
Toukokuun 11. 
Muistelemme Konstantinopolin 

syntymä- eli perustamispäivää, sekä 
pyhää pappismarttyyri Mokiosta 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat. Laulamme 3 juhlan stikiira ja 3 perustamisen ja marttyyrin stikiiraa. 

Perustamisen stikiira, 4.säv. 

Kaupunkien ruhtinatar omistaa nyt perustuksensa luomakunnan valtiattarelle. | Hänessä se pysyy 
vahvana ja alistaa viholliskansat | ja korskean vihollisen uskollisten hallitsijainsa jalkoihin 
huutaen: || Sinä, Neitsyt, olet kruunun, valtikan ja hallitsijain väkevyys.

Pappismarttyyrin stikiirat, 4.säv. 

Sinä Jumalassa viisas ja autuas taistelijain kaunistus, | pappien kunnia, pyhien enkelten vertainen 
eksytyksen voiman hävittäjä, | Jumalan autuuttama Mokios, | koitit kirkkaan auringon tavoin 
lännestä || ja kirkastit koko maailman taistosi salamoin. 

Jumaluuden ja taiston tulessa karaistuna ja miehuullisuuden voitelemana Sinä, autuas Mokios, | 
marttyyrien kunnia ja kerskaus, | tulit taivaassa taotuksi miekaksi, | joka hävitit tyystin vihollisten  
joukot. || Sen tähden me tänään vietämme rakkaudella pyhää muistojuhlaasi.

Kunnia... nyt... Juhlan stikiira. 

Vir relmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Syntymäpäivän tropari, 4.säv. 

Jumalansynnyttäjän kaupunki omistaa auliisti perustuksensa Jumalansynnyttäjälle, | sillä hänessä 
se säilyy lujana | ja hänen kauttansa saa suojan ja väkevyyden huutaen hänelle: || Iloitse, Sinä 
kaikkien maan äärten toivo!

Ja juhlan tropari, ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen juhlan katismatroparit, juhlan kanoni sekä pyhän kanoni, 
johon syntymäpäivä liittyy. 

Syntymäpäivän ja pyhän kanoni. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Minä avaan nyt suuni ja se täytetään Pyhällä Hengellä, | ja sanani tulvivat kuninkaallisen Äidin 
kunniaksi. | Minä vietän juhlaa kirkkaasti riemuiten || ja iloiten veisaan ylistystä hänen 
ihmeillensä" 

Troparit 

Herra, varjele linnoittamasi kaupunki ja suojele sitä vierasrotuisilta vihollisilta, sisällissodalta, 
sodilta ja miekalta, vapaana maanjäristyksistä, kulkutaudeista, tulesta ja nälästä.
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Oi autuas, kunniakas marttyyri, ohjaa veltostunut mieleni ylistyksesi avaruuteen ja lähetä 
sydämeeni valkeus, että voisin veisuin ylistää valoisaa ja kunniakasta muistoasi. 

Jumalan autuuttama Mokios, raudan raastamana ja tulen pehmentämänä Sinä tulit kultaakin 
koetellummaksi. Uskon puolustajana Sinä kannat Kristuksen kärsimysten leimaa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Saatuasi ottaa vastaan jumaluuden koko täyteyden Sinä, nuhteeton, tulit ilomme välittäjäksi. Sen 
tähden me kaikki huudamme Sinulle, Jumalan armoittama, enkelin tavoin: Iloitse! 

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 

Kerskaten Sinussa, oi Herra, Kaupunkien kuningatar omistaa pelastuksensa päivän Sinulle, 
Kuninkaalle ja Jumalalle. 

Epäröimättä Sinä kävit taistoon ja painiin heikkoutesi ristin voiman vahvistamana, ja niin Sinä 
kukistit kerskaavan käärmeen. 

Kukistumaton marttyyri, halusi mukaisesti, Sinä saavutit ajallisen kuoleman kautta kuolemattoman 
kunnian ja lihan tuskan kautta iankaikkisen nautinnon.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Löydettyään Sinusta puhtaan asumuksen Jumalan Viisaus otti Sinun puhtaista veristäsi lihan ja 
osoitti syntymänsä jälkeen Sinut turmeluksettomaksi. 

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, 4.säv. 

Sinä, taistelija, koitit lännestä tähden tavoin | ja valistit koko maailman jumalallisten taistojesi  
säteillä. | Tultuasi hallitsevaan kaupunkiin vankina | miekka vapautti Sinut, autuas, | ja Sinä,  
kunniakas Mokios, || riensit ylhäiseen kaupunkiin olemaan Kristuksen kanssa. 

Kunnia... nyt... Juhlan katismatropari. 

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!"
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Troparit

Hallitusvaltikan vahvistama kaupunkisi on pannut kaiken toivonsa Sinuun, kaikkivaltias Vapahtaja. 
Varjele sitä ja pelasta se koettelemuksista ja vaivalloisista vihollisista. 

Kun ruumistasi raastettiin joka puolelta Sinä, autuas, riisuit kuoletuksen muinaisen nahkavaatteen, 
pukeuduit katoamattomuuden pukuun ja nautit nyt riemuiten elämän puusta. 

Jumalankieltämisen syvyys ei voinut Sinua hukuttaa, sillä Luoja pelasti Sinut, viisas, väkevällä 
kädellään. Kidutusten virrat eivät järkyttäneet sielusi järkkymätöntä linnoitusta. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hän, joka omasta tahdostaan on kaiken luonut, rakensi itselleen lihan Sinun veristäsi, oi Neitsytäiti, 
ja tuli yhtenä kahdessa luonnossa pelastaakseen meidät hyvyydessään. 

5. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Kristus, saatuaan Sinut vahvaksi suojakseen Sinun kaupunkisi lankeaa eteesi ja tukeutuneena Sinun 
uskoosi pysyy aina väkevänä. 

Jumalassa viisas, ylistettävä ja autuas, maa pyhittyi Sinun veristäsi ja Sinun haavasi haavoittivat 
pahojen henkien parven. 

Puhdas kirkko on saanut ihanaksi kaunistuksekseen, kirkkaaksi ja kalliiksi helmeksi omaan 
kruunuunsa Sinut, autuas.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, nuhteeton, synnytit meille ajattoman valkeuden, Isän heijastuksen, joka hyvyytensä 
rikkaudessa tuli ajan alaisuuteen. 

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 

Kaupunki, kaupunkien hallitsijatar, on tänään pannut koko perustuksensa Sinuun, Vapahtajaan. 
Sinä säilytät sen vahingoittumattomana kaikelta pahalta. 

Suuri kilvan asettaja varusti jumalisuuden vakaan asemiehen rakkaudella, toivolla ja uskolla. Sen 
tähden hän kukisti eksytyksen linnoituksen. 
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Sinä, maineikas, irrotit mielesi lihan rakkaudesta ja kiinnitit katseesi vakaasti Yljän kauneuteen 
pitäen kidutuksia mitättöminä.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä Kristuksen synnyttänyt laupeuden ulappa, nosta ainoana sääliväisenä minut syntien 
syvyydestä ja pelasta minut vastustavien ajatusten vahingolta. 

Irmossi 

"Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, | huutaa Sinulle seurakunta, | joka armon kautta 
puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä || Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla  
verellä." 

Juhlan kontakki. 

Synaksario 

Saman kuun 11. päivä muistelemme hengellisesti Jumalan varjeleman ja meidän 
Valtiattarellemme erityisen läheisen kaupunkien ruhtinattaren syntymä eli perustamispäivää. 
Pyhä Jumalansynnyttäjä auttaa sitä alati pelastumaan. 

Säkeitä 

Minun, joka olen syntynyt sinussa, Kaupunki, tulee kunnioittaa sinun syntymäsi päivää. 

Samana päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Mokiosta. 

Säkeitä 

Jumalattomat surmasivat miekalla Sinut, Mokios, joka pidit pilkkanasi taikauskoista eksytystä.

Yhdentenätoista katkaistiin tervemielisen Mokioksen pää. 

Samana päivänä muistelemme pyhää marttyyri Dioskoridesta eli Dioskorosta. 

Säkeitä 

Dioskoroksen ajatuksena oli elää päivä kerrallaan, mutta mestattuna Dioskoros elää aina. 

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

7. veisu. Irmossi

"Suuresti ylistetty Herra, | joka pelastit tulesta Aabrahamin lapset ja surmasit kaldealaiset, | joita  
kohtasi oikea tuomio. || Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala." 
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Troparit 

Kristus, joka linnoitit kaupunkisi, varjele se nälältä, kulkutaudeilta sekä kaikenlaisilta vihollisista 
ja ahdistuksilta, että se kiitollisena huutaisi Sinulle: Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Pätsiin heitettynä Sinä, autuaaksi ylistettävä, kohtasit vilvoittavan Sanan, joka enkelin muodossa 
pelasti kolme nuorukaista, ja Sinä huusit: Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala.

Jumalallisen voiman vahvistamana Sinä, marttyyri, kohtasit miehuullisesti miekat, tulen ja 
silpomisvälineet, ja Sinä huusit riemuiten: Siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Veisuin me ylistämme Sinua, ainainen Neitsyt, ainoaa kuolematonta lähdettä, joka vuodatit meille 
synninpäästön veden, Jeesuksen Kristuksen, ja me huudamme: Siunattu olet Sinä, meidän 
isäimme Jumala. 

8. veisu. Irmossi

"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten  
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 

Troparit 

Kaikkien kaupunkien hallitsijatar on nyt laskenut perustuksensa Sinun valtaasi, oi Herra. Varjele 
se alati turvassa kaikilta kansoilta, että se saisi uskolla huutaa Sinulle, armollinen: Sinua, Kristus, 
minä korkeasti kiitän iankaikkisesti. 

Värjättyäsi purppuravaatteen omalla verelläsi ja siihen pukeutuneena, kantaen valtikan sijasta 
voittamatonta asetta Sinä, Mokios, hallitset nyt kaiken Kuninkaan kanssa ja huudat: Veisaten 
ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina. 

Auringon tavoin on tänään koittanut maailmalle taistelusi kaikki valistava, sairaudet karkottava ja 
meidät pahojen henkien vahingolta pelastava muisto. Tänään me iloiten ylistämme veisuin Sinua, 
Mokios, kiittäen Kristusta iankaikkisesti. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinussa nähtiin suuren voimien Kuninkaan kulkevan, Sinä taivaallinen portti, aviota tuntematon 
Neitsyt, joka jumaloitit ihmisten saviseoksen. Sen tähden me veisaten ylistämme ja korkeasti 
kunnioitamme Sinua, Neitsyt, kaikkina aikoina. 

Irmossi 

"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, | silloin tosin kuvauksellinen | 
mutta nyt todellinen, | ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: | Herran luodut, veisaten  
ylistäkää Herraa || ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina." 
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9. veisu. Irmossi

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

Troparit 

Armorikas Vapahtaja, varjele Sinut siemenettä synnyttäneen ja kaikkien pyhien esirukousten 
tähden kaupunkisi, pelasta se kaikista vaaroista, anna hallitsijalle voittoja ja kukista vihollisten 
pauhu.

Autuaana, valistuksen täyttämänä ja kärsimyksen kaunistamana Sinä astuit häähuoneeseen 
iloitsemaan ymmärtäväisten neitsyitten kanssa ja saat nyt katsella teeskentelemätöntä kauneutta, 
jonka heijastuksen olit jo nähnyt. 

Taisteltuasi ensin muissa kaupungeissa sinä, autuas marttyyri,  tulit Bysantin kaupunkiin,  jossa 
sait taistoihisi lopun ja voiton seppeleen voittamattomana taistelijana. Varjele kaupunkia 
rukouksillasi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Omien sanojesi mukaisesti me joka päivä ylistämme Sinua, oi Neitsyt, sillä Sinä synnytit sanoin 
selittämättömästi Isästä ennen kaikkia aikoja loistaneen Sanan, niin kuin Hän itse näki hyväksi. 
Häntä me suuresti ylistämme. 

Irmossi 

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

Juhlan eksapostilario. 

Vir relmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Loput tavan mukaisesti, ja päätös 
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