
Heinäkuun 12. 
Pyhien isiemme Prokloksen ja 

Hilarioksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 1.säv. 

Kärsivällisinä moninaisissa kidutuksissa te, Hilarios ja Proklos, | saitte valoisat seppeleet. | Sen  
tähden me vietämme uskolla muistojuhlaanne hartaasti pyytäen, || että rukoilisitte kaikkien meidän 
puolestamme. 

Autuas Proklos, | Sinä kestit lihasi silpomisen nähden edessäsi iankaikkisen lopun, paratiisin  
elämän ja illattoman valkeuden. | Siellä nyt ollessasi rukoile valistusta meillekin, || jotka Sinua 
kunnioitamme. 

Te Herran taistelijat, Hilarios ja Proklos, | kahden valaisimen tavoin te valistatte maailman 
ihmeittenne kirkkaudella | ja karkotatte himojen pimeyden. | Sen tähden me ylistämme iloiten teitä 
veisuin || viettäessämme muistojuhlaanne. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 1.säv. 

Oi Jumalan autuuttama Neitsyt, | Jumalansynnyttäjänä, vie suopeana puolustajanamme uskovaisten 
rukoukset Luojalle | ja anna palvelijoillesi armahdus, | Sinä Jumalan Morsian, || meidän sielujemme 
täydellinen pelastus ja armahdus. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Seisten Poikasi ja Jumalasi ristin juurella | ja nähden Hänen pitkämielisyytensä Sinä, puhdas Äiti, 
lausuit valittaen: | Voi suloisin Lapseni! | Miksi Sinä, Jumalan Sana, kärsit näin  
epäoikeudenmukaisesti? || Pelastaaksesi ihmissuvun.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja pyhien kanoni, jonka akrostikon on: 
Tarjoan puhtaan sävelmän puhtaille taistelijoille. Josef. 

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." 

Troparit 

Autuaat, urheat taistelijat, ollessanne Jumalan kanssa alati säteillen jumalallista valkeutta, valistakaa 
minun sieluni veisuin ylistääkseni katuvin sydämin valoisaa ja puhdasta taistoanne. 

Taivaallinen kaipuu siivitti teidät, taistelijat, ja sen tähden te piditte kaikkia elämän nautintoja 
turhuutena. Pyrkimyksenne kohti Jumalaa jumaloitti teidät ja te nöyryytitte jumalankieltäjien koko 
voiman. 
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Kolminaisuuden jumalallisen tulen sytyttäminä te, viisaat, sammutitte jumalattomuuden rovion 
verivirroillanne. Peskää meidänkin himojemme saasta verenne puhtaalla sateella.

Urhein mielin te marttyyrit kestitte hirveyksien aallot tavoitellessanne murheetonta elämää, 
taivaallista kunniaa, paratiisin nautintoa, hengellistä valkeutta ja ihanaa riemua. 

Taivaalliset kuorot hämmästyivät teidän kärsivällisyyttänne, viisaat marttyyrit, sillä lihan silpominen 
ja moninaiset kidutukset te kestitte urheina iloiten ja murskaten vihollisen pahuuden. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Gabriel karisti totisesti pois esiäiti Eevan korvista myrkyn huutaessaan Sinulle, Valtiatar: Iloitse! 
Yksin Sinä olet synnyttänyt käärmeen pahuuden poistajan ymmärryksen ja järjen ylittäen. 

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 

Autuaaksi ylistettävä Proklos, Sinä Jumalan innoittama marttyyri, Sinä nuhtelit viisaudettomia 
jumalallisen viisauden sanalla ja Hengen voimalla Sinä kestit lihan kiduttamisen. 

Mieletön käski raa'asti raastaa Sinua riippuessasi, mutta Sinä kiinnitit sielusi silmät Jumalaan 
kärsivällisyys kaunistuksenasi. 

Viisas Proklos, miehuullisesti Sinä kestit jäsentesi murskaamisen ja verelläsi sammutit 
jumalattomuuden rovion jumalallisen armon vahvistamana. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton Valtiatar, Neitsyt, päästä minua kahlitsevat pahuuden siteet Sinusta syntyneen Sanan 
rakkauden avulla ja pelasta minut rukouksillasi. 

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. 

Uskovaiset, kunnioittakaamme Kristusta ylistäen yhteen ääneen Hilariosta ja kunniakasta Proklosta, 
| joka taistelivat voimallisesti ja kukistivat vihollisen. | Ihmeillä he karkottavat himojen pimeyden ||  
ja valistavat ne, jotka uskolla heitä lähestyvät. 

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.
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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

"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 

Sinun sanasi, Proklos, toteutuivat käytännössä, sillä verenhimoinen ei päässyt eteenpäin ennen kuin 
tunnusti Kristuksen kaikkien ainoaksi Herraksi ja ylen hyväksi Jumalaksi. 

Puulle levitettynä, remmein sidottuna ja moninaisin kidutuksin kiusattuna Sinä, marttyyri, et 
osoittanut kunnioitusta elottomille jumalille, sillä selvästi Sinun voimasi oli Herrassa Jumalassa. 

Taistelija Proklos, kukistamattomalla rohkeudella ja urhealla mielellä Sinä seisoit tuomioistuinten 
edessä julistaen tulisesti Hänen lihaksi tulemistaan, meidän Lunastajamme, joka tyhjensi itsensä 
orjan muotoon asti. 

Raaka vainooja uhkasi viisaita erilaisilla kidutuksilla ja väkivaltaisella kuolemalla, mutta 
nähdessään heidät pelottomina hämmästyi ja tappio edessään tuli hulluksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, Sana, säälit rikkomuksen murskaamaa kättesi luomusta ja asetuit asumaan aviota 
tuntemattomaan kohtuun. Sinä tulit kahdessa luonnossa uudistamaan turmeluksettomuuden tiet 
Sinut tunteville. 

5. veisu. Irmossi

"Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, | pyhänä valkeutena, | käännyttäen pois 
tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, || jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Sinä, Herra, olet marttyyrien väkevyys ja tuki, Sinä, pyhä, olet auliisti järkkymätön suojamuuri 
taisteleville pyhille. 

Autuas, ylistettävä Proklos, sielusi palaessa jumalallista rakkautta Sinä kestit soihtujen poltteen. 

Hirmuvaltiaan käskystä poltettuna ja hänen päätöksestään surmattuna Sinä, marttyyri Proklos, 
huusit: Minä pelkään vain iankaikkista tulta. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, kuka kykenisi tulkitsemaan salaisuutesi? Sillä Sinun kohtuusi sijoittui mihinkään 
rajoittumaton Luoja. 

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 

Ei tuli, eivät kidutukset, eivät pedot eikä kuoleman kokeminen voineet erottaa teitä, urheita, 
Jumalan puhtaasta ja nuhteettomasta rakkaudesta. 

Ylistyspuheitten säännöt eivät koske marttyyrien totista, veriin asti yltävää miehuullisuutta, vaan 
vain heille kunnian antava Herra ylistää heitä palvelijoinaan. 

Voittoisat marttyyrit, helposti purjehtien halki hirveitten kidutusten ulapan te laskitte Kristuksen 
iankaikkisen nautinnon jumalalliseen satamaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jesaja huusi muinoin: Katso, Neitsyt synnyttää suuren neuvon enkelin, Emmanuelin, Jumalan ja 
Herran ja meidän sielujemme Vapahtajan! 

Irmossi 

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

Synaksario 

Saman kuun 12. päivä muistelemme pyhiä marttyyreja Proklosta ja Hilariosta. 

Säkeitä 

Proklos sai alastomana nuolipeitteen ja miekka katkaisi Hilarioksen pään. 

Kahdentenatoista nuoli surmasi Prokloksen, miekka Hilarioksen. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Mikael Maleuslaista, joka oli pyhän suuren 
Athanasios Atoslaisen hengellinen isä. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Serapionia, sekä pyhiä marttyyreja Andreas 
sodanjohtajaa, Herakleiosta, Faustosta, Menasta ja heidän seuralaisiaan, sekä pyhää marttyyri 
Mamasta Sigman toiselta puolelta. 

Pyhä Beronike, Kristuksen parantama verenvuototautinen nainen, pääsi rauhassa loppuun. 
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Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Aabrahamin lapset | polkivat muinoin maahan tulenliekit Baabelin pätsissä | ja riemuiten  
veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 

Troparit

Annettuanne ruumiinne kidutuksiin lihaksi tulleen Sanan rakkauden tähden te, marttyyrit, saitte 
Häneltä vanhurskauden seppeleen. 

Mielenne jumalallisen valkeuden valistamana te, maineikkaat, sivuutitte uskolla kidutusten 
pimeyden ja huusitte: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Autuas Proklos, Sinun huuliltasi vuosivat hunajaiset sanat, ja ne juottavat jumalallisella 
parantumisella ne, jotka veisaavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Mielesi jumalallisen voiman linnoittamana Sinä, Hilarios, kestit kidutusten karvauden huutaen: 
Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, puhdas, synnytit luomakuntaa pyhempänä kaikkien Luojan pysyen saastattomana Neitseenä, 
oi aina ylistetty, siunattu Äiti. 

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 

Monien kidutusten jälkeen kesytön vihollinen silpoi Sinut nuolilla, autuas Proklos, ja iloiten Sinä 
annoit henkesi Jumalan käsiin. 

Oi pyhä, Sinun kallis ruumiisi tuli armottoman nuolisateen haavoittamaksi ja haavoitti 
parantumattomasti ruumiittomat viholliset, jotka eivät veisanneet: Herran teot, kiittäkää Herraa. 

Säteillen armon kirkkautta Sinä, Hilarios, murskasit maassa vyöryvän kiven tavoin eksytyksen 
linnoitukset veisaten hartaasti: Kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

Sinun verivirtasi sammuttivat jumalattomuuden tulen ja virvoittivat uskovaisia, jotka veisaavat 
lakkaamatta: Kaikki Herran teot, kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä Valtiatar, Sinun puhtaista veristäsi lihaksi tullut Jumala, minun Luojani ja 
Tekijäni, sai maailman huutamaan: Kiittäkää ja veisuin ylistäkää Herraa. 
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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 

Katso, marttyyrien muisto säteilee kirkkaana, pyhitettynä ja juhlavana valistaen koko maan, 
poistaen pahuuden pimeyden, karkottaen sielujen pilvet ja vuodattaen parannusten armoa. 

Kahtena hengellisenä nisänä te, pyhät, vuodatatte parannusten maitoa raviten kaikki sydämet, 
karkottaen sairauksien karvauden ja parantaen hirveitä kärsimyksiä. Sen tähden on oikein ylistää 
teitä autuaiksi. 

Autuaat taistelijat, veripisaroin te värjäsitte purppuravaatteen ja sitä ihanasti kantaen te hallitsette 
aina Kristuksen, meidän ainoan Kuninkaamme ja Jumalamme kanssa rukoillen maailman puolesta. 

Teidän verenne ja teidän jäännöstenne tallettaminen siunaa maan, ja teidän henkenne kirkastavat 
esikoisten kirkkoa, jossa te marttyyreina rukoilette marttyyrien kanssa maailman puolesta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas, pyhä Neitsytäiti, Sinä tulit Valon asumukseksi, joka ilmestyi maan päälle Sinun kauttasi 
ruumiin näkyvässä aineessa ja valisti kaikki pimeydessä olevat. Sen tähden me uskolla ylistämme 
Sinua autuaaksi. 

Irmossi 

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

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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