну пресуду мученику, па му рече: Ето, сада је 

смрт твоја пред тобом, Александре. Шта велиш: хоћеш ли боговима принети 

жртву, или не? Јер ево, овде ћу те убити, и у реку твоје тело бацити, да га рибе 

поједу. Светитељ му одговори: Био бих ти захвалан када би ти заиста учинио 

сада то што говориш, јер бих се брзо избавио из твојих руку. А боговима твојим 

никада нећу принети жртву, па макар ме ти могао погубити и са хиљаду смрти. 
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Тада мучитељ изрече смртну пресуду Александру, и предаде га војницима, 

наредивши им да му одсеку главу а тело баце у реку. И уставши, Тиверијан 

настави пут, а војници остадоше да изврше нареѐење. Ту се слеже много народа, 

који су желели да виде мучеников крај; меѐу њима беше и много хришћана. 

Свети мученик моли џелата да причека мало док се он помоли Богу, и потражи 

мало воде. Један човек из народа, који беше дошао да види овај призор, узе суд 

те захвати воду са реке, и донесе мученику. Пошто уми руке и лице, свети 

мученик се окрете истоку, прекрсти се, и стаде се молити говорећи: 

Слава Теби, Боже отаца наших! Слава Теби, Боже Авраамов, Исаков и 

Јаковљев! Од Тебе дрхће сва твар и клања Ти се као Творцу неба и земље! Пред 

Тобом, Богом невидљивим и вечним са страхом стоје Серафими, не смејући да 

погледају на Те, и непрестано кличу: Свет, свет, свет Господ Саваот, пуно је небо 

и земља славе Твоје. Тебе благосиља сунце што небом ходи; Тебе благосиља 

земља и што је на њој, људи и животиње, и све што је живо слави Тебе, јер си Ти 

једини вечни Бог, Отац и Син и Свети Дух. Опомени се, Господе, оних који се 

боје Тебе и узносе благодарност пресветом имену Твом. Не презри, 

човекољубиви Господе, и мене грешног и недостојног слугу Твог. 

Затим, обративши се хришћанима, свети мученик им рече: Браћо и оци! 

опомињите се трудова мојих, јер се не лених да страдам за Господа нашег, да би 

Он био милостив према мени и према целом хришћанском роду. Знајте да тај 

дуги пут од Рима довде ја преѐох, узама везан и оковима окован и злостављан и 

вучен и мучен, не својом силом него помоћју Господа нашег Исуса Христа. Том 

помоћју ја јуначки све претрпех, и победих насиље Тиверијана и помоћника 

његовог – ѐавола. И ево сада већ одлазим да предстанем Господу моме. Ви се 

пак помолите за мене, да бих обрео милост пред Господом. 

Затим моли џелата да причека још мало, и преклонивши колена, мољаше се 

Богу говорећи: Господе Исусе Христе! услиши слугу Твога који страда за свето 

име Твоје! Дај благодат телу моме: где оно буде положено, нека се тамо дају 

чудесна исцелења болнима у славу пресветог имена Твог. 

И чу се с неба глас који обећаваше да ће молба мученикова бити испуњена. 

Онда мученик рече војницима: Браћо, извршујте брзо што вам је нареѐено. А 

џелат, коме беше име Целестин, рече светитељу: Мучениче Христов! помоли се 

Богу твоме, да ми Он не упише ово у грех, јер ми је нареѐено да те убијем. 

Светитељ му одговори: Ти то чиниш не по својој вољи него по нареѐењу. Грех је 

на ономе који је наредио, а ти чини брже што си дужан чинити, јер ја журим ка 

Господу моме. 

Тада Целестин чистим убрушчићем веза очи светом мученику, и исукавши 

мач, хтеде да га посече. Али, угледавши свете анѐеле који беху дошли да узму 

мученикову душу, препаде се, и стајаше тако, не знајући шта да ради. А 

светитељ, очекујући да му глава буде што пре одсечена, рече џелату: Чини, 

брате, што ти је нареѐено. Џелат му одговори: Бојим се, слуго Божји, јер видим 
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неке дивне људе где стоје близу тебе. – Тада светитељ повика к Богу, говорећи: 

Господе Исусе Христе, дај ми да овог часа скончам! 

И анѐели отступише мало од њега. Тада џелат Целестин приступи и отсече 

мученику чесну главу. И одмах анѐели узеше у своје руке свету душу његову, и 

узношаху је на небо славословећи Бога. И то анѐелско појање чуше сви 

хришћани који беху тамо. 

Тако свети мученик Александар заврши подвиг страдања свог, а чесно тело 

његово војници бацише у реку, као што им Тиверијан беше наредио. Али, по 

промислу Божјем, четири пса извукоше из воде тело мучениково на обалу. И 

лизаху пси свето тело, и седећи крај њега чуваху га од звериња. А када на то 

место стиже мученикова мати, блажена Пименија, она узе многострадално тело 

милог сина свог, помаза га мирисима, обави чистом плаштаницом, и чесно 

погребе поред реке Еригоне. И од гроба мученикова даваху се многа исцељења 

болнима. 

Ускоро после тога свети мученик се јави својој матери у виѐењу, утеши је, и 

обавести је да ће се она брзо преселити к Богу. Стојећи сада с њом пред 

престолом славе Божје у сабору светих мученикā, свети мученик Александар 

моли за нас човекољубивог Господа, и слави Оца и Сина и Светога Духа, Једнога 

у Тројици Бога, слављеног од свеколике видљиве и невидљиве твари, сада и увек 

и кроза све векове. Амин. 

Свети мученик Александар пострада 298. године. 

МЕСЕЦА ФЕБРУАРА, У 25. ДАН.*123 

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА АЛЕКСАНДРА.*124 

Овaj свети мученик беше родом из Потиола у Италији (измеѐу Рима и 

Напуља). Живљаше у доба цара Максимијана и намесника Тиверијана (286-305). 

Ухваћен од Тиверијана, би му предложено да принесе жртву идолима. Али он 

не само одби то, него и силно изружи намесника и његове богове. Зато га 

обесише за руке, a o ноге му обесише један огроман камен. Затим би одведен у 

Картагену, и опет би вешан, сечен и бијен. Када га одведоше у Маркијанопољ, 

ту му лице буктињама палише. После тога одведу га у место Дризипарон у 

Тракију, и тамо му би глава одсечена. И тако блажени доби венац мучеништва. 

 

                                                           
123* преузето из „Житија светих“ за месец фебруар, преп. Јустина (Поповића), стр. 438. 
124* Св. муч. Александар спомиње се још и 13. маја, где се налази опширно казивање о његовом страдању. 
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