ACATISTUL SFANTULUI CLEMENT DE
ANCIRA
(23 ianuarie)

Rugaciunile incepatoare, apoi
Troparul:
Vita de sfintenie si stalp are de chinuire, floare preasfintita si rod de Dumnezeu
dat credinciosilor, preasfintite, pururea inflorind te-ai daruit. Ci ca cel ce ai fost
impreuna cu mucenicii patimitor si cu ierarhii impreuna pe scaun sezator, roagate lui Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre.
CONDACELE SI ICOASELE
Condacul 1:
Aparatorului credintei celei adevarate in Hristos si marelui surpator al inselaciunii
slujitorilor de idoli, indelung suferitorului de chinuri amare, adunandu-ne toti
iubitorii de mucenici, cu multa dorire sa-i cantam: Bucura-te, Clement, mult
patimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!
Icosul 1
Inger in trup cu minte de Hristos iubitoare te-ai aratat, caci cu totul de sine te-ai
lepadat si cruce suferintelor ai purtat; pentru care te laudam, strigand catre tine
asa:
Bucura-te, cel ce din pruncie, vas ales al Duhului Sfant te-ai aratat;
Bucura-te, ca maica ta cu mare dragoste te-a alaptat;
Bucura-te, fiule al Bisericii cu adevarat;
Bucura-te, ca numele de Clement cu taina l-ai purtat;
Bucura-te, ca numele de Clement, vie inseamna cu adevarat;
Bucura-te, ca via aceasta Hristos o a lucrat;
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Bucura-te, caci cu al Sau Mir te-a adapat;
Bucura-te, rodule al viei lui Hristos;
Bucura-te, al Bisericii margaritar prealuminos;
Bucura-te, ca roadele viei tale bine au placut lui Hristos;
Bucura-te, alesule din scutece spre mare folos;
Bucura-te, tanara mladita de vie cu rod preafrumos;
Bucura-te, Clement mult patimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!
Condacul 2
Vazand noi nevrednicii ca numele tau de Clement cu taina ti s-a dat, preamarim
pe Milostivul Dumnezeu, Care via sufletului tau desavarsit intru marturislre o a
aratat, strigand: Aliluia!
Icosul 2
Intelegand Sofia, preafericita ta maica, ca se apropie fericitul ei sfarsit, cu
proorocesti cuvinte a inceput a grai catre tine asa:
Bucura-te, fiul meu, cel ce din scutece, de tata ai fost lipsit;
Bucura-te, caci cu dreapta credinta pe tine te-am hranit;
Bucura-te, ca tata al tau iti las pe Hristos;
Bucura-te, al credintei stalp de mare folos;
Bucura-te, crinule crescut in via lui Hristos;
Bucura-te, ca sufletul tau pentru Hristos il vei pune;
Bucura-te, mare marturisitor al slavitului Sau Nume;
Bucura-te, trambita adevarului cea mult glasuitoare;
Bucura-te, indelung rabdatorule de chinuri amare;
Bucura-te, tunetul lui Hristos de capisti risipitorule;
Bucura-te, infricosat fulger al diavolilor arzatorule;
Bucura-te, ca in munci te vei arata voios;
Bucura-te, Clement mult patimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!
Condacul 3
Puterea Celui Preainalt in vremea muncilor te-a umbrit pe tine, viteazule ostas al
lui Hristos, pentru care cu multa bucurie, muncile rabdand, ai strigat: Aliluia!
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Icosul 3
Avand in minte de-a pururea cuvintele fericitei tale maici, care din pruncie
poruncile lui Hristos te-a invatat, cu mare dorire vremea muceniciei ai asteptatIar noi, laudandu-te, iti strigam asa:
Bucura-te, ca din tanara varsta treapta preotiei ai luat;
Bucura-te, vrednicule slujitor al Marelui imparat;
Bucura-te, al Ancirei luminatorule;
Bucura-te, al dreptei credinte propovaduitorule;
Bucura-te, vrednicule arhiereu al lui Iisus Hristos;
Bucura-te, ca vrednic slujitor al arhieriei ai fost;
Bucura-te, pastorule al turmei cu adevarat;
Bucura-te, ca pentru turma sangele ti-ai varsat;
Bucura-te, caci cu Harul Sfantului Duh uns ai fost;
Bucura-te, ca sufletul pentru oi ti-ai pus;
Bucura-te, caci cu apa cuvantului multe suflete ai adapat;
Bucura-te, ca prin patima ta, multe oi de la inselaciune ai intors;
Bucura-te, Clement mult patimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!
Condacul 4
Vifor mare si furtuna de prigoana incepuse din porunca paganului Diocletian, care
cu mare urgie ingrozea pe cei credinciosi. Tu, Sfinte Mucenice, de furtuna
nedumnezeirii ca un stalp nemiscat ai ramas, strigand: Aliluia!
Icosul 4
Auzind tiranul antipat Dometian cuvintele tale cele cu multa indrazneala pentru
marturisirea lui fisus Hristos, a poruncit ostasilor cu mare cruzime sa te
munceasca; iar noi te laudam, strigand asa:
Bucura-te, spanzuratule pe lemn pentru Iisus Hristos;
Bucura-te, caci cu unghii de fier carnea de pe trup afost luata jos;
Bucura-te, rusinarea celor ce pe tine te chinuiau;
Bucura-te, aratare jalnica a celor ce pe tine te priveau;
Bucura-te, caci cu unelte ascutite fasii de carne de pe tine au scos;
Bucura-te, caci cu adanci brazde trupul tau strujit a fost;
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Bucura-te, sfartecatule pana la os in chip jalnic;
Bucura-te, caci in aceste munci nu ai gemut si nici un glas nu ai scos;
Bucura-te, holda arata pentru Hristos;
Bucura-te, tarina infloritoare cu rod preafrumos;
Bucura-te, jalnica privire de mult folos;
Bucura-te, caci oasele tale goale atarnand sangerate au fost;
Bucura-te, Clement mult patimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!
Condacul 5
Stea prealuminoasa pe cerul Bisericii lui Hristos te-ai aratat, si tortura chinurilor
cu mare bucurie pentru El ai rabdat, marturisind si strigand: Aliluia!
Icosul 5
Vazand tiranul antipat Dometian ca muncitorii au slabit chinuindu-te, pe alti
muncitori a randuit si mai cumplit a te chinui. Iar tu, viteazule ostas al lui
Hristos, cu mare barbatie ai suferit; pentru care strigam catre tine asa:
Bucura-te, ca iarasi pentru Hristos ai fost chinuit;
Bucura-te, al Evangheliei stalp neclintit;
Bucura-te, al tiranilor mustrator neobosit;
Bucura-te, a ingerilor veselie; Bucura-te, a mucenicilor faclie;
Bucura-te, rana diavolilor cea nevindecata;
Bucura-te, a Ancirei credinta nesfaramata;
Bucura-te, suferire de munci nemaiauzita;
Bucura-te, corabie, de stanci nesfaramata;
Bucura-te, pecetea Bisericii cea adevarata;
Bucura-te, al mucenicilor far luminos;
Bucura-te, Clement mult patimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!
Condacul 6
Marturisitor mare al preaslavitului Nume al lui Iisus Hristos la Roma, inaintea
paganului Diocletian, trimis ai fost si nesocotind nici muncile, nici ingrozirile lui,
pentru Hristos ai strigat: Aliluia!
Icosul 6
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Stralucind in tine, Sfintite Mucenice, raza Preasfantului Duh, cand ai stat inaintea
paganului Diocletian, ai aratat cu cuvinte preaintelepte desertaciunea necuratilor
zei si, aparand tu dreapta credinta, se cuvine a te lauda asa:
Bucura-te, mustratorule al paganului Diocletian;
Bucura-te, biruirea lupului celui viclean;
Bucura-te, ca darurile lui Diocletian le-ai dispretuit;
Bucura-te, ca pe acestea de la Hristos cu slava le-ai Primit;
Bucura-te, doritorule al nemuritoarelor bunatati;
Bucura-te, defaimatorule al lumestilor paganatati;
Bucura-te, ca toate le-ai lepadat pentru Hristos;
Bucura-te, vulturul raiului cel preafrumos;
Bucura-te, minte ingereasca in trup trecator;
Bucura-te, al groaznicelor chinuri mult suferitor;
Bucura-te, caci cu toiege de fier batut fiind ti-a fost de folos;
Bucura-te, Clement mult patimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!
Coniacul 7
Vrand intunecatul Diocletian prin cuvinte cu viclesug a te intoarce de la Hristos si
spurcatilor zei a te inchina, tu pe aceia cu mare glas i-ai batjocorit si Uu Hristos
ai cantat: Aliluia!
Icosul 7
Aratat-ai, Sfintite Mucenice, prin cuvinte preainte-lepte, stricaciunea si neputinta
idolilor pieritori, pentru care cu mare manie pe tiranul Diocletian l-ai pornit si
care iarasi a inceput a te munci cumplit; pentru care iti zicem:
Bucura-te, ca gol pe roata ai fost legat;
Bucura-te, caci cutitul rotilor trupul ti-a sfasiat;
Bucura-te, caci carnea, care din nou crescuse, de pe tine iar se rupea;
Bucura-te, ca intru aceste munci ajutor de la Hristos ai cerut;
Bucura-te, ca ai oprit rotile cu ajutor nevazut;
Bucura-te, slabanogirea celor ce roata invarteau;
Bucura-te, spaima celor ce te chinuiau;
Bucura-te, a celor ce priveau cu mirare;
Bucura-te, a muncitorilor defaimare;
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Bucura-te, a lui Diocletian surpare;
Bucura-te, cerbule al raiului mult setos;
Bucura-te, oaia neratacita a lui Hristos;
Bucura-te, Clement mult patimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!
Condacul 8
Vazand necuratul Diocletian ca nimic nu a sporit cu aceste munci, a poruncit sa-ti
sfartece gura si dintii cu un fier; Si acestea facandu-se, mai luminat ai grait,
strigand: Aliluia!
Icosul 8
Cu totul neschimbat intru marturisirea lui Hristos ai ramas, pentru care in
temnita intunecoasa ai fost aruncat. Primeste dar si de la noi aceasta cantare:
Bucura-te, lumina temnitei celei intunecoase;
Bucura-te, aratarea luminii celei nearatate;
Bucura-te, al celor din temnita luminatorule;
Bucura-te, al Stapanului Hristos urmatorule;
Bucura-te, prefacerea temnitei in biserica prealu-minoasa;
Bucura-te, botezatorul turmei lui Hristos;
Bucura-te, inmultirea turmei lui Hristos;
Bucura-te, pom al raiului preafrumos;
Bucura-te, finic cu roade frumoase;
Bucura-te, cel viu, din vlastari rasarind;
Bucura-te, al celor din temnita sfesnic prealuminos;
Bucura-te, ca de la intuneric pe toti i-ai scos;
Bucura-te, Clement mult patimitorule, Mare Mucede al lui Hristos!
Condacul 9
Toata multimea celor nou luminati cu Sfantul Botez in temnita mergeau cu
bucurie a se aduce jertfa pentru Hristos si cu mare glas proslaveau pe
Dumnezeu, strigand: Aliluia!
Icosul 9
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Pe ritori de i-am chema, cu frumoase cuvinte, sa laude dupa vrednicie multimea
chinurilor tale celor amare, nu ar avea pricepere vrednica acestora; iar noi
pacatosii, indraznind catre tine, asa glasuim:
Bucura-te, spicule cu roade incarcat;
Bucura-te, ca iarasi inaintea lui Diocletian ai stat;
Bucura-te, rabdatorule de alte chinuri grele;
Bucura-te, al privitorilor umilita vedere;
Bucura-te, strujitule, caci iarasi pana la oase carnea a fost luata jos;
Bucura-te, ca iarasi oasele goale au ramas insangerate;
Bucura-te, ca cele dinauntru ale tale pe jos au fost varsate;
Bucura-te, arsule cu faclii pe cel jalnic schelet;
Bucura-te, biruinta asupra tiranului celui pagan;
Bucura-te, nebiruit ostas al lui Hristos;
Bucura-te, ca pe Diocletian biruindu-l, la Maximian tiranul te-a trimis;
Bucura-te, Clement mult patimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!
Condacul 10
Vrand paganul imparat Diocletian mai mari chinuri a aduce asupra ta, in
Nicomidia la groaznic imparat Maximian te-a trimis spre chinuire. Inca acolo
nebiruit de munci ai ramas, strigand lui Dumnezeu cantarea: Aliluia!
Icosul 10
Zid nesurpat al marturisirii inaintea ighemonului Agripin ai ramas, care din
porunca tiranului Maxi-mian cu mare cruzime te-a muncit, dar si pe acest tiran lai lasat uimit; pentru care te laudam:
Bucura-te, a lui Maximian rusinare;
Bucura-te, si a lui Agripin intristare;
Bucura-te, mustratorule al ighemonului Agripin;
Bucura-te, rana a diavolilor cu mult suspin;
Bucura-te, taiatule cu brice ascutite;
Bucura-te, suferitorule de munci nemaiauzite;
Bucura-te, ca in aceste munci pentru Agatanghel mucenicul te-ai rugat;
Bucura-te, intarirea lui Agatanghel celui pe lemn spanzurat;
Bucura-te, al tanarului mucenic imbarbatare;
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Bucura-te, al celor ce priveau nepovestita mirare;
Bucura-te, spaima tiranilor foarte mare;
Bucura-te, al mucenicilor si al ierarhilor soare mult luminos;
Bucura-te, Clement mult patimitorule, Mare Muce-nice al lui Hristos!
Condacul 11
Imparate Sfinte, Doamne, Iisuse Hristoase, Manuitorul nostru, primeste
rugaciunea smeritului Tau mucenic, care se roaga pentru neamul crestinesc, si
ne miluieste pe noi cei ce strigam: Aliluia!
Icosul 11
Faclie mult luminoasa a lui Hristos te-ai aratat si pe multi pagani cu Sfantul Botez
i-ai luminat, iar via sufletului tau cu multe roade o ai incarcat; miluies-te-ne pe
noi care strigam:
Bucura-te, a lui Dometian antipatul infruntare;
Bucura-te, a lui Diocletian imparatului rusinare;
Bucura-te, a lui Agripin ighemonul surpare;
Bucura-te, batjocorirea lui Nurchie muncitorul;
Bucura-te, a lui Dometian biruitorule;
Bucura-te, si a lui Maximian surpatorule;
Bucura-te, ca si pe Sacherdonie l-ai biruit;
Bucura-te, ca si pe Maxim l-ai lasat uimit;
Bucura-te, a lui Afrodise senatorul sfaramare;
Bucura-te, a lui Luchie tiranul pierzare;
Bucura-te, al lui Alexandru, ultimul muncitor, cadere;
Bucura-te, rusinarea vrajmasilor lui Hristos;
Bucura-te, Clement mult patimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!
Condacul 12
Vrand Stapanul de obste, Mantuitorul Hristos, multe oi ratacite a aduce la staulul
Sau, pe tine, Mucenice mult patimitorule, cu al Sau Har te-a intarit, si infricosate
chinuri pentru El ai suferit, prin care multi cunoscand pe Dumnezeul Cel
adevarat, au cantat: Aliluia!
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Icosul al 12-lea:
Cantand cu multa umilinta jalnicele tale chinuri care pentru Hristos le-ai rabdat si
intru toate nebiruit te-ai aratat, cu cuviincioasa cantare se cuvine a striga tie
asa:
Bucura-te, ramura din buciumul lui Hristos;
Bucura-te, al Bisericii sfesnic mult luminos;
Bucura-te, turnul Bisericii cel nebiruit;
Bucura-te, ca douazeci si opt de ani pentru Hristos ai patimit;
Bucura-te, ca unsprezece tirani pe tine te-au chinuit;
Bucura-te, ca pe toti i-ai biruit; Bucura-te, a nevazutilor tirani surpare; Bucurate, si a ingerilor mirare; Bucura-te, ostasule al Marelui imparat;
Bucura-te, ca in trup fiind, cu ingerii te-ai asemanat;
Bucura-te, diamantul Bisericii cel luminos;
Bucura-te, mladita de vie cu rod preafrumos;
Bucura-te, Clement mult patimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!
Condacul 13
O, mult patimitorule de chinuri amare, Sfinte Mare Mucenice al lui Hristos,
Clement, primeste nevrednice noastre rugaciuni si fii mijlocitor pentru mantuita
sufletelor celor ce te cheama in ajutor, ca impreu-na cu tine in veacul viitor sa
cantam lui Hristos dumnezeu: Aliluia!
(Acest condac se zice de trei ori).
Si se zice din nou Icosul intai si Condacul intai.
Rugaciune catre Sfantul Clement de Ancira

O, Sfinte Sfintite Mare Mucenice Clement, mult patimitorule de chinuri amare, infocatule
marturisitor al Preaslavitului Nume al Mantuitorului nostru Iisus Hristos, cel ce cu
neinfricosata inima si cu minte mult iubitoare de Hristos cu mare dorire ai alergat pe drumul
desavarsirii, prin suferirea groaznicelor si nemaiauzitelor chinuri, primit-ai numele de
Clement, care mladita de vie se talcuieste. Caci precum via se taie si se curata la vreme si mai
multe roade aduce, asa si mult chinuitul tau trup, de multi tirani tain-du-se si strujindu-se, plin
de duhovnicesti struguri se arata. Prin indelunga rabdare a nesuferitelor chinuri pe multi din
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intunericul necredintei la adevaratul Dumnezeu i-ai adus si, fii ai luminii facandu-i, in
buchetul viei lui Hristos i-ai aratat si cu roadele vredniciei in credinta pe Stapanul viei L-ai
bucurat. Acestea si noi, pacatosii, intelegandu-le, cu multa umilinta si dragoste cadem catre
tine, Mare Mucenice si mult patimitorule, rugandu-te sa ne fii ajutator catre Induratul
Dumnezeu si Mantuitorul nostru Iisus Hristos, ca si via sufletelor noastre cea salbatica
si neroditoare sa o curete si sa o desavarseasca cu Sfantul Sau Har, spre a aduce insutit
roadele dreptatii si ale sfinteniei intru slava Domnului, Dumnezeului si Mantuitorului
nostru Iisus Hristos, Caruia impreuna cu Tatal si cu Sfantul Duh I se cuvine slava,
cinstea si inchinaciunea in vecii vecilor. Amin.
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