
 

Kesäkuun 28. 
Muistelemme pyhien ihmeidentekijäin ja 

palkatta parantajien Kyroksen ja 
Johanneksen jäännösten siirtämistä 



Ehtoopalveluksessa 

(Pyhittäjäisien Sergein ja Hermanin juhlan tekstit Juhlamineassa, OKJ, 1987)

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Kunnioittakaamme kaikki veisuin marttyyriparia, | jolla on Kolminaisuuden kirkkaus, | uskon 
perustuksia, Jumalan tuntemisen totisesti tuoksuvia kukkia, | Kyrosta ja hänen kanssaan suurta 
Johannesta, || sillä lakkaamatta he rukoilevat puolestamme ihmisiä rakastavaa. 

Kunniakas Kyros, | loistavalla kilvoituselämälläsi ja sitten taistelussa Sinä kaunistit sielusi. | Sinä 
viisas Johannes jätit maalliset sotavoimat | ja löysit taivaalliset. | Rukoilkaa molemmat autuaat  
Vapahtajaa meidän puolestamme, || jotka vietämme muistojuhlaanne. 

Te, autuaat, osoittauduitte sairaitten parantajiksi ja laskemattomiksi valistajiksi uskon kautta. |  
Tunnustuksen puolustajina ja marttyyrien kohtalotovereina te saitte totisesti voittoseppeleet. | 
Autuaaksi ylistettävät kunniakas Kyros ja viisas Johannes, || rukoilkaa lakkaamatta Vapahtajaa 
meidän puolestamme. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiirat, 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, 5.säv. 

Oi Kristus Jumala, | Sinä ainoa hyvä ja ihmisiä rakastava, | joka olet lahjoittanut meille 
valloittamattomaksi muuriksi pyhien marttyyriesi ihmeet, | hajota heidän rukoustensa kautta 
pakanoiden juonet || ja vahvista hallitsijaimme valtikka.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhien kanoni, jonka akrostikon 
on: Te hyvyyksien antajat, pelastakaan minut pahuudesta. Joosef. 

1. veisu. Irmossi, 2.säv.

"Tulkaa, ihmiset, | veisatkaamme virsi Kristukselle Jumalalle, | joka jakoi kahtia meren ja johdatti 
valitsemansa kansan | pois Egyptin orjuudesta, || sillä Hän on ylistetty." 
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Troparit

Te vihollisen vallan Lohduttajan väkevällä armolla hajottaneet Jumalan autuuttamat, me 
rukoilemme, vahvistakaa meidät meitä hirmuvallassaan pitäviä himoja vastaan. 

Te, viisaat, tuhositte vihollisen taistelussa ja saitte armon parantaa parantumattomia vaivoja. 
Parantakaa nytkin minun sydämeni himot. 

Kyros ja Johannes, te ikiaikaisen Sanan jumalalliset palvelijat, päästäkää sanattomista himoista 
meidät, jotka maan päällä sanoin ylistämme teitä autuaiksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas ja Jumalan armoittama, joka suunnattomassa hyvyydessäsi katsot meitä omiksesi, pelasta 
kaikki kaikesta mustuudesta, hämmennyksestä ja vaaroista. 

3. veisu. Irmossi

"Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! | Vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän 
sydämiimme, || jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Troparit 

Kristuksen laillisina sotureina te, taistelijat, saatoitte rikolliset häpeään. Oi autuaaksi ylistettävät, 
minä pyydän: pelastakaa minut iankaikkisesta häpeästä. 

Te hyvyyksien antajat ja uskolla teihin turvautuvien ainaiset pelastajat, pelastakaa minun sieluni ja 
parantakaa ruumiini himot. 

Oi pyhät, vahvistakaa minut vaeltamaan elämään johtavia teitä ja pelastakaa rukouksillanne minut 
vihollisten kaikesta eksytyksestä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi pyhä ja veisuin ylistettävä, joka synnytit ihmisten sairauksien poistajan, paranna minun sieluni 
murtuneisuus ja minun lihani sairaudet. 

Irmossi 

"Herra, joka ristinpuun kautta kuoletit synnin! | Vahvista itsessäsi meitä ja istuta pelkosi meidän 
sydämiimme, || jotka Sinulle ylistystä veisaavat." 

Katismatropari, 4.säv. 

Taistelijat Kyros ja Johannes, | te maailman valistajat, | polkien maahan alas vetävät hekumat te  
kohositte armossa jumalalliseen loistavaan korkeuteen. | Sen tähden me pyydämme, että päästäisitte 
rukouksillanne kaikkien Jumalan edessä meidät || synnin ja sairauksien pimeydestä. 
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Jumalansynnyttäjän katismatroparit, 4.säv. 

Oi viaton, | kuka voisi luetella saastaisten ajatusteni paljouden | ja sopimattomien mietteitteni  
pilvet? | Kuka kertoa lihattomien vihollisteni hyökkäyksistä ja niiden pahuudesta? || Mutta lahjoita, 
oi hyvä, esirukouksillasi minulle pääsy niistä.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun hän, joka viimeisinä aikoina lihassa synnytti Sinut, Kristus, | joka olet syntynyt aluttomasta  
Isästä, | näki Sinut ristillä riippumassa, | hän huusi: Voi rakas Jeesukseni! | Kuinka Sinä, minun 
poikani, suostut nyt lainrikkojien ristiinnaulitsemaksi, | vaikka enkelit ylistävätkin Sinua Jumalana? || 
Veisuin minä ylistän Sinua, oi pitkämielinen. 

4. veisu. Irmossi

"Veisuin minä ylistän Sinua, Herra, |  sillä olen kuullut sanoman ja hämmästynyt, | koska Sinä tulet  
minuun asti etsien minua, eksynyttä. | Sen tähden minä ylistän suurta alentumistasi tyköni, || oi 
armorikas." 

Troparit 

Hengellisen Auringon kirkkauden valistamina te taistelijat tuhositte pimeyden ruhtinaan. Me 
rukoilemme, pelastakaa meidät sen vahingolta ja valistakaa kaikkien meidän ajatuksemme. 

Teidät, taistelijat, tunnetaan selvästi jumalattomat surmaavina miekkoina, sillä armossa te 
murskasitte vihollisen hirveät miekat. Pelastakaa rukouksillanne meidät kaikkien vihollisten nuolilta 
haavoittumattomina. 

Hirveitten lankeemusten kautta olen päätynyt moniin sairauksiin. Minä rukoilen, oi pyhät, saada 
teidän runsasta armoanne nopeaksi parannuksekseni. Kuulkaa minun rukouksenne. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Neitsyt, vuodata meidän päällemme tapasi mukaisesti runsasta armoa, tee loppu sairauksista ja 
sielun moninaisista himoista, kun me uskolla lähestymme Sinua, veisuin ylistettyä hyvyyden 
alkusyytä. 

5. veisu. Irmossi

"Oi Herra, | Valkeuden antaja ja aikakausien Luoja! | Ohjaa meitä käskyjesi valkeudessa, | sillä paitsi 
Sinua || emme toista Jumalaa tunne." 

Troparit 

Te Herran jumalalliset marttyyrit jotka murskasitte silvotuin jäsenin vihollisten mielettömyyden, 
parantakaa minunkin pahuuden murskaama sieluni. 

Uskolla me rukoilemme teitä, te kaksi autuasta ja pyhästi voittanutta taistelijaa, rukoilkaa meille 
monien syntien päästöä ja sairauksien täydellistä parantumista. 
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Minä olen hirveitten syntien sairauden vallassa ja lihan tuskien myrskyssä. Oi pyhät, päästäkää 
hyvyyden antajaa Kristusta rukoillen minut niistä. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Minä rukoilen, oi ainoa, joka synnytit ruumiillistuneen Jumalan tuskattomasti, tyynnytä kurjan 
sieluni aallokko ja tee loppu lihani tuskista.

6. veisu. Irmossi

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Troparit 

Te kirkon murtumattomat perustukset, vahvistakaa rukouksillanne minun sieluni huone, joka 
järkkyy vihollisen kaikkinaisista juonista. 

Jumalalliset, kunniakkaat marttyyrit, te olette sielujen ja ruumiitten parantajia. Parantakaa meidän 
sielumme ja ruumiimme sairaudet. 

Ikään kuin satamaan olen kiiruhtanut pyhään huoneeseenne, pyhät marttyyrit, ja rukoilen: Päästäkää 
minut sairauden ja ahdistuksen aallokosta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä henkivoimia korkeampi, tee esirukouksillasi minut korkeammaksi eksyttäjän kaikkea pahuutta, 
että voisin aina kiitollisena Sinua ylistää. 

Irmossi 

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Kontakki, 3.säv. 

Saatuanne jumalallisesta armosta ihmeitten lahjan | te, pyhät, Jumalassa viisas Kyros ja  
jumalallinen Johannes, | teette lakkaamatta ihmeitä parantaen meidän himomme näkymättömillä  
leikkauksilla, || sillä te olette jumalallisia parantajia. 

Iikossi 

Antautuen Jumalalle te, pyhät, | koitte Hänen tähtensä kaikkinaisia hirveyksiä ja kuolitte urheina 
marttyyreina. | Loppunne jälkeen te vuodatatte jumalallisia armolahjoja kaikille, | jotka ovat  
moninaisten sairauksien vallassa ja pahuuden koettelemia, | ja joista minä kurja olen ensimmäinen. | 
Ruumiini ja sieluni on hirveitten vammojen tuskissa, | mutta uskolla minä huudan teille: || 
Parantakaa minut, sillä te olette jumalallisia parantajia.
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Synaksario 

Saman kuun 28. päivä muistelemme pyhien ihmeidentekijäin ja palkatta parantajien Kyroksen ja 
Johanneksen kalliitten jäännösten löytymistä. 

Säkeitä 

Palkatta parantajamarttyyrien löytyneistä luista kumpuaa maksutta ihmevirtoja. 

Kahdentenakymmenentenä kahdeksantena Kyros ilmestyi taistelutoverinsa kanssa.

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Pappiosta. 

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

7. veisu. Irmossi

"Kolme nuorukaista polki maahan jumalattoman määräyksen, | kun Duuran lakeudella palvottiin 
kultaista kuvapatsasta. | Sen tähden heidät heitettiin liekkeihin, | mutta taivaallinen kaste suojeli 
heitä, kun he veisasivat: || Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!" 

Troparit 

Hyläten katoavaisen turmeluksen te marttyyrit valmistauduitte täydellisin mielin taistoihin ja 
kukistettuanne hirmuvaltiaan saitte korkeudesta parannusarmon huutaen: Kiitetty olet Sinä, meidän 
isiemme Jumala! 

Oi taistelijat, monien tautien poltteessa minä turvaan hartaaseen suojelukseenne ja pyydän tuskaisin 
sydämin: Antakaa pikainen parannus minulle huutaessani: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme 
Jumala! 

Lihan vahingollisten sairauksien vallassa ja mieli synnin ja himojen pimentämänä minä pyydän: 
Kyros, Sinä taistelijain kaunistus, ja maineikas Johannes, kiiruhtakaa pian minut pelastamaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi pyhä Neitsyt, pelasta minut hirveistä ihmisistä ja kavalista pahoista hengistä, huonosta elämästä, 
onnettomuuksista ja kaikesta muusta vaivasta, ja varjele minut veisaamassa: Kiitetty olet Sinä, 
meidän isiemme Jumala! 

8. veisu. Irmossi

"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta | ja 
liekit viileydeksi muuttanutta Jumalaa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Oi autuaaksi ylistettävä, siunattu pari, karkottakaa meistä esirukouksillanne kaikki sielun ja 
ruumiin sairaudet ja heikkoudet, että voisimme kunnioittaa teitä kaikkina aikoina. 
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Ihmeiden tekijät ja parantajat, Kyros ja Johannes, parantakaa meidän sairautemme ja ohjatkaa 
himojen kiihko jumalallisille poluille, että voisimme velvollisuutemme mukaan ylistää teitä. 

Oi marttyyrit, tuhlattuani elämän välinpitämättömyydessä minä kauhistun pelottavaa tuomiota. 
Tulkaa silloin himojen mustuttaman sieluni hartaiksi suojelijoiksi ja pelastakaa minut tuomiosta. 

Kolminaisuuden tropari 

Isä, Sana ja Henki, Sinä taistelijain ilo ja kaikkien lakkaamattomin äänin ylistystä veisaavien 
väkevyys, veisuin minä ylistän Sinua luonnoltasi yhtenä ja persooniltasi kolmena. 

Jumalansynnyttäjän tropari

Sinusta, oi puhdas Neitsyt, ilmestyi Ylijumala lihan muodossa. Rukoile lakkaamatta, että Hän 
armahtaisi meitä, jotka elämme pahuuteen liittyneinä ja vapisemme iankaikkisen rangaistuksen 
pelosta. 

Irmossi 

"Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta   ja 
liekit viileydeksi muuttanutta Jumalaa, || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi

"Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, | Jumalan Sanaa. | Sanomattomassa 
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, | joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. || 
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä." 

Troparit 

Oi kunniakkaat marttyyrit, jotka kuulutte pyhitettyjen taistelijain pyhiin kuoroihin jumalallisen 
ihanuuden kaunistamina, rukoilkaa alati kauneudessaan ihanaa Jeesusta kaunistamaan meidän 
sydämemme. 

Hengellisen paratiisin tuoksuvina liljoina te, Herran taistelijat, levitätte jokaiseen sieluun hyvää 
tuoksua. Karkottakaa minunkin himojeni paha haju ja antakaa minulle terveyttä ja armoa. 

Jumalalliset marttyyrit, tehkää loppu minun himojeni terveydestä, niin kuin kerran teitte lopun 
eksytyksen kauheasta tulvasta verivirroillanne, ja anokaa, että minulle annettaisiin sielun 
kyynelten virta, joka pesisi minut kaikesta synnin saastasta. 

Teidän temppelinne levittää aurinkoakin kirkkaampia parannussäteitä ja hajottaa himojen kavalan 
pimeyden. Kyros ja Johannes, te ihailtavat ihmeiden tekijät, valistakaa minutkin sinne uskolla 
kiiruhtaessani. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, puhdas, olet kuin valoisa pilvi, joka kantaa sylissään vanhurskauden laskematonta Aurinkoa. 
Sen tähden minä huudan Sinulle: Oi Neitsyt, valista minut, joka olen monien pahojen tekojen 
pimentämä, kun lakkaamatta ylistän Sinua. 
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Irmossi 

"Uskovaiset, yksimielisesti veisuin ylistäkäämme Jumalaa, | Jumalan Sanaa. | Sanomattomassa 
viisaudessaan Hän tuli uudistamaan Aadamin, | joka oli syömisen takia langennut turmelukseen. || 
Meidän tähtemme Hän sanoin selittämättömästi tuli lihaksi pyhästä Neitseestä." 

Aamupalveluksen loppuosa tavan mukaisesti, ja päätös. 
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