
Kesäkuun 9. 
Pyhien joukkoon luetun isämme, 

Aleksandrian arkkipiispan Kyrilloksen 
muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Hengen säteiden valistettua mielesi Sinä, autuaaksi ylistettävä, | tulit valaisevaksi auringoksi |  
levittäen oppeja säteitten tavoin kaikkiin maan ääriin | ja valistaen uskovaisten joukot. || Sinä, 
jumalankantaja, hajotit harhaoppien pimeyden Neitseestä esiin loistaneen voimalla. 

Autuas, pyhitetty Kyrillos, | Sinä pappien kunnia, synodin isistä ensimmäinen ja pyhän Neitseen 
puolustaja, | Sinun sanojesi kauneus koristaa koko kirkon || ja ihanan kauneuden kattamana se  
kunnioittaa pyhästi pyhää siirtymistäsi. 

Sinun tuliset oppisi, oi viisas, | polttavat harhaoppien koko kuivettuneen aineen. | Sinun ajatustesi 
syvyyteen hukkuu kurittomien jumalattomien sotajoukko. | Autuas, pyhitetty Kyrillos, | Sinun  
opetuksesi kaunistavat joka päivä uskovaisten kirkkoa, || joka kunnioittaa Sinua suureen ääneen.

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

Sinä osoittauduit langenneitten oikaisuksi ja kuolleitten ylösnousemukseksi, | kun synnytit Jumalan 
Pojan, | joka on yhtä Isän kanssa | ja joka otti Sinusta lihallisen olemuksen jumalallisen syntymän. | 
Rukoile, oi pyhä, että Hän pelastaisi kiusauksista ja vaaroista meidät, || jotka vilpittömin uskoin 
ylistämme Sinua.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun Neitsytäitisi näki Sinut, Herra, ristillä riippumassa, | hän hämmästyi ja Sinua katsoen sanoi: | 
Herra, miten maksoivatkaan Sinulle ne, jotka ovat nauttineet monia lahjojasi? | Mutta minä pyydän,  
älä jätä minua maailmaan yksin, || vaan kiiruhda nousemaan ylös nostaen kanssasi esi-isätkin.

Tropari, 1.säv. 

Ylistäkäämme nyt hartaasti maailman valistajaa ja puheentaitajien johtajaa, | ainaisen Neitseen 
Mariaan puolustajaa ja puolesta taistelijaa, | joka tulisin opein totisesti poltti inhottavan 
Nestorioksen hirveän harhaopin jumalattomat ja Kristuksen vastaiset sanat, || ja lausukaamme: Oi 
jumalallinen Kyrillos, rukoile, että Kristus lujittaisi oikean uskon.

Aamupalveluksessa 

tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon 
on: Näkyjen Kyrillos on jumalallisen lyyra. (huomioimatta Jumalansynnyttäjän tropareita) 
Teofaneksen 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 

Saatuasi Jumalalta valistavan armon Sinä, Kyrillos, osoittauduit kirkkaaksi valistajaksi ja säteilit 
meille sanan säteitä, että voisimme arvosi mukaisesti veisuin ylistää muistoasi.

Sinä, Kyrillos, tulit täyteen jumalallisen Hengen säteilyä Kristuksen käskyjen noudattajana ja 
himojen tuhoajana. Niin Sinusta tuli totisesti ylijumalallisen Kolminaisuuden asumus. 

Täynnä intoa ja uskallusta Sinä, kunniakas Kyrillos, hajotit valheettomasti jumalattomien 
harhaoppien kaiken kielenpieksennän oikean uskon esimiehenä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Armorikkaana Sinä säälit kättesi luomusta ja asetuit asumaan miehestä tietämättömän Neitseen 
kohtuun osoittaen hänet meidän suojelukseksemme. 

3. veisu. Irmossi

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: | Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, || turvani 
ja tukeni."

Troparit 

Kristuksessa vahvana sinä, Kyrillos, hajotit vakain mielin kavalan lohikäärmeen juonet niin kuin 
hämähäkin seitin. 

Sinä, Kyrillos, karistit sielustasi himojen loan painaen alas jokaisen Kristusta vastaan korskeasti 
nousevan ajatuksen. 

Taitavana kilvoittelijana Sinä, isä, vältit vakaasti lihan kaikkea himokkuutta vahingollisena ja 
kavalana. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ylistäkäämme kaikki iloiten arvon mukaisesti ainoaa naisten joukossa siunattua Jumalan asumusta. 

Irmossi 

"Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: / Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, // turvani 
ja tukeni." 

Katismatropari, 8.säv. 

Rikkautenasi jumalallinen viisaus Sinä, isä Kyrillos, vuodatit oppien lähteitä, | jotka pesevät 
harhaoppien pahanhajuisen mudan, kastelevat armossa uskovaisten sydämet ja täyttävät kirkon 
vesiojat. | Sen tähden kunnioittaen uskolla Sinua me vietämme Sinun muistoasi, maineikas piispa. |  
Rukoile Kristus Jumalaa, että Hän antiasi rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme 
pyhää muistojuhlaasi.
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Jumalansynnyttäjän tropari, 8.säv. 

Sinun kohdussasi, oi Jumalan Äiti, sikisi Sinua polttamatta Viisaus ja Sana, | Sinä synnytit 
maailmaan maailman valtiaan ja kannoit sylissäsi kaiken kantajaa, kaiken ravitsijaa ja 
luomakunnan Luojaa. | Sen tähden minä rukoilen Sinua, oi pyhä Neitsyt, | että pääsisin 
rikkomuksistani, kun joudun Luojani kasvojen eteen. | Oi puhdas Valtiatar ja Neitsyt, anna silloin 
minulle apusi, || sillä Sinä, ylistettävä, voit tehdä sen, mitä haluat.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Nähdessään Karitsan, Paimenen ja Lunastajan ristillä, emo valitti itkien ja huusi katkerasti: | 
Maailma riemuitsee saadessaan lunastuksen, | mutta sisimpäni on tulessa nähdessäni 
ristiinnaulitsemisesi, | jonka Sinä kestät suuren armosi tähden, oi pitkämielinen Herra, armon 
syvyys ja hyvyyden lähde. | Ole laupias ja anna rikkomukset anteeksi palvelijoillesi, || jotka uskolla 
kumarramme Sinun jumalallisia kärsimyksiäsi!

4. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Jumalankantajaisä Kyrillos, nähdessään Sinun voittaneen sielun turmelevat himot ja ymmärryksellä 
hillinneen lihan Kristus asetti Sinut jumalallisen kirkon esimieheksi. 

Rakastetun lapsen tavoin sait periä Markuksen isällisen hyveen ja kulkien jumalallisen evankelistan 
jälkiä tulit hänen seuraajakseen istuimella. 

Kristus paimensi Sinua kuin lammasta, ja Sinä, isä, paimensit laumaasi sielua ravitsevine sanoinesi 
ikään kuin yltäkylläisen armon rehevällä ruoholla ja kukilla. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalallisesti Sinä, puhdas Neitsyt, synnytit lihaksi tulleen Sanan ja säilyit neitseenä. Sen tähden 
me vaikenemattomin äänin ja vakain uskoin huudamme Sinulle: Iloitse, Valtiatar! 

5. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Oi Kyrillos, Sinun puheesi muistuttaa totisesti voimakasta tulvaaaltoa torjuessaan vääräoppisten 
juonet. 

Oi Kyrillos, Sinä poistit perustuksiltaan niin Areioksen kuin Sabellioksenkin inhottavan 
hajaannuksen. 
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Oi Kyrillos, Sinä jätit Kristuksen kirkolle rikastuttavat sanasi niin kuin kalliita kiviä arvokkaamman 
kultaaarteen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

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

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 

Serafi toi profeetalle hiilen pihdeillä, mutta sinä, salaisuuksien papillinen palvelija, jaoit omin käsin 
Kristuksen kirkolle jumalallisen tulen puhdistavan hiilen. 

Sinä, Kyrillos, et murskannut Simsonin tavoin omia naapureitasi, vaan toisuskoisten kaikki vieraat  
opit ja annoit vallan oikeauskoisille. 

Selvästi johtaen Jumalaa julistavaa synodia Sinä, isä, kukistit Nestorioksen jumalattoman, 
Kristuksen vastaisen röyhkeyden kiihkeänä totisen Jumalan Äidin puolesta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalan Äiti, löydettyään Sinut, täydellisen ja viattoman kyyhkyn, loistavan liljan ja laaksojen 
kukkasen, hengellinen Ylkä asettui Sinuun asumaan. 

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, 6.säv. 

Vapahtajan lähteistä Sinä, autuas, | selvästi vuodatit meille Jumalan tuntemisen oppien syvyyden, |  
joka hukuttaa harhaopit, mutta varjelee lauman aaltojen vahingolta. || Sinä, pyhittäjä, olet maan 
äärien opettaja, joka jumalallisia salaisuuksia ilmoitat.

Synaksario 

Saman kuun 9. päivä muistelemme pyhien joukkoon luettua isäämme, Aleksandrian arkkipiispaa 
Kyrillosta. 

Säkeitä 

Veisun ylistän Herrani ystävää Kyrillosta, ja Valtiattaren, ainaisen Neitseen puolesta taistelijaa. 
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Yhdeksäntenä Kyrillos päätyi hautaan. 

Hänen 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

Astuttuaan muinoin Siinain niemimaalla sumuun Mooses sai kirjaimen murhaavan lain, mutta Sinä, 
Kyrillos, tutkiskelit Hengen salattua syvyyttä. 

Isä, Sinä toit esille kerran arvoituksin ikään kuin lapsille annetun lain ruusun tavoin verholehtien 
peittämän hengen ja tulkitsit selvästi vertauskuvat. 

Jumalaa julistavien ja Jumalan valitsemien profeettain vaikeaselkoiset kirjat Sinä, Kyrillos, selvitit 
meille vilpittömästi innoituksenasi heitä elähdyttänyt Henki. 

Isä Kyrillos, Sinä opetit selvästi kolmesta persoonasta jumalallisessa sekoittumattomassa ja 
jakaantumattomassa ykseydessä, jotka muodostavat muuttumatta yhden jumalallisen olemuksen. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Löydettyään Sinut, Neitsyt, maanpäälliseksi valtaistuimekseen Hän, joka istuu korkealla istuimella, 
asettui lepoon. Siunattu olet Sinä naisten joukossa, oi nuhteeton Valtiatar. 

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 

Sinussa kuohui totisesti viisauden lähde kuin meren aallokko, ja Sinun vatsastasi, isä, kumpusivat 
jumalisten oppien iankaikkiset virrat, niin kuin Kristus ennusti, sillä Sinun jumalallisten kirjoitustesi 
luku on suurempi kuin hiekan. 

Osoittautuen kirkon paimeneksi ja viisaaksi opettajaksi Sinä, pyhittäjä Kyrillos, selitit molemmat 
testamentit. Sinun sanasi isän perintönään kirkko huutaa: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Sinä, Kyrillos, opetat meidän tähtemme lihaksi tulleen, kaiken rakentaneen Sanan 
jakaantumattomasta ja sekoittumattomasta yhdistymisestä välttäen poikkeamat kumpaankaan 
suuntaan, ja Sinä huudat: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Synnytettyäsi totisen Jumalan Sinä, puhdas, osoittauduit totisesti Jumalan Äidiksi, jonka mukaisesti 
kannat nimeäkin. Sen tähden me uskovaiset ylistämme jumalallisen viisauden mukaan Sinua, 
nuhteeton Valtiatar, Jumalansynnyttäjäksi. 
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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

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

Troparit 

Kristuksen ja Hänen Äitinsä tuntemisen korkeana kumpuna Sinä, Kyrillos, kukistit täysin 
Nestorioksen koko jumalattoman kahden Pojan opin niin kuin Päättömien luonnon 
sekoittamisenkin. 

Sinä, autuas, opetit mielen väkevyydellä ja armon valistuksella yksiolennollisesta Kolminaisuudesta 
ja lihaksi tulleesta Jumalasta Pojasta, Sinä osoittauduit Jumalansynnyttäjän puolesta taistelijaksi ja 
olet nyt saanut kunnian korkeuksissa. 

Armeliaana Sinä, autuas isä, kaitset meitä, kiitostasi veisaavia, korkeudesta, annat ristiä kantavalle 
hallitsijalle voittoja, korotat esirukouksillasi oikeauskoisten sarven ja valistat ne, jotka ylistävät 
Sinun muistoasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Puhdas, nuhteeton Jumalan Äiti, niin kuin Jesaja näki, Sinä kannat sylissäsi hengellistä hiiltä 
yhdistyneenä meidän muotoomme, joka antaa maailmalle pelastuksen. Sen tähden me kaikki 
suuresti Sinua ylistämme. 

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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