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Pyhien joukkoon luetun isämme, 

Jerusalemin arkkipiispa Kyrilloksen 
muisto 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Sinä koitit  tähden  tavoin /  ja  valistit uskovaiset opetustesi pyhällä kirkkaudella.  / Harhaopit Sinä, 
Jumalassa  viisas,  pimensit  ja  torjuit  tyystin,  /  ja  kasvatettuasi  palvelijana  saamasi  leiviskän 
moninkertaiseksi olit Herran mieleen. // Hänen käsiinsä Sinä, Kyrillos, annoit pyhitetyn henkesi. 

Sanojesi  viisaudella  ja  elämäsi  valkeudella  /  Sinä,  ylistettävä,  säteilit  kirkkaan  tähden  tavoin  / 
synodin  isien  keskellä  kuristaen  armon  jäntein  jumalattoman Makedonioksen,  /  joka  järjettömästi 
pilkkasi pyhää ja kaiken elävöittävää jumalallista Henkeä // ja selvästi oli rikollinen. 

Sinä,  opettajien  johtaja,  pappien  kaunistus  ja  Kristuksen  kirkon  jumalallinen  puolustaja,  /  saatoit 
häpeään mielettömän Maneksen  viettelevän mielen  /  paljastaen  hyvin  ja  viisaasti  hänen  hämärät, 
saastaiset oppinsa. // Sen tähden me vietämme riemuiten pyhän nukkumisesi muistojuhlaa. 

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

Oi  Jumalan  armoittama  ja  viaton Neitsyt,  / Sinä olet Herran valoisa palatsi  /  ja Sinun kohdustasi 
koittaneen  Valkeuden  pilvi.  /  Valista  meidänkin  sielumme  ja  ymmärryksemme,  /  hävitä  kavalan 
kaikki viettelykset esirukouksellasi // ja vahvista meidän aivoituksemme. 

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun Neitsyt, Äitisi, näki Sinut, Herra, ristillä riippumassa, / hän tuskaisesti valittaen lausui: / Herra, 
miten monista  lahjoistasi  nauttineet maksavatkaan Sinulle!  / Mutta minä  rukoilen: Älä  jätä minua 
yksin maailmaan, // vaan kiiruhda nousemaan ylös ja nostamaan kanssasi esiisätkin. 

Tropari, 4.säv. 

Uskon ohjeeksi,  lempeyden esikuvaksi /  ja itsekieltäymyksen opettajaksi asiain totuus osoitti Sinut 
laumallesi.  /  Sen  tähden  olet  Sinä  saavuttanut  alistumisellasi  ylhäisen  aseman  /  ja  köyhyydessäsi 
rikkaudet.  /  Rukoile,  oi  isä  esipaimen  Kyrillos,  /  Kristusta  Jumalaamme  //  pelastamaan  meidän 
sielumme. 

Aamupalveluksessa 

Pyhän  kanoni,  jonka  akrostikon  on:  Veisuin  ylistän  Kyrillosta,  Ailian  esimiestä.  Theofaneksen 
runo. 

1. veisu. 4.säv. Irmossi 

"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 

Sinä, Kyrillos, kaunistit sielusi kaikkinaisin hyvein ja teit sen kykeneväksi saamaan Pyhän Hengen 
armolahjat. Sen tähden Sinun suustasi kumpusi viisauden ulappa, joka kuivatti harhaoppien meret.
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Aineettomien  palveluksen  toimittajana  ja  heidän  seuralaisekseen  osoittautuneena  Sinä  ylensit 
mielesi  aineellisen  yläpuolelle.  Sanojesi  tulessa Sinä, Kyrillos,  kirkon  sammumaton  soihtu,  poltit 
harhaoppien koko aineen. 

Totisena  paimenena  ja  tultuasi  Kristuksen  hyväksi  hajuksi  Sinä,  viisas,  karkotit  sulotuoksuisilla 
sanoillasi kauas kaikkien hulluuden nimeä kantavien harhaoppien sietämättömän loan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, viaton Jumalansynnyttäjä, pelasta himojen mudasta, ajatusten aallokosta, pahan nuolista 
ja  kaikista  vihollisen  hyökkäyksistä  meidät,  jotka  veisuin  ylistämme  sanoin  kuvaamatonta 
synnytystäsi. 

3. veisu. Irmossi 

"Koska pakanain kirkko, hedelmätön, on synnyttänyt / ja monilapsinen synagoga on heikoksi tullut, 
/ huutakaamme ihmeelliselle Jumalallemme: // Pyhä olet Sinä, Herra!" 

Troparit 

Säteillen hengellisen viisauden kirkkautta Sinä, isä, selvitit loistavasti jumalallisen Kolminaisuuden 
kolmivalkeuden maanpäällisille, ja niin me pelastuimme eksytyksen pimeydestä. 

Sinä,  Jumalassa  viisas,  osoittauduit  pyhän Hengen  lyyraksi,  kun  veisasit  Kristuksen maan  päälle 
tulemisen sävelmää. Sinä saarnasit Hänestä kahdessa luonnossa tenhoten meidän sielumme. 

Sinun sielusi osoittautui pyhityksen huoneeksi, johon Isä, Poika ja elämän alkuinen Henki asettuivat 
yliluonnollisesti asumaan. Hänelle me veisaamme: Pyhä olet Sinä, Herra! 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ei  taivaallinenkaan  ymmärrys  pysty  selittämään  ymmärryksen  ylittävää  synnytystäsi,  oi  puhdas 
Neitsyt, sillä Sinun kohdussasi sikisi alkuymmärryksen Sana, joka sanallaan pitää kaiken koossa. 

Katismatropari, 8.säv. 

Rikkautenasi  sanan  viisaus  Sinä  vuodatit  elämän  oppien  virtoja  /  ja  kastelit  kaikkien  jumalisten 
mielen. / Jumalallisella sauvalla Sinä paimensit laumaasi ja ravitsit sen jumalallisen tiedon niityllä. / 
Sen  tähden  me  ylistämme  Sinua,  piispa  Kyrillos,  paimenena,  suurena  opettajan  ja  uskon 
puolustajana, ja huudamme: / Rukoile Kristus Jumalaa, että Hän antaisi rikkomusten päästön meille, 
// jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi. 

Kunnia... 1.säv. 

Oi  viisas,  Jumalan  innoittama  kielesi  valisti  ihmiset  /  palvomaan  yhtä  Kolminaisuutta,  /  joka  on 
luonnoltaan  jakamaton  mutta  jakaantuu  persooniin.  //  Sen  tähden  viettäen  iloiten  pyhää 
muistojuhlaasi me tuomme Sinut aina esirukoilijanamme Jumalan eteen. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 1.säv.
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Valtiaan puhdas astia, Maria, / nosta ylös meidät, jotka olemme hirveän epätoivon, rikkomusten ja 
ahdistusten syvyyteen  langenneet,  /  sillä Sinä olet  syntisten pelastus,  apu  ja  turva,  // Sinä pelastat 
palvelijasi. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Oi Kristus, kun viaton Äitisi  näki Sinut  ristille  levitettynä, hän  huusi:  / Oi  Isän  ja Hengen kanssa 
yhtä aluton Poikani, / mitä on tämä Sinun sanomaton taloudenhoitosi, // jolla Sinä, Laupias, pelastit 
puhtaitten kättesi luomuksen? 

4. veisu. Irmossi 

"Kristus, Sinun voimasi on peittänyt  taivaat  /  ja maa on täynnä Sinun kunniaasi.  / Sen tähden me 
lakkaamatta huudamme: // Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!" 

Troparit 

Oi  pyhittäjä,  Sinun  sydämestäsi,  joka  oli  saanut  ottaa  vastaan  ylimaallisen  viisauden  virran, 
kumpusi opetusten syvyys, joka hukutti jumalattomien ajatukset. 

Sinä,  Kyrillos,  julistit  kolmipersoonaisen  jumaluuden  yhtä  voimaa,  yhtä  olemusta  ja  tahtoa  ja 
kuivetit monijumalaisen eksytyksen tulvan. 

Ymmärtäväisenä ja Jumalan opettamana Sinä, autuas, poltit sanojesi salamilla ja paljastit Maneksen 
mutaisen ja mielettömän mielen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinussa, oi puhdas, joka olet kaikkia luotuja korkeampi, sikisi luomakunnan Luoja ja Sinä synnytit 
yliluonnollisesti meidän luontomme muovaajan. 

5. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Puhtaan  viisautesi  sauvalla Sinä,  autuas piispa, paimensit  laumaasi oikeauskoisen palvelun  vesien 
äärellä. 

Oi  Kyrillos,  jumalallista  valkeutta  säteilevä  puheesi  hajotti  tietämättömyyden  usvan  niistä,  jotka 
saivat Jerusalemissa valistuksen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi  puhdas,  himojen  yö  ja  pahojen  tekojen  mustuus  peittävät  minun  sieluni. Minä  rukoilen:  Sinä 
joka synnytit valkeuden antajan, anna minullekin valo. 

6. veisu. Irmossi
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"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, / rukoili meripedon vatsassa 
ja huusi: / Pelasta minut kadotuksesta, // oi Jeesus, voimien Kuningas!" 

Troparit 

Sinusta, oi piispa, kumpusi ikään kuin uudesta Eedenistä Hengen elävöittävän veden täyttämä virta, 
joka täytti kirkon kanavat. 

Sanojesi  soihdulla Sinä,  pyhitetty,  pelastat  kansan  jumalattomuuden  aaltojen myrskystä  ja  kutsuu 
sitä oikeauskoisuuden tyyneen satamaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi nuhteeton, Sinä teit taivaalliseksi ihmisten maatuneen ja turmeltuneen luonnon ja jumaloitit sen. 
Sen tähden me kaikki ylistämme Sinua vaikenemattomin äänin. 

Vuorosävelmän mukainen marttyyritropari. 

Synaksario 

Saman  kuun  18:ntena  päivänä  muistelemme  pyhien  joukkoon  luettua  isäämme,  Jerusalemin 
arkkipiispaa Kyrillosta. 

Säkeitä 

Kyrillos, astu Herrasi iloon, Sinä leivisköjen voiton tuoja. 

Kahdeksantenatoista musta kuolema sai Kyrilloksen. 

Samana päivänä pyhät kymmenentuhatta marttyyria kuoli miekan mestaamina. 

Säkeitä 

Kaula  miekan  katkaisemana  kymmenentuhatta  miestä  lähti  sinne,  missä  kymmentuhatsilmäiset 
henget ovat. 

Samana  päivänä  muistelemme  pyhiä  marttyyreja  Trofimosta  ja  Eukarpionia  ja  heidän 
kumppaneitaan. 

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

7. veisu. Irmossi 

"Kolme  nuorukaista Baabelissa  teki  tyhjäksi  hirmuvaltiaan  käskyn  /  ja  liekkien  keskeltä  huusi:  / 
Kiitetty olet Sinä, Herra, // meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Sinulla,  isä,  oli  mielessäsi  Jumalan  pelon  tuli  ja  Sinä  poltit  tuhkaksi  hekuman  aineen  veisaten: 
Kiitetty olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala!
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Kyynelin Sinä, autuas, sammutit himojen liekin ja säilytit sielusi soihdun palavana huutaen: Kiitetty 
olet Sinä, Herra, meidän isiemme Jumala! 

Sinulla,  Jumalassa  viisas  isä,  oli  sielussasi Hengen  armon  elävä  virta  ja  Sinusta  kumpusi  kirkko 
kasteleva opetusten joki. Hartaasti kirkko Sinua kunnioittaa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Pyhissä  asuva  Herra,  meidän  Jumalamme,  pyhitti  kokonaan  Sinut,  Jumalansynnyttäjä,  kun  Hän 
lainasi itselleen lihan Sinun lihastasi. 

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 

Sinä, autuas, karistit luomiltasi välinpitämättömyyden uneliaisuuden ja nyt Sinä nukut vanhurskaille 
sopivaa unta siirryttyäsi illattoman valkeuden päivään. 

Sanojesi salamin Sinä, autuas, poltit risukkoiset harhaopit ja valistit uskovaiset kunnioittamaan yhtä 
Kolminaisuutta, joka on hahmoineen yhdessä luonnossa. 

Jumalallisena  piispana  ja  sanomattomien  salaisuuksien  palvelijana  Sinä,  Kyrillos,  tarjosit 
kilvoituksessa itsesi uhriksi ja uhrasit verettömästi Hänet, joka tuli kuolleeksi Sinun tähtesi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Esiäidin  kirouksesta  Sinun,  puhtaan  Jumalansynnyttäjän  kautta  päässeinä,  oi  siunattu Valtiatar  ja 
ylistetty Neitsyt, me ylistämme ja kunnioitamme pyhää synnytystäsi. 

9. veisu. Irmossi 

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

Troparit 

Haluten  nähdä  Kristuksen  sanomattoman  kunnia  Sinä,  piispa,  kiiruhdit  kuolettamaan  sielun 
turmelevat  himot  ja  tekemään  sydämesi  ylhäisen,  paremman  viisauden  astiaksi.  Sen  tähden  me 
uskolla ylistämme Sinua autuaaksi. 

Kristus Aurinko pani Sinut, pyhittäjä Kyrillos, kirkkaaksi  tähdeksi kirkon korkeuteen valistamaan 
pyhien opetusten sätein niiden sydämet, jotka uskolla viettävät valoisaa muistoasi. 

Sinä,  isä,  tulit  enkelten  kumppaniksi  ja  kanssapalvelijaksi,  sillä  lihattoman  tavoin  Sinä  vaelsit  ja 
osoittauduit itsekin pyhittäjäksi ja piispaksi. Karkeloidessasi nyt heidän kanssansa, muista meitä. 

Jumalansynnyttäjän tropari
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Oi  puhdas  Jumalansynnyttäjä  Neitsyt,  joka  synnyit  hedelmättömästä  Hänen  tahdostaan,  joka 
Hengellään  uudistaa  kaiken,  osoita  jumalallisista  hyveistä  hedelmätön  sydämeni  hedelmälliseksi, 
että voisin veisuin ylistää Sinua, ylistettävää. 

Valovir relmä. 

Loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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