ACATISTUL SFANTULUI LAVRENTIE DE
CERNIGOV
(20 ianuarie)

Rugaciunile incepatoare, apoi

Condacul 1
Alesule al lui Dumnezeu si preaslavite facator de minuni, Cuvioase Lavrentie,
porunca ai primit de la imparateasa cerului sa vii in vechea cetate a Cernigovului
si sa te salasluiesti in manastirea Sfintei Treimi, unde traind cu dreptate,
prigoane ai suferit si turma de monahi adunand, cu cuvantul lui Dumnezeu i-ai
hranit si la Hristos i-ai adus. Tu insa, avand indrazneala la Sfanta Treime, roagate sa fim izbaviti de toate necazurile si durerile ca sa-ti cantam cu umilinta si
multumire: Bucura-te, Cuvioase Lavrentie, rugator bineplacut si sarguincios catre
Dumnezeu pentru sufletele noastre.
Icosul 1
Cu ingerii te-ai asemanat, Cuvioase si purtatorule de Dumnezeu Parinte
Lavrentie, ca sfant si drept traind pe pamant, ne-ai lasat noua chipul desavarsirii
duhovnicesti. Noi insa, vazandu-te vas ales, preaiubit de Maica lui Dumnezeu,
locas al Preasfintei Treimi prin buna ta vietuire si impodobit cu minuni,
multumind lui Dumnezeu, te preaslavim ca pe un mare luminator si cu osardie iti
cantam asa:
Bucura-te, slujitorul Preasfintei Treimi;
Bucura-te, preaminunat ales al Maicii lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca din iubire fata de Domnul toata dulceata lumeasca ai lepadat;
Bucura-te, ca toate bunatatile acestei lumi de dragul lui Hristos le-ai dispretuit;
Bucura-te, ca jugul lui Hristos cel bun si usor l-ai iubit;
Bucura-te, ca ai trait in trup parca neavand trup;
Bucura-te, ca prin tine cugetele necinstite se vadesc;
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Bucura-te, ca prin tine faptele cele bune si folositoare se binecuvinteaza;
Bucura-te, ca prin tine calea cea dreapta catre ceruri se arata;
Bucura-te, Cuvioase Lavrentie, rugator bineplacut si sarguincios catre Dumnezeu
pentru sufletele noastre!
Condacul 2
Vazandu-te pe tine Preasfintitul Antonie, inteleptit de puterea Domnului, ti-a
poruncit sa vii in cetatea Cernigovului, in asezamantul Sfintei Treimi, unde se
afla icoana Preasfintei Doamne si Stapanei Maria; tu insa ascultand porunca lui,
ai intarit rugaciunea si atunci insasi imparateasa cerului te-a binecuvantat si tu ai
venit la un munte inalt si ai gasit un loc ales pentru salasluirea monahilor, un
asezamant intru slava Preasfintei Treimi si a Maicii lui Dumnezeu: pe calugari in
nevointe i-ai intarit, pe cei ravnitori in urcusul catre cer, din credinta in credinta
si din virtute in virtute, i-ai adunat sa cante impreuna cu tine in Treime Unului
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 2
intelepciunea dumnezeiasca te-a inteleptit, Parinte Lavrentie, sa lasi lumea si
cele ale lumii si ai venit la manastirea Rahlov a Sfantului Nicolae, voind sa te
nevoiesti cu toata inima; iar tu cu osardie prin cantare si citire te-ai nevoit intru
Hristos si cu alte ascultari ai lucrat pentru aproapele. Noi, insa, vazandu-te pe
tine vas al Sfantului Duh, cu umilinta strigam catre tine:
Bucura-te, ca din tinerete ai iubit cu inflacarare viata calugareasca;
Bucura-te, ca batranetile mamei tale le-ai linistit;
Bucura-te, ca dupa moartea ei, in locasul Sfantului Nicolae ai venit;
Bucura-te, ca prin intelepciunea dumnezeiasca pe oameni i-ai uimit;
Bucura-te, ca monahilor ai fost indreptar si icoana;
Bucura-te, ca nepatata ai pastrat curatia cea iubitoare de Dumnezeu;
Bucura-te, ca prin usile cele stramte si inguste ai intrat in imparatia cerului;
Bucura-te, ca de la Domnul ai primit cu vrednicie cununa cea nevestejita;
Bucura-te, ca preaslavit esti in cer si pe pamant;
Bucura-te, ca viata, faptele si proorociile tale nu numai in Rusia, ci in toata
lumea sunt cunoscute;
Bucura-te, Cuvioase Lavrentie, rugator bineplacut si sarguincios catre Dumnezeu
pentru sufletele noastre!
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Condacul 3
Cu putere de sus, arhiereii cetatii Cernigovului, sfintitii mucenici Vasile si
Pahomie, te-au vazut pe tine impodobit cu viata bineplacuta lui Dumnezeu si
stralucind in marea ta smerenie, cu post si cu rugaciune si pe cei credinciosi
intelepteste propovaduindu-i, de aceea cantam cu intelegere Preasfintei Treimi:
Aliluia!
Icosul 3
Avand adevarata smerenie si mare ascultare, ai venit la manastirea Preasfintei
Treimi si privind la icoana Maicii Domnului, tinand in preacuratele ei maini pe
Pruncul lisus, afland-o pe ea, Preanevinovata, ce ti s-a aratat, ai cazut la pamant
in fata ei, cerandu-i ajutor si ocrotire. Iar noi vazand ca te-ai incredintat voii lui
Dumnezeu iti cantam asa:
Bucura-te, ca ai aratat ascultare Maicii lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca ai slujit cu credinciosie in cetatea Cernigovului;
Bucura-te, ca acea icoana facatoare de minuni ai vazut-o in manastire;
Bucura-te, ca la aceasta icoana te-ai inchinat cu osardie;
Bucura-te, ca celor flamanzi si insetati de dreptate le-ai vestit cuvintele vietii
vesnice;
Bucura-te, ca drumul mantuirii l-ai aratat celor ce-l cauta;
Bucura-te, capetenie inteleapta celor ce merg in imparatia cea de sus;
Bucura-te, ajutatorul celor ce trudesc in evlavie;
Bucura-te, cald mijlocitor a toata lumea;
Bucura-te, Cuvioase Lavrentie, rugator bineplacut si sarguincios catre Dumnezeu
pentru sufletele noastre!
Condacul 4
Dumnezeu, Cel ce S-a adus pe Sine jertfa pentru pacatele a toata lumea si a
inviat cu slava din morti si S-a inaltat la cer, te-a invrednicit sa calatoresti pana
la Ierusalim, unde tu, preafericite, te-ai rugat cu osardie pentru poporul
dreptcredincios si lumanarea din mainile tale s-a aprins de la focul ceresc si cu
toti credinciosii ai cantat lui lisus Hristos, Care va veni sa judece viii si mortii,
cantarea: Aliluia!
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Icosul 4
Auzind pastorii Bisericii lui Hristos ca furtuna patimilor si zbuciumul acestei lumi
nu te-au clatinat, sufletul indreptandu-ti la limanul cel lin al mantuirii, Cuvioase
Parinte, si ca toate bunatatile si frumusetile lumii vazandu-le cu limpezime,
calugari din alte manastiri veneau la tine spre invatatura si oamenii credinciosi
alergau din cetati si sate indepartate cu necazuri si suparari pentru mangaiere si
intarire, cei bolnavi pentru vindecare, cu totii primind din belsug darurile
bunatatii lui Dumnezeu, un arhiereu te-a sfintit sa fii arhimandrit, dand prin
aceasta vrednica cinstire nevointelor tale, iar pe noi ne invredniceste sa-ti
aducem aceste laude:
Bucura-te, slujitor credincios al Mielului si al Pastorului;
Bucura-te, inaintestatator nevinovat la altarul Domnului;
Bucura-te, ca impreuna cu ingerii il canti pe imparatul slavei;
Bucura-te, indrumator inteleptit de Dumnezeu al calugarilor si al oamenilor
credinciosi;
Bucura-te, ca esti preaplin de lacrimile umilintei;
Bucura-te, vas cinstit al darurilor Duhului Sfant;
Bucura-te, nevoitorul rabdarii desavarsite;
Bucura-te, salas prea ales al Sfintei Treimi;
Bucura-te, invatator iscusit al adevaratei smerenii;
Bucura-te, intarirea evlaviei si lauda Ortodoxiei;
Bucura-te, Cuvioase Lavrentie, rugator bineplacut si sarguincios catre Dumnezeu
pentru sufletele noastre!
Condacul 5
Ca pe o stea izvoratoare din Dumnezeu vazandu-te pe tine, Cuvioase Parinte
Lavrentie, stralucind luminos cu viata si invatatura, calugarii si credinciosii au
mers dupa lumina vietuirii tale si te-au avut ca pe un luminator si cand a venit
jugul ateismului dimpreuna cu intunericul autocefalilor si al innoirilor si al altor
eretici si schismatici, calcand in picioare cele sfinte, tu ca un bun pastor nu ai
parasit cetatea Cernigovului si pe oamenii credinciosi, locuind in casa cinstitei
vaduve si evlavioasei monahii Evlampia, i-ai adus la lumina cea nepatrunsa,
rugandu-te pentru Rusia ca Dumnezeu sa renasca imparatia ortodoxa si primind
de la Arhanghelul Gavriil o astfel de descoperire, te-ai bucurat foarte, cantand
Preasfintei Treimi impreuna cu toti credinciosii: Aliluia!
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Icosul 5
Vazand oamenii binecredinciosi ai cetatii Cernigovului implinirea proorociei tale,
deschiderea si inchiderea bisericilor lui Dumnezeu, iar tu impodobind si
infrumusetand casa Preasfintei Treimi si a Nascatoarei de Dumnezeu si adunand
turma mare din cei ce voiau sa duca viata calugareasca si sa urmeze povetele
tale cele drepte, i-ai invatat fara fatarnicie sa cheme neincetat numele lui
Dumnezeu si ajutand pe oamenii cei credinciosi ai prezis intoarcerea moastelor
Sfantului Ierarh Teodosie si pe arhiereul Boris l-ai sfatuit sa se aseze cu slava in
locul unde fusesera mai inainte, in biserica Schimbarii la fata a Domnului, ceea
ce a si facut. Iar noi il laudam pe Dumnezeu, Cel ce ti-a dat duhul proorociei si al
intelepciunii si te rugam sa inalti rugaciunile tale, Sfinte Lavrentie, pentru
mantuirea noastra, a pacatosilor, care iti cantam:
Bucura-te, povatuitor intelept al calugarilor;
Bucura-te, ca moastele Sfantului Ierarh Teodosie le-ai aflat;
Bucura-te, ca aducerea moastelor Sfantului Ierarh Teodosie, cu cantari pascale ai
preaslavit-o;
Bucura-te, implinitorul nelenes al tipicului bisericesc;
Bucura-te, doctorul iscusit si fara de plata al bolnavilor;
Bucura-te, mangaiere bineplacuta a celor mahniti;
Bucura-te, intarire binecuvantata a celor intristati;
Bucura-te, izgonitorul patimilor pierzatoare de suflet;
Bucura-te, slobozitorul celor demonizati de navala diavolului;
Bucura-te, ajutatorul grabnic al celor fara ajutor;
Bucura-te, Cuvioase Lavrentie, rugator bineplacut si sarguincios catre Dumnezeu
pentru sufletele noastre!
Condacul 6
Propovaduind tuturor cuvantul lui Dumnezeu, Parinte Lavrentie, invatand cu
vietuirea si cu cuvantul tau smerenia, tacerea, iubirea frateasca, primirea de
straini, postul, rugaciunea si frica fata de Domnul, prin care ai fost ocrotit, nu ai
calcat pravila pana la preacinstitele tale batraneti, te-ai nevoit in rugaciunile de zi
si de noapte, cantand Celui ce ti-a dat putere si tarie, cantarea de lauda: Aliluia!
Icosul 6
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Stralucind noua ca o stea luminoasa si calauzitoare vietuirea ta cumpatata prin
post, Cuvioase Parinte Lavrentie, nu ai tanjit dupa mancaruri, caci nu ne duc pe
noi la Dumnezeu si nu te-ai ingrijit de imbracamintea hainelor, ci ai socotit ca
este mai bine sa-ti infrumusetezi sufletul cu virtuti. Sfarsitul ti l-ai prezis de trei
ori si curgerea vietii tale frumos ai savarsit. Prin minuni si viata vesnica ai fost
preaslavit de Mantuitorul Hristos, iar de la noi primeste aceste laude:
Bucura-te, infrumusetarea cetei postitorilor;
Bucura-te, chipul infranarii si al neprihanirii;
Bucura-te, stea ce stralucesti in randul cuviosilor;
Bucura-te, pastorul calugarilor si invatatorul oamenilor din lume;
Bucura-te, aparatorul si ocrotitorul celor ce traiesc in lume;
Bucura-te, adevaratul urmator al Evangheliei lui Hristos;
Bucura-te, ca esti plin de harul lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca esti hranit de la Izvorul vietii cuvantului lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca esti impodobit cu vesmantul mantuirii si imbracat in haina
nemuririi;
Bucura-te, ca mai inainte de invierea ce de obste a Domnului ai fost preaslavit
prin nestricaciune intru incredintarea tuturor oamenilor;
Bucura-te, Cuvioase Lavrentie, rugator bineplacut si sarguincios catre Dumnezeu
pentru sufletele noastre!
Condacul 7
Voind sa fie urmator credincios Mielului lui Dumnezeu, Care a ridicat pacatele
lumii, blandete si smerenie luand asupra-i, Parintele nostru Lavrentie, toate
durerile si supararile rabdand fara cartire, a vazut ca prin dureri vremelnice se
dobandeste mantuirea vesnica, a capatat despatimirea si cand i-a sosit cinstitul
sfarsit, fiind inca pe pamant a cantat cu vrednicie si cu dreptate atotputernicului
Dumnezeu cantarea ingereasca: Aliluia!
Icosul 7
Domnul Cel minunat intru sfintii Sai te-a aratat biruitor minunat impotriva
vrajmasilor vazuti si nevazuti ai mantuirii noastre si dupa fericita adormire te-a
preaslavit; tu insa, Cuvioase Parinte Lavrentie, asteptand punerea in mormant, ai
petrecut cu trupul impreuna cu noi patruzeci de zile si patruzeci de nopti si in
acest timp nu au incetat la sicriul tau rugaciunile si lacrimile, cu sufletul stand
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inaintea Prestolului dumnezeiesc, rugandu-te pentru sfanta Rusie si pentru
oamenii credinciosi, aratand nestricaciunea trupului tau intru incredintarea
invierii tuturor oamenilor. Iar de la sicriul tau iesea buna mireasma,
incredintandu-ne pe noi de vietuirea ta sfanta. Noi, insa, minunandu-ne, te
laudam pe tine asa:
Bucura-te, ca toata dulceata patimilor dintru tine ai starpit;
Bucura-te, ca trupul l-ai supus duhului;
Bucura-te, ca te-ai intrarmat cu privegheri de noapte impotriva ispitelor
vrajmasului;
Bucura-te, ca prin post neobosit ai infrant toata dorinta cea necurata;
Bucura-te, ca prin rugaciune neincetata te-ai curatat de orice intinaciune;
Bucura-te, ca ai fost menit cu totul lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca pentru cuvintele Domnului ai pastrat calea cea stramta;
Bucura-te, ca prin lacrimi ai secerat bucuria cea pururi fiitoare;
Bucura-te, ca prin sederea in sicriu a trupului tau timp de patruzeci de zile pe noi
ne-ai mangaiat;
Bucura-te, ca si dupa moarte nu ne-ai parasit;
Bucura-te, Cuvioase Lavrentie, rugator bineplacut si sarguincios catre Dumnezeu
pentru sufletele noastre!
Condacul 8
Strain si calator socotindu-te a fi in lumea aceasta schimbatoare, Cuvioase
Lavrentie si cetatea cereasca cantand, imparatia lui Dumnezeu inca pe pamant
pregatind, i-ai pazit pe cei credinciosi de necuratia ateista, de pierzatorii
autocefali si innoitori, de latini si uniti si de alta multime de eretici si schismatici
si impreuna cu cei binecredinciosi si evlaviosi ai cantat cantare de biruinta
Facatoarei de viata Treimi: Aliluia!
Icosul 8
impodobit ai fost cu toate armele dumnezeiesti, ca un ostas biruitor al lui Hristos,
ti-ai incins coapsele tale cu adevarul, te-ai imbracat in platosa dreptatii, ai
incaltat picioarele tale intru gatirea pacii, ai primit scutul credintei si coiful
mantuirii si sabia duhului care este cuvantul lui Dumnezeu cu care ai biruit toate
defaimarile celui viclean. Tu insa, Sfinte Lavrentie, asemanandu-te vechilor
parinti, ai intarit pe cei credinciosi intru evlavie si pe cei rataciti si necredinciosi la
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Domnul, credinta ortodoxa ai aparat-o si ai intarit-o, pe eretici, pe schismatici si
pe liber cugetatori i-ai rusinat si i-ai inteleptit. Ajuta-ne si noua, Cuvioase, cu
mijlocirea ta la prestolul Preasfintei si Celei de o fiinta si nedespartitei Treimi, sa
ramanem statornici in fata puterilor intunecate ale lui Antihrist si ale slugilor lui si
sa ne impotrivim ispitelor vrajmasului, crezand in Biserica cea Una dupa cuvantul
cel din Evanghelie. Iar noi, cu inima curata, te rugam sa primesti aceste laude:
Bucura-te, ca te-ai asemanat Cuviosului Antonie de la Pecerska prin saparea
pesterilor;
Bucura-te, ca asemenea lui Teodosie ai fagaduit sa stai pana la moarte in
credinta ortodoxa;
Bucura-te, ca asemenea lui Serghie de Radonej ai fost ziditor si innoitor de
asezaminte calugaresti;
Bucura-te, ca ai invatat, precum Iov de la Poceaev sa ne ferim de uniatism, de
autocefali si de alte eresuri; Bucura-te, ca pe credinciosi i-ai povatuit precum
Serafim de Sarov;
Bucura-te, vestitor al unor vremuri infricosatoare si propovaduitor ai pocaintei,
precum loan de Kronstadt si Cuviosul mucenic Alipie;
Bucura-te, implinitor sarguincios al tipicului Cuviosilor parinti Teodor Studitul si
Sava cel Sfintit;
Bucura-te, aspru judecator si povatuitor al celor ce incalca tipicul bisericesc;
Bucura-te, ca ai stat impotriva uniatiei precum Cuviosii mucenici Macarie de la
Ovruci si Atanasie de la Brest;
Bucura-te, ca te-ai asemanat sfantului facator de cantari Roman Melodul;
Bucura-te, Cuvioase Lavrentie, rugator bineplacut si sarguincios catre Dumnezeu
pentru sufletele noastre!
Condacul 9
Iubind cu toata inima pe Unul Dumnezeu si Domnul te-a iubit, daruindu-ne prin
tine rugator inaintea bunatatii Lui. Cu smerenie te rugam sa imblanzesti pe
dreptul Judecator pentru noi in ziua cea strasnica, sa nu ne pomeneasca pacatele
si faradelegile noastre si sa ne invredniceasca de partea celor fericiti care stau la
dreapta Lui si canta: Aliluia!
Icosul 9
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Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep sa spuna toate nevointele si minunile tale,
Parinte de Dumnezeu inteleptii, caci bunatatea vietuirii tale nu poate fi laudata
prin cuvinte omenesti; de aceea noi, cei biruiti de iubirea ta, indraznim sa te
laudam cu smerenie, cantand astfel:
Bucura-te, luminator nestins al sfintei Biserici si credintei ortodoxe;
Bucura-te, intarire nebiruita a pamantului rusesc;
Bucura-te, caci prin smerenie ai calcat mandria cea pierzatoare de suflet;
Bucura-te, ca prin blandete ai stins flacara maniei;
Bucura-te, ca iubirea de argint ai urat.
Bucura-te, ca tot felul de necazuri si suparari ai rabdat;
Bucura-te, ca prin rugaciuni neincetate tristetea ai gonit-o de la tine si-ai
dobandit bucurie intru Domnul;
Bucura-te ca laude ai primit de sus de la Hristos Dumnezeu;
Bucura-te, ca in timpul vietii si dupa moarte ai fost imbogatit de Domnul cu darul
minunilor;
Bucura-te, ca te odihnesti in locasul tau intru miros de buna mireasma;
Bucura-te, Cuvioase Lavrentie, rugator bineplacut si sarguincios catre Dumnezeu
pentru sufletele noastre!
Condacul 10
Roaga pe Preainaltul Ziditor sa ne mantuiasca de chinul cel vesnic, Cuvioase al
lui Dumnezeu Lavrentie si nu ne lipsi pe noi de ajutorul tau cel sfant in ceasul
sfarsitului nostru, ca duhurile necurate ne tulbura cu nalucirile lor; sa te arati
atunci noua aparator sarguincios, izbavindu-ne cu rugaciunile tale de defaimarile
lor si invrednicindu-ne de vederea ingerilor si de cantarea impreuna cu ei lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 10
Zid de aparare si rugator bineprimit la Dumnezeu te-am descoperit pe tine,
Parinte Lavrentie; multumire cucernica inaltam Parintelui ceresc, pentru toate
facerile Lui de bine care ni s-au aratat prin tine din belsug si tie,
inaintestatatorului nostru, iti cantam:
Bucura-te, intarirea si lauda manastiri Sfanta Treime;
Bucura-te, acoperamant dumnezeiesc al cetatii Cernigovului;
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Bucura-te, frumusete preaminunata a calugarilor;
Bucura-te, vesnica mangaiere a neamului crestinesc;
Bucura-te, tare aparator al celor obiditi;
Bucura-te, liman de incredere al celor orfani si nenorociti;
Bucura-te, bun vindecator al bolilor sufletesti si trupesti;
Bucura-te, mijlocitorul bucuriei noastre vesnice;
Bucura-te, ca toate cuvintele tale proorocesti se implinesc;
Bucura-te, ocrotitorul nostru ceresc;
Bucura-te, Cuvioase Lavrentie, rugator bineplacut si sarguincios catre Dumnezeu
pentru sufletele noastre!
Condacul 11
Cantare de lauda isi aducem tie, Cuvioase Parinte Lavrentie, si cu dragoste
cadem la racla sfintelor facatoarelor de minuni si vindecatoarelor tale moaste,
preaslavind viata ta cea plina de rabdare, tacerea ta inalta, smerenia cea
nefatarnica, rugaciunea neincetata, infranarea desavarsita si curatia sufletului si
a trupului; o, preafericite, ajuta-ne noua sa te urmam in virtutile tale, ca sa
putem canta cu vrednicie Ziditorului si Dumnezeului nostru: Aliluia!
Icosul 11
Luminator al faptelor bune fiind inca in viata, Parinte Cuvioase Lavrentie,
luminator stralucit al harului dumnezeiesc te-ai aratat, stralucind si dupa moarte
si minuni izvorand de la moastele tale nestricate, ca dupa patruzeci si trei de ani,
ca un tezaur de mult pret, intregi si pline de buna mireasma s-au aflat si asezate
au fost in biserica Sfintei Treimi a manastirii, unde multi ani te-ai trudit intru tot
binele si unde vietuirea pamanteasca in evlavie s-a sfarsit; tie, celui ce esti
preaslavit de Domnul, daruri de cantari duhovnicesti iti aducem si cu umilinta
strigam:
Bucura-te, floare nestricacioasa cu bun miros;
Bucura-te, ca intru sfintenie ai inflorit ca un crin al raiului lui lisus;
Bucura-te, caci cu lumina minunilor tale luminezi intunericul sufletelor noastre;
Bucura-te, vindecator binecuvantat al multor boli;
Bucura-te, doctor iscusit al ranilor pacatului;
Bucura-te, mangaietor aducator de bucurie celor scarbiti;
Bucura-te, ca aspru ii pedepsesti pe cei ce ne aduc suparari;
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Bucura-te, straja neadormita a manastirii tale;
Bucura-te, ca vietuirea ta s-a descoperit la toata lumea;
Bucura-te, ca toate marginile pamantului si pe credinciosii ortodocsi i-ai uimit cu
viata ta sfanta;
Bucura-te, Cuvioase Lavrentie, rugator bineplacut si sarguincios catre Dumnezeu
pentru sufletele noastre!
Condacul 12
Cu mare har te-a invrednicit Domnul, preafericite Parinte Lavrentie si cu mare
vrednicie numit ai fost facator de minuni: deoarece nu numai in timpul vietii, dar
si dupa moarte cu maretele tale minuni pe toti i-ai uimit si spre slavirea
atotputerniciei lui Hristos te-ai nevoit ca sa canti Preainaltului Ziditor cantarea:
Aliluia!
Icosul 12
Cantam marile tale nevointe, ostasule biruitor al oastei lui Hristos, Parintele
nostru Lavrentie, caci ai biruit vrajmasii vazuti si nevazuti; fericim sfarsitul tau si
cu rugaciune sarbatorim sfanta pomenirea ta, cantandu-ti cu osardie asa:
Bucura-te, ca pomenirea ta se face cu laude si adormirea cu sfintii;
Bucura-te, ca lui Dumnezeu ii canti cantare intreit sfanta impreuna cu puterile
cele fara de trup;
Bucura-te, ca sarbatoresti impreuna cu proorocii si cu apostolii;
Bucura-te, ca esti preaslavit cu ierarhii si cu mucenicii;
Bucura-te, ca esti incununat cu cununa nemuririi impreuna cu dreptii si cuviosii;
Bucura-te, lumina care izgonesti intunericul hoardelor demonice ale lui Antihrist;
Bucura-te, ca esti dat de Dumnezeu aparator si ocrotitor al Rusiei sfinte;
Bucura-te, luptator si biruitor al celor binecredinciosi;
Bucura-te, ca prin tine se preaslaveste credinta ortodoxa;
Bucura-te, Cuvioase Lavrentie, rugator bineplacut si sarguincios catre Dumnezeu
pentru sufletele noastre!
Condacul 13
O, Cuvioase si purtatorule de Dumnezeu, Parinte Lavrentie, mare facator de
minuni si grabnic ajutator, te rugam primeste de la noi cu milostivire aceasta
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cantare de lauda, ce ti-o aducem cu osardie, ca tu, sezand inaintea Prestolului
imparatului slavei, Domnului Dumnezeu si Ziditorului a toata faptura, sa te rogi
bunatatii Lui, pentru noi, pacatosii, sa ne ierte greselile cele de voie si cele fara
de voie, sa ne pazeasca pe noi de fata lui Antihrist si a slugilor lui potrivnice lui
Dumnezeu, de ranile aducatoare de moarte, de suferinte, de toate necazurile si
de intristarea vietii, sa ne izbaveasca de chinurile vesnice si sa ne invredniceasca
sa cantam impreuna cu toti sfintii Preasfintei Treimi: Aliluia!
(Acest condac se zice de trei ori.)
Apoi se zice din nou Icosul 1 si Condacul 1.
Rugaciune catre Sfantul Lavrentie de Cernigov
O, preacinstite si preafericite, Parintele nostru Lavrentie, mare si preaminunat
facator de minuni, invatator si ocrotitor al credintei ortodoxe, mustratorul
ereticilor, aparatorul Bisericii, din tineretile tale ai iubit sa mergi pe drumul crucii,
nevoindu-te in rugaciuni si osteneli, in posturi, privegheri si in tacere, chip al
credintei fiind
pentru calugari, jertfa vie, sfanta si placuta aducandu-te lui Dumnezeu. Cand
insa, dupa sfarsitul tau, manastirea Sfintei Treimi, din rautatea ateilor, a fost
ruinata, pangarita si pustiita, avand mare indrazneala la imparatul ceresc, prin
mijlocirea Maicii Domnului si a ta a fost innoita, iar moastele tale sfinte si cinstite
au fost asezate aici. Iar noi, credinciosii, care venim la racla sfintelor, si
cinstitelor tale moaste, te rugam pe tine, pastorul si mijlocitorul nostru cel bun,
nu inceta sa te rogi la Domnul si Dumnezeul nostru, sa stinga toate eresurile si
schismele care vin din uneltirile vrajmasului mantuirii noastre, intarindu-ne intru
evlavie si curatie, iar cu roua harului Sau sa omoare vapaia patimilor noastre si
sa ne incinga cu putere de sus impotriva lui Antihrist si a hoardelor lui, impotriva
vrajmasilor nostri vazuti si nevazuti; pe demoni izgonindu-i, izbavindu-ne de
toate bolile sufletesti si trupesti si pazindu-ne de toate relele, sa ne daruiasca tot
binele si sa ne ocroteasca cu pace si bunastare, ca noi toti petrecand in pace, in
liniste si fara sminteala sa preaslavim Preasfanta Treime, pe Unul Dumnezeu,
Tatal si Fiul si Sfantul Duh si milostiva ta mijlocire pentru noi in veci. Amin.
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