
Heinäkuun 8. 
Pyhän kunniakkaan suurmarttyyri 

Prokopioksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Jumalan jo äitisi kohdusta asti viisaasti valitsemana | Sinä sait Paavalin tavoin kutsun taivaasta. | Sen 
tähden Sinä, marttyyri Prokopios, | opittuasi tuntemaan Kristuksen vapaaehtoiset kärsimykset ||  tulit 
Hänen kiihkeäksi julistajaksensa. 

Jumalassa viisas Prokopios, | varustuksenasi salainen siunaus Sinä hävitit vihollisten röyhkeyden 
Kristuksen voittoisalla merkillä, || ja tuhoten epäjumalien kuvat Sinä taistelit veresi vuodattaen. 

Niin kuin Sinä, marttyyri, | kerran toit taivaallisen Kuninkaan ja valtiaan Herran eteen sotajoukon 
uskollisten naisten kera, | johdata samoin nytkin muistoasi viettävät esirukouksillasi Kristuksen tykö, 
|| Sinä marttyyrien kaunistus. 

Toisia stikiiroita, 4.säv. 

Sinä, Prokopios, koitit idästä kirkkaana tähtenä | valaisten maan ääret ihmeillä ja tuskissa 
kärsivällisyytesi suurella loisteella. | Sen tähden, oi voittoisa Prokopios, || me vietämme tänään 
loistavaa ja valoisaa juhlaasi. 

Kunniakas, viisas, autuas Prokopios, | Sinun ruumiisi, jota silvottiin, poltettiin tulella, suljettiin 
vankilaan | ja pantiin kaikkinaisiin kidutuksiin miekan leikkaamana, | tuotti Sinulle taivaallisen  
valtakunnan, || jossa Sinä, voittoisa taistelija, nyt karkeloit riemuiten enkelten osallisuudessa. 

Jumalassa viisas Prokopios, | Sinä veit uskon kautta pyhästi taistelleen joukon Luojalle | ja heidän 
kanssaan Sinut luettiin marttyyrien kuoroihin. | Sinä, ihailtava, kukistit miehuullisin mielin 
vihollisen. | Sen tähden me ylistämme Sinua autuaaksi voittamattomana soturina, || urheana 
timanttina ja uskon puolustajana. 

Kunnia... 6.säv. 

Tänään on koittanut kunniakas muistosi, | oi paljon taistellut Prokopios, | ja se kutsuu meitä, juhlaa  
rakastavia, ylistämään ja kunnioittamaa Kristusta, meidän Jumalaamme. | Sen tähden me 
kiiruhdamme jäännöstesi arkulle | ja saamme parannusten armoa, | ja veisuin me ylistämme  
lakkaamatta Sinut seppelöinyttä || Vapahtajaa Kristusta iankaikkisesti. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv. 

Minä suuntaan sydämeni silmät Sinuun, oi Valtiatar, | älä ylenkatso karvasta huokaustani. | Kun  
Sinun Poikasi tulee tuomitsemaan maailman, || tule minulle suojaksi ja avuksi.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Nähdessään meidän elämämme puulta riippumassa | viaton Jumalansynnyttäjä valitti äitinä ja huusi: | 
Poikani ja Jumalani, || pelasta ne, jotka rakkaudella veisaavat ylistystäsi! 

Vir relmästikiirat, 4.säv. 

Autuas Prokopios, | Sinä marttyyrien kunnia ja kerskaus, | Sinä sait taivaasta kutsun pakanoitten  
saarnaajaksi. | Mielesi valistuneena Sinä jätit epäjumalien pimeyden | ja tulit uskovaisten valistajaksi || 
säteillen puhtaitten taistojesi jumalallista kirkkautta koko maailmaan.
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Liitelauselma: Pelottava on Jumala, Israelin Jumala, joka asuu pyhäkössään. 

Ensin Sinä, autuas Prokopios, | hillitsit lihan liikkeet pidättyväisyydellä | ja Sitten kävit Hengen 
voimalla miehuullisesti taistoon lihasta välittämättä. | Sen tähden Sinä kestettyäsi kaikkinaisia  
kidutuksia || riensit seppelöitynä ylhäisiin kuoroihin.

Liitelauselma: Pyhille, jotka maan päällä ovat, Hän osoittaa ihmeellistä rakkauttaan. 

Kukistamattoman sodanjohtajan tavoin, | risti aseenasi Sinä hukutit verivirtoihisi vihollisten kaikki  
voimat. | Sinä, ylistettävä, vuodatit parannusten runsaan sateen ammentaen Vapahtajan lähteestä. || 
Sinä, Jumalan innoittama, virvoitat kaikkia himojen helteessä olevia.

Kunnia... 8.säv. Prokopios Khartofylaksin runo. 

Urhea marttyyri Prokopios, | ylen kirkkaan Kolminaisuuden salaisen valkeuden valistamana | Sinä  
olet jumaloitunut niin asemaltasi kuin Jumalan yhteydenkin kautta. | Sen tähden pelasta 
esirukouksillasi koettelemuksista meidät, || jotka uskolla vietämme valoisaa juhlaasi. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Iloitse, Sinä tuliset vaunut! | Iloitse, Sinä salainen koitto, | joka johdatit maailman kirkkaan,  
laskemattoman ja illattoman auringon! | Iloitse, Sinä omista veristäsi kaikkien Kuninkaalle 
purppuran tarjonnut kotilo! || Iloitse, kaikkien vakain sieluin Sinua avukseen kutsuvien uskovaisten  
turva!

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Mikä on tämä näky, jonka olen saanut silmiini, oi Valtias? | Sinutko, joka pidät koossa koko  
luomakunnan, on ripustettu puulle? | Ja Sinutko, joka annat kaikille elämän, surmataan? | Näin sanoi 
Jumalansynnyttäjä itkien, || kun näki ristillä riippumassa hänestä sanomattomasti esiin loistaneen 
Jumalan ja Ihmisen.

Tropari, 4.säv. 

Marttyyrisi, oi Herra, | on kärsimyksissään saanut Sinulta, meidän Jumalaltamme, kuihtumattoman  
voittoseppeleen, | sillä omistaen Sinun antamasi voiman | hän voitti julmat vaivaajat ja kukisti 
pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Hänen rukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni. Theofaneksen 
runo. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki | muinainen Israel erämaassa |  Mooseksen 
ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla || karkotti pakosalle Amalekin sotajoukon."
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Troparit 

Marttyyri Prokopios, Hengen runsaitten säteitten valaisemana päästä pimeydestä ja kiusauksista 
meidät, jotka kunnioitamme tätä valoisaa ja puhdasta juhlaasi. 

Sinun kutsusi, Prokopios, ei tullut ihmisiltä, vaan niin kuin kerran Paavalin Kristus pyydysti Sinut 
taivaasta käsin ja teki Sinut omien kärsimystensä totuudelliseksi todistajaksi. 

Ymmärtäväisenä Sinä, viisas Prokopios, vaihdoit ajallisen sotajoukon iankaikkiseen ja kuolevaisen 
kuninkaan kuolemattomaan ja saavutit turmeluksettoman valtakunnan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä, Sinä synnytit luonnoltansa Luojan, joka jumaloitti meidät 
totisesti ymmärryksen ylittävällä yhdistymisellään. Rukoile hartaasti, että Hän valistaisi ylistystäsi 
veisaavat. 

3. veisu. Irmossi

"Emme kerskaa viisaudesta emmekä voimasta tai rikkaudesta, | vaan Sinusta, oi Kristus, | Isän  
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Kristus näyttäytyi Sinulle ihmeellisesti ristillä opettaen selvästi alentumisestaan meidän tykömme 
ja kutsuen Sinua taistoon. 

Marttyyri Prokopios, Sinä pystytit itsesi jumalallisen Hengen temppeliksi ja pylvääksi henkien 
jumalallista intoa ja paiskasit maahan pahojen henkien elottomat kuvat. 

Raastettaessa Sinä, marttyyri Prokopios, riisuit nahkavaatteesi ja pukeuduit katoamattomuuden 
vaatteeseen riisuen juonikkaan alastomaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton Neitsytäiti, päästä minut kaikista vihollisen hyökkäyksistä ja valista minun sydämeni 
uskolla Sinua ylistäessäni. 

Irmossi 

"Emme kerskaa viisaudesta emmekä voimasta tai rikkaudesta, | vaan Sinusta, oi Kristus, | Isän  
Jumalan olennoituneesta viisaudesta, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, oi ihmisiä rakastava." 

Katismatropari, 1.säv. 

Viisas, autuas Prokopios, | niin kuin kerran Paavalia Kristus kutsui Sinua taivaasta uskoon tuntien  
ennalta sydämesi jumalallisen kauneuden. | Sen tähden Sinä taistelit miehuullisesti julistaen Hänen 
kärsimyksiänsä || ja Hänen tulemistansa ihmisten tykö. 
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Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv.

Pyhä Neitsyt, Sinä kristittyjen toivo, | 
rukoile ylhäisten voimien kanssa lakkaamatta Jumalaa, jonka 
synnytit ymmärryksen ylittäen ja selittämättömästi, | että Hän antaisi syntien päästön ja elämän 
oikaisun kaikille meille, || jotka uskolla ja rakkaudella aina Sinua ylistämme. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Kun tahraton uuhi näki Karitsan ja Paimenen kuolleena puulta riippumassa, | hän huusi itkien, 
äidillisesti valittaen: | Kuinka kestäisin ymmärryksen ylittävän alentumisesi, oi Poikani, || ja 
vapaaehtoisen kärsimisesi, oi ylen hyvä Jumala? 

4. veisu. Irmossi

"Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, | ristille ylennettynä | seurakunta hämmästyksen  
valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: || Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi." 

Troparit 

Jumalisesti Herran puoleen ylentyneenä Sinä paiskasit maahan jumalattomuuden voimasta 
kerskaavan viettelevän hirmuvaltiaan ja huusit: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi. 

Lunastaja ilmestyi Sinulle, Prokopios, vankilassa täyttäen Sinut rohkeudella, kirkastaen Sinut 
valkeudella ja antaen Sinulle edistystäsi vastaavan nimen. 

Nähdessään jumalallisen armon kirkastamat kasvosi uskottomuuden pimeyden peittämät saivat 
jumalan viittauksesta uskon valkeuden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Valtiatar, Sinä ainoa joka olet synnyttänyt Vapahtajan, herätä esirukouksellasi minut, 
välinpitämättömyyden uneen vaipunut, katumuksen aamuun ja pelasta minut. 

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 

Sanojesi valkeudella Sinä, Prokopios, johdatit Jumalalle kuuliaisen sotajoukon Kristuksen tykö ja 
marttyyriuden veren kautta he saivat Sinun kanssasi periä järkkymättömän valtakunnan. 

Senaattorivaimot osoittautuivat ylhäisen senaatin jäseniksi kiellettyään hienon sukuperänsä ja 
valittuaan kuoleman Sinun tähtesi, oi kuolematon Sana. 

Oi armorikas, Sinun valtakuntaasi rakastavat vaimot, joiden sielussa paloi jumalallinen tuli, 
ylenkatsoivat ruumiin tulisen ja säälimättömän silpomisen. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinussa, pyhä ja puhdas Neitsyt, sikisi Jumala, Emmanuel, jonka Sinä synnytit ihmisten uudelleen 
luomiseksi lihaan tulleena. Rukoile aina, että Hän pelastaisi meidän sielumme.

6. veisu. Irmossi

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla  
verellä." 

Troparit 

Marttyyri Prokopios, Sinun hunajainen kielesi vuodatti hunajaista opetusta, joka päästi 
jumalankieltämisen karvaudesta kuuliaisin luoksesi kiiruhtavat. 

Saatuasi jumalisuuden äidiksesi Sinä, marttyyri, pelastit lihallisen puhtaan äitisi jumalattomuudesta 
ja saatoit taiston kautta taivaallisen Isän eteen. 

Kasvosi raudalla raastanut hirmuvaltias ei voinut järkyttää mielesi vakautta, oi marttyyri, sillä se oli 
perustunut lihassa kärsimykset kestäneen rakkauteen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ylen pyhä Neitsyt, sanomattomasti Sinä synnytit pyhistä pyhimmän, joka aina pyhittää uskovaiset ja 
yhdistää marttyyrikuorot enkeleiden kanssa. 

Irmossi 

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla  
verellä." 

Kontakki, 2.säv. 

Kristuksen jumalallisen kiihkon polttamana | ja kallis risti suojanasi Sinä, Prokopios, kukistit 
vihollisten röyhkeän pauhun. || Uskossa edistyen Sinä ylensit puhtaan kirkon ja valistat nyt meitä. 

Iikossi 

Oi aluton Sana, | anna minulle ymmärtäväinen suu halutessani veisuin ylistää asemiestäsi  
Prokopiosta, | sillä Sinulla, minun Kristukseni, on laupeuden rikkaus päätöstesi äärettömällä  
ulapalla, | että minäkin puhdistuisin sielun synkeydestä, pyyhkisi pois mieleni kaikki tahrat, | tulisin  
jumalallisin teoin Sinun pyhityksesi temppeliksi | ja voisin arvon mukaisesti veisuin ylistää  
marttyyria, || joka uskossa edistyen ylensi puhtaan kirkon ja valistaa nyt meitä. 

Synaksario 

Saman kuun 8. päivä muistelemme pyhää suurmarttyyri Prokopiosta. 
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Säkeitä 

Aivan kuin Prokopios olisi kaulansa taivuttaessaan sanonut: Leikattakoon, mutta eksytykselle minä 
en uhraa. 

Kahdeksantena katkaistiin Prokopioksen taisteluun valmis pää.

Samana päivänä miekka surmasi pyhän Theodosian, pyhän Prokopioksen äidin. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Persian pätsissä | Aabrahamin sukukunnan lapset | enemmän jumalisuuden innon kuin liekkien 
polttamina huusivat: || Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra." 

Troparit 

Sinä, marttyyri, et tuntenut kaulallasi lyijyn murskaavaa painoa, sillä Sinä halusit kantaa kaulallasi 
Hänen keveää iestänsä, joka oli säälissään tullut luoksemme. 

Saatuasi korkeudesta parannusten armon Sinä, marttyyri, karkotat sairauksia ja ajat pois kavalat 
henget huutaen: Kiitetty olet Sinä, minun Jumalani ja Herrani! 

Sinä, autuas, otit vastaan vihollisten lukemattomat haavat ja poltit jumalattomuuden kärsivällisesti 
tulessa poltettuna huutaen: Kiitetty olet Sinä, minun Jumalani ja Herrani! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Kaiken sanalla luonut Sana syntyi yliluonnollisesti turmeluksettomasta Neitseestä halutessaan 
päästää sanattomuudesta ne, jotka ylistävät Hänen vapaaehtoista alentumistansa. 

8. veisu. Irmossi

"Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta  
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: || 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa." 

Troparit 

Soihduin hirveästi poltettuna, puikoin lävistettynä ja vanhat haavasi auki revittyinä Sinä, marttyyri, 
kärsit kauheasti mutta huusit: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Oikealla kädelläsi Sinä, autuas, löit pahojen henkien synkeitä kasvoja, sillä sen Sinä, kunniakas, 
annoit polttaa hiilillä vastustaen rikollista tuomaria ja huutaen: Kaikki luodut, kiittäkää ja veisuin 
ylistäkää Herraa. 

Autuas ja kunniakas Prokopios, kun Kristus, sortumaton kivi, oli perustuksenasi, Sinä iloitsit 
raskaitten kivien raa'asti painamana valmistaen Sinua taakattoman ilon keveyteen, ja Sinä huusit: 
Kaikki luodut, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

6



Jumalansynnyttäjän tropari 

Katso, Neitsyt, ennustuksesi mukaisesti kaikki sukupolvet ylistävät Sinua autuaaksi, sillä Sinä 
synnytit autuaan Jumalan, ja Hän tekee autuaiksi ne, jotka uskolla noudattavat Hänen käskyjään ja 
huutavat: Kaikki luodut, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

Irmossi

"Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, | kun taas hurskautta  
rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä | sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: || 
Kaikki luodut, kiittäkää Herraa." 

9. veisu. Irmossi

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani käsittä kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan 
erillään olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Troparit 

Saavuttaen halajamasi lopun, Sinä taivutit ylväästi pääsi Jumalan edessä, ja miekan iskettyä Sinä, 
marttyyri, nousit oman veresi vaunuihin ja kiiruhdit Hänen tykönsä. 

Tultuasi ihmeitten lähteeksi Sinä, ylistettävä, vuodatat parannusvirtoja, teet lopun himojen helteestä 
ja hukutat pahojen henkien joukot Hengen väkevän jumalallisen voiman avulla. 

Oi Prokopios, pelasta pyhitetyillä rukouksillasi Luojan ja Herran edessä kaikesta uhasta, kaikista 
sairauksista ja kaikista vaaroista meidät, jotka iloiten vietämme pyhää muistoasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, valoa kantavasta kohdustasi meille koitti Valkeus, auringon, tähtien ja koko 
luomakunnan Luoja. Rukoile hartaasti, että Hän valistaisi ylistystäsi veisaavat. 

Irmossi 

"Sinusta, koskemattomasta vuoresta, | erkani käsittä kulmakivi, Kristus, | joka yhdisti toisistaan 
erillään olleet luonnot. || Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme." 

Eksapostilario, 3.säv. 

Sinä, Prokopios, sait Paavalin tavoin kutsun taivaasta, | Sinä edistyit nimesi mukaisesti ja saatoit  
Herran eteen marttyyrikuoroja. || Heidän kanssansa Sinä nyt rukoilet ylistäjiesi puolesta. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv. 

Oi Sana, vahvista kansaasi sodissa | ja anna hallitsijoillemme voitto raakalaisista 
Jumalansynnyttäjän esirukousten kautta, || sillä Hänet Sinä olet lahjoittanut kristityille suojelijaksi. 
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Kiitosstikiirat 

2.säv. Byzantioksen runo.

Prokopios, Sinä voittoisa marttyyrien suuri kunnia, | kun Sinulla on uskallus Jumalan edessä ja aina 
seisot Hänen valtaistuimensa luona, | rukoile Häneltä edistystä Jumalan mieleisillä teillä ja 
jumalallisissa teoissa kaikille, || jotka ylistävät Sinua autuaaksi. 

3. säv. Germanoksen runo.

Iältäsi nuorena Sinä sait jumalallisen Paavalin tavoin korkeuksista jumalallisen armolahjan. | Ristin 
aseella Sinä kukistit hirveän vihollisen röyhkeyden. | 

Oi marttyyrien kerskaus, voittoisa Prokopios, |  rukoile meidän puolestamme, || että Herra pelastaisi  
meidän sielumme. 

4.säv. Kyprianoksen runo.

Paljon taistellut Prokopios, | Sinun jumalallisena muistonasi savikielet kantavat Jumalalle kiitosta, |
sillä Sinä osoittauduit uskon sanan erinomaiseksi soturiksi | ja häpäisit kilpakentällä epäjumalien  
muodot. | Nyt Sinut on viety Kolminaisuuden valkeuteen || ja esirukouksillasi Sinä valistat meidän  
mielemme. 

5.säv.

Oi Kristuksen marttyyri, | Sinun pyhiin taistoihisi koristautunut kirkko iloitsee tänään | ja ylistäen  
arvon mukaisesti kunniakasta muistoasi huutaa: | Iloitse, Sinä Paavalin vertainen, joka otit 
kantaaksesi Kristuksen ristin | ja murskasit vastustajan ansat! | Iloitse, Sinä marttyyrien kerskaus ja  
hallitsijain väkevyys, | paljon taistellut Prokopios! | Oi taistelijain kaunistus, | älä lakkaa 
uskalluksen omaten || rukoilemasta meidän puolestamme Herraa. 

Kunnia... 8.säv. Anatolioksen runo. 

Marttyyri Prokopios, | saatuasi Paavalin tavoin kutsun Jumalalta ja Jumalassa edistyen ristiin 
luottaen | Sinä saatoit miehuullisesti häpeään hirmuvaltiaitten jumalattomuuden ja kidutusten 
armottomuuden. | Sen tähden Sinä vastustit syntiä veresi vuodattaen taistellen näkymättömiä 
vihollisia vastaan, | ja nyt Sinä rukoilet lakkaamatta Lunastajaa ja Jumalaa, || että Hän antaisi 
maailmalle rauhan ja meidän sieluillemme suuren armon.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Valtiatar, ota palvelijaisi rukoukset vastaan || ja päästä meidät kaikesta murheesta ja ahdistuksesta. 

Haluttaessa suuri ylistysveisu, ja päätös. 
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