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ACATISTUL SFINTEI TECLA 
(24 septembrie) 

 
 

 
 
Rugaciunile incepatoare, apoi 

 

 Condacul 1: 

  

     Vredniciei de fericire, prealaudatei si intocmai cu Apostolii, intai-patimitoarei 

Marii Mucenite Tecla, cantari veselitoare sa-i aducem, ca uneia ce a deschis calea 

imparatiei, aratand ca Hristos-iubitorul-de-oameni pe toti ii primeste si tuturor le 

daruieste cereasca Sa camara; toti cu un glas sa strigam catre dansa: Bucura-te, 

Mare Mucenita Tecla, cea intai-patimitoare!  

  

Icosul 1: 

  

     Cand slavitii Apostoli, buna propovaduire a lui Hristos in lume purtand, au 

mers in Iconia si te-au aflat pe tine, frumoasa fecioara, avand optsprezece ani, 

fiind de neam mare si slavit, logodita fiind cu un tanar asemenea bogat, anume 

Famir, vazand tu minunile ce se faceau de catre Apostoli, sedeai ascultand 

cuvintele lor in casa lui Onisifor si luand aminte la cele ce graiau dansii. Pentru 

acestea te laudam zicand: 

  

Bucura-te, fecioara curata si preainteleapta; 

Bucura-te, ca lucrarea Sfantului Duh s-a inradacinat in inima ta; 

Bucura-te, ca lumina cea de Sus inima ta o a luminat; 

Bucura-te, ca primind lumina, de intelepciune te-ai umplut; 

Bucura-te, ca samanta cuvantului lui Dumnezeu a cazut pe pamant bun in 

sufletul tau; 

Bucura-te, ca ai crezut in Fiul lui Dumnezeu si L-ai iubit pe El; 

Bucura-te, ca de Dumnezeu cu tot sufletul te-ai lipit; 

Bucura-te, ca a sluji lui Hristos cu dragoste te-ai fagaduit; 

Bucura-te, ca acum in ceruri impreuna cu El te proslavesti; 

Bucura-te, ceea ce ai deschis calea tuturor mucenitelor; 

Bucura-te, ca esti ca un sfesnic luminos inaintea lor mergand; 

Bucura-te, ca inaintea lui Hristos acum stai; 
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Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea intai-patimitoare! 

  

Condacul 2: 

  

     Auzind pe dumnezeiescul Pavel spunand ca fecioara ce-si pazeste curatia sa 

pentru dragostea lui Hristos are parte cu ingerii si este a lui Hristos mireasa, te-

ai aprins inlauntru cu focul serafimilor si, intru dorire mare fiind, ca ceara te 

topeai cantand: Aliluia! 

  

Icosul 2: 

  

     Sezand si ascultand cuvintele lui Pavel, trei zile si trei nopti, ai uitat cu totul 

de tine, iar Teoclia, maica ta, instiintandu-se cum ca ai crescut in Hristos, a 

alergat cu manie la logodnicul tau strigand: "Au tu nu te grijesti de mireasa ta, 

ca s-a salbaticit?" nepricepandu-se ea ca tu intru Hristos petreci. Pentru aceasta, 

noi te laudam zicand catre tine: 

  

Bucura-te, ca te-ai facut mireasa curata cerescului Mire; 

Bucura-te, ca nici o odihna trupeasca nu ti-a fost poticnire; 

Bucura-te, ca sezand la picioarele Domnului pe Maria, sora Martei, ai urmat; 

Bucura-te, ca la amagirile logodnicului tau nu te-ai uitat; 

Bucura-te, ca in inima ta pe Mirele Hristos Il purtai; 

Bucura-te, ca pe Aceasta cu ochii sufletului curat il priveai; 

Bucura-te, ca pe mirele cel stricacios l-ai urat; 

Bucura-te, ca lui Hristos mireasa curata te-ai logodit; 

Bucura-te, porumbita cu aripi poleite preastralucitor; 

Bucura-te, privighetoarea pustiei, cu viers dulce rasunator; 

Bucura-te, piatra neclintita a credintei in Hristos; 

Bucura-te, incepatura a preastralucitei cete a Mucenitelor; 

Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea intai-patimitoare! 

  

Condacul 3: 

  

     Vazandu-se pe sine mirele tau defaimat si cu totul lepadat, plangea cu amar, 

iar maica ta, maniindu-se, te-a apucat de impletiturile parului si cu picioarele te-

a calcat, apoi intr-o camara inchizandu-te, cu foamea te-a chinuit. Iar tu pe toate 

cu dragoste le-ai suferit, cantand lui Hristos: Aliluia! 
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Icosul 3: 

  

     Plecandu-se spre dragoste, maica ta plangea si cu lacrimi te ruga sa te intorci 

spre logodnicul tau cel bogat, de bun neam si cinstit. Iar tu, preainteleapta fiind, 

fata dinspre dansul intorcandu-ti, in jos cautand si nimic graind, ci numai spre 

Cerescul Mire adeseori suspinand, in taina te rugai. Pentru aceasta te laudam 

zicand: 

  

Bucura-te, ca ai fost luminata si inteleptita de Dumnezeu; 

Bucura-te, ca din mainile lui Famir ca o pasare din cursa te-ai slobozit; 

Bucura-te, ca si mainile maicii tale te-au chinuit; 

Bucura-te, ca in aceste necazuri lui Hristos ai multumit; 

Bucura-te, ca in Domnul ai iubit pe Apostolul lui Hristos, care te-a povatuit pe 

calea mantuirii; 

Bucura-te, ca ai primit a umbla in urma lui Pavel, luminatorul tau; 

Bucura-te, a apostoliei vrednica propovaduitoare; 

Bucura-te, osardnica slujitoare; 

Bucura-te, ca de darul lui Dumnezeu cu totul te-ai umplut; 

Bucura-te, ca a fi urmatoare Sfintilor Apostoli te-ai invrednicit; 

Bucura-te, ca pecetea apostoliei de la vasul alegerii ai primit; 

Bucura-te, ca apostolul Pavel ti-a deschis calea mantuitoare; 

Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea intai-patimitoare! 

  

Condacul 4: 

  

     Cand ai auzit ca au inchis pe Pavel in temnita, noaptea ai alergat si dand 

temnicierului colierul si podoabele de aur de pe tine, ai intrat si ai sarutat 

legaturile lui si impreuna cu dansul cantai lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 4: 

  

     Instiintandu-se Apostolul despre cele pe care de la mama si de la logodnic ai 

patimit pentru curatie, s-a bucurat cu bucurie mare, si capul sarutandu-ti si 

binecuvantandu-te, te-a numit fiica sa, laudandu-se si zicand:  

  

Bucura-te, mireasa a lui Hristos; 

Bucura-te, tanara fecioara; 

Bucura-te, curata porumbita; 
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Bucura-te, cri alb al curatiei; 

Bucura-te, pamant bun pentru primirea cuvantului lui Dumnezeu; 

Bucura-te, strigatoarea poftelor desarte; 

Bucura-te, fecioara blanda si curata; 

Bucura-te, surpatoarea incepatorului rautatii; 

Bucura-te, stalpul credintei; 

Bucura-te, diamantul credintei cel nezdrobit; 

Bucura-te, a mireselor lui Hristos inainte-mergatoare; 

Bucura-te, ca dintre fecioare, cea intai vrednica esti de imparatia lui Dumnezeu; 

Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea intai-patimitoare! 

  

Condacul 5: 

  

     Sezand tiranul la judecata, a fost acolo si maica ta de fata, care, uitand 

dragostea cea fireasca, cu manie a strigat catre judecatorul; "cu foc sa se arda 

una ca aceasta, spre pilda altora", iar tu, privind spre Pavel, te intareai cu duhul, 

cantand: Aliluia! 

  

Icosul 5: 

  

     Dupa ce nimica nu a sporit judecatorul, a poruncit ca sa te arda cu foc dupa 

dorinta maicii tale, si, adunand multe lemne si aprinzandu-le, de buna voie, 

nesilindu-te nimeni, te-ai suit deasupra lor, dorind sa arzi ca un finic pentru 

dragostea Domnului tau; pentru aceasta si noi cu dragoste te laudam, zicand: 

  

Bucura-te, ca insemnandu-te cu semnul Sfintei Cruci, ai intrat in foc, bucurandu-

te; 

Bucura-te, ca ai stins focul cel materialnic cu focul dumnezeiestii iubiri; 

Bucura-te, ca insusi Domnul in fata ta in chipul lui Pavel a stat; 

Bucura-te, ca insusi indreptarul de nevointa te-a intarit cu venirea Sa de fata; 

Bucura-te, ca vazand pe Domnul, tainic te-ai umplut de darul Sfantului Duh; 

Bucura-te, caci cu rugaciunea ta ai stins focul; 

Bucura-te, ca nevatamata ai iesit din foc; 

Bucura-te, ca degraba in urma lui Pavel ai alergat; 

Bucura-te, ca de piatra ta cu totul te-ai instrainat; 

Bucura-te, ca la propovaduire cu Apostolii ai umblat; 

Bucura-te, caci acum in ceruri cu dansii te proslavesti; 

Bucura-te, ca intocmai cu Apostolii, Biserica te numeste; 
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Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea intai-patimitoare! 

  

Condacul 6: 

  

     Amar de la rudenii, durere de la neamuri, asa a urmat viata ta cea plina de 

chinuri: ca lasand piatra ta si in alta cetate mergand, acolo ighemonul afland cele 

despre tine si ranindu-si inima de frumusetea ta, a vrut sa strice podoaba ta cea 

sufleteasca, dar tu, curata porumbita, scapand din cursele lui, ai cantat cu 

bucurie lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 6: 

  

    Ravnitoare fiind si curata, nu te-ai plecat stapanitorului, pentru care lucru, 

maniindu-se, te-a osandit spre mancarea fiarelor. Deci nevatamata ramanand ai 

mers in casa Trifenei, care vazand ca sanatoasa de la priveliste te-ai intors, te-a 

primit cu bucurie zicand: 

  

Bucura-te, privelistea ingerilor; 

Bucura-te, bucuria celor ceresti; 

Bucura-te, groaza puterilor diavolesti; 

Bucura-te, veselia oamenilor pamantesti; 

Bucura-te, ca fiarele cunoscand puterea ce era intru tine, cinstindu-te, capetele 

lor si-au plecat si te-au cinstit; 

Bucura-te, ca oamenii cei cu cuvantare n-au cunoscut darul ce era varsat intru 

tine; 

Bucura-te, ca fermecatoare pe tine te-au numit; 

Bucura-te, ca iarasi, a doua oara la fiare spre mancare te-au dat; 

Bucura-te, ca leii, vazand curatia ta, s-au rusinat; 

Bucura-te, caci cu mare dar de la Dumnezeu ai fost daruita; 

Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea intai-patimitoare! 

  

Condacul 7: 

  

     Asa cinstindu-te, Trifena te-a rugat sa faci rugaciune pentru fiica ei Falconila 

care murise, si indata dupa rugaciunea ta s-a slobozit din legaturile iadului; iar 

maica ei, crezand in Domnul Hristos, s-a botezat, laudandu-te pe tine, 

izbavitoarea fiicei sale, zicand: Aliluia! 
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Icosul 7: 

  

     Necunoscand chinuitorul puterea lui Dumnezeu a gandit alt lucru spre a ta 

pierzare: o groapa sapand si cu feluri de jivine si serpi si naparci umpland-o, te-a 

aruncat acolo, iar noi cu niste laude ca acestea te intampinam, zicand: 

  

Bucura-te, ca in groapa ai fost aruncata; 

Bucura-te, ca boldurile serpilor le-ai tocit; 

Bucura-te, ca mania lui Dumnezeu ai imblanzit; 

Bucura-te, ca otrava lor o ai pierdut; 

Bucura-te, ca proorocului Daniil te-ai asemanat; 

Bucura-te, ca inteleptului si preafrumosului Iosif ai urmat; 

Bucura-te, ca de rabdarea ta ingerii s-au minunat si oamenii s-au spaimantat; 

Bucura-te, ca din multe curse ai scapat; 

Bucura-te, ajutatoarea noastra in necazuri; 

Bucura-te, rugatoarea cea preafierbinte catre Dumnezeu; 

Bucura-te, izbavitoarea noastra din muncile iadului; 

Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea intai-patimitoare! 

  

Condacul 8: 

  

     Iesind nevatamata din groapa cea pierzatoare, s-au spaimantat toti de 

aceasta straina vedere, srigand: Mare este Dumnezeul cel propovaduit de Tecla, 

si multi, crezand in Domnul nostru Iisus Hristos, s-au botezat, bucurandu-se si 

cantand: Aliluia! 

  

Icosul 8: 

  

     Straina cu adevarat si infricosata munca ti-a hotarat cumplitul pagan, de doi 

junici puternici sa te lege a poruncit si cu fiare infocate a-i imboldi a inceput, de 

care patimire numai auzind ne infricosam si cantari de umilinta iti aducem: 

  

Bucura-te, rabdatoare de chinuri nebiruita; 

Bucura-te, biruitoarea vrajmasilor celor nevazuti; 

Bucura-te, stalp pe piatra credintei intemeiat; 

Bucura-te, temelie nesurpata si neclintita; 

Bucura-te, zidul cel preaputernic al credinciosilor; 

Bucura-te, ca ai zdrobit capul balaurului celui rau; 
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Bucura-te, ca pe pagani spre minunare i-ai adus; 

Bucura-te, ca slobozindu-ne din munci, in post si in rugaciune ai petrecut; 

Bucura-te, gradina lui Hristos cea incuiata; 

Bucura-te, floare din vaile lumii aleasa; 

Bucura-te, faclie pusa in sfesnicul ceresc; 

Bucura-te, smirna cea cu dulce miros a Bisericii lui Hristos; 

Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea intai-patimitoare! 

  

Condacul 9: 

  

     Putere din inaltime primind asupra jertfitorului paganesc din Seleucia, l-ai 

aruncat la pamant, iara el, venindu-si in sine, a poruncit sa fie zugravit chipul 

tau; dupa aceea si in Hristos a crezut, botezandu-se cu toata casa lui, laudandu-

te si cantand lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 9: 

  

     Instiintandu-se noroadele ca in pustiu petreci, au alergat toti bolnavii ca la un 

doctor iscusit si dobandindu-si sanatatea laudau pe Dumnezeu, Cel ce un dar ca 

acesta ti-a daruit. Pentru aceasta, te rugam, da-ne si noua sanatate cu sfintele 

tale rugaciuni, ca sa te laudam asa: 

  

Bucura-te, tamaduirea tuturor durerilor trupesti; 

Bucura-te, vindecatoarea bolilor trupesti; 

Bucura-te, folositoarea grabnica celor din necazuri si din nevoi; 

Bucura-te, aparatoarea de orice primejdii; 

Bucura-te, rugatoare fierbinte catre Dumnezeu; 

Bucura-te, sprijinitoare vaduvelor si ocrotirea orfanilor; 

Bucura-te, mijlocitoarea pacatosilor catre Dumnezeu; 

Bucura-te, a neamului crestinesc mare ajutatoare; 

Bucura-te, a Bisericii podoaba prealuminoasa; 

Bucura-te, a fecioarelor de curatie indemnatoare; 

Bucura-te, albina a Raiului de multa miere aducatoare; 

Bucura-te, ca esti intaia mucenita purtatoare de cununa; 

Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea intai-patimitoare! 

  

Condacul 10: 
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     Cine ma va desparti de dragostea lui Hristos - a srigat fecioara cea 

preainteleapta - necazurile, primejdiile sau durerile? Ci acest pahar dulce mi se 

face mie pentru dragostea Împaratului Ceresc, pe care avandu-L, impreuna cu El 

ma voi proslavi si voi dandui impreuna cu ingerii, cantand: Aliluia! 

  

Icosul 10: 

  

     Zid mare te-a castigat lumea si in necazuri mare aparatoare; da-ne si noua 

cu sfintele tale rugaciuni a trece fara primejdie portile mortii, ca sa te laudam 

zicand: 

  

Bucura-te, trambita adevarului; 

Bucura-te, chitara cuvantarii de Dumnezeu; 

Bucura-te, alauta care ai cantat Evanghelia lui Hristos; 

Bucura-te, organ insuflat de dumnezeiescul Pavel; 

Bucura-te, limba de foc care stralucesti mintea celor pecetluiti cu darul Duhului; 

Bucura-te, vioara si muzica a darului celui duhovnicesc; 

Bucura-te, randunica lui Hristos cea dulce rasunatoare; 

Bucura-te, ceea ce Evanghelia de la Pavel ai invatat; 

Bucura-te, ca pe aceasta luminat la neamuri o ai predicat; 

Bucura-te, ca ai iubit impreuna cu Pavel a muri si cu Hristos a vietui; 

Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea intai-patimitoare! 

  

Condacul 11: 

  

     Vazand Stapanul a toate caderea neamului omenesc prin calcarea poruncii 

stramosesti, te-a daruit pe tine lumii ca pe o faclie luminoasa, ca sa luminezi 

mintile cele intunecate si sa tragi la Hristos cete de mucenici. Pentru aceasta si 

noi inchinandu-ne multumim Facatorului-de-bine cantand: Aliluia! 

  

Icosul 11: 

  

     Minune mare s-a facut la sfarsitul vietii tale, fericita Mucenita, ca muntele cel 

de piatra desfacandu-se cu porunca lui Dumnezeu, te-ai ascuns de la ochii cei 

fara de rusine, iar noi te intampinam cu laude de cantari asa: 

  

Bucura-te, ca tineretile tale prin chinuri au inflorit; 

Bucura-te, ca dupa aceea viata ta in post si in lacrimi ai petrecut; 
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Bucura-te, ca in munti ca o pasare ai petrecut; 

Bucura-te, ca piatra s-a desfacut la porunca lui Dumnezeu si te-a primit si de 

ochii celor fara de rusine te-a acoperit; 

Bucura-te, ca la batraneti cinstite ai ajuns; 

Bucura-te, ca muntele cel de piatra mormant ti s-a facut; 

Bucura-te, ca de acolo ai fost chemata la odihna cereasca; 

Bucura-te, caci cu mare cinste ti s-au deschis portile raiului; 

Bucura-te, ca ingereste acum te inchini Facatorului tau; 

Bucura-te, ca acum in gradina Raiului te veselesti; 

Bucura-te, ca neincetat il slavesti acum pe Domnul; 

Bucura-te, ca de frumusetea Lui negrait te indulcesti; 

Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea intai-patimitoare! 

  

Condacul 12: 

  

     Precum in viata aceasta toate neputintele si bolile tamaduiau, asa si acum 

petrecand in lumina Sfintei Treimi, nu ne uita pe noi, neamul tau cel de jos, ci 

sanatosi ne pazeste cu rugaciunile tale si ne invredniceste ca in pamantul celor 

blanzi sa cantam lui Dumnezeu impreuna cu tine cantare: Aliluia! 

  

Icosul 12: 

  

     Laudam, cinsim si cantam nevointele, luptele si rabdare ta pana la sfarsit, 

pentru care Hristos te-a proslavit in cer si pe pamant. Pentru aceasta te rugam: 

izbaveste-ne de vrajmasii cei vazuti si nevazuti, de boli si din toate relele 

intamplari, pe noi, cei ce-ti cantam: 

  

Bucura-te, dulce privighetoare; 

Bucura-te, porumbita incantatoare; 

Bucura-te, trandafirul cel cu buna mirosire; 

Bucura-te, strugure plin de darul Sfantului Duh; 

Bucura-te, cu Pavel intocmai glasuitoare; 

Bucura-te, cu Petru impreuna-luptatoare; 

Bucura-te, ca impreuna cu ei te rogi pentru lume catre Domnul; 

Bucura-te, sprijinul celor nedreptatiti; 

Bucura-te, maica celor lipsiti; 

Bucura-te, a batranetilor cinstita impodobitoare; 

Bucura-te, diamantul Bisericii cel preastralucit; 
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Bucura-te, neadormita rugatoare catre Dumnezeu pentru suferintele noastre; 

Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea intai-patimitoare! 

  

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori) 

  

     O, prelaudata Mare Mucenita Tecla, primeste aceasta scumpa lauda din 

dragoste alcatuita, precum Mantuitorul banii vaduvei si, in ziua infricosatei 

Judecati, cere de la Hristos iertare pacatelor noastre, ca intrand in viata cea fara 

de sfarsit sa cantam impreuna cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Apoi se zice iarasi Icosul 1: 

  

     Cand slavitii Apostoli, buna propovaduire a lui Hristos in lume purtand, au 

mers in Iconia si te-au aflat pe tine, frumoasa fecioara, avand optsprezece ani, 

fiind de neam mare si slavit, logodita fiind cu un tanar asemenea bogat, anume 

Famir, vazand tu minunile ce se faceau de catre Apostoli, sedeai ascultand 

cuvintele lor in casa lui Onisifor si luand aminte la cele ce graiau dansii. Pentru 

acestea te laudam zicand: 

  

Bucura-te, fecioara curata si preainteleapta; 

Bucura-te, ca lucrarea Sfantului Duh s-a inradacinat in inima ta; 

Bucura-te, ca lumina cea de Sus inima ta o a luminat; 

Bucura-te, ca primind lumina, de intelepciune te-ai umplut; 

Bucura-te, ca samanta cuvantului lui Dumnezeu a cazut pe pamant bun in 

sufletul tau; 

Bucura-te, ca ai crezut in Fiul lui Dumnezeu si L-ai iubit pe El; 

Bucura-te, ca de Dumnezeu cu tot sufletul te-ai lipit; 

Bucura-te, ca a sluji lui Hristos cu dragoste te-ai fagaduit; 

Bucura-te, ca acum in ceruri impreuna cu El te proslavesti; 

Bucura-te, ceea ce ai deschis calea tuturor mucenitelor; 

Bucura-te, ca esti ca un sfesnic luminos inaintea lor mergand; 

Bucura-te, ca inaintea lui Hristos acum stai; 

Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea intai-patimitoare! 

  

si Condacul 1: 

  

     Vredniciei de fericire, prealaudatei si intocmai cu Apostolii, intai-patimitoarei 

Marii Mucenite Tecla, cantari veselitoare sa-i aducem, ca uneia ce a deschis calea 
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Împaratiei, aratand ca Hristos-iubitorul-de-oameni pe toti ii primeste si tuturor le 

daruieste cereasca Sa camara; toti cu un glas sa strigam catre dansa: Bucura-te, 

Mare Mucenita Tecla, cea intai-patimitoare! 
 
 


