Lokakuun 11.
Pyhän apostoli Filippoksen, yhden
seitsemästä diakonista, muisto, ja
pyhittäjäisämme Theofanes
Tunnustajan, Nikaian piispan,
Runoilijan ja Kirjotun, muisto
Julkaistu Ortodoksi.netissä 13.12.2008
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Ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiirat, 4.säv.
Täynnä viisautta ja jumalallista armoa Sinut, autuas Filippos, / valittiin seitsemän diakonin
joukkoon Stefanoksen kanssa / palvelemaan pyhien tarpeita. / Kun Sinä näit hänet surmatuksi, /
Sinä jumalallisesta käskystä riensit Samariaan saarnaamaan Jumalan Sanaa. / Sinä, viisas, valistit
ennen pimeydessä olleet // ja teit heidät jumalallisen Hengen avulla päivän lapsiksi.
Filippos, nähdessään Sinun kätesi kautta tapahtuvat tunnusteot, / sokeitten näönsaannin,
halvaantuneitten vahvistumisen, / ja pahojen henkien karkotuksen asuinsijoiltaan, / ihmiset riensivät
pelastavaan puhdistukseen / ja äkkiä osoittautuivat uskottomista uskovaisiksi. / Sen kuultuaan
apostolien jumalallinen kuoro iloitsi, // kun Samariankin kansa kannettiin Jumalalle.
Sinä, jumalallinen saarnaaja, olit Sanan vaunut, / ja niin Sinä nähtyäsi vaunuilla ajavan Kandaken
ylistettävän hoviherran, / riensit vastaamaan hänen kysymyksiinsä. / Sinä, autuas, annoit hänelle
selvän vastauksen, jota hän kaipasi, / ja taivutit hänet pyytämään jumalallista puhdistumista. / Kun
hän oli sen saanut, kaiken tekevä Jumala teki hänet // jumalalliseksi saarnaajaksi koko Etiopialle ja
marttyyrien huipuksi.
J a kolme pyhittäjän stikiiraa, 4.säv.
Sinusta tuli Pyhän Hengen käyttämä elävä soitin, / sillä Sinun tulinen kielesi jylisi jumalallista
sanomaa / ja Sinä poltit jumalattomien valhevehnän, / kun he eivät aineellisessa värissä kumartaneet
Herramme ja Jumalamme // sekä Hänen puhtaan Äitinsä kuvaa.
Opetuksesi soihdulla Sinä loistavana valistajana kirkastat koko maailman. / Daavidin tavoin
kanneltasi soittaen Sinä veisasit Kristuksen pyhien ylistettäviä veisuja / ja levitit ne kaikkeen
maahan. / Sen tähden Sinä, salaisuuksien tuntija Theofanes, // saitkin ansiosi mukaisen kunnian.
Sinut valittiin pappien joukkoon, / kilvoittelijain ryhmään ja marttyyrien kuoroon, / sillä veriin asti
Sinä pysyit lujana Kristuksen puolesta / ja osoitit rikollisen tuomarin mielettömäksi. / Jumalattoman
kuninkaan käskystä Sinun otsaasi kirjoitettiin otsake, // joka merkitsi jumalallista armoa.
Kunnia... nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 4.säv.
Minä kurja olen ymmälläni ja hämmentynyt. / Mitä tekisin, kun elämäni loppu tulee? / Mihin
sopimaton tieni minut johtaa? / Missä on arvoni? Missä nautinto? / Missä ajallinen kunnia? Missä
luonnon ihmeellinen kukka? // Tule, oi minun sieluni, ja langetkaamme ennen loppua
Jumalansynnyttäjän eteen.
Tai kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle, 4.säv.
Kun synnyttäjäemo näki puulla Sinut, Karitsan ja Paimenen, / hän valitti äidillisesti ja lausui
Sinulle: / Rakas pitkämielinen Poikani, kuinka Sinut on ripustettu ristin puulle? / Oi Sana, kuinka
lainrikkojat ovat naulinneet kätesi ja jalkasi // ja Sinä, Valtias, olet vuodattanut veresi?
Apostolin tropari, 3.säv.
Oi pyhä apostoli Filippos, / rukoile armollista Jumalaa, / että Hän antaisi // synninpäästön meidän
sieluillemme.
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J a pyhittäjän tropari, 8.säv.
Oikeauskoisuuteen ohjaaja, hurskauden ja sielun puhtauden opettaja, / maailmaa valaiseva kynttilä
ja Jumalan hengen johtama esipaimenten kaunistus, / Jumalassa viisas Theofanes, Sinä valistit
hengellisen kanteleen tavoin kaikkia. // Rukoile Kristusta Jumalaa pelastamaan meidän sielumme.

Aamupalveluksessa
Tavallisen psalmikatisman jälkeen luetaan yksi Oktoehoksen kanoni ja nämä kaksi pyhien
kanonia.
Apostolin kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän Filippoksen kunniaa. Joosef.
1. veisu. 6.säv. Ir mossi
"Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki / niin kuin mannerta / ja nähtyään takaaajavan faraon
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: // Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu."
Troparit
Kristuksen jumaluuden kirkkaitten säteitten osallisuuden kirkastamana Sinä, kunniakas Filippos,
osoittauduit toiseksi valkeudeksi, joka pyhästi valistat uskovaisia.
Kokonaan meidän olemuksemme vastaanottanut yliolennollinen Sana toi Sinut, viisas, esille pyhänä
opetuslapsenaan, joka vapautat kansat epäpyhästä pimeydestä.
Pyhien opetuslasten kätten päällepanemisen kautta Sinut, ylen viisas Filippos, valittiin Stefanoksen
ja muitten kanssa pyhäksi diakoniksi, sillä Sinä olit täynnä Jumalan Henkeä.
J umalansynnyttäjälle
Hän, joka on luonut kaiken olemattomuudesta, sai Sinut, puhdas Jumalanäiti, lihaksitulemisensa
aiheeksi. Sen tähden me uskovaiset velvollisuutemme mukaan ylistämme Sinua autuaaksi.
Pyhittäjän kanoni. Sama säv. ja irmossi
Sinä Kristuksen kunniakas piispa, isä Theofanes, hävitä rukouksillasi mieleni pimeys, että veisuin
ylistäisin valoisaa juhlaasi.
Jumalallinen kirkkaus valisti Sinun sielusi, oi Theofanes. Pidättyväisyyden tulessa Sinä poltit
himojen hekuman ja veisasit vilpittömästi: Veisatkaamme Kristukselle virsi.
Sinä, viisas, osoittauduit maailmalle ikään kuin Siionista koittaneeksi hiileksi, joka Jumalan Hengen
sytyttämässä tulessa poltit harhaoppien koko aineen.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Jumalansynnyttäjä, valista Poikasi kirkkain sätein synkeä sieluni. Oi Valtiatar, tyynnytä himojen
kuohunta esirukouksillasi Jumalan edessä.
Apostolin kanoni. 3. veisu, irmossi
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"Ei kukaan ole niin pyhä / kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, / joka olet ylentänyt uskovaistesi
sarven, oi Hyvä, // ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle."
Troparit
Sinä, autuas, teit peljättävin tunnusteoin tietämättömyyden pimeydessä olleet valkeuden lapsiksi, ja
kuin korkea taivas Sinä julistit Sanan kunniaa.
Sinä, autuas, julistit pyhästi Kristusta, joka oli koittanut Juudan suvusta, ja osoitit armon
valkeuteen, josta Mooses ja Profeetat muinoin ennustivat.
Jumalan innoittama Filippos, suloisin puhein Sinä taivutit kauas tietämättömyyteen joutuneet
välttämään sielunturmelevaa myrkkyä ja ottamaan vastaan pelastavan armon.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, Neitsyt, osoittauduit salaiseksi lampunjalaksi, sillä totisesti Sinä kannoit lamppua, joka
suunnattomassa hyvyydessään valaisi tietämättömyyden pimeyteen muinoin joutuneet.
Pyhittäjän kanoni. Sama irmossi
Sinä, autuas, säteilit jumalallisten oppien salamia ja karkotit harhaopin koko synkeyden veisaten
elämän antajalle Kristukselle: Pyhä olet Sinä, Herra.
Sinä, viisas, olit täynnä Jumalan Henkeä, ja runsaasti Sinä ravitsi jumalisuuden makeudella,
elävöittävällä sanalla, niitä, jotka luoksesi tulivat.
Sinä, piispa, nousit jumalallisten hyveitten vuorelle ja käyden pilveen yhdistyit Jumalaan. Mielesi
tauluissa Sinä kannoit armon lakia.
J umalansynnyttäjän tropari
Katso, valoa kantava puhdas Jumalansynnyttäjä osoittautui neitseydessään portaiksi, jotka Jaakob
muinoin näki pystytettyinä ja joihin Jumala nojasi.
Irmossi
"Ei kukaan ole niin pyhä / kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, / joka olet ylentänyt uskovaistesi
sarven, oi Hyvä, // ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle."
Apostolin kontakki, 4.säv.
Opettajaasi jäljitellen Sinä, apostoli, / Hänen tähtensä palvelit uskollisesti Hänen pyhiensä tarpeita.
// Sen tähden me kaikki uskovaiset ylistämme Sinua autuaaksi.
Iikossi
Kun Sinä sait kuulla ja nähdä Kristuksen pelastavaisia ja elävöittäviä sanoja ja ihmeellisiä tekoja,
Sinä niiden kautta valistuit totuuden valkeudella. Häneen iloiten uskoen Sinä, autuas, saarnasit
auliisti toisillekin ja huusit: Ihmisten pelastus on ilmestynyt, vanhurskauden Aurinko on koittanut.
Sen tähden Sinä, viisas, tulit monille pimeydessä oleville lyhdyksi, soihduksi ja valistukseksi Hänen
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tuntemiseensa ja Hänen jumalalliseen uskoonsa. Sen tähden me kaikki uskovaiset ylistämme Sinua
autuaaksi.
Apostolin katismatropari, 8.säv.
Sinä osoittauduit pahojen henkien karkotukseksi ja pimeydessä olevien valistajaksi. / Sinä näytit
Neitseestä loistaneen Auringon. / Epäjumalain temppeleitä Sinä, autuas, hajoitit ja rakensit kirkkoja
meidän Jumalamme kunniaksi. / Sen tähden me kunnioitamme Sinua ja uskoen vietämme
jumalallista muistojuhlaasi. / Yhteen ääneen me huudamme Sinulle: / Oi apostoli Filippos, rukoile
Kristusta Jumalaa, / että Hän antaisi rikkomukset anteeksi meille, // jotka rakkaudella vietämme
pyhää muistojuhlaasi.
Kunnia... Pyhittäjän katismatropari, 8.säv.
Armon sanalla Sinä, autuas, sulostutit uskovaisten kuulon / ja opetuksillasi Sinä sait voiton
hirmuvaltiaasta. / Päätettyäsi hyvin uskon tien Sinä lopulta sait osaksesi marttyyrien kunnian. / Sen
tähden me velvollisuutemme mukaan Vapahtajaa ylistäen kunnioitamme pyhää muistoasi, oi autuas
jumalankantaja Theofanes. / Rukoile Kristusta Jumalaa, että Hän antaisi rikkomukset anteeksi
meille, // jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaasi.
Nyt... J umalansynnyttäjän 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 J umalansynnyttäjälle, 8.säv.
Nähdessään Luojan puulla Neitsyt ja Jeesuksen Äiti huokasi kyynelehtien ja valitti katkerasti. /
Sieluaan ja ruumistaan raastaen ja lyöden hän huusi Hänelle katkerasti: / Voi! Oi Poikani, kuinka
kestitkään kärsimyksesi, naulat, keihään lävistyksen ja epäoikeudenmukaisen kuoleman? / Mutta
riennä nousemaan ylös, että saisin nähdä Sinut, Poikani ja Jumalani, / ja pääsisin valituksesta ja
tuskasta. // Tuo kärsimyksiäsi veisuin ylistäville rikkomusten päästö.
Apostolin kanoni. 4. veisu. Irmossi
"Kristus on minun voimani, / Jumalani ja Herrani! /  kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella
hartaudella riemuveisun, // puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa."
Troparit
Kun Simon näki, kuinka Sinä, Filippos, teit ihmeitä ja suuria tunnustekoja, hän teeskennellen otti
kasteen, mutta pääsemättä eroon pahuudesta hän joutui tuhoon.
Nähdessään, kuinka Sinä, Kristuksen saarnaaja Filippos, teit monia voimatekoja, Samarian
kaupungin asukkaat ottivat iloiten vastaan tiedon valkeuden.
Herran enkeli käski Sinun, Filippos, mennä ohjaamaan pyhän etiopialaisen vaellusta Sanan
ruumiillistumisen tien tuntoon.
5

Nähtyään Sinut, Filippos, ymmärryksen antajaksi pyhä etiopialainen otti Sinun kädestäsi kasteen, ja
osoittauduttuaan Hengen täyttämäksi tuli jumalalliseksi saarnaajaksi.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi viaton, Sinun Poikasi teki ihmislapset Jumalan lapsiksi otettuaan ruumiin Sinun veristäsi ja
synnyttyään Sinusta. Sen tähden me Sinua ylistämme.
Pyhittäjän kanoni. Sama irmossi
Viisas isä Theofanes, kilvoituksessa Sinä puhdistit itsesi ja täytyit kokonaan valkeudella. Sinä tulit
kokonaan Jumalan vastaanottajaksi, kokonaan Hengestä osalliseksi.
Nälän näännyttämänä ja hirveään karkotukseen joutuneena Sinä, autuas, kestit kärsimykset
kilvoittelijana, ja puhtain mielin iloitsit Herrassa.
Sinä, kunniakas, säteilit uroteoissasi ja osoittauduit ikään kuin Jumalan teroitetuksi miekaksi.
Jumalallisen Hengen vahvistamana Sinä katkaisit harhaoppisten juonet.
J umalansynnyttäjän tropari
Neitsytäiti, Sinä osoittauduit valonkirkkaaksi lampunjalaksi, jumalalliseksi pöydäksi, Jumalan
sijaksi, arkiksi ja sauvaksi, josta puhkesi kukkaan maailmassa Kristus.
Apostolin kanoni. 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
Autuas Filippos, pelkäämättä lainrikkojien vihaa Sinä kuljit totisesti ikäänkuin karitsa susien
keskellä, ja armon sanalla Sinä käänsit heidät jumalisuuteen.
Niin kuin jumalallinen Jesaja sanoo, Emmanuel vietiin ikään kuin karitsa teuraaksi. Kun pyhä
hoviherra ei kyennyt sitä ymmärtämään, hän sai opetusta Sinulta, Filippos.
Me olemme tulleet tuntemaan Sinut, Filippos, pyhäsanaiseksi opetuslapseksi, valituksi yhdeksi
seitsemästä diakonista, kirkon jumalalliseksi perustaksi ja kaikkien pimeydessä olevien valistajaksi.
J umalansynnyttäjän tropari
Tunnustaessamme Sinut, Jumalan armoittama Neitsyt, totiseksi Jumalansynnyttäjäksi, me
pääsemme kiusauksista ja vaikeuksista, sillä Sinä kannat esirukouksia kaikkien Jumalan ja Herran
edessä.
Pyhittäjän kanoni. Sama irmossi
Kirkkain salamoin Sinä, pyhä isä, hajoitit harhaoppisten synkeän pimeyden ja valistit Jumalan
tuntemisen opetuksellasi maailman ääret.
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Jumalattomien puolustajan haavoittivat hirvein kidutuksin Sinua, joka olit ylistettävä, mutta
enkelten joukot ottivat Sinut syliinsä Kristuksen piispana ja jumalallisena marttyyrina.
Isä Theofanes, Sinä olit eksyneitten valoisa ohjaaja, vääryyttä kärsivien suojelija, järkytettyjen
perustus ja valtaamaton muuri.
J umalansynnyttäjän tropari
Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Sinä osoittauduit Jaakobin kauneudeksi, jota Jumala selvästi rakasti ja
jossa Hän halusi asua, uskovaisten kunniaksi ja turvaksi.
Apostolin kanoni. 6. veisu, irmossi
"Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn / minä tyveneen satamaasi
kiiruhtaen huudan Sinulle: / Oi ylen armollinen Herra, / johdata minun elämäni ylös turmeluksesta."
Troparit
Täynnä Hengen vettä Sinä, ylistettävä, vaelsit ikään kuin jumalallisen Eedenin virta. Tyynellä
aallollasi Sinä ulotuit kaikkeen maahan ja kastelit sydämet.
Sinä, opetuslapsi, aukaisit suusi ja tulit täyteen Hengen ymmärrystä, pahan puristavan kidan Sinä
pakotit auki, ja vapautit ja pelastit lukemattoman joukon.
Näkymättömän vihollisen voima lannistui ja hävisi tyystin, kun Sinä, Filippos, Hengen voimalla
julistit ristiinnaulittua ja kansoja luokseen kutsuvaa Kristusta.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi ylen hyvä, Sinun pyhä Äitisi synnytti Sinut, Kristuksen, luonnon Luojan, luonnon lakeja
noudattamatta, ja yliluonnollisesti hän totisesti pysyi saastattomana neitseenä.
Pyhittäjän kanoni. Sama irmossi
Oi Kristuksen autuas piispa, auringon kaltaisena Sinä levitit jumalallisen kirkkaita säteitä veisuin
ylistäen marttyyrien tuskia, raastamisia, kidutuksia ja ihmeellisiä kilvoituksia.
Vilpittömästi ylistäen puhdasta Valtiatarta Sinä, Theofanes, visersit kielelläsi valonkirkkaita sanoja,
jotka ilahuttivat uskovaisten joukot ja viisaitten sydämet.
Oi viisas, kun Sinun puhtaaseen ja kunnianarvoiseen otsaasi kirjoitettiin hirmuvaltiaitten kirjaimin,
Sinä pyyhit pois heidän Jumalalle inhottavat ja jumalattomat oppinsa ja käskit kunnioittamaan
Kristuksen kuvaa.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, puhdas, kannoit sylissäsi jumalallisessa olemuksessaan kuvaamatonta, kaiken tahdollaan
aikaansaanutta Jumalaa, joka oli rajoittunut kuvattavaan ruumiiseen.
Irmossi
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"Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn / minä tyveneen satamaasi
kiiruhtaen huudan Sinulle: / Oi ylen armollinen Herra, // johdata minun elämäni ylös
turmeluksesta."
Pyhittäjän kontakki, 4.säv.
Kristuksen, meidän Jumalamme, uhripappina Sinä, pyhittäjä Theofanes / osoittauduit Kirkolle ikään
kuin uudeksi auringoksi, // sillä valaisit sen opetustesi salamoin.
Synaksario
Saman kuun 11:ntenä, pyhän apostoli Filippoksen, yhden seitsemästä diakonista, muisto.
Säkeitä
Taivaissa Sinä, Filippos, saat palkan siitä, missä maan päällä palvelit. Palveluksentoimittaja
Filippos, ota palkkasi yhdentenätoista.
Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme, tunnustaja Theofanesta, pyhä Theodoroksen
veljeä, Kirjottua.
Säkeitä
Theofanes, joka maan päällä esiintyi kirjottuna, on kuoltuaan saanut taivaassa nimekseen Kirjottu.
Samana päivänä muistelemme pyhiä marttyyreja Zenaista ja Filonillaa, oikeita sisaruksia.
Säkeitä
Rauhaisasti nukahtivat kaksi rauhan ystävää, Filonilla ja Zenais.
Samana päivänä Konstantinopolin pyhien patriarkkojen Nektarioksen, Arsakioksen ja Sisinioksen
muisto.
Säkeitä
Oi Sana, Nektarios ei juo tarujen juomaa, vaan Sinun nautintosi totista nektaria.
Maan päällä Kristusta kunnioittanut Arsakios sai Häneltä kunniaan mentyään Hänen tykönsä.
Lujana nousi Sisinioksen henki, joka ei sekaantunut pahojen henkien juoniin.
Pyhiesi esirukousten tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.
Apostolin kanoni. 7. veisu. Irmossi
"Hurskaille nuorukaisille enkeli virvoitti kasteella tulisen pätsin, / mutta kaldealaiset polttava
Jumalan käsky pakotti hirmuvaltiaan huutamaan: // Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala."
Troparit
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Hän, joka on ylijumalallinen, ratsasti Sinulla, Filippos, ikään kuin hevosella joka kuohutat kansojen
meret, murskaat vihollisten päät ja veisaat hänelle sointuisasti: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme
Jumala.
Selvittäen iankaikkisuudesta asti kätkettyä salaisuutta Sinä, viisas Filippos, tulit salaisuuden
opettajaksi, johdatit pakanakansoja salaisuuksiin ja puhdistit heidät inhottavista salaisuuksista.
Sinä, suuri ja viisas Filippos, osoittauduit kunniakkaaksi tähdeksi ja Trallesin kaunistukseksi. Siellä
Sinun puhdas ruumiisi tekee outoja ihmeitä niiden valistukseksi, jotka jumalisesti ylistävät Sinua
autuaaksi.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinua, Jumalan Morsianta Mariaa, me nimitämme lapsenkantajaneitseeksi, sillä Sinun kauttasi me
pelastumme päivin ja öin vihollisten vahingollisista hyökkäyksistä, moninaisista kiusauksista ja
sielun saastasta.
Pyhittäjän kanoni. Irmossi
"Nuorukaiset Baabelissa eivät peljästyneet pätsin liekkiä, / vaan tuleen heitettyinä / saivat
kastevirvoituksen ja veisasivat: // Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala!"
Troparit
Oikein jaettuasi sanaa Sinä, Theofanes, koit kidutuksia, karvaan karkotuksen ja vaivan huutaen:
Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala!
Sinun suloisten sanojesi virrat, oi Theofanes, täyttivät ihmisten sielut jumalallisella ilolla, ja he
ylistävät veisuin isiemme Jumalaa.
Oi piispa Theofanes, käytyäsi tiesi loppuun Sinä siirryit korkeuksiin ja huudat enkelten kanssa
Kristukselle: Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala!
J umalansynnyttäjän tropari
Sinussa, oi Neitsytäiti, toteutui suuri salaisuus, sillä Sinun kohdussasi asuttuaan meille ilmestyi
Jumalan Poika, jolla me iloiten veisaamme: Meidän isiemme Jumala!
Apostolin kanoni. 8. veisu. Irmossi
"Sinä, Kristus, joka pelkällä tahdollasi kaiken aikaansaat, / teit hurskaille nuorukaisille tulenliekin
kasteen lähteeksi, / ja vanhurskaan uhrin Sinä vedellä palamaan sytytit. // Sinua me yli kaiken
ylistämme kaikkina aikoina."
Troparit
Sinä, autuas, käytit jumalallista sanaa ikään kuin suolaa ja puhdistit eksytyksen hirveän
mädännäisyyden. Niin Sinä paransit sydämet kunnioittamaan ja ylistämään Kristusta iankaikkisesti.
Sinun sanasi, oi viisas, vahvistivat rampojen jäsenet, ja suureen ääneen huutaen saastaiset henget
lähtivät, kun eivät kestäneet Sinulle annettua armoa.
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Samarian muinaiset asukkaat ottivat Sinulta, Filippos, vastaan armon kirkkauden nähtyään, kuinka
Sinä Hengen voimalla teit monia ihmeitä armolahjojen lähteestä.
J umalansynnyttäjän tropari
Vahvista vihollisen pahuuden järkyttämä sieluni, oi puhdas Neitsyt, sillä Sinä otit järkkymättä
vastaan Hänet, joka jumalallisella katsellaan järkyttää kaiken.
Pyhittäjän kanoni. 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
Oi autuas isä, Sinä pidit kiinni isien lakien noudattamisesta ja syljit kuninkaan järjetöntä käskyä,
kun tämä halusi kieltää hurskaita suutelemasta Herran muotoa, jonka ottaneena Hän ilmestyi
Neitseestä. Häntä me korkeasti kiitämme kaikkina aikoina.
Sinä, viisas isä Theofanes, osoittauduit jumalalliseksi järjeksi, Pyhän Hengen sointuisaksi lyyraksi,
sulolauluiseksi satakieleksi, uskovaisten huipuksi, oikean uskon pylvääksi ja perustuksen, Kirkon
vahvistukseksi ja munkkien kunniaksi, kun Sinä veisuin ylistit Kristusta iankaikkisesti.
Sinä, isä, osoittauduit Pyhän Hengen mirhaastiaksi. Mirhantuoksuisilla ja viisailla opetuksillasi
Sinä hävitit eksytyksen lemuavan turmeluksen. Kirkkoon Sinä sanoillasi levitit ihanaa tuoksua, kun
Sinä vaikenemattomin veisuin huusit: Sinua, Kristus, me veisuin ylistämme iankaikkisesti.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinä, Neitsyt, osoittauduit Jumalan rasvaiseksi vuoreksi, jonka Daavid profeetallisesti veisatessaan
muinoin kuvasi. Sinusta lohkaistiin kulmakivi Kristus, joka murskasi epäjumalten koko voiman.
Häntä me lakkaamatta veisuin ylistämme ja korkeasti kiitämme 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!"
Apostolin kanoni. 9. veisu. Irmossi
"Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, / sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene
katsettaan kohottaa, / mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, / ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. /
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten // me Sinua, Neitsyt, autuaaksi
ylistämme."
Troparit
Iloitse Ja karkeloi, Jumalan julistaja Filippos, ja nauti jumalallisesta valistuksesta ja lohdusta, kun
nyt saat nähdä sen, mitä ennen toivoit, ja olet saanut ottaa vastaan Jumalan järkkymättömän
valtakunnan, josta opetit ihmisille.
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Ikään kuin valo, ikään kuin tähti, ikään kuin suuri aurinko Sinä valistavine säteinesi riensit halki
maailman julistaen jumalallista saarnaa. Niin Sinä saavuit VähänAasian Trallesiin, oi autuas, ja
toimittuasi sen esimiehenä nukuit siellä.
Kristuksen ihailtava apostoli Filippos, Sinä olit ikään kuin tähtien kattama, valovirtauksen
kaunistama taivas, kun Sinä julistit lähellä ja kaukana oleville Vapahtajan ristiä, kuolemaa ja
ylösnousemista.
Maa peitti taistelleen ruumiisi, joka lähettää parannusten säteitä, ja taivas kantaa apostolien kanssa
riemuitsevaa pyhää henkeäsi. Oi viisas, muista heidän kanssansa meitäkin, jotka Sinua ylistämme.
J umalansynnyttäjän tropari
Kaikki, jossa henki on, kantaa Sinulle kiitosveisun iloiten ja lausuen: Iloitse, Sinä korkeimman
tulinen valtaistuin! Iloitse, Jumalan tilava sija! Iloitse, puhdas, Sinä apostolien ihana kruunaus!
Pyhittäjän kanoni. 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."
Troparit
Kun ihmisten surmaaja ei kestänyt nähdä, kuinka Sinä, Theofanes, taistelut Kristuksen kirkon
puolesta, se toimitti Sinulle koettelemuksia, mutta Sinä pysyit taipumattomana ja miehuullisesti
vastustit synkeitä kuninkaita, ja niin opetit oikein kumartamaan Kristuksen ikonia.
Sinä, autuas isä Theofanes, sait taisteluittesi arvoisen palkinnon ja riemuitset nyt seppelöitynä
taivaissa enkelten kanssa, siellä missä ovat profeettain joukot, apostolien ja marttyyrien sotavoimat
ja patriarkkojen kuorot.
Oi piispa, älä unohda esirukouksissa Jumalan edessä meitä, jotka vietämme kunnianarvoisaa
päivääsi, vaan pelasta meidät kaikesta uhasta, vihollisen hirveältä ryöstöltä ja monista ahdistuksista.
Pelasta ja varjele meitä vahingolta, isä Theofanes.
J umalansynnyttäjän tropari
Taistele uskovan hallitsijamme rinnalla sodissa barbaareita vastaan, anna meille voitto ja varjele
meitä kaikelta vahingolta, oi siunattu, ylistetty Äiti ja miehestä tietämätön Neitsyt, että me veisuin
ylistäessämme Sinun Poikaasi suuresti ylistäisimme Sinuakin.
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, 2.säv.
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Kulkiessaan vaunuissaan suoria polkuja / Kandaken hoviherra luki Jesajan kirjaa ja oli ymmällään. /
Filippos tavoitti hänet ja jumalallisen Hengen avulla / ohjasi hänet kysytyn vastaukseen, // ja
kastettuaan hänet lähetti hänet saarnaamaan Jeesuksen jumaluudesta koko Etiopialle.
Toinen, joka on samalla pyhittäjän ja J umalansynnyttäjän eksapostilario. 2.säv.
Oi viisas piispa Theofanes, / kun nyt seisot Kristuksen tuomioistuimen edessä, / älä lakkaa
rukoilemasta Jumalan Äidin, puhtaan Neitseen kanssa, / että Hyväntekijä antaisi voiton vihollisista
ristiä kantavalla hallitsijallemme, / rauhan maailmalle ja sielun pelastuksen meille, // jotka
vietämme muistojuhlaasi.
Vir r elmästikiiroina oktoehoksen stikiirat
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