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ACATISTUL SFANTULUI ALEXIE 
(17 martie) 

 
 

 
 
Rugaciunile incepatoare, apoi 

 

  

Condacul 1 

  

Prea cuviosului si mult nevoitorului, al lui Hristos, Alexie, acum din suflet sa-i 

aducem prinos de laude si cu dorire sa-i strigam: Bucura-te Prea Cuvioase 

Parinte Alexie! 

  

Icosul 1 

  

Ingerii din cer s-au mirat vazand nevointele tale si rabdarea cea mare si, primind 

duhul tau in lacasurile cele preainalte, de bucurie s-au umplut, indemnandu-ne si 

pre noi a zice tie: 

Bucura-te, ca parintii i-ai parasit pentru Hristos; 

Bucura-te, ca El te-a incununat frumos; 

Bucura-te, ca parintilor tai te-ai daruit prin rugaciune; 

Bucura-te, ca ei mult s-au bucurat de tine; 

Bucura-te, ca mare multumita au dat lui Dumnezeu; 

Bucura-te, ca Domnul a primit rugaciunea lor; 

Bucura-te, ca toata cetatea s-a bucurat de nasterea ta; 

Bucura-te, ca parintii tai mult s-au mangaiat; 

Bucura-te, ca pentru aceasta pe Hristos au laudat; 

Bucura-te, ca esti rodul rugaciunii; 

Bucura-te, Prea Cuvioase Parinte Alexie! 

  

Condacul 2 

  

Vazand parintii tai frumusetea ta cea sufleteasca si trupeasca, s-au gandit a te 

impreuna cu nunta cea dupa legea firii, insa tu, arzand cu sufletul catre Hristos, 

ai zis: Aliluia! 
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Icosul 2 

  

Logodindu-te dupa dorul parintilor tai, ai intrat in camara, insa, fiind tu cu 

dragostea mai fierbinte catre Dumnezeu, ai dat miresei tale braul si inelul si 

iesind pe ascuns din camara ai purces la calatorie, rugandu-te neincetat; iar noi 

zicem tie: 

Bucura-te, ca Domnul ti-a fost calauza in cale; 

Bucura-te, ca spre Laodiceea ai calatorit; 

Bucura-te, ca pe Domnul cel dorit ai aflat 

Bucura-te, ca de toata viata lumeasca te-ai instrainat; 

Bucura-te, ca chipul Mantuitorului ai cautat; 

Bucura-te, ca pe El in cetatea Mesopotamiei L-ai aflat; 

Bucura-te, ca acel chip mult te-a mangaiat; 

Bucura-te, ca toata averea ta la saraci o ai dat; 

Bucura-te, ca pentru aceasta plata de la Dumnezeu ai luat; 

Bucura-te, Prea Cuvioase Parinte Alexie! 

  

Condacul 3 

  

Incepand tu a vietui in Biserica Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu, totdeauna 

postind si hrana ta impartind-o la saraci, lumea s-a mirat de rabdarea ta zicand: 

Aliluia! 

  

Icosul 3 

  

Locuind tu in cetatea Edesei si tot poporul, privindu-te ca pe un inger, a inceput 

a te lauda zicand: 

Bucura-te, ca in Edesa ai petrecut 17 ani in post si rugaciuni; 

Bucura-te, ca in Biserica Maicii Domnului ai vietuit ingereste; 

Bucura-te, ca viata ta cea buna pe toti i-a minunat; 

Bucura-te, ca de cinstea lor pe ascuns te-ai departat; 

Bucura-te, ca, fugind, in Cilicia ai calatorit; 

Bucura-te, ca mana lui Dumnezeu spre Roma te-a indreptat; 

Bucura-te, ca iesind din corabie in grija lui Dumnezeu te-ai dat; 

Bucura-te, ca in casa parinteasca nestiut de nimeni ai intrat; 

Bucura-te, ca de aceasta inima ta s-al mangaiat; 

Bucura-te, Prea Cuvioase Parinte Alexie! 
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Condacul 4 

  

Intorcandu-se tatal tau de la curtea imparateasca inconjurat de multe slugi si 

vazandu-l tu pe el in asa marire, si el, necunoscandu-te pe tine, te-a miluit ca pe 

un sarac, iar tu, Cuvioase, ai multumit lui Dumnezeu din toata inima cantand: 

Aliluia! 

  

Icosul 4 

  

Incepand, cuvioase, a locui in mica coliba in fata Palatului parintesc, nestiind 

nimeni cine esti, adesea te rugai pentru cetate si popor, dar noi mirandu-ne de 

rabdarea ta zicem: 

Bucura-te, ca acea casuta mica ti-a fost lacas ceresc; 

Bucura-te, ca slugile tale te-au batjocorit; 

Bucura-te, ca fiind in atatea rele nu ai cartit; 

Bucura-te, ca pentru toate lui Dumnezeu ai multumit; 

Bucura-te, ca auzind plangerea miresei tale nu ai mahnit-o; 

Bucura-te, ca auzind jalea lor nu te-ai milostivit; 

Bucura-te, ca de rabdarea ta multi s-au folosit: 

Bucura-te, ca lor harul lui Dumnezeu le-ai harazit; 

Bucura-te, ca pentru aceasta raiul ai mostenit; 

Bucura-te, Prea Cuvioase Parinte Alexie! 

  

Icosul 5 

  

Vazand diavolul pornirea ta spre fapta buna, indemna pe slugi sa te 

batjocoreasca, sa te loveasca cu palma peste obraz si laturi sa toarne peste tine, 

dar tu, viteazule nevoitor, te intr-armai asupra lui cu rugaciunea, cantand lui 

Dumnezeu, celui ce te intarea: Aliluia! 

  

Icosul 5 

  

Mireasa ta cea de Dumnezeu inteleptita, nestiind unde te gasesti si nevrand a se 

desparti de soacra sa, ci ca o alta Rut, inchizandu-se in camara, adesea plangea, 

iar tu, auzind acestea prin fereastra, rabdai facand rugaciuni, pentru care 

minunandu-ne strigam: 

Bucura-te, diamantul rabdarii; 

Bucura-te, turn neclintit de ispite; 
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Bucura-te, rabdatorule de chinuri; 

Bucura-te, ostasule nebiruit; 

Bucura-te, piatra nesfaramata de lacrimile parintesti; 

Bucura-te, comoara nejefuita de bantuielile diavolesti; 

Bucura-te, aur lamurit prin rabdare; 

Bucura-te, ca te-ai facut noua scapare; 

Bucura-te, ca prin tine multi ne folosim; 

Bucura-te, Prea Cuvioase Parinte Alexie! 

  

Condacul 6 

  

Fiind tu fiu si mostenitor al casei parintesti, primit-ai hrana din mana slugilor 

tale, iar tu la alti saraci impartind-o te-ai hranit cu paine si cu apa cantand lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 6 

  

Cand a voit Dumnezeu sa te ia din cele trecatoare, ti-a descoperit ziua mutarii 

tale si tu, fiind vesel de aceasta, ai cerut hartie spre a-ti scrie viata, iar noi 

strigam tie:  

Bucura-te, ca mult te-ai nevoit; 

Bucura-te, ca pe vrajmasul l-ai biruit; 

Bucura-te, ca a ta viata tuturor ne-a folosit; 

Bucura-te, ca cele de aici pe toate de nimic le-ai socotit; 

Bucura-te, ca cele ceresti ai dobandit; 

Bucura-te, ca timp de 17 ani nimeni nu te-a cunoscut; 

Bucura-te, ca toata viata in chinuri o ai petrecut; 

Bucura-te, ca la inaltimea raiului ai ajuns; 

Bucura-te, rugatorule neobosit; 

Bucura-te, Prea Cuvioase Parinte Alexie! 

  

Condacul 7  

  

Apropiindu-se fericitul tau sfarsit si scriindu-ti toata viata ta, ai adaugat si 

aceasta, ca sa te ierte parintii tai pentru necazurile ce le-ai pricinuit cu lipsa ta, 

tinand hartia in dreapta ta, ai adormit cantand: Aliluia! 

  

Icosul 7 
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Papa Inocentiu, slujind in Biserica Sfintilor Apostoli, a auzit glas din cer zicand, in 

auzul tuturor, cum ca tu ai adormit in Domnul si, nestiind unde sa te gaseasca 

spre rugaciune, s-a intors, zicand: 

Bucura-te, omul lui Dumnezeu; 

Bucura-te, prietenul Lui cel mare si curat; 

Bucura-te, ca din pruncie l-ai slujit; 

Bucura-te, ca pentru El pe toate le-ai dispretuit; 

Bucura-te, ca a ta petrecere a fost minunata; 

Bucura-te, ca toti ne-am spaimantat de aceasta; 

Bucura-te, ca esti pilda de rabdare pentru noi; 

Bucura-te, ca ne-ai adus pe noi la multa mirare; 

Bucura-te, ca de aici ne-am pornit spre a ta cautare; 

Bucura-te, Prea Cuvioase Parinte Alexie! 

  

Condacul 8 

  

Imparatul Honoriu si tot poporul, fiind strans in biserica si auzind Glasul cel 

Dumnezeiesc chemandu-te de sus si pe Papa indemnandu-l spre cautarea ta, de 

cutremur umplandu-se, au cazut cu fetele la pamant strigand lui Dumnezeu: 

Aliluia! 

  

Icosul 8 

  

A doua oara slujind, Papa cu mult popor a auzit iarasi glas poruncitor zicandu-i 

ca in casa lui Eufimian este omul lui Dumnezeu si spaimantandu-se toti nu 

intelegeau, iar noi zicem tie acestea: 

Bucura-te, ca Papa spre a ta cautare s-a pornit; 

Bucura-te, ca imparatul Honoriu la casa parinteasca a venit; 

Bucura-te, ca prin rugaciunea lor te-ai descoperit; 

Bucura-te, ca de aceasta toata cetatea s-a bucurat; 

Bucura-te, ca diavolul vazand aceasta s-a tulburat; 

Bucura-te, ca ingerii mult s-au veselit; 

Bucura-te, ca prin tine cetatea s-a mantuit; 

Bucura-te, ca aparator de cetate te-au numit; 

Bucura-te, grabnicule ajutator; 

Bucura-te, Prea Cuvioase Parinte Alexie! 
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Condacul 9 

  

Nestiind Eufimian ca in casa lui locuiesti tu, comoara cea nepretuita, a zis 

imparatului: "Viu este Dumnezeu, ca eu nu stiu pe nimeni (in casa mea) cu fapte 

bune" care sa stie a canta: Aliluia! 

  

Icosul 9 

  

Imparatul si Papa s-au pornit sa vina spre casa ta, impreuna cu tot clerul, dar 

tatal tau a ajuns mai inainte, gatindu-le loc, iar poporul, nerabdator a te vedea, a 

inceput a striga: 

Bucura-te, ajutorul nostru cel grabnic; 

Bucura-te, intarirea cetatii noastre; 

Bucura-te, izbavitorul nostru din necazuri; 

Bucura-te, rugatorule prea fierbinte pentru sufletele noastre; 

Bucura-te, solitor catre Dumnezeu; 

Bucura-te, preabunule parinte; 

Bucura-te, alesule de Dumnezeu; 

Bucura-te, vasul Lui cel curat; 

Bucura-te, oglinda neintinata; 

Bucura-te, Prea Cuvioase Parinte Alexie! 

  

Condacul 10 

  

Intru mahnire fiind cei ce se adunasera in casa tatalui tau si nestiind unde sa te 

gaseasca, iata sluga aceea care era randuita spre ingrijirea ta a zis in auzul 

tuturor ca saracul din coliba a adormit, nestiind ei ca tu esti cel care ai cantat: 

Aliluia! 

  

Icosul 10 

  

Auzind tatal tau ca saracul a adormit, a venit in cascioara ta cea plina de Duhul 

Sfant si, vazandu-te pe tine adormit si tinand in mana hartia si nevrand s-o dai 

lor, a zis cu umilinta: 

Bucura-te, comoara ascunsa; 

Bucura-te, ca ai fost stalp de foc; 

Bucura-te, ca ne-am infricosat de viata ta; 

Bucura-te, ca parintele ceresc a primit rabdarea ta; 
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Bucura-te, ca ai fost inger in trup; 

Bucura-te, ca diavolul s-a batjocorit; 

Bucura-te, ca prin tine multa lume s-a mantuit; 

Bucura-te, ca multi leprosi s-au curatat; 

Bucura-te, ca noi de aceasta ne-am veselit; 

Bucura-te, Prea Cuvioase Parinte Alexie! 

  

Condacul 11 

  

Ingenunchind tot poporul la sfintele tale moaste, cu multa smerenie si multe 

rugaciuni inaltand catre Dumnezeu, te-ai milostivit spre ei si, dandu-le hartia cea 

scrisa, a inteles dintr-insa ca tu esti omul lui Dumnezeu si au strigat toti: Aliluia! 

  

Icosul 11 

  

Gloata multa de popor vazand in curte maica si mireasa ta, Sfinte Alexie, nu 

intelegeau si dandu-si seama ca acel sarac esti tu, fiul si sotul cel pierdut, 

despletindu-si parul capului cu jale au alergat la coliba ta, vrand cat mai curand a 

striga catre tine: 

Bucura-te, preaiubite; 

Bucura-te, al mamei tale dorite; 

Bucura-te, scumpule odor; 

Bucura-te, al parintilor tai mangaietor; 

Bucura-te, al miresei tale sfatuitor; 

Bucura-te, al legii lui Dumnezeu pazitor; 

Bucura-te, al slugilor tale de raul nepomenitor; 

Bucura-te, al necazurilor primitor; 

Bucura-te, al nostru mangaietor, 

Bucura-te, Prea Cuvioase Parinte Alexie! 

  

Condacul 12 

  

Aglaida, scumpa ta mama, nestiind ce sa faca la aflarea ta, sa se bucure sau sa 

se mahneasca, a alergat cu jale sa-si vada preaiubitul sau fiu si, dand in laturi 

poporul, a strigat cu plangere: Aliluia! 

  

Icosul 12 
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Scotand cinstitele tale moaste din coliba cea saraca, le-au pus in racla cea de 

mult pret, dand cinstea cea cuviincioasa, ca unui mare nevoitor, si privindu-ti 

fata ta cea ingereasca au strigat catre tine unele ca acestea: 

Bucura-te, ca te-ai nevoit barbateste; 

Bucura-te, ca acum te veselesti cu ingerii; 

Bucura-te, ca ai biruit pe diavolul; 

Bucura-te, ca te rogi pentru noi catre Domnul; 

Bucura-te, ca gonesti duhurile cele viclene; 

Bucura-te, ca ologii prin tine isi au umblarea; 

Bucura-te, ca leprosii prin tine se curatesc; 

Bucura-te, ca acum stai langa Sfanta Treime; 

Bucura-te, ca acolo il vezi pe Domnul Hristos cel dorit de tine; 

Bucura-te, ca pentru El ai luat fericit sfarsit; 

Bucura-te, Prea Cuvioase Parinte Alexie! 

  

Condac 13 

 

O, Preabunule Parinte Alexie, cel ce ai lasat casa parinteasca pentru Hristos, nu 

ne lasa pe noi, cei cuprinsi de multe ispite, ci te roaga pentru noi si ne implineste 

cererile catre mantuire, ca impreuna cu tine sa cantam lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

(Acest condac se zice de 3 ori.) 

  

Apoi se zice din nou Condacul 1 si Icosul 1. 
 
 


