
Helmikuun 27. 
Pyhittäjäisämme Prokopios 

Dekapolilaisen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Alunperin Jumalan kuvan ja kaltaisuuden mukaan luotuna | Sinä, autuaaksi ylistettävä, | pyrit  
säilyttämään kuvan arvosi jumalisin aivoituksin ja mielen puhtaudessa, | puhtaasti eläen, himot 
hilliten || ja noudattaen Kristuksen käskyjä ja jumalisuutta. 

Kilvoituselämään Sinä Jumalassa viisaana liitit taistelunkin | ja olit molemmin tavoin mieleen 
ainoalle Luojalle, | joka vaatii meiltä puhdistumista ja sielun jaloutta. | Sinä ylistit Hänen lihallista 
tulemistansa || ja kumarsit Hänen ihmisyytensä pyhää kuvaa. 

Sinä, pyhittäjä, nuhtelit niitä, | jotka jumalattomasti hylkäsivät Sanan lihaksi tulemisen, | ja vakuutit 
totuudesta kidutuksia, vaivoja, kahleita ja vankilan kokien. | Niin Sinusta tuli Kristuksen 
valtakunnan, sanomattoman ilon || ja iankaikkisen valistuksen perillinen.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Sinä sijoitit kohtuusi sijoittumattoman, | joka ihmisrakkaudessaan tuli ihmiseksi, | otti Sinusta 
saviseoksemme ja selvästi teki sen jumalalliseksi. | Oi puhdas, älä nyt ylenkatso ahdistettua, | vaan 
ole armollinen || ja vapauta pian pahan kaikesta vihollisuudesta ja vahingosta.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Nähdessään Sinut, oi Herra, ristiinnaulittuna | Äitisi ja emosi hämmästyi ja huusi: | Mikä on tämä 
näky, rakas Poikani? | Näinkö monia ihmeitäsi nauttinut tottelematon lainrikkojakansa maksaa 
Sinulle? || Mutta kunnia olkoon sanomattomalle alentumisellesi, oi Herra.

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän taistojasi, autuas, niin 
kuin oikein on. 

1. veisu. Irmossi, 6.säv.

Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään takaa ajavan faraon 
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu. 

Troparit 

Sinä, pyhittäjä, olit jumalisuuden ja jumalallisen rakkauden lumoissa ja niin torjuit maalliset 
aallokot virittäen Jumalalle voittoveisun. 

Valon täyttämä elämäsi ja sielusi jumalisuuteen yhdistynyt kirkkaus ja kestävyys toi Sinussa, 
pyhittäjä, esille hyveen loistavan ja selvän kuvan. 

Säteillen Kristuksen yliluonnollista kirkkautta ja valkeutta Sinä kuihdutit pidättyväisyydessä 
himojen hyökkäykset ja huusit Kaikkivaltiaalle voittoveisua. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Sinussa, puhdas, sikisi jumalallisesti lihaksi tullut Sana ja Sinä synnytit yliluonnollisesti meille 
lihattoman säilyen synnytyksen jälkeenkin Neitseenä. 

3. veisu. Irmossi

Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi 
sarven, oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle.

Troparit 

Autuas Jumalankantaja, Sinun Jumalan valtaama sielusi paloi uskon kiihkoa ja hajotti väkevästi 
rikoslistan karvaan hulluuden ja raivon. 

Autuas Prokopios, oman veresi värjäämänä Sinä seurasit taistoissa marttyyrien esimerkkiä kestäen 
kärsivällisesti ja miehuullisesti jumalattomien kidutukset. 

Viisas pyhittäjä Prokopios, Sinä kävit läpi kaksinkertaisen taistelun ymmärtäväisesti ja Jumalassa 
viisaana nuhdellen harhaoppeja ja miehuullisesti kestäen leijonain raivon. 

Jumalansynnyttäjälle 

Isän ikiaikainen Viisaus ja Sana tuli viimeisinä aikoina sanomattomasti lihaksi miestä 
tuntemattomasta Äidistä ja teki hänet Jumalansynnyttäjäksi. 

Katismatropari, 1.säv. 

Sinä, meidän isämme, elit ruumiittoman tavoin | ja lihallisenakin osoittauduit enkelten 
asuinkumppaniksi, | sillä Paavalin mukaisesti Sinä olit maailmalle ristiinnaulittu | totisesti Sinun 
tähtesi ristiinnaulitun kanssa, | ja maallisenakin Sinun mielesi asui taivaan tiloissa. | Kunnia 
Hänelle, joka osoitti Sinussa suosionsa! | Kunnia Hänelle, joka tuli Sinun kauttasi tunnetuksi! | 
Kunnia Hänelle, || joka Sinun kauttasi antaa kaikille parannuksia!

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 1.säv. 

Oi pyhä Neitsyt, ojenna jumalalliset kätesi, | joilla kannoit jumaluudessaan lihaksi tullutta Luojaa, | 
ja rukoile Häntä, että Hän pelastaisi kiusauksista, himoista ja vaaroista meidät, | jotka halulla Sinua 
ylistämme ja huudamme Sinulle: | Kunnia olkoon Sinut asunnokseen ottaneelle, | kunnia Sinusta 
ilmestyneelle, | kunnia Hänelle, || joka Sinun synnytyksesi kautta on meidät vapahtanut.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Kun lain rikkojat naulitsivat Sinut, Vapahtaja, ristille | ja sotilaat lävistivät kylkesi, | puhdas Neitsyt 
valitti katkerasta sisimpänsä äidin tuskien raastamana. | Hän hämmästyi kärsivällisyytesi peljättävää 
suuruutta ja huusi: | Kunnia rakkaudellesi ihmisiä kohtaan! || Kunnia hyvyydellesi! Kunnia ihmiset 
kuolemattomiksi tekevälle kuolemallesi!
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4. veisu. Irmossi

Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! |  kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella 
hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa. 

Troparit 

Autuas pyhittäjä Prokopios, Sinä kastelit kyynelvirroin sydämesi ja viljelit hyveen siemeniä 
puhtain mielin. 

Sinä, autuaasti ylistettävä isä, alistit maallisen mielesi jumalalliselle Hengelle, valitsit 
kilvoitteluelämän ja liityit marttyyrien kuoroihin. 

Jumalallisena ja totuudellisena hurskauden todistajana Sinä nuhtelit harhaoppista mielettömyyttä, 
sillä totisesti Sinä halveksit jumalankieltäjien hulluutta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Sinussa, oi nuhteeton, sikisi yli luonnon lakien Luoja turmeluksetta, Sinä synnytit Hänet ja tulit 
totiseksi Jumalansynnyttäjäksi. 

5. veisu. Irmossi

Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: | Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän 
sieluissamme, | jotka aamusta varhain tykösi riennämme, | jotta tulisimme tuntemaan Sinut, | 
Jumalan Sanan, || syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan.

Troparit 

Me ylistämme Sinua, pyhittäjä, kilvoituselämän pyhittämänä ja veren täydellistämänä, sillä 
vanhurskasten muistoa vietetään aina ylistyksin. 

Herra, joka ohjaa kaiken viisaasti paremmaksi tahtonsa mukaisesti, lisäsi jumalattomien 
murhanhimon kautta marttyyriuden kunnian kilvoitukseesi. 

Ottaen harteillesi ristin aseen Sinä, isä, seurasit Kristusta unohtaen menneen ja keskittyen edessäsi 
oleviin teihin. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas, veisuin me ylistämme Herraa, joka pukeutui Sinusta kärsivään ja kuolevaiseen lihaan 
jumaloittaen sen persoonansa sekoittumattomalla yhteydellä. 

6. veisu. Irmossi

Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta. 
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Troparit 

Sinä, aina muistettava, siirryit totisesti kilvoituselämän kunniasta ylös marttyyriuden 
miehuullisuuteen ja arvoon pukeutuen oman veresi värjäämään purppuraan. 

Sielusi mielessäsi katoavaisen epävakaus Sinä, autuaaksi ylistettävä, innostit itsesi nousemaan 
hurskaasti pysyvään, loputtomaan hyvään. 

Oi autuas jumalankantaja, kun Kristus näki rikkautenasi kestävän pidättyväisyyden ja sävyisyyden, 
Hän ihmisrakkaudessaan katsoi puoleesi ja osoitti Sinut osalliseksi kunniastaan. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi nuhteeton Valtiatar, paranna salaisella leikkauksella sieluni hirveä ja kurja murtuneisuus ja pane 
haavoihini Poikasi tehokkaat lääkkeet. 

Synaksario 

Saman kuun 27:ntenä päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme ja tunnustajaa Prokopios 
Dekapolilaista. 

Säkeitä 

Mikään maan kaupunki ei ole sen hengellisen kaupungin vertainen, johon Sinä, dekapolilainen, 
olet siirtynyt. 

Kahdentenakymmenentenä seitsemäntenä tuli Prokopioksen loppu. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Gelasiosta, joka otti totisen kasteen, kun ruhtinas 
käski häntä kastetta pilkkaamaan, ja tuli miekan surmaamaksi. 

Säkeitä 

Valistuksen pilkkaamisen sijasta Sinä, Gelasios, pilkkasitkin eksytystä ja pestynä annoit katkaista 
kaulasi. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Thallelaioksen muisto. 

Säkeitä

Thalellaios nousi kirkkaasti taivaaseen, seppelöitynä hyveillä kuin öljypuun oksilla.

Samana päivänä pyhittäjä Stefanos, joka perusti Harmationin vanhainkodin, pääsi rauhassa 
loppuun. 

Säkeitä

Vanhoille Stefanos hankki elintarpeita, ja kuoltuaan seppeleen antajalta seppeleen. 
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Samana päivänä pyhä Nesios kuoli häränjänneruoskalla piiskattuna. 

Säkeitä

Nesios kesti härän jänteet, sillä jäntevänä hän unohti tuskat. 

Pyhittäjäisämme Asklepios, Jakobos ja Timotheos Kaisareiasta pääsivät rauhassa loppuun. 

Pyhiesi esirukousten tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, | mutta kaldealaiset polttava 
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: || Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Troparit 

Niin kuin kilvoitus teki elämäsi kirkkaaksi, oi Jumalassa viisas, niin osoittautui taistelusikin 
vahvaksi, sillä Sinä ylistit Kristusta huutaen: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Autuas isä, siveydessä Sinä vyöttäydyit puhtauteen ja saatuasi miehuullisena marttyyriuden 
seppeleen Sinä huudat armossa: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Jumalattomat, jotka eivät kumartaneet puhdasta kuvaasi, oi Vapahtaja, kiduttivat ja silpoivat 
hirveästi palvelijaasi, joka veisasi ja huusi Sinulle: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Jumalansynnyttäjälle 

Iloiten Sinun Pojastasi me kaikki ylistämme Sinua autuaaksi, oi nuhteeton, sillä Hänen lihallisen 
syntymänsä kautta me olemme pelastuneen ja huudamme Hänelle: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isäimme Jumala. 

8. veisu. Irmossi

Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, | teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin 
kasteen lähteeksi, | ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. || Sinua me yli kaiken 
ylistämme kaikkina aikoina. 

Troparit 

Jumalassa viisas pyhittäjä Prokopios, jo ennen kuolemaasi aineesta vapautuneena Sinut siirrettiin 
täältä tahrattomaan elämää portainasi kuolema. 

Jumalassa viisas isä Prokopios, Sinä osoittauduit uskon valkeuden täyttämäksi ja siirryit 
laskemattomaan valkeuteen jättäen kaiken aineellisen halun. Sen tähden me kunnioitamme Sinua. 

Aseenasi jumalallisen Hengen voima Sinä torjuit pahuuden henkien joukot. Sen tähden taivasten 
portit aukenivat Sinulle, oi autuas, ja nyt Sinä ylistät Kristusta veisuin iankaikkisesti. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Oman ennustuksesi mukaisesti kaikki sukupolvet ylistävät autuaaksi Sinua, ainoa Jumalan 
autuuttama Valtiatar, totista ja puhdasta Jumalansynnyttäjää, ja Sinua me korkeasti kiitämme 
kaikkina aikoina.

9. veisu. Irmossi

Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene 
katsettaan kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. | 
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten || me Sinua, Neitsyt, autuaaksi 
ylistämme.

Troparit 

Sinä, Kristuksen viisas palvelija, halusit kilvoitella lain mukaisesti ja kuoletit pidättyväisyyden 
kautta himojen kiihkon ja lihan tempailut. Sen tähden Sinä olet nyt saavuttanut ruumiittomien 
sotajoukkojen kanssa tuhoutumattoman nautinnon. 

Nyt Sinä, Prokopios, seisot kirkkaana vanhurskaan Tuomarin edessä saatuasi voittajana 
kuihtumattoman seppeleet, ja rukoilet meidän puolestamme, jotka vietämme pyhitettyä muistoasi 
ja lähtösi jumalallista juhlaa. 

Säteillen nyt yhden Jumalan kolminaisessa valkeudessa Sinä, isä Prokopios, olet saanut autuaan 
lopun ja ihanan ilon ja riemuitset ylimaallisten sotajoukkojen kanssa. 

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalan muuttumaton Sana otti muuttuvaisen muodon ja puki ihmiset turmeluksettomuuteen 
asettuessaan Isän suopeudesta asumaan Sinuun, armoitettuun. Sen tähden me ylistämme 
taivaallisten voimien kanssa Sinua, oi puhdas. 

Eksapostilario, 2.säv. 

Jätettyäsi kalliin lihasi Sinä, Prokopios, | seisot nyt enkelten kanssa lähestymättömän 
Kolminaisuuden edessä. | Muista Hänen edessänsä meitä, | jotka vietämme pyhää muistoasi | ja 
rakkaudella kunnioitamme Sinua, || kunniakas isä ja viisas piispa. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Puhdas Jumalansynnyttäjä, | Sinä suuri turvamme ja sielujemme suojelus,  | Sinä taivaita avarampi 
ja kerubeita korkeampi,  | rukoile Poikaasi omien palvelijoittesi puolesta,  || että kaikki pääsisimme 
synneistä ja vaaroista. 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös.
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