
Marraskuun 14
Pyhän apostoli Filippuksen muisto

Muistelemme pyhää ja 
kunniakasta apostoli Filippusta, 

sekä pyhää kunniakasta 
suurmarttyyri Konstantinosta, 
joka oli kotoisin Hydrasta ja 

taisteli vuonna 1800 
Rhodoksen saarella.



Typikon

1. Jos apostolin muisto osuu muulle päivälle, paitsi sunnuntaiksi, palvelus lauletaan minean
osoittamalla tavalla.

2. Jos muisto osuu sunnuntaiksi, katso järjestystä, niin kuin se on osoitettu pyhän apostoli
Luukkaan palveluksessa (lokakuun 18). Kiitosstikiiroissa Kunnia, vuorossa oleva
evankeliumistikiira. Liturgiassa pyhän epistola ja sunnuntain evankeliumi. Ehtoollislauselmana
Ylistäkää Herraa taivaista.

Ehtoopalveluksessa

Avuksihuutostikiirat, 6.säv.

Kun Sinulla, oi autuas ja kunniakas, | oli käytäntö tuloksena vilpittömästä näkemisestä | ja 
näkeminen Jumalan mieleisen käytännön päämääränä, | Sinä pyysit Kristusta näyttämään 
Sinulle Isän sanomattoman kunnian, | sillä jokainen järjellinen luontokappale yltää olemisen 
antaneeseen Jumalaan. | Sinä saitkin heti tämän halajamasi ja sen sinetiksi Pojan. || Rukoile 
Häntä rohkeasti meidän sielujemme puolesta.

Alati pyrkien kohoamaan kohti Jumalaa | Sinä halasit nähdä Jumalan,  niinkuin muinoin 
Mooses, | ja tunnetusti saitkin nähdä Hänen kuvansa, jonka piiriin Sinut otettiin, | sillä onhan 
Poika Isän tarkka tunteminen ja todistus. | Poika tunnetaan Isän kanssa yhtä olentoa olevana, || 
ja kaikessa näkyy puhtaasti ykseys, hallitus, voima, kunnia ja kumarrus.

Sinä toimit jumalallisten henkäyksien ja Pyhän Hengen opetuksen soittimena, | ja tulisella 
kielelläsi Sinä veisasit maailmassa Vapahtajan ylimaallista evankeliumia. | Kaiken eksytyksen 
Sinä poltit tulenaran aineen ja maan  kuihtuneen ruohon tavoin, | oi autuas Filippus, || ja julistit 
koko maailmalle kaikkien Valtiaasta ja Herrasta Kristuksesta.

Kunnia... 6.säv. Byzaksen runo

Suuren Valkeuden salamain sytyttämänä Sinä, Filippus, | puhkesit loistoon koko maailman 
vapahtajana. | Etsien Pojasta valkeuksien Isää Sinä Hänet löysitkin, | sillä onhan valkeus 
valkeudessa, | ja Poika alkukuvaa esittävä alkukuvan kaltainen sinetti. | Oi apostoli, rukoile, 
että Hän pelastaisi meidät, || jotka olemme sinetöidyt jumalallisella verellä.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv.

Ken ei Sinua autuaaksi ylistäisi, kaikkein pyhin Neitsyt! | Ken ei yliluonnollista synnytystäsi 
veisuin kunnioittaisi! | Sillä Sinusta, puhtaasta, sanoin selittämättömällä tavalla lihaksi tulleena | 
ilmestyi maailmaan Isän kirkkaudesta ennen kaikkia aikoja säteillyt ainosyntyinen Poika, | Hän 
itse, jolla on jumalallinen luonto ja joka meidän tähtemme otti päällensä ihmisluonnon, | ei 
kahteen persoonaan jakaantuneena, vaan kahdessa yhteensekoittumattomassa luonnossa meille 
ilmoitettuna. | Rukoile, oi pyhä ja kaikkein autuain, || että Hän meidän sielujamme armahtaisi.
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Virrelmästikiirat, 8.säv.

Oi outoa ihmettä! | Ennen kaloja pyydystänyt apostoli tuli Jumalan valitsemaksi ihmisten 
kalastajaksi. | Sanojen verkkoon hän pyydysti pakanoita, | ristin koukulla hän nosti ylös 
maailman. | Oi minkä saaliin jumalallisen työn tekijä toikaan Kristukselle! || Hänen muistoansa 
me nyt vietämme.

Liitelauselma: Heidän äänensä ulottuu yli kaiken maan ja heidän sanansa maanpiirin ääriin.

Oi outoa ihmettä! | Jumalan lähettämä apostoli Filippus kävi pelotta lampaana susien keskelle, | 
ja osoitti uskon kautta pedot karitsoiksi. | Jumalallisesti hän uudisti maailman. | Oi uskon tekoja! 
Oi sanomattomia voimatekoja!  Oi ainoa laupias, || pelasta hänen esirukoustensa tähden meidän 
sielumme.

Liitelauselma: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaan vahvuus ilmoittaa Hänen kättensä 
tekoja.

Oi outoa ihmettä! | Apostoli Filippus osoittautui maailmalle elämää kumpuavaksi lähteeksi, | josta 
viisautta ammennetaan ja josta virtaa opetuksien vettä. | Siitä me juomme ihmeitten virtoja. | Oi 
mitä peljättäviä ihmeitä jamallisen työn tekijä onkaan tehnyt! || Hänen muistoansa me nyt uskolla 
ylistämme.

Kunnia... 2.säv. Byzantioksen runo

Jättäen maanpäällisen Sinä, apostoli Filippus, seurasit Kristusta, | ja Hän lähetti Sinut Pyhän 
Hengen puhalluksen sinetöimänä kadotettujen kansojen keskeen, | käännyttämään ihmisiä 
Jumalan tuntemisen valkeuteen. | Käytyäsi loppuun jumalallisen rakkautesi kilvan Sinä annoit 
sielusi Jumalalle. || Oi autuas, rukoile, että Hän antaisi meille suuren armon.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv.

Kaiken toivoni minä panen Sinuun, |  oi Jumalanäiti, || suojele minua (Sinun) kattosi alla!

Apostolin tropari, 3.säv.

Oi pyhä apostoli Filippus, | rukoile armollista Jumalaa, | että Hän antaisi || synninpäästön meidän 
sieluillemme.

Marttyyrin tropari, 1.säv.

Kunnioittakaamme veisuin ja hengellisin lauluin Hydran loistavaa lasta | ja Rhodoksen 
kerskausta, uusmarttyyrien kunniaa, Konstantinosta | viettäessämme hänen muistoansa, | että 
saisimme runsaan palkan Jumalalta huutaessamme: | Kunnia Kristukselle, joka antoi Sinulle 
kunnian! || Kunnia Hänelle, joka antoi Sinulle voiman ja seppelöi Sinut viimeisinä aikoina!
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Aamupalveluksessa

Oktoehoksen kanoni ja tämä apostolin kanoni, jonka akrostikon on: Halulla veisaan ylistystä 
kunniakkaalle Filippukselle. Theofaneksen (runo).

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

Kun Sinä, Jumalan julistaja Filippus, selvästi nautit Kristuksen kirkkauden valoa loistavammista 
säteistä, kirkasta meidätkin osallisuudellasi.

Kristus, joka näytti itsessään Sinulle, oi Jumalan autuuttama Filippus, Isän kunnian, luki Sinut 
opetuslastensa kuoroon, sillä Hän tunsi edeltä Sinun hyveesi.

Nyt Sinä, viisas, et enää näe arvoituksissa, varjoissa tai kuvastimissa hyvyyden lähdettä, korkeinta 
halattua, Kristusta, vaan Sinä näet selvästi kasvoista kasvoihin.

Jumalansynnyttäjälle

Oi puhdas, kun valtikka oli siirtynyt pois Juudan suvulta, Sinun Poikasi ja Jumala tuli maan 
johtajaksi, ja totisesti on Hän nyt maan äärien hallitsija.

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

Täynnä käytännöllisen näkemisen valkeutta Sinun, autuas Filippus, suotiin toimittaa palvelusta 
meidän luoksemme tulleelle suurelle Valkeudelle Kristukselle.

Sinun salainen opetuksesi osoittautui uskovaisille hurskauden tukipylvääksi, sillä sen kautta 
olemme oppineet, että Poika on olemuksellisesti yhtynyt Isään.

Oi erinomainen Filippus, Sinusta tuli kultainen lampunjalka, joka levittää ihmisille iankaikkista 
valkeutta ja valistaa selvästi koko maailman sen tuntemisella.

Jumalansynnyttäjälle

Oi puhdas, älä tuota minulle pettymystä, kun minä panen toivoni Sinuun, vaan ihmisiä rakastavan 
Jumalan sääliväisenä Äitinä päästä minut vihollisen ansoista.
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Irmossi

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

Katismatropari, 8.säv.

Osoittauduttuasi pahojen henkien karkottajaksi ja tultuasi pimeydessä olevien valistajaksi Sinä, 
autuas, näytit meille Neitseestä koittaneen Auringon. Murskattuasi epäjumalien temppelit Sinä 
rakensit kirkkoja meidän Jumalamme kunniaksi. Sentähden me kunnioitamme Sinua ja vietämme 
kirkkaasti jumalallista muistoasi. Yhteen ääneen me huudamme Sinulle: Apostoli Filippus, rukoile 
Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi rikkomuksien päästön meille, jotka halulla vietämme pyhää 
muistoasi.

Kunnia... 8.säv.

Sinä osoittauduit totisesti maan päällä eläville hengelliseksi sadepilveksi, joka salaisesti kastelet 
meidän sydämemme ikäänkuin kynnöksen. Rientäen Sinä virvoitat sanalla maan ääret levittäen 
kastetta ja arkkusi mirhaa. Niin Sinä henkäisit uskottomien sydämiin Hengen tuoksun ja talletit 
sen niihin aarteena. Apostoli Filippus, rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi rikkomuksien 
päästön meille, jotka halulla vietämme pyhää muistoasi.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira (katismatropari?), 8.säv.

Pienokaisesta asti minä kelvoton olen saastuttanut kurjan sieluni ja liannut itseni sanoilla ja 
teoilla. Minä en tiedä, mitä tekisin, eikä minulla ole turvapaikka. Minä en tunne muuta toivoa kuin 
Sinut, Neitsyt. Voi minua kurjaa! Sentähden minä nyt kiiruhdan luoksesi, oi puhdas, rukoillen ja 
anoen, ja tunnustan Sinulle: Minä olen syntiä tehnyt. Rukoile Poikaasi ja Jumalaa, että Hän antaisi 
minulle rikkomusten päästön, sillä Sinuun, oi Valtiatar, minä olen pannut kaiken toivoni.

4. veisu. Irmossi

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

Troparit

Sinä osoittauduit totisesti Auringon, Kristuksen, asumukseksi, Hänen kirkkautensa sisältäväksi 
temppeliksi ja taivaaksi, joka julistat ihmisille Jumalan kunniaa.

Ihmiskunnan turmelluttua himoissa Kristus heitti Sinut, oi ylistettävä Jumalan julistaja, suolaksi, 
joka kuivatat sen hirveän mädännyksen.

Kristuksen voiman vahvistamana Sinä, Filippus, osoittauduit pahojen henkien ja vihollisten 
joukkoa väkevämmäksi, kun Sinä julistit maan päällä eläville jumalallisen elämän evankeliumia.

Jumalansynnyttäjälle

Kristus osoitti Sinut, moitteeton Valtiatar, hyväksi satamaksi niille, jotka uskolla ja totisella 
rakkaudella puhtain mielin julistavat Sinut Jumalansynnyttäjäksi.
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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

Sinä, Jumalan julistaja, kuivatit pahuutta torjuvilla käsilläsi vihollisen sielunturmelevan myrkyn ja 
vedit ylös hirveän tuskan kuolettavaan syvyyteen vajonneet.

Lohduttajan päälletulemisen ja armon vaikutuksesta Sinä, Filippus, osoittauduit tulihenkiseksi, kun 
Sinä uskon lämpimyydellä elävöitit jumalankieltämisen rotkossa jäätyneet.

Sinä pääsit Kristuksen lähelle ja sait välittömästi ottaa vastaan Hänen antamansa säteilyn. Sen Sinä 
välitit luoksesi kiiruhtaville, jotka Sinä valistit ja saatoit Luojasi tykö.

Jumalansynnyttäjälle

Ainoa Herra, joka sanallaan luo kaiken ja hallitsee kaikkea viisaalla kaitselmuksellaan niinkuin 
haluaa, tuli suunnattomassa laupeudestaan luoduksi ja selittämättömästi lihaksi Sinusta, oi Puhdas.

6. veisu. Irmossi

"Meripeto nieli, mutta ei voinut pitää sisässänsä Joonaa, | sillä ollen Sinun, syntyneen ja lihassa 
ilmestyneen, esikuvana | Joona tuli ulos pedosta ikään kuin jostakin majasta. | Nyt Sinä synnyt 
lihallisesti, | ja kärsittyäsi haudan ja kuoleman, || Sinä nouset ylös kolmantena päivänä!"

Troparit

Nähdessään vihollisen eksytyksen jakaneen ja saastuttaneen ihmissuvun Sinä, Vapahtaja Kristus, 
jännitit apostolisi ja ammuit terävät nuolesi. Niin Sinä aukaisit lohikäärmeen haarniskan saumat ja 
paransit kaikki sen saastasta ja turmeluksesta.

Säteillen ylhäistä kirkkautta Sinä, autuas, osoittauduit koko maailmalle loistavan salaman 
kaltaiseksi, suloisuutta tiukkuvaksi vuoreksi, taivaasta lankeavaksi Jumalan kasteeksi, Kristuksen 
opetuslasten kaksitoistapäiseen joukkoon kuuluvana valittuna apostolina.

Oi Hyvä, opittuaan tuntemaan Sinun salaisuutesi syvyyden jumalallinen opetuslapsi julisti suureen 
ääneen Sinusta pakanoille ikäänkuin nautinnon vettä tulviva rauhan virta, ikäänkuin kirkkautta 
levittävä aalto. Hän julisti Sinun kunniakasta tyhjentymistäsi meidän tähtemme.

Jumalansynnyttäjälle

Synnyttäessäsi Kristuksen, turmeltumattoman kuolemattomuuden, Sinä, veisuin ylistettävä, kutsuit 
iankaikkiseen elämään kaikki kuoletetut ja kuolemaan tuhoutuneet ihmiset, valistit pimentyneet ja 
vapautit meidät petoksen kahleista.
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Irmossi

"Meripeto nieli, mutta ei voinut pitää sisässänsä Joonaa, | sillä ollen Sinun, syntyneen ja lihassa 
ilmestyneen, esikuvana | Joona tuli ulos pedosta ikään kuin jostakin majasta. | Nyt Sinä synnyt 
lihallisesti, | ja kärsittyäsi haudan ja kuoleman, || Sinä nouset ylös kolmantena päivänä!"

Kontakki, 8.säv.

Jumalaa julistava Filippus, | Sinun opetuslapsesi, ystäväsi ja kärsimystesi seuraaja saarnasi Sinusta 
koko maailmalle. | Varjele hänen ja Jumalansynnyttäjän rukousten tähden || kirkkosi lakia 
rikkovilta vihollisilta, oi Armorikas.

Iikossi

Oi Herra, joka asetit vesien luonnon, anna minulle sanavirtoja. Oi Valtias, joka sanallasi vahvistit 
maan, vahvista minun sydämeni. Valista mieleni, Sinä joka pukeudut valkeuteen niinkuin viittaan, 
että voisin lausua ja veisata oikein ja arvollisesti ylistää Sinun opetuslastasi, oi Armorikas.

Synaksario

Saman kuun 14:ntenä päivänä pyhän, kunniakkaan ja maineikkaan, ensimmäisten kahdentoista 
kuoroon kuuluneen apostoli Filippuksen muisto.

Säkeitä

Jaloistaan puulle ripustettuna Filippus maksaa jalkojenpesun Sinulla, oi Vapahtaja. 
Neljäntenätoista Sinut, Filippus, ripustettiin pää alaspäin.

Samana päivänä muistelemme pyhää kunniakasta suurmarttyyri Konstantinos Hydralaista, joka 
kilvoitteli vuonna 1800 Rhodoksen saarella.

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

7. veisu. Irmossi

"Nuorukaiset Baabelissa eivät peljästyneet pätsin liekkiä, | vaan tuleen heitettyinä | saivat 
kastevirvoituksen ja veisasivat: || Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala!"

Troparit

Sinut, apostoli, lähetettiin valosäteen tavoin kirkkaalla valkeudella valistamaan ne, jotka huutavat 
uskoen: Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala!

Säteillen jumalallisen saarnan runsaan valkeuden kirkkautta Sinä, autuas, valistit pimeydessä 
olevat veisaamaan: Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala!

Uskon kiinteällä sanalla Sinä voitit kaunopuhujien taidot ja heidän puheittensa koko voiman, ja 
veisasit: Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala!
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Jumalansynnyttäjälle

Puhdas Neitsyt, Sinä synnytit yliolennollisesti kaksi Kristuksessa yhdistynyttä olemusta, ja 
Hänelle me huudamme: Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala!

8. veisu. Irmossi

"Autuaat nuorukaiset jouduttuaan Baabelissa isäin lakien edestä vaaraan | katsoivat halvaksi 
hallitsijain mielettömän käskyn | ja heitettyinä tuleen, joka ei polttanut heitä, | veisasivat 
Valtiaalle otollisen virren: | Luodut veisatkaa kiitosta Herralle || ja ylistäkää Häntä kaikkina 
aikoina!"

Troparit

Isän Valkeus, persoonallinen Sana teki Sinut, autuas, maailman valkeudeksi valitessaan Sinut 
apostoliksi maailmasta. Varustettuaan Sinut omalla jumalallisella voimallansa Hän teki Sinut 
kukistamattomaksi, kun Sinä huusit: Luodut veisatkaa kiitosta Herralle ja ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina!

Jumalallisen voiman vahvistamana Sinä voitit ja hajoitit vihollisvoimat. Saatuasi rauhan 
anastamattomaksi osaksesi Sinä istutit rauhan tilan maailmaan huutaen: Veisatkaa kiitosta 
Herralle ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!

Koko halullasi Sinä, apostoli, lähestyit Jumalan lihaksi tullutta Sanaa ja tulit Hänen 
opetuslapseksensa, jumalalliseksi palvelijaksensa ja Hänen salaisuuksiensa tuntijaksi. 
Sentähden Sinä Hänen lähettämänänsä saarnasit pakanoille Hänen tulemisestansa huutaen: 
Veisatkaa kiitosta Herralle ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!

Jumalansynnyttäjälle

Oi pyhä Neitsyt, Sinun kohdussasi yhdistyi käsittämättömästi ja muuttumatta koko ylijumaluus 
koko ihmisyyteen. Sentähden Kristus tunnetaan yhtenä kahdessa luonnossa, ja Häntä veisuin 
ylistäen me huudamme: Luodut veisatkaa kiitosta Herralle ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!

Irmossi

"Autuaat nuorukaiset jouduttuaan Baabelissa isäin lakien edestä vaaraan | katsoivat halvaksi 
hallitsijain mielettömän käskyn | ja heitettyinä tuleen, joka ei polttanut heitä, | veisasivat 
Valtiaalle otollisen virren: | Luodut veisatkaa kiitosta Herralle || ja ylistäkää Häntä kaikkina 
aikoina!"

9. veisu. Irmossi

"Ei ainoakaan kieli taida ylistää Sinua ansiosi mukaan, | eikä taivaallistenkaan ymmärrys | 
kykene veisaamaan Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, | mutta ota Sinä, oi Laupias, vastaan meidän 
uskomme. | Sinä tunnet myös meidän rakkautemme, Jumalan lahjan, | sillä Sinä olet kristittyjen 
puolustaja. || Sinua me ylistämme.
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Troparit

Viisas Filippus, rukoile kaikkien kristittyjen puolesta, kun nyt olet saanut osaksesi 
sanomattoman kunnian ja illattoman valkeuden siellä, missä vallitsee sanomaton riemu, loputon 
ilo, esikoisten kirkosta, jossa ovat vanhurskasten asunnot.

Jumalassa viisas autuas Filippus, hengellisen ihanuuden kauneuden koristamana ja kantaen 
valtakunnan kruunua, yliolennollisen valkeuden säteiden runsaasti valaisemana Sinä nyt seisot 
iloiten Herrasi valtaistuimen edessä.

Oi Filippus, rukoile kaikkien puhtaitten apostolien, profeettain, taistelijoitten, pyhittäjien, 
piispojen, vanhurskasten ja Jumalansynnyttäjän kanssa, että meille, jotka vietämme uskolla 
valoisaa ja jumalallistamuistoasi, annettaisiin rikkomusten päästö ja syntien armahdus.

Jumalansynnyttäjälle

Neitsytäiti, Sinä synnytit yliluonnollisesti ennen lihattoman, lihaksi tulleen Sanan. Sentähden me 
kaikki hartaasti julistamme, että Sinä olet Jumalansynnyttäjä. Niin on totisesti oikein kutsua 
Sinua, puhdas, sillä Sinä tulit uskovaisten pelastuksen juureksi.

Irmossi

"Ei ainoakaan kieli taida ylistää Sinua  ansiosi mukaan, | eikä taivaallistenkaan ymmärrys  
kykene veisaamaan Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, | mutta ota Sinä, oi Laupias, vastaan meidän 
uskomme. | Sinä tunnet myös meidän rakkautemme, Jumalan lahjan, | sillä Sinä olet kristittyjen 
puolustaja. || Sinua me ylistämme."

Eksapostilario, 3.säv.

Jättäen ihanien jalkojesi tien Sinä, Filippus, nousit iloiten taivaan tietä, ja seisten 
Kolminaisuuden edessä saat katsella Isässä Poikaa ja jumalallista Henkeä. Sentähden me 
rakkaudella vietämme pyhää ja jumalallista muistojuhlaasi.

Toinen eksapostilario, 3.säv.

Saatuasi ottaa vastaan jumalallisen Hengen säteen Sinä, autuas, valistit maailman sanojesi 
äänellä. Rukoile nyt meidän puolestamme, että Herra pelastaisi meidät.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 3.säv.

Ylen pyhä Neitsyt, kanna nyt jumalallisen ja Jumalasta saarnanneen Filippuksen kanssa Pojallesi 
rukous meidän puolestamme ja pelasta kaikki kaikkinaisesta pahasta.

Kiitosstikiirat, 1.säv.

Oi autuas apostoli, | taivaallisten sanojesi kaiku levisi koko maailmaan | ja täytti sen opetuksella, | 
jonka avulla me tiedämme salaisesti, | että Poika on yhtä olentoa Isän ja Hengen kanssa, || ja 
Häntä me ylistämme.
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Autuas ja maineikas Filippus, | kun me kaikki olemme saaneet Sinut Kristuksen apostolien 
valkeuden kantajaksi | ja puhtaan kirkon kirkkaaksi valistajaksi, | meidänkin sielumme 
valistuvat. || Sinun esirukoustesi kautta me pääsemme kaikista kamalista vaaroista.

Apostoli Filippus, | käytyäsi ristin kautta läpi taistokilvoituksen | Sinä solmit itsellesi 
ansaitsemasi seppeleet, | ja niitä kantaen kävit ylhäiseen valtakuntaan. | Nyt Sinä istut 
valtaistuimella Kristuksen kanssa || ja rukoilet meille pelastusta.

Kunnia... 2.säv.

Viisas apostoli Filippus, | Sinun poskesi osoittautuivat maailmalle hajustepulloiksi, | joissa 
uskovaisille sekoitetaan elävöittävää juomaa. | Käytännön kautta Sinä kohosit näkemiseen ja 
tulit Kristuksen seuralaiseksi, | ja Hänessä Sinä opetuksillasi teit pakanoitten lapsettoman 
kirkon monilapsiseksi. | Rukoile nytkin kirkolle vapahdusta hirveästä hädästä, || sillä Jumalan 
lähellä ollen Sinä voit paljon.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv.

Kaiken toivoni minä panen Sinuun, | oi Jumalanäiti, || suojele minua (Sinun) kattosi alla!

Suuri ylistysveisu ja päätös.

HUOMAUTUS

Huomisena päivänä aloitamme, Jumalan avulla, joulupaaston.
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