ACATISTUL SFANTULUI MERCURIE

(25 noiembrie)

Rugăciunile începătoare, apoi:
CONDAC 1
Cel ce ai fost prin inger chemat sa marturisesti pe Hristos, cel ce te-a intarit pe tine si cu
sabie dumnezeiasca te-a daruit, prinos de lauda aducem tie, cel ce esti aparator nebiruit crestinatatii
si mie celui pacatos; pentru aceasta iti cantam: Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice
Mercurie!
ICOSUL 1
Ca un pom langa izvor, care rodul sau si-l da la vremea sa, a fost viata ta, placutule al lui
Dumnezeu Mercurie; caci din radacina crestina rasarind, ai dat Domnului tau rod insutit, pentru care
auzi:
Bucura-te, infruntatarul lui Decius,
Bucura-te, cel ce nu te-ai spaimantat de poruncile paganesti,
Bucura-te, cel daruit de Dumnezeu cu sabie ingereasca,
Bucura-te, ostas ingeresc neinfricat al lui Hristos,
Bucura-te, podoaba nestemata din sceptrul Domnului
Bucura-te, invrednicitule de chemarea ingereasca
Bucura-te, biruitorule al dracilor si doritorul vietii ingeresti,
Bucara-te, sabia crestinatatii, aparatorul bisericii si surpatorul lui Iulian paravatul,
Bucura-te, sluga lui Hristos si placutul Maicii Sale,
Bucura-te, izvorator de mireasma dumnezeiasca a sfinteniei,
Bucura-te, binecuvantare si tamaduire a celor ce se roaga tie,
Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice Mercurie!
CONDACUL al 2-lea
Vrand sa prade cerstinatatea, uratorul sufletelor pornitu-i-a pe Decius si Valerian, cat si pe
barbari spre prigonirea crestinilor, crestin fiind si tu, dar le-ai scapat din mani ca o pasare din lat
fiindca erai daruit cu sabie dumnezeiasca cu care i-ai taiat pe vrajmasii vazuti si nevazuti, cantand lui
Dumnezeu: Aleluia!
ICOSUL al 2-lea
Sarguitu-te-ai pentru apararea tarii a taia cat mai multi dusmani, crestin fiind in ascuns,
incat Decius s-a minunat de vitejia si intelepciunea ta si te-a pus mai mare peste toate ostile sale, dar
el nu stia ca prin tine se arata biruitoare crestinatatea, care te citeste zicand:
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Bucura-te, ostasul cel iubit al lui Hristos,
Bucura-te, vorbitorule cu ingerii,
Bucura-te, voievodul lui Decius si economul lui Dumnezeu,
Bucura-te, ca venind de la Roma sfetnic de taina ai ajuns,
Bucura-te, samanta buna salvata de ingerul lui Hristos,
Bucura-te cel ce ai ascultat de inger si de sfatul parintelui tau Gordian,
Bucura-te mladita viei lui Hristos,
Bucura-te, implinitorul legii crestinesti,
Bucura-te, cel ce ai dorit sa ostasesti Imparatului cresc,
Bucura-te, cel daruit cu daruri dumnezeiesti,
Bucura-te iubitorul podoabei bisericii,
Bucura-te, sluga ce ai inmultit talantul dat tie de Stapanul Ceresc,
Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice Mercurie!
CONDACUL al 3-lea
Tanguirea a cuprins sufletul tau vazand ca ai uitat sa multumesti lui Dumnezeu si ca ingerul
te-a mustrat pentru aceasta iar tu te vedeai ca o ramura uscata dintr-un pom verde insa curand te-ai
rasadit udand cu sange si cu lacrimi pomul sufletului tau ca sa poti canta cu ingerii: ALILUIA!
ICOSUL al 3-lea
Vazand Decius barbatia si intelegerea cea cu pricepere, luatu-te-a sfetnic ales, iar tu, de
Dumnezeu dorind, te sarguiai a-i aduce LUI jertfa nesangeroasa de multumire precum odinioara
proorocul Daniel, iar noi te cinstim cantand:
Bucura-te, noule Daniile,
Bucura-te, de Dumnezeu luminatule si ocrotitorul ostasilor,
Bucura-te aparatorul celor din razboaie,
Bucura-te folositorul crestinilor si izbavitorul de razboaie,
Bucura-te, frumoasa tinerete cu minte batraneasca,
Bucura-te, infruntatorul idolilor paganesti,
Bucura-te, mucenicul, ucenicul si sluga lui Hristos,
Bucura-te, coarda verde cu rod copt din gradina cereasca,
Bucura-te, cel ce ai biruit mestesugirea draceasca si inselaciunea lumeasca,
Bucura-te, viteazul marturisitor al credintei crestine,
Bucura-te, ca nu te-ai rusinat de goliciunea trupului ca si in rai Adam,
Bucura-te, cel imbracat cu haina smereniei lui Hristos,
Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice Mercurie!
CONDACUL al 4-lea
Cine va putea spune rabdarea ta, sfinte, cand zavistnicii tai s-au napustit asupra ta pentru ca
nu te inchinai idolilor, cu gand sa te doboare din cinstea ce-o aveai de la imparatul pamantesc ci tu
radeai de ei pentru c-o aveai pe cea cereasca de la Cel Vesnic Caruia ii cantai: Aliluia!
ICOSUL al 4-lea
Ca intr-o camara imparateasca stateai in inchisoare rugandu-te Imparatului Ceresc cand
ingerul lui Dumnezeu iar ti s-a aratat si te-a imbarbatat preafrumosule mucenic iar noi iti cantam cu
ingerul:
Bucura-te, cel intarit de inger sa indraznesti catre Hristos si sa nu te temi a-L marturisi
inaintea necredinciosilor,
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Bucura-te, vorbitorule cu ingerii si intaritule de ei in tot necazul,
Bucura-te, ca ai castigat indrazneala a te ruga Domnului pentru noi,
Bucura-te, purtatorul Crucii si al patimilor lui Hristos,
Bucura-te, cel ce dorind sa patimesti pentru El ai fost osandit pe nedrept,
Bucura-te, cel ce ai primit batai si moarte pentru credinta ta,
Bucura-te, cel ce porti numele inimii si ai parte cu ingerii,
Bucura-te, binecuvantarea celor ce se lupta pentru dreptate,
Bucura-te, bucuria si biruinta celor ce sunt ispititi pentru credinta,
Bucura-te, vazatorule de cele ceresti si mare tainuitor,
Bucura-te, sprijinitorul, veselia si biruinta ostasilor,
Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice Mercurie!
CONDACUL al 5-lea
Tainuitorule de cele ceresti si vorbitorule cu ingerii roaga-te Celui iubit al tau, Hristos,
Imparatul Ceresc, sa ne ajute a ne lapada de cele pieritoare si a le alege pe cele vesnice ca sa
ajungem si noi in cetatea ingereasca si sa cantam impreuna: Aliluia!
ICOSUL al 5-lea
Cel ce te-a ales pe tine stia barbatia cu care aveai sa-l marturisesti si sa lepezi toate cinstirile
lumesti spre castigarea ostasiei ceresti si te-a dat noua rugator, aparator si luptator in toate greutatile
vietii noastre iar noi cu multumire iti cantam:
Bucura-te, fiul lui Gordian si mladita de crestin,
Bucura-te, lauda si marirea scitilor si romanilor,
Bucura-te, odrasla de ostas crestin si sulita duhului,
Bucura-te, cel ce ai ostasit ca si el in oastea martionilor,
Bucura-te, inger pamantesc si om ceresc,
Bucura-te, cetateanul Ierusalimului ceresc,
Bucura-te, sfesnicul cel de aur din Biserica Domnului,
Bucura-te, maestrul sfatului si intelepciunea adevaratei biruinte,
Bucura-te, ca ai calatorit spre ceruri precum magii spre ieslea unde s-a nascut Hristos
Bucura-te, sprijinitorul, veselia si biruinta ostasilor,
Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice Mercurie!
CONDACUL al 5-lea
Tainuitorule de cele ceresti si vorbitorule cu ingerii roaga-te Celui iubit al tau, Hristos,
Imparatul Ceresc, sa ne ajute a ne lapada de cele pieritoare si a le alege pe cele vesnice ca sa
ajungem si noi in cetatea ingereasca si sa cantam impreuna: Aliluia!
ICOSUL al 5-lea
Cel ce te-a ales pe tine stia barbatia cu care aveai sa-l marturisesti si sa lepezi toate cinstirile
lumesti spre castigarea ostasiei ceresti si te-a dat noua rugator, aparator si luptator in toate greutatile
vietii noastre iar noi cu multumire iti cantam:
Bucura-te, fiul lui Gordian si mladita de crestin,
Bucura-te, lauda si marirea scitilor si romanilor,
Bucura-te, odrasla de ostas crestin si sulita duhului,
Bucura-te, cel ce ai ostasit ca si el in oastea martionilor,
Bucura-te, inger pamantesc si om ceresc,
Bucura-te, cetateanul Ierusalimului ceresc,
Bucura-te, sfesnicul cel de aur din Biserica Domnului,
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Bucura-te, maestrul sfatului si intelepciunea adevaratei biruinte,
Bucura-te, ca ai calatorit spre ceruri precum magii spre ieslea unde s-a nascut Hristos
Bucura-te, cel ce ai alergat spre nevointa muceniceasca ca pastorii spre pestera in care S-a
nascut pruncul Iisus,
Bucura-te, ca in loc de tamaie si smirna ti-ai adus lui Dumnezeu trupul si sufletul prinos,
Bucura-te, proorocul nasterii Lui Hristos tuturor neamurilor,
Bucura-te, bunele patimitor Mare Mucenice Mercurie!
CONDACUL al 6-lea
Facatorul ingerilor si Domnul Puterilor datu-ti-a daruri indestulate binecuvantate tinere,
caci tiranul si vrajmasul sufletului tau se minuna de frumusetea si barbatia ta, necunoscand lucrarea
Duhului Sfant ce se maiestrea in tine, dar vazandu-te neplecat si-a hotarat munci infricosate pentru
ca nu stia sa cante cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!
ICOSUL al 6-lea
Ca un vultur te-ai intraripat cu dumnezeiescul dor si, cautand spre Cel dorit sufletului tau,
te-ai ingradit cu platosa dreptatii si pavaza dreptatii - credintei spre muncile pregatite tie; da-ne si
noua rabdarea ta, sfinte in ispitele ce ne inconjoara ca sa ne izbavim sufletele din mana celui rau si
sa-ti multumim zicandu-ti asa: Bucura-te, intraripatule ostas cantator cu ingerii,
Bucura-te, cel ce ai fost spanzurat gol intre patru furci,
Bucura-te, ca ingerii ti-au ajuta si te-au intarit,
Bucura-te, ca nu te-ai imputinat cu sufletul avand pilda celor patrusprezecemii de prunci
ucisi de Irod,
Bucura-te, ca steaua magilor de la Rasarit stralucea in inima si cugetul tau, umplandu-te de
bucurie,
Bucura-te, magul ostilor romani si pastorul duhovnicesc al ostasilor,
Bucura-te, insulitatule de sabii si cutite si mai vartos de dragostea cereasca,
Bucura-te, solul dumnezeiesc al vietuirii crestinesti tuturor paganilor,
Bucura-te, ca fata ta lumina Dumnezeiasca Lumina, cea datatoare de viata,
Bucura-te, slujitorul desfatarii celei sfinte,
Bucura-te, ca toti se minunau de stralucirea chipului tau,
Bucura-te rasarit de soare in noaptea necredintei,
Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice Mercurie!
CONDACUL al 7-lea
Mai mult mort decat viu multumeai lui Hristos pentru rabdarea ce ti-a dat cand ingerul
ceresc ti-a trimis pacea lui pentru buna patimirea ta iar tu gandeai la ingerii cu flori de mar ce au
cantat pruncului dumnezeiesc si au adus oamenilor vestea intruparii Lui ca sa cante cu toti pe
pamant precum in cer cantarea: Aliluia!
ICOSUL al 8-lea
Ca un parau curgea sangele tau cel curat si stingea para focului iar tu te rugai lui Hristos ca
un prunc fara rautate, gandind la Rahil ce-si plangea pruncii si nu voia sa se mangaie ca nu mai sunt,
de aceea te rugam mucenice sa fii mangaiere celor indurerati si impovarati de greutatile vietii ce-si
duc crucea cu barbatie si cu multa evlavie ii canta:
Bucura-te, noule Abel si afierositul sangelui tau pe altarul muceniciei,
Bucura-te, inima de foc ce arzi gandurile spurcate,
Bucura-te, cel ce in Iordanul sangelui tau l-ai inecat pe veliar,
Bucura-te, ca rupandu-ti picioarele mai vartos alergai spre dobandirea celor ceresti,
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Bucura-te, ca toti prietenii te-au parasit pentru ca erai prieten cu cerul,
Bucura-te, cel aruncat in temnita ca intr-un mormant si inviat cu dreptii in ziua cea de apoi,
Bucura-te, ca ingerul ceresc iar te-a cercetat si ti-a strigat:
Bucura-te, dau tie, iubitule si "Pace tie, bunule patimitor"
Bucura-te, ca ti-a tamadui toate ranile trupului tau,
Bucura-te, cel tamaduit fara vrajitorie si rusinatorul paganilor,
Bucura-te, ca spre noi munci ai fost dat pentru credinta ta,
Bucura-te, ca nu te-ai temut de cei ce ucid trupul dar sufletul nu,
Bucura-te, ca nu ai slujit la doi domni ci doar Imparatului Ceresc,
Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice Mercurie!
CONDACUL al 8-lea
Cel ce face pe ingerii Sai duhuri si slugile sale para de foc te-a facut si pe tine asemenea lor
iar aceia n-au cunoscut, muncindu-te pe tine, insa noi, cunoscandu-l, indraznim a cere grabnic ajutor
in ispitele ce ne stramtoreaza si patimile care ard in sufletele noastre ca sa putem si noi, curatindu-ne,
a canta cu tine si cu ingerii: Aliluia!
ICOSUL al 8-lea
Fericit esti sfinte ca te-a invrednicit Dumnezeu ca sa-L marturisesti, pe Decius sa-l biruiesti,
pe diavoli sa-i rusinezi si toata lumea s-o luminezi cu sfanta patimirea ta si viata ta curata si cu
credinta invierii in ziua judecatii cand toti ne vom lua rasplata dupa faptele ce le-am facut iar noi cu
smerenie cadem catre tine sa fii noua mijlocitor la Cel marturisit de tine ca El ni te-a dat noua si
pentru aceasta iti cantam asa:
Bucura-te, ca Decius a cunoscut ca slujesti Dumnezeului Celui Viu dar n-a crezut Lui,
Bucura-te, ca precum acela la fel si noi una zicem si alta facem,
Bucura-te, ca cel ce, cunoscand viclenia diavolului, ai primit darul discernerii duhurilor,
Bucura-te, ca ai crezut cu tarie ca vei invia cu Hristos daca vei muri pentru dreapta credinta,
Bucura-te, cel ce, batandu-ti-se trupul ai batut taberele dracesti,
Bucura-te, ca fiind ars cu foc ai ars cu smerenia si dragostea pe cel ce a inselat pe Eva
oarecand,
Bucura-te, cel cu dragoste de heruvim si intelepciune de serafim,
Bucura-te, cel ce esti stapan peste patimi si domn peste trup,
Bucura-te, cel cu dragoste, ascultare si intelepciune,
Bucura-te, incepatorul cel bun pe drumul ce duce spre Imparatia cereasca,
Bucura-te, jertfitor si jertfa pe altarul dragostei celei sfinte,
Bucura-te, tacerea si convietuirea inimii lui Hristos, Bucura-te, bunule patimitor Mare
Mucenice Mercurie!
CONDACUL al 9-lea
Ingerii si oameni nu pot descrie rabdarea ta sfinte in cumplitele munci ce ai suferit insa tu,
mucenice, pururi aveai gandul la picioarele Crucii lui Hristos, de unde luai tarie, rabdare si
mangaiere; Crucea Sfanta isi era arma si scara catre cer, vistierie nesecata a tuturor ce pururea se
inchina si ii canta: Aliluia!
ICOSUL al 9-lea
Rabdarea ta i-a uimit pe toti ca nu stiau dragostea care te racorea in muncile ce le patimeai,
nici pe ingerii din juru-ti nu-i vedeau iar inimile lor nu saltau batand pentru Dumnezeu Cel Viu,
Caruia tu te inchinai pentru ca nu stiau sa-ti multumeasca ca le luminai credinta cea vie insa noi
bucurandu-ne iti vestim unele ca acestea:
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Bucura-te, credinta si fapta nepatata cu care te-ai suit la cer,
Bucura-te, ca prin rugaciune si smerenie erai ca un pustnic in inima ta,
Bucura-te, negutatorul celor ceresti si economul credincios,
Bucura-te, cel cu piept de diamant si vistiernicul tainelor lui Hristos,
Bucura-te, cel ars cu foc si batut cu bice de arama,
Bucura-te, cel sfintit prin dragostea de Dumnezeu,
Bucura-te, buna mireasma a celor ce se nevoiesc in smerenie si tacere,
Bucura-te, cel daruit cu darul suferintei pentru statornica ta inima,
Bucura-te, doritorul mantuirii tuturor oamenilor,
Bucura-te, ca te rugai pentru cei ce te chinuiau pe tine,
Bucura-te, cel ce n-ai rasplatit raului cu rau,
Bucura-te, cel ce te pregateai cu bucurie pentru mantuirea sufletului tau,
Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice Mercurie!
CONDACUL al 10-lea
Cu ce cantari de lauda te vom canta mucenice caci gura ta n-a oftat nici n-a suspinat ci ca
un miel de buna voie aducandu-te jertfa lui Hristos, te-ai invrednicit darurilor Lui dumnezeiesti si
Imparatiei celei ceresti iar pe cei ce vin cu dragoste la cinstita ta pomenire ii inveti sa cante: Aliluia!
ICOSUL al 10-lea
Sa trambitam cu cantari dumnezeiesti, sa saltam in cele de praznic ca mucenicul Mercurie
se desfateaza in chinurile cumplite, pe care nu le simte si care ii sunt mai dulci decat mierea, si
fagurul iar moartea ii este mireasma frumoasa cu care se logodeste prin munci iar noi si ingerii ii
suntem nuntasi care ii canta:
Bucura-te, cel nestricat cu sufletul in veci si cu trapul impodobit cu muncile precum o
haina,
Bucura-te, ca ai fost spanzurat cu capul in jos cu piatra de grumazi,
Bucura-te, cel ce ai fost batut cu bice de arama,
Bucura-te, ca nu ai cartit impotriva lui Dumnezeu pentru patimirea ta,
Bucura-te, cel mai vartos ai multumit pentru ca te-a invrednicit a patimi pentru Dansul si
numele Lui Cel Sfant,
Bucura-te, ca nu te-au biruit nici cu aceste munci ci mai vartos te bucurai,
Bucura-te, ca nemaiavand cu ce te munci au poruncit taierea prin sabie,
Bucura-te, cel ce mergi in Capadokia sa-ti lasi trupul multpatimitor,
Bucura-te, ca ai fost legat pe un dobitoc si dus calare,
Bucura-te, ca asemenea stapanului tau ti-ai dus crucea pana la capat,
Bucura-te, cel ce ai insemnat prin aceasta intrarea in Ierusalimul ceresc,
Bucura-te, ca ai cazut sub povara crucii dar ai ramas nebiruit de vrajmasii vazuti si nevazuti,
Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenic Mercurie!
CONDACUL al 11-lea
In drum spre Capadokia ostasii au oprit in Cesareea iar acolo, iubitule si frumosule
mucenice ti S-a aratat Hristos cu glas minunat chemandu-te la Sine, in camarile ceresti, fagaduinduti vesnica odihna si cununa biruintei iar tu I-ai multumit cantandu-I: Aliluia!
ICOSUL al 11-lea
Supusu-ti-ai sufletul lui Hristos dorind blagoslovenia Lui, datu-ti-ai toata dragostea,
ascultarea si intelepciunea, zburat-ai spre ceruri avand drept aripi pacea cu smerita cugetare inca
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sicuratenia cu dreapta socoteala iar noi, auzind cum rasplateste Cel de Sus pe cei ce-L cauta cu
sinceritate impreuna cu cetele cele de sus cantam:
Bucura-te, ca Hristos te-a odihnit in sanurile parintesti,
Bucura-te, ca alegerea ai savarsit si credinta ai pazit,
Bucura-te, ca ti s-a taiat capul cu sabia in Cesareea Capodokiei,
Bucura-te, ca aici ti s-a randuit sa ia sfarsit Golgota vietii tale,
Bucura-te ca le-ai spus ostasilor a se opri si sa faca cele poruncite,
Bucura-te, ca le-ai fagaduit pocainta si darul lui Hristos,
Bucura-te, cel ce ai izvorat din trupul tau mireasma de mir si tamaie,
Bucura-te, ca pentru aceasta minune ce s-a facut prin tine multi au crezut in Hristos,
Bucura-te, ca sfantul tau trup a fost pus la loc de cinste,
Bucura-te, prin care ni se dau tamaduiri sufletesti si trupesti de atunci si pana astazi,
Bucura-te, cel ce intotdeauna ti-ai aparat cetatea de vrajmasii ce vazuti si nevazuti,
Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice Mercurie!
CONDACUL al 12-lea
Vazand cei din Cesareea multele minuni ce se faceau prin sfintele tale moaste ti-au zidit
biserica iar sfanta icoana ta a fost pusa langa icoana Stapanei noastre Preasfanta Nascatoare de
Dumnezeu, pe care o iubeai iar credinciosii de-atunci si pana azi impreuna si cu mine pacatosul
cantam Celui ce te-a proslavit pe tine: Aliluia!
ICOSUL al 12-lea
Cel ce a zidit vremurile si a zidit Biserica a lucrat multe minuni prin sfintele tale moaste dar
si prin icoana ta, caci, impartind Iulian paravatul in Roma, dupa o perioada de buna pace pentru
biserica crestineasca, s-a ridicat ca un apostat sa surpe crestinatatea dar pronia dumnezeiasca l-a
rusinat prin tine sfinte mucenice, drept aceea auzi de la cei izbaviti de tine si acum de la noi acestea:
Bucura-te, ca Sfantul Ierarh Vasile cel Mare s-a rugat Maicii Domnului sa-l surpe pe
paravat,
Bucura-te, ca sfantul arhiepiscop s-a minunat vazand icoana ta fara inchipuirea sfantului
tau chip,
Bucura-te, ca la putin timp ai reaparut cu sulita insangerata,
Bucura-te, ca intr-adevar undeva, pe campul de lupta paravatul murea insulitat de un ostas
necunoscut,
Bucura-te, ca paravatul a aruncat cu sange spre cer nepocaindu-se si zicand ,,Ai biruit
Galileene!"
Bucura-te, ca toate acestea i-au fost descoperite sfantului ierarh care a multumit Maicii lui
Dumnezeu si tie, mucenice Mercurie,
Bucura-te, ca nimeni din razboinici nu te-au cunoscut caci indata te-ai facut nevazut,
Bucura-te, prin care s-a aparat si se apara crestinatatea,
Bucura-te, grabnicule ajutator al tuturor ostasilor si credinciosilor,
Bucura-te, ca ai facut, faci si vei face minuni ajutandu-i pe toti cei asupriti si nedreptatiti,
Bucura-te, prin care Maica Domnului aduce credinciosilor bucurie si mie celui ce cu
dragoste praznuiesc pomenirea ta,
Bucura-te, prin care Dumnezeu readuce pacea si armonia intelegerii intre oameni si apara
crestinatatea,
Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice Mercurie!
CONDACUL al 13- lea
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O, sfinte Mare Mucenice Mercurie, alesule ostas al lui Hristos, impreuna cu ostile ceresti
auzi si aceasta nevrednica rugaciune a celor ce sunt in nevoi si vino precum odinioara in ajutorul
nostru, aparandu-ne de vrajmasii vazuti si nevazuti, invrednicindu-ne de Imparatia cerurilor ca sa
putem impreuna cu tine si cu ostile ceresti a canta lui Dumnezeu: Aliluia! (de trei ori) (Se repeta
Condacul 1 si Icosul 1)
RUGACIUNE
Multumim tie, Sfinte Mare Mucenice Mercurie pentru binefacerile ce le revarsa prin tine
Dumnezeu si Preasfanta Maica Sa. Nu suntem vrednici, ci mai vartos cel care ti-a alcatuit aceste
stihuri - eu, ticalosul, sa privim sfanta icoana ta care revarsa noua, pacatosilor, darurile lui
Dumnezeu din destul. Apara cu sfanta sabia ta credinta ortodoxa si sfanta noastra biserica si pe
dreptcredinciosii crestini de toate navalirile vrajmasilor vazuti si nevazuti. Tu esti lauda si intarirea
mea. Ajuta-ma sa nu pier sub greutatile vietii, ci roaga-te lui Dumnezeu sa imi duc cu demnitate
crucea pana la sfarsit.
Ajuta celor obositi si impovarati precum odinioara ti-a ajutat si tie Mantuitorul Hristos.
Celor din razboaie da-le biruinta si crestere sfintei noastre biserici, unire tuturor crestinilor,
mantuirea sufletelor tuturor oamenilor de pe pamant si luminarea lor si sanatate trupurilor. Tuturor
ce lucreaza pe uscat, pe apa si pe sus si in cele din adancuri, da-le de la Hristos prin rugaciunile tale
toate cele trebuitoare sufletelor si trupurilor si izbavire de toate greutatile pe care le au.
Ajuta celor ce se lupta pentru dreptate si sunt izgoniti pe nedrept si nu lasa pe uratorul
sufletelor sa piarda omenirea.
Iar mie, celui ce cu dragoste praznuiesc pomenirea ta, celui ce m-am facut pana de scriitor,
te rog sa ma pomenesti in sfintele tale rugaciuni catre Dumnezeu si catre Preasfanta Maica Sa, care
mi te-a trimis in ajutor cand eram mai intristat. Fii mie mijlocitor in ceasul sfarsitului meu si ma
invredniceste imparatiei ceresti cu toti sfintii ingeri, care lauda neincetat pe cel dorit sufletului meu,
pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu Tatal Atotstiitorul impreuna cu Duhul Sfant, care din Tatal purcede,
acum si pururea si in vecii vecilor Amin.
Sfarsit si lui Dumnezeu lauda!
TROPARUL SF. MERCURIE
Nevointele muceniciei rabdandu-le ca un ostas nebiruit ai statut inaintea imparatului celui
nemuritor, Mare Mucenice Mercurie, unde impreuna cu cetele patimitorilor luand indrazneala,
grabeste cu rugaciunile tale spre ajutorul celor ce cu credinta cinstesc pomenirea ta.
CONDACUL SF. MERCURIE
Astazi praznuim credinciosii cu cantari intr-un glas toata intrarmarea cea sfintita a lui
Mercurie. Ingerii cu veselie impreuna binevoiesc, mucenicii acum se bucura cu veselie. Pentru
aceasta s-a aratat slava si lauda mucenicilor.
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