
Elokuun 10 

Pyhän marttyyrin ja 
arkkidiakonin Laurentioksen 

muisto. 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Juhlan stikiirat, 4.säv. 

Tulkaa, muuttukaamme parempaan suuntaan, | valmistautukaamme hyvin huomiseen päivään | 
noustaksemme jumalan pyhälle vuorelle | näkemään Kristuksen muuttumattoman kunnian aurinkoa 
kirkkaampaa säteilyä | ja siinä kolminaisen valkeuden kirkkauden, || ja ylistäisimme Hänen 
alentumistansa. 

Oi kaikki te, jotka rakastatte nähdä ymmärryksen ylittävää ja kuulla salaisuuksia, | nähkäämme 
Kristus säteilemässä jumalallisesti | ja kuulkaamme Isän ääni, joka julistaa Taborilla rakasta Poikaa, | 
joka on ihmiskunnan heikkouden kirkastaja || ja meidän sielujemme valistuksen lähde. 

Ryhtykööt kaikki maalliset ja ylimaalliset Kristuksen, meidän Jumalamme, ylistykseen, | sillä Hän 
on kuolleitten ja elävien Herra. | Hän kirkastui jumalallisesti Taborilla, niin kuin hyväksi näki, | lain 
ja armon suurimpien edustajien edessä. || Hän on meidän sielujemme Vapahtaja. 

Pyhän stikiirat, 4.säv. 

Herra ja Valtias antoi Sinulle, marttyyri, avuksi tulisen hiilen. | Sen poltteessa Sinä riisuit pikaisesti 
maallisen majan | ja sait periä kuolemattoman elämän ja valtakunnan. | Sen tähden me vietämme 
iloiten riemuisaa juhlaasi, || oi autuaaksi ylistettävä, seppelöity Laurentios. 

Hiilillä paistettuna Sinä, autuas, | kuihdutit epäjumalien hiilet. | Niiden keventämänä Sinä karistit 
yltäsi paksun lihan | ja esi-isiemme kuoleman tomun kuin taakan. | Niin Sinä tulit meille 
sammumattomaksi hiileksi, || joka valaiset kirkkaasti muistoasi kunnioittavat. 

Jumala on sytyttänyt voittamattomat marttyyrit ikään kuin hiiliksi, | jotka karkottavat hengen 
kirkkaudella eksytyksen | ja jumalankieltämisen usvan ja sytyttävät jumalisuuden soihdun. | Sen 
tähden Laurentioskin, Vapahtajan totinen ja kunnianarvoinen diakoni, || loistaa ihmeissä. 

Kunnia... nyt... 4.säv. 

Oi Herra, Sinun kirkastuessasi ristinkärsimyksiesi edellä | ja Isän todistaessa Sinusta | vuori tuli 
taivaan kaltaiseksi, | ja pilvi ikään kuin taivaallinen maja peitti sen. | Siellä oli Pietari Jaakobin ja 
Johanneksen kanssa, | ne, joiden piti olla Sinun kanssasi myös Sinua alttiiksi annettaessa, | jotta 
nähdessään nyt nämä ihmeesi | he eivät silloin peljästyisi kärsimyksiäsi. | Suo meidän rauhassa 
kumartaa ylistää niitä Sinun suuren laupeutesi tähden. 

Virrelmästikiirat, 2.säv. 

Herra on nyt Taborin vuorella | näyttänyt hämäränä jumalallisen kunnian || valitsemilleen 
salaisuuksiensa palvelijoille. 
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Liitelauselma: Sinun on taivas ja Sinun on maa, Sinä olet perustanut maanpiirin ja kaiken mitä 
siinä on. 

Tulkaa, kiiruhtakaamme kaikki opetuslasten kanssa hyveitten korkeuteen || tullaksemme heidän 
kanssansa otollisiksi myös armoon. 

Liitelauselma: Tabor ja Hermon ylistävät Sinun nimeäsi.

Kaikki maasta syntyneet, | puhdistakaamme sydämemme, | niin että kolmiaurinkoisen armo || voisi 
esteettä tulla tykömme. 

Kunnia... nyt... 4.säv. 

Oi Herra, ristinkärsimyksiesi edellä | Sinä otit kanssasi opetuslapset korkealle vuorelle, | kirkastuit 
heidän edessään | ja valistit heidät voiman säteillä. | Sinä tahdoit rakkauden ja voiman avulla 
osoittaa ylösnousemuksesi kirkkauden. | Suo, oi Jumala, meidänkin rauhassa tulla siitä osallisiksi, || 
- Sinä, armollinen ja ihmisiä rakastava!

Ehtoopalveluksen loppuosa, ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Psalmikatisman 1:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Jeesus, Sinä kirkastuit Taborin vuorella ja valoisa pilvi levisi teltan tavoin peittäen apostolisi 
kunniallasi. Kestämättä nähdä kasvojesi lähestymättömän kunnian kirkkautta he loivat katseensa 
maahan. Oi aluton Sana, Kristus Jumala, joka silloin annoit valosi heille loistaa, valista meidänkin 
sielumme. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

Psalmikatisman 2:sen kunnian jälkeen katismatropari, 4.säv. 

Kirkastuessasi Taborin vuorella Sinä, Vapahtaja, näytit valituille opetuslapsillesi kunniasi säteillen 
muuttumatonta jumaluutta. Valoisassa pilvessä Sinä kutsuit Elian ja Mooseksen kanssasi 
puhumaan. Sen tähden pietari sanoikin: Oi armollinen, hyvän on olla täällä Sinun kanssasi. Sinä, 
joka silloin annoit valon heille loistaa, valista meidän sielumme. 

Kunnia... nyt... Sama uudelleen. 

Sitten yksi juhlan kanoneista ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Auliisti ylistän veisuin 
erinomaista Laurentiosta. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Oi Neitseestä syntynyt, | minä rukoilen Sinua: | Hukuta sielun puhtauden meren syvyyteen faraon 
joukkojen tavoin sieluni kolminaiset himot, || että kuoletettuani oman tahtoni voisin puhtauden 
harpulla soittaa Sinulle voittovirren." 
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Troparit 

Kun Sinä, autuas Laurentios, nyt Kristuksen soturina ansiosi mukaisesti elät nautinnon niityllä ja 
karkeloit enkelivoimien kanssa, rukoile, että minulle annettaisiin valistus, kun ylistyksin Sinua 
veisaan. 

Astuen puhtaan marttyyriuden taistoihin Sinä, Laurentios, osoittauduit vahvasieluisena totiseksi 
voittajaksi ja sait pukeutua vanhurskauden seppeleeseen ja voiton kruunuun. 

Autuas marttyyri Laurentios, ihmeellisesti Sinä koitit meille lännestä valkeuden ja päivän lapsena 
näkyvän auringon tavoin ja valistat kirkkaalla loisteellasi maan ääret. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas neitsyt, Sinun puhtaan synnytyksesi kautta tuonelan ja turmeluksen kahleista ja 
maailman tuomiosta pelastuneina me huudamme Sinulle kiitollisina: Iloitse, Sinä armon pelastava 
portti! 

3. veisu. Irmossi

"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, | mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. || Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa." 

Troparit 

Kantaen ristin voitonmerkkiä Sinä, ylistettävä, astuit väkevänä vihollisia vastaan ja tulit voittajana 
seppeleen kantajaksi. 

Kristuksen lain suojelemana Sinä, autuaaksi ylistettävä, asetuit urhealla kärsivällisyydellä ja 
voittamattomana jumalattomien lakeja vastaan. 

Jumalan voiman vahvistaman Sinä teit lopun monijumalaisuuden heikkoudesta ja selvensit 
Kristuksen iankaikkista jumaluutta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton, Sinusta lihaksi tullessaan Isän ja Hengen kanssa luonnoltaan ja olemukseltaan 
vertainen tuli ihmisten vertaiseksi. 

Irmossi 

"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, | mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. | Sen tähden on 
sydämeni vahvistunut Herrassa." 

Pyhän katismatropari, 8.säv. 

Keräten taivaallista rikkautta ja tarjoten sitä köyhille | Sinä jaoit ja levitit leipäsi tarpeessa oleville. 
| Niin Sinä, pyhittäjä, saavutit tahrattoman elämän ja menestyit Kristuksen marttyyrina. | 
Taisteltuasi lain mukaisesti ja voitettuasi Sinä sait Jumalalta vaivojesi seppeleen. | Oi voittoisa 
Laurentios, rukoile Kristus jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, || jotka 
rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 
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Juhlan katismatropari, 4.säv. 

Herran ylen kirkas juhla on koittanut. | Tulkaa kaikki, hengellisesti puhdistautuen nouskaamme 
Taborin vuorelle || näkemään Kristusta. 

4. veisu. Irmossi

"Jumalallinen Jeesus, | joka jumaluuden istuimella kunniassa asuu, | puhtaan käden kannattamana 
nopeassa pilvessä tuli ja pelasti ne, jotka Hänelle huutavat: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi 
Kristus!" 

Troparit 

Sanan kaunistama Sana palvelija tulee auliisti Sanan rakkauden tähden surmatuksi, ja nyt hän 
hallitsee oikeudenmukaisesti Sanan kanssa täynnä Hänen iloansa ja kunniaansa. 

Kristuksen pyhitetty marttyyri, jumalisesti Sinä et vaipunut jumalattomuuden uneen vaan 
jumalallisesti valvoen marttyyriudessa kestävänä Sinä torjuit luomiltasi kuolemaan johtavan unen. 

Totuuden ja jumalisuuden asein varustautuneena Sinä kävit eksyneitten jumalattomia uskomuksia 
vastaan ja uskon ja mielenlaatusi avulla hävitit tyystin sen muistonkin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jätettyämme kaiken muinaisen syönnin saastan me saamme ravinnoksemme elämän leipää, joka 
koitti maan päälle Neitseestä. Häntä me suuresti ylistämme hyvyyksien toimittajana. 

5. veisu. Irmossi

"Jumalattomat eivät saa nähdä Sinun kunniaasi, oi Kristus, | mutta me valvomme yöstä lähtien ja 
veisuin ylistämme Sinua, | oi ihmisiä rakastava ainokainen Poika, || jumaluuden loiste Isän 
kunniassa." 

Troparit 

Ylistettävä Laurentios, katseesi kiinteästi jumalalliseen kauneuteen suunnattuna Sinä ylenkatsoit 
kaikkea maan päällistä ihanuutta ja hirveitä ruumiin tuskia. 

Tuntiessasi, että Kristus on tullut luoksemme Isän lahjojen palvelijana Sinä, autuaaksi ylistettävä, 
tulit Hänen palvelijaksensa ja lähdit veren kautta Hänen tykönsä. 

Sinut, autuas, kannettiin Kristukselle pyhitettynä uhrilahjana ja ihanana kalleutena ja niin Sinä 
kirkastit taivaallisen majan. Siellä nyt asuessasi Sinä nautit valkeudesta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Isän kanssa yksiolennollinen ja saman muotoinen ainosyntyinen Poika tuli omasta tahdostaan 
ihmisten kaltaiseksi. Korkein tuli lihaksi Sinun kohdustasi, oi Neitsytäiti. 
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6. veisu. Irmossi

"Minä vajosin meren syvyyteen | ja syntieni paljouden myrsky tempasi minut pyörteisiinsä. | Mutta 
Sinä, ihmisiä rakastava Jumala, || johdata minun elämäni pois turmiosta." 

Troparit 

Aineeton tuli paistoi Sinut, oi autuas, suloisena ruokana kaikkien Kuninkaalle, joka haluaa ja isoaa 
meidän pelastustamme. 

Sinä liityit hallitsevan Kolminaisuuden koko valkeuteen Hänen valoisana palvelijanaan ja tulit 
voittajaksi taistoissa valistaen nyt ylistystäsi veisaavat. 

Jumalallisen vallan vahvistamana Sinä, marttyyri, kestit tulisella parilalla makaamisen sielusi 
palaessa Kristuksen rakkautta Hengen vilvoituksessa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Neitsytäiti, olit jumalan vastaanottanut astia, elävä valtaistuin, pyhä vuori, arkki, Jumalan 
rakentama teltta ja kullanhohtoinen lampunjalka. 

Irmossi 

"Minä vajosin meren syvyyteen | ja syntieni paljouden myrsky tempasi minut pyörteisiinsä. | Mutta 
Sinä, ihmisiä rakastava Jumala, | johdata minun elämäni pois turmiosta." 

Kontakki, 2.säv. 

Oi kilvoittelijain perustus, jumalankantajamarttyyri Laurentios, | sydämesi jumalallisen tulen 
palolla Sinä poltit himojen tulen tuhkaksi | ja huusit uskoen kilvoituksissa: || Ei mikään erota 
minua Kristuksen rakkaudesta! 

Iikossi 

Uskovaiset, kokoontukaamme lauluin ja veisuin | kunnioittamaan maailmassa harhailemattomana 
valaisimena säteilevää taistelija Laurentiosta, | sanomattomien salaisuuksien palvelijaa, | niin että 
me hänen esirukoustensa kautta pääsisimme hirveistä rikkomuksista. | Puhdistaen mielemme 
kaikista tahroista nähkäämme Kristus, | joka antoi hänelle ylen suuren kunnian, kun hän taisteli 
väkevästi ja lausui: || Ei mikään erota minua Kristuksen rakkaudesta! 

Synaksario 

Saman kuun 10:ntenä päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja arkkidiakoni laurentiosta, Rooman 
paavi Ksystosta ja Hippolytosta. 

Säkeitä 

Sanon Laurentiosta Kristuksen meriahveneksi, joka paistettiin parilan hiilillä. 

Haluten saavuttaa taistelijain lopun ja kunnian Sinä, Ksystos, taistelit miekan kautta . 
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Näen Hippolytoksen hevoseen sidottuna kärsimässä nimensä vastaisesti. 

Kymmenentenä Laurentios paistettiin kalan tavoin. 

Samana päivänä pyhä Heron, filosofi, pääsi rauhassa loppuun. 

Pyhiesi esirukouksien tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Suuresti ylistetty Herra, | joka pelastit tulesta Aabrahamin lapset ja surmasit kaldealaiset, | joita 
kohtasi oikea tuomio. || Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit 

Sinut valittiin Sanan salaisuuksien tuntijaksi ja palvelijaksi ja Sinä osoittauduit taivaallisen 
temppelin pyhitetyksi astiaksi ja kalleudeksi veisatessasi Luojalle: Siunattu olet Sinä, meidän 
isäimme Jumala. 

Kristuksen lain suojaamana Sinä, Laurentios, et taivuttanut mieltäsi kuoleman ja turmion 
lainsäätäjien edessä, vaan veisasit: Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Autuas marttyyri, ikään kuin olisit pukeutunut kipua tuntemattomaan ruumiiseen Sinä kävit 
rohkeasti ja urhein mielin kaiken syövään tuleen huutaen: Siunattu olet Sinä, meidän isäimme 
Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Jumalan Morsian, osoittauduit korkeudesta tulleen Koiton hengelliseksi portiksi, kun Hän 
ilmestyi Sinusta ihmisille maan päälle ymmärryksen ja käsityksen ylittäen. Hän on isien ylistetty 
Jumala. 

8. veisu. Irmossi

"Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! | Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella 
nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, | ja opetit heidät veisaamaan: || Kaikki Herran 
teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa." 

Troparit 

Vakain mielin Sinä, autuas, olit vahvempi sietämätöntä tulta, ikään kuin jonkun toisen ruumista 
olisi poltettu, ja Sinä huusit: Kaikki teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

Esikuvanasi kolme nuorukaista Sinä sammutit tuliset hiilet jumalallisen armon vilvoituksella ja 
huusit veisaten: Kaikki teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

Sinun valistajanasi Kristus vyötti Sinut väkevyyteensä ja nosti tykönsä Sinun jumalisesti 
veisatessasi: Kaikki teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Sinä olit Isain kannon vesa ja Sinusta puhkesi yliluonnollisesti Kristus, minun Jumalani ja Herrani, 
jumaluuden kukka. Sen tähden me kaikki teot ylistämme veisuin Sinua, Herra. 

Irmossi 

"Kaikkivoimallinen Vapahtajamme! | Tultuasi alas liekkien keskelle Sinä virvoitit kasteella 
nuorukaiset, jotka hurskaasti palvelivat Jumalaa, | ja opetit heidät veisaamaan: || Kaikki Herran teot, 
kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa." 

9. veisu. Irmossi

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | 
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. | Sen tähden me Sinua ylistämme." 

Troparit 

Sinut kannettiin Herralle kokonaisuhrina ja otollisena uhrilahjana kullan tavoin koeteltuna taistelun 
tulessa, oi ylistettävä, ja Sinä tulit esikoisten kirkon kaunistukseksi. 

Vakaasti katseesi Jumalaan kiinnittyneenä ja sanan ja jumalallisen näkemisen valkeuden liittämänä 
korkeimpaan valkeuteen Sinä, Laurentios, sait selvästi yhdistyä siihen. Sen tähden me kaikki 
ylistämme Sinua autuaaksi. 

Suuri ja outo ihme: Sinä, autuas ja ylistettävä, koitit auringon tavoin lännestä valistaen koko kirkon 
säteilläsi ja tarjoten kaikille uskon lämpöä. Sen tähden me kaikki suuresti Sinua ylistämme. 

Jumalansynnyttäjälle 

Profeetat julistivat ennalta Sinun synnyttämisesi tunnuskuvia, oi nuhteeton, saatuaan muinoin niistä 
tiedon Hengen jumalallisessa ohjauksessa. Tulisesti he saarnasivat niistä maailmalle, ja nyt me 
saamme ihmetellä niiden toteutumista. 

Irmossi 

"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, | mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | 
synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. | Sen tähden me Sinua ylistämme." 

Pyhän eksapostilario, 2.säv. 

Kun Sinä, kunniakas suurmarttyyri, nyt karkeloit enkelivoimien ja marttyyrikuorojen kanssa ylen 
kirkkaan Kolminaisuuden istuimen ympärillä Hänen valkeudessaan, rukoile valistusta ja rauhaa 
meille, jotka hartaasti vietämme valoisaa muistoasi ja kirkkaasti ylistämme Sinua, oi autuas 
Laurentios. 

Juhlan eksapostilario, 2.säv. 

Herra, Sinä otit ennen ristiäsi valitut opetuslapsesi ja kirkastuit pyhällä Taborilla. Siellä Mooses ja 
Elias seisoivat palvelijan pelolla kanssasi puhumassa, oi Valtias. Kristus Vapahtaja, heidän 
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kanssansa me kumarramme Isän ja Hengen rinnalla Sinua, joka loistit Neitseestä ihmisten 
pelastukseksi. 

Kiitosstikiirat, 2.säv. 

Sinulle kuului taivaasta Isän ääni, joka huusi: | Tämä on minun rakas Poikani, || kuulkaa kaikki 
Häntä! 

Liitelauselma: Sinun on taivas ja Sinun on maa, Sinä olet perustanut maanpiirin ja kaiken mitä
siinä on. 

Uskovaiset, nouskaamme hengellisesti näkemisen vuorelle || nähdäksemme meidän Vapahtajamme 
kunnia. 

Liitelauselma: Tabor ja Hermon ylistävät Sinun nimeäsi.

Psalmiveisaaja huusi kirjoittaen: | Kristus minun Vapahtajani, || Tabor ja Hermon iloitsevat 
selvästi Sinun nimestäsi! 

Kunnia... nyt... 2.säv. 

Kaikkivaltias Kuningas, anna maailmalle rauha | puhtaan Neitseen, kaiken 
Valtiattaren, || ja kaikkien pyhiesi esirukousten tähden. 

Aamupalveluksen loppuosa, ja päätös. 
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