
Joulukuun 2. 
Pyhittäjä Porfyrios 
Kausokalivialainen 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4. säv. 

Pyhittäjien kaltainen kilvoittelijaisämme Porfyrios, | aikamme suuri askeetti, | kaikki yöt ylväästi 
seisoen ja lakkaamatta rukoillen | elit puhtaudessa, jaoit rakkautta kaikille. | Siksi seuraten Herraa, 
Kristusta | osallistuit Hänen kirkkaimmasta kunniastaan, || kolmesti autuas isämme. 

Niin kuin tuoksuva kukkanen | kukit Euboian niityillä, | Ateenalle valtavan riemun lahjoitit | kun 
tuoksuit sanojen suloja ja viisasti opetit, | saatoit tielle hyveisiin | sekä teit paljon ihmeitä, oi 
Porfyrios, | siksi mekin nyt vietämme tänään kunniakasta muistojuhlaasi || ja näin myös ylistämme 
Herraamme. 

Valvomisella kuoletit kaikki lihasi nautinnot. | Puhtahimman Kristuksen kauneuden luo sielusi 
annoit niin lennähtää. | Oi Porfyrios, isämme, | Hänen jumalallisen kunniansa huoneissa saat nyt 
nauttia | ja Häntä rukoilet lakkaamatta niiden puolesta, || jotka sinun muistoasi veisuin ja lauluin 
sointuisin kiittävät. 

Niin kuin enkelin, | Herramme sinut maailmaan lähetti | kirkastamaan kelvottoman maailmamme 
puhtaiden hyveiden säteillä, | oi pyhittäjäisämme. | Sinun kirkkaudellasi, armolahjojen runsaudella, 
ihmeidentekijä, oi suuri, loistava Porfyrios, || meidät synnin viettelemät takaisin katumukseen ohjasit. 

Kunnia… 6.säv. 

Oi Jumalassa viisas Porfyrios, | sinä osoittauduit maailmalle uudeksi, syttyneeksi tähdeksi. | Sinä 
hajotit sumun kaltaisen eksytyksen pimeyden | ja kirkastit uskovien kokouksen, | sillä sinä elit maan 
päällä enkelten tavoin | sekä erottelukyvyn ja rakkauden sätein pimeydessä ja kuoleman varjossa 
olevat | sinä valistit Kristuksen kirkkaimmalla valolla. | Sinusta tuli laskemattoman loisteen katselija. | 
Älä lakkaa rukoilemasta armollista Jumalaa, || että hän tekisi myös sinua autuaaksi ylistävät 
kelvollisiksi nauttimaan ikuisuuden valosta. 

Nyt… 6.säv.  

Ken ei sinua autuaaksi ylistäisi… Vig. s.225 

Litanianstikiirat, 1. säv. 

Tulkaa, juhlaa rakastavien joukot, | rakentakaa tänään hengellinen juhla! |  Kantakaamme kunniaa 
Herralle, joka on lahjoittanut meille päivinämme välittäjän, | jumalankantaja Porfyrioksen. | Sillä hän 
eli Jumalaa rakastaen | ja Hermonin kasteen tavoin virvoitti ortodoksien joukot | sekä näin miellytti 
Jumalaa, || jota hän nyt lakkaamatta rukoilee taivaassa armahtamaan meidän sielujamme. 

2.säv.

Sinä harjoittelit huolellisesti hyveitä | ja pidit evankeliumin käskyt. | Sinusta tuli Lohduttaja mieluisa 
soitin, oi hengenkantaja Porfyrios. | Sinä sait häneltä armolahjojen toiminnan | ja osoittauduit 
luoksesi turvaan kiiruhtaneiden sielujen vahvaksi ohjaajaksi. | Sinä tunsit heidän sisimpänsä ja näit 
ennalta tulevat asiat. | Niin sinä, kaikkein kunnioitettavin, | nytkin jumalallisen valon valaisemana | 
valista Jumalalle kantamiesi rukousten kautta meidän, sinua kunnioittavien sydämet, || jotta 
ymmärtäisimme ja harjoittaisimme sielun pelastuksen toimia. 
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3.säv.

Täytyttyäsi jumalallisella hengellä, oi jumalankantaja, | sinä hyvää vihaavan pahan hengen ansat 
kuin hämähäkin seitin hajotit | ja Jumalalle mieluisasti veit elämäsi päätökseen, oi Porfyrios: | niin 
taivaalliseen satamaan ankkuroiduttuasi | ja elämää antavan käden suotua sinulle 
turmeltumattomuuden seppeleen || rukoile lakkaamatta meidän sielujemme puolesta. 

4.säv.

Oi Porfyrios, | Herra asetti sinut kuin Jumalan valoa säteilevän lyhdyn lampunjalkaan, | jotta 
valistaisit tämän ajan pimeydessä makaavat | sanojesi ja Jumalan lähettämien merkkien loisteella. | 
Sinä tarjosit Herralle vaivojesi hien ja maan päällä harjoittamasi viljelyn hedelmät. | Vastapalkaksi 
sait häneltä taivasten valtakunnan jumalallisten asumusten riemun. | Oi isien järkkymätön puolustus, | 
tee siihen kelvollisiksi meidätkin, | jotka veisaamme sinulle, väsymättömälle suojelijalle, || ja 
vietämme aina kunnioitettavaa muistoasi uskon sulosävelin. 

Kunnia…4.säv.

Lapsesta saakka enkelielämää kaivaten | sinä enkelin tavoin elit erämaissa ja maailmassa, | oi 
jumalassa viisas isä Porfyrios. | Sillä sinä, oi ihmeteltävä, tulit kirkkaaksi Hengen astiaksi, | kun 
täydellisesti seurasit vanhoina aikoina säteilleiden isien hyveitä: | Niin perittyäsi sävyisten ja 
ilmoitettujen hyveiden nautintojen maan, | rukoile taivasten Herraa pelastamaan ne, || jotka 
ylistävät sinua autuaaksi. 

Nyt… 4.säv. 

Oi siunattu Jumalansynnyttäjä… 

Virrelmästikiirat, 5. säv. 

Iloitse sinä, joka meidän aikoinamme Herramme jälkiä seurasit | ja kaikista elämän virroista 
nuoresta iästä asti määrätietoisesti kieltäydyit,|  oi kaikkien ylistämä, | ja kuoletettuasi lihan halut ja 
hengen | sinä nousit siipinesi Jumalan luo, | ja sinusta tuli Lohduttajan kaikkein pyhin asumus: | 
Siksi sinä sait ylhäältä, oi Porfyrios, armon tuntea ihmisten sydänten kaikki salaisuudet, | ja puhua 
tulevista asioista kuin ne tapahtuisivat nyt, || oi Jumalan autuuttama. 

Liitelauselma: Kallis on Herran silmissä hänen pyhittäjänsä kuolema.

Iloitse, sinä Euboian soihtu, | joka sytyit Athoksen tiheikössä | sekä valistit koko Kristuksen kirkon 
hyveiden ja armon säteillä.|  Oi pyhittäjä Porfyrios, | sinä olet erottelukyvyn esikuva, kuuliaisuuden 
ja rakkauden aarre. | Sinä, oi kaikkein autuain, toit puheillasi lohdun koko Kristuksen nimeä 
kantavalle kansalle | ja johdit sen päättymättömään iloon ja ikuiseen riemuun. | Johda kirkkaasti 
siihen rukouksillasi meidätkin, || jotka sinua kunnioitamme. 
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Liitelauselma: Ihmeellinen on Jumala pyhissään. 

Iloitse, oi luostariasukkaiden kaunistus, | pappien kuuluisa puhtaus, kirkon kerskaus, | puhtain 
mieli, himottomuuden parhain tuntija, | sävyisyyden esikuva, nöyryyden maja ja rukouksen kiihkeä 
rakastaja, | pyhyyden ihmeellinen kohottaja, | paratiisin kukka ja puhtauden ruusu, | joka täyttää 
hyvällä tuoksulla Kristuksen kirkon. || Oi Porfyrios, ano Kristusta antamaan sieluillemme suuri armo. 

Kunnia… 5.säv. 

Pyyteetöntä hengellisen ravinnon antajaa | ja elämän pyörteissä heittelehtevien käytännön 
viisauteen opastajaa, | uutta Porfyriosta, ylistäkäämme lausuen: | Oi uusina aikoina loistaneiden 
askeettien huippu, | sinä selvänäköisyyden sinetti ja hyväntuoksuinen Kristuksen nöyryyden niitty, | 
älä lakkaa rukoilemasta kunnian Herraa || meidän sielujemme puolesta! 

Nyt…  

Me uskovaiset ylistämme autuaaksi | ja velvollisuutemme mukaisesti kunnioitamme Sinua, 
Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | meidän sielujemme järkkymätön kaupunki, | sortumaton muuri, ||
murtumaton suojelus ja turva!

Tropari , 5. säv. 

Vastapalkkana vaivoista, hurskaudesta, | sinulle ylhäältä Jumala antoi armon tuntea viisain mielin 
ennalta tulevaisuuden. | Athoksen kasvattamana Euboian kukkasena | sinut uudelleen istutettiin  
taivaan ikuiseen puutarhaan || rukoilemaan meidänkin puolestamme. 

Kunnia… nyt… Jumalansynnyttäjälle 

Läpikäymätön Herramme portti, iloitse! | Sinun luoksesi rientäväin suojamuuri, iloitse! | Iloitse, 
aviontuntematon tyyni satama! | Jumalasi synnytit, annoit lihan Luojalle. | Älä rukoilemasta lakkaa 
niiden puolesta, || jotka veisaten Poikaasi kumartavat.  

Aamupalveluksessa 

Katismatroparit 1. psalmikatisman jälkeen: 

Oi jumalankantaja Porfyrios, sinä osoittauduit puhtaaksi papiksi, | kun palvelit hurskaasti pappina 
Jumalaa. | Sen tähden sinä sait myös ylhäältä runsaan armon vuotaa parannuksen virtoja kaikille 
niille, || jotka kunnioittavat sinua jumalallisen ajattelutavan ehtymättömänä purona. 

Kunnia… nyt. 

Jumalansynnyttäjä Neitsyt, kiiruhda anomaan puhtainta Poikaasi ja luomakunnan Pelastajaa, | 
jonka olet yliluonnollisesti synnyttänyt | ja vaivatta puhtaimmissa ja jumalalisissa käsissäsi 
kantanut, niiden puolesta, || jotka hurskaasti lakkaamatta kunnioittavat sinua. 
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Katismatroparit 2. psalmikatisman jälkeen: 

Oi pyhittäjä Porfyrios, | sinä osoittauduit nöyryyden, kärsivällisyyden ja rukouksen esikuvaksi | ja 
sait runsaan armon taivaasta. | Sen takia suot niille, jotka luoksesi turvaan kiiruhtavat, parannuksen ja 
sielun rauhan || kuin puro[n?], joka virtaa uskossa janoaville riemun vettä. 

Kunnia... nyt… 

Oi puhtain Valtiatar ja Äiti, | kaikkien pyhittäjien ilo, | pelasta sinua anovat kaikesta hädästä | ja 
kyltymättömän, kurjan vihollisen vaivasta || hurskaan Porfyrioksen, Poikasi aidon ystävän ja 
aikanamme loistaneen askeetin kautta.  

Katismatroparit polyeleon jälkeen: 

Täydellisesti valaisit uskovat sinussa asuneen puhtaan armon tulella, | oi hengenkantaja-askeetti, | 
jota ei pyhittänyt elinpaikka vaan elämäntapa  ennaltanäkemisen helmeksi, | erottelukyvyn lähteeksi ja 
selvänäköisyyden niityksi. | Siksi me pimeydessä olevat huudamme sinulle: || Iloitse, oi kolmesti 
autuas Porfyrios. 

Kunnia… nyt… 

Valaise jumalallisen Poikasi armon valolla pimentynyt sieluni, | oi puhdas Neitsyt Maria, 
toivottomien toivo, | ja hajota rajattomien rikkomuksieni sumu, | jotta löytäisin armon tuomion 
hetkellä ja || halulla huutaisin sinulle vaikenematta: iloitse, oi armoitettu! 

Antifoni, 4. säv. Monet himot minua (Sunnuntaivigilia, s. 303) 

Prokimeni, (4.säv.): Kallis on Herran silmissä | hänen hurskaansa kuolema.

Liitelauselma: Autuas se mies, joka Herraa pelkää.

Evankeliumi 

Psalmi 50  

6. säv.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. | Pyhittäjäsi, Porfyrioksen rukouksien tähden, | 
Armollinen, puhdista meidät | monista synneistämme. 

Nyt… 

Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, | armollinen… 

Armahda minua, Jumala | … 
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Stikiira, 6.säv. 

Askeettisesti eläen puhdistit itsesi, isä Porfyrios, | ja teit puhtaimmasta sielustasi jumalallisen 
Lohduttajan astian. | Herra, sydänten ja sisinten tuntija, asuttuaan sinussa | teki sinut arvolliseksi 
tuntemaan ennalta tulevaisuuden | ja näkemään selvästi sielujen sisimmät: | Rukoile siis, oi autuas, 
sinulle kunnian suonutta Herraa | antamaan meille järkkymättömän sisäisen ja ulkoisen rauhan || ja 
sieluillemme suuren armon. 

Kanoni 

 Jumalansynnyttäjän kanoni. Sitten alla oleva pyhittäjän kanoni: 

1. Veisu.

Troparit

Oi Lohduttaja, anna viisauden ja armon sanoja jotta voisin ylistää Porfyriosta, Euboian jälkeläistä 
ja Kausokaliviassa kilvoitellutta, ja jolle annettiin selvänäkemisen armo. 

Pyhittäjän lailla elit Athoksen erämaissa ollen iloisesti ja kunnioittavasti vanhuksille kuuliainen. 
Sinä otit sydämessäsi vastaan nöyryyden ja pääsit hengen armon syleilyyn. 

Kunnia… 

Sinä osoittauduit totisesti armon hyväntuoksuiseksi ruusuksi, joka levittää uskoville taivaan 
tuoksuja, sävyisyyttä, kaunattomuutta, rakkautta, nöyryyttä ja yksinkertaisuutta. 

Nyt… Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Neitsytäiti, sinä kirkastit synnytykselläsi maailman, hävitit synnin turmeluksen ja 
annoit taivaallisen armon. Sen tähden riemuiten me kaikki ylistämme sinua veisuin. 

3. veisu

Troparit

Sinä oi pyhittäjä, olit Lohduttajahengen temppeli ja hänen armonsa todistaja. Paransit sairaita ja 
ennustit tulevia sekä hääsit rukouksillasi pahoja henkiä. 

Oi kolmesti autuas pyhittäjä, kyynelvirroillasi ja kokoöisillä rukouksillasi sinä pesit pois 
hallitsijoiden rikkomukset sekä lahjoitit vaivatulle kansallemme tyyneyden. 

Oi autuain, sinä osoitit kärsivällisyytesi monien sairauksiesi kivuissa Jobin kaltaiseksi. Vaikka 
paransit muita, et koskaan anonut omien sairauksiesi parannusta.  

Jumalansynnyttäjälle 

Kaikkien Pelastaja ja turva tuli lapsukaisena lihaksi sinun puhtaista veristäsi, oi kaikkein puhtain, 
vapahti maailman ja julisti sinut taivaan kuningattareksi. 
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Katismatroparit 

Pyhittäjälle 

Oi pyhä isä, sinä osoittauduit Erämaakilvoittelijoiden huipuksi | ja maailmassa elävien askeettien 
koristukseksi | sekä totisesti enkelien kaltaiseksi ja armolahjojen aarreaitaksi. | Kun nyt seisot 
taivaassa Kristuksen edessä || rukoile meidän sielujemme puolesta. 

Kunnia… Nyt.  Jumalansynnyttäjän katismatropari 

Me syntiset ja uupuneet, | hartaasti rientäkäämme nyt Jumalansynnyttäjän luo | ja katuen 
langetkaamme hänen eteensä | huutaen sydämemme pohjasta: | ”Auta, oi Valtiatar, ja armahda 
meitä. | Älä viivy. | Me muutoin hukumme syntiemme paljouden tähden. | Älä käännytä 
palvelijoitasi tyhjin käsin luotasi, || sillä sinä olet ainoa toivomme.”  

4. veisu.

Troparit

Oi pyhittäjä, Malakasissa, jossa luostarisi sijaitsee, on tapahtunut lukemattomia sairauksien 
parantumisia. Ne julistavat sitä suurta ja jumalallista armolahjaa, jonka sait nöyrästi elämällä. 

Oi pyhittäjä, sinä osoittauduit himottomuuden huoneeksi ja puhtauden aarteeksi. Sen tähden sinä 
Jumalan tuntemisen kokemuksen opettamana sait kokea jumalallisia ilmestyksiä sekä nousit 
taivaisiin. 

Luomaton valo peitti kunnioitettavan pääsi ja soi sinulle, oi autuas, auringonvaloa kirkkaamman 
loisteen sekä teki sinusta Jumalan opettaman teologin ja antoi sinulle selvänäkemisen ja ennalta 
näkemisen lahjat. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi neitsytäiti, aviota tuntematon Jumalan morsian, me ylistämme sinua jumalallisen armon 
lähteenä, taljana, jolle laskeutui jumalallinen kaste, jumalallisen mannan astiana, taivaallisen 
tuoksuöljyn alabasteripullona sekä armon virtana.  

5. veisu

Troparit

Pyhittäjä Porfyrios, vapauta meidät vaaroista ja paranna taudeista sekä anna jumalallinen siunauksesi, 
jotta pyhittyisimme sekä kaikki löytäisimme taivaissa päästön rikkomuksista, paratiisin nautinnon. 

Oi pyhittäjä, sinä osoittauduit kirkkaan juuren kasvattamaksi Euboian pojaksi sekä kukoistavaksi 
kukaksi. Sinut annettiin lapsuudesta alkaen Vapahtajalle ja osoittauduit askeettien loisteeksi, 
vanhusten kerskaukseksi ja enkelten kanssa puhujaksi. 

Oi ihmeellisin isä, enkelit ihmettelivät sinua, kun kuljeskelit taivaan pihoilla ja vielä olit 
pukeutunut lihan vaatteeseen, näit uusia näkyjä sekä kuulit ihmisille lähestymättömiä, 
sanomattomia asioita. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhtain, Sana tuli ihmisten luokse ja otti lihan sinun veristäsi sekä hävitti kuoleman turmeluksen 
ja antoi meille elämän sekä osoitti meidät jumalallisen valtakunnan perillisiksi.  

6. veisu

Troparit

Oi pyhä isä, sinä rakastit koko sielustasi kaikkien Vapahtajaa ja palvelit häntä armon voimalla, 
nöyryydessä ja yksinkertaisuudessa. 

Oi pyhittäjä, sinä näit selvänäkemisen ja ennalta näkemisen armolahjasi kautta sanomattomia 
asioita sekä kerroit ennalta hyödyllisiä asioita ja tuit Kristuksen avulla kaikkia, jotka tulivat 
luoksesi. 

Oi isä, ano Vapahtajaa, Kristusta, meidän Jumalaamme, pelastamaan kaikki sinua rakastava sekä 
pelasta luostarisi vihollisen ansoilta. 

Jumalansynnyttäjälle 

Valtiatar, katso, me sinun palvelijasi anomme sinua ja huokailemme surujen ja kipujen vallassa: oi 
puhdas, anna vapautus tuskista ja kärsimyksistä Porfyrioksen rukouksien tähden. 

Kontakki 

Ylistäkäämme viisauden opettajana häntä, | joka nöyryyden, kuuliaisuuden ja rakkauden hyasintilla 
ja purppuralla| koristi sielunsa puvun ja näyttäytyi jumalallisen Hengen armolahjojen sinettinä, || ja 
huutakaamme hänelle: Iloitse, isä Porfyrios. (Kuoro toistaa: Iloitse, isä Porfyrios.) 

Iikossi 

Oi autuain Porfyrios, | sinä osoittauduit Jumalan ihmisiin kohdistuvan rakkauden sanansaattajaksi. | 
Sinusta tuli munkkien kaunistus ja pappien puhdas koristus, | kun palvelit maailmaa, joka huutaa 
sinulle näin: 
Iloitse, orpojen ja muukalaisten isä,  
Iloitse, totisten paimenten tähti, 
Iloitse, maailmassa elävien pyhien koristus, 
Iloitse, kaikkien pyhittäjien riemu, 
Iloitse, salaisen paratiisin hyväntuoksuinen kukka,  
Iloitse, hengellisen taivaan pyhä valo, 
Iloitse, sillä sinusta on tullut sairauksien parantaja, 
Iloitse, sillä sinä osoittauduit oppien rakastajaksi, 
Iloitse, Jumalan salaisuuksiin vihkiytynyt, 
Iloitse sinä, jonka kautta usko saa perustan, 
Iloitse, kirkon kirkas soihtu,  
Iloitse, salaisuuksien taivaallinen ilo. 
Iloitse, isä Porfyrios! 
(Kuoro toistaa: Iloitse, isä Porfyrios.) 
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Synaksario 

Ensin Minean synaksario, sitten tämä: 

Samana päivänä pyhittäjän ja jumalankantajaisämme Porfyrios Kausokalivialaisen, selvänäkijän ja 
ihmeidentekijän muisto. 

Säkeitä

Oi Porfyrios, sinä jäljittelit majassa-asujaa ja riensit Athokselle elämään kilvoituksessa. 

Toisena Porfyrios vaihtoi maallisen elämän paratiisiin. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, oi Kristus Jumala, armahda ja pelasta meidät. Aamen. 

7. veisu

Troparit

Voi, kuka osaisi veisata sinun kamppailullesi ja ihmeelliselle kilvoituksellesi! Sinä alistit lihasi 
paastolle ja äärimmäiselle askeesille, oi suuri pyhittäjäisä, sekä öin ja päivin vaalit sydämessäsi 
Herran rukousta. 

Oi pyhittäjä, sinä osoittauduit Jumalan edessä parantumattomien sairauksien sekä sielun himojen 
parantajaksi. Sinä suot parannuksiasi etäisyyden takaakin siunauksillasi, kun kerrot 
selvänäkemisesi kautta täydellisen diagnoosin. 

Sydämesi haavoittui Kristuksen rakkaudesta ja Hengen armosta. Sen tähden sinä, oi viisas, lähdit 
Athoksen erämaahan, jotta olisit Hänen kanssaan öin ja päivin rukoillen sekä nöyryydessä eläen, 
oi kolmesti autuas. 

Jumalansynnyttäjälle 

Oi kaikkein puhtain, sinä otit kohtuusi vastaan korkeimman Jumalan, Sanan, sekä synnytit 
ihmiskunnalle turmeluksetta Vapahtajan. Sen tähden me kaikki arvollisesti ylistämme sinua 
autuaaksi ja kumarramme sinua, oi Valtiatar. 

8. veisu

Troparit

Kun sinulla oli sielusi silmä taivaaseen suunnattuna, sinä otit vastaan tulevan valtakunnan. Oi isä, 
pitäin kaikkia maallisia asioita turhamaisina sinä kiiruhdit Vapahtajan luo ja kilvoittelit tullaksesi 
osalliseksi hänen jumalallisesta rakkaudesta ja antaaksesi hänen rakkautensa kuluttaa sinut. 

Oi pyhittäjä, sinä osoittauduit vanhusten vanhukseksi, tuhansien hengelliseksi isäksi ja 
neuvonantajaksi, Hengen asuinpaikaksi, armon astiaksi sekä ihmeiden lähteeksi, joka virtaa 
parannuksia. Sinä paljastit ihmisille salaisuuksia sekä hämmästytit selvänäkemiselläsi kaikki. 
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Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 

Oi viisas, kun sinä olit puhdistunut askeesin ja nöyryyden kautta jumalalliseen pimeyteen 
astuttuasi,  sinä otit vastaan loisteen sekä hohdit kirkkaasti. Sinä näit asioita, jotka ovat ihmisille 
sanomattomia ja vieraita sekä pääsit loppuun jumalallisen muutoksen koettuasi. Sen tähden me 
ihmeissämme veisaamme sinulle, oi kaikkein autuain. 

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 

Oi Jumalansynnyttäjä, sinä riemastutit maailman neitsyytesi mirhalla tuoksuttuasi sekä 
synnytettyäsi sulotuoksuisen ruusun, Herran, sinä valtasit koko maanpiirin hyvällä tuoksulla.  
Sen tähden me kaikki iloiten veisaamme sinulle, oi tytär, ja anomme esirukouksiasi.  

9. veisu

Troparit

Loistit tähden lailla ja valaisit kaikki pyhyydellä sekä ihmeittesi kautta saatoit totisesti kirkon 
kunniaan. Oi pyhittäjä, luostarisi sinä osoitit selvästi uudeksi armon Siiloaksi, altaaksi, joka 
parantaa sairauksia. 

Oi Porfyrios, puheesi ovat riemuisa keidas ja armon puutarha, sillä ne ilahduttavat uskovia ja 
kohottavat jumalallisiin olotiloihin. Ne hävittävät ahdistuneen masennuksen ja suovat rohkeutta, 
voimaa kilvoituksissa ja voittoja. 

Oi Porfyrios, me sinun pyhää muistoasi veisaten ylistävät anomme sinua antamaan Vapahtajalle 
kantamiesi pyhien anomusten kautta kaikille rauha, katumus ja osallisuus paratiisista. Pyhittäjä, 
suo myös siunaus, pyhän armon virta. 

Jumalansynnyttäjälle

Oi puhdas neitsyt, Jumalan morsian, me kaikki kannamme sinulle veisuja, sillä sinä teit meidät 
arvollisiksi kunnioittamaan Poikasi jumalisen palvelijan muistoa. Oi kaikkein tahattomin, hän 
riemuitsee enkelten kanssa ja veisaa lakkaamatta Kristukselle, meidän Jumalallemme. 

Eksapostilariot 

Sinä rakastit nöyryyttä ja harjoitit kuuliaisuutta. | Sen tähden, oi autuain, sinä täytyit Lohduttajan 
armolahjoilla. | Oi pyhittäjä, Sinusta tuli sairastaville ja apuasi anoville monien ihmeiden ja 
parannusten lähde. || Sen tähden ylistämme sinua, oi isä. 

Oi Neitsyt, Kristuksen äiti, | armahda Porfyrioksen, Herran uskollisen palvelijan rukousten kautta 
niitä, jotka sinua kunnioittavat. | Me anomme sinua, oi Neitsyt: | Suojele kansaamme vaaroilta ja 
kauheuksilta || sekä suo kaikille katumus ja rauha. 

Kiitosstikiirat, 8. sävelmä: 

Porfyrios, sinä valistit hyveiden kirkkaudella sekä tapojesi liekillä | kristikansan hiljattain niin 
kuin loistava tähtönen. | Anomme siksi muistoasi viettäen: | hajota jumalankieltämisen pimeys. | 
Rukoile Jumalaa, että meille loistaisi kirkkaasti || Hänen tuntemisensa pelastava aamunkoi. 
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Isä, sinä tiesit ennalta tulevat asiatkin | sekä sielujen sisimmät näit myös päivänselvästi 
armolahjojen täyttämänä. | Olit kuin Herran valittu astia, oi Porfyrios, | siksi kunnioitamme 
sinua huutaen: | Täytä meidät, luoksesi rientävät, armon runsaudella || ja kaikki paranna. 

Outo ihme: | sinä kukistit röyhkeyden Beliarin miehen lailla, | kun lapsena Athoksella asustit ja 
sait Herralta seppeleet. | Oi isä, enkeleitäkin muistutit, kun vanhuksiasi viisaasti tottelit. | 
Jumalaa rakastit, pyhittäjäisä Porfyrios, || ja kuin hengen purppuran sait armolahjoja. 

Outo ihme: | sinä selvästi näet myös salaisuudet | sekä tulevat asiat, ihmisiltä kätketyt, | niin 
kuin Jumalan profeetta. | Hämmästytit suurilla ihmeillä ja pahain henkien juonet myös hajotit. | 
Sairaudet paransit sekä tulit sairasten turvaksi ja rampojen tueksi, || oi Herran armoittama.  

Kunnia… 8. säv. 

Jumalankantajapyhittäjien kokous | loistavasti otti sinut vastaan taivaallisiin huoneisiin, | oi 
pyhittynyt isämme Porfyrios: | hurskaiden joukot lauloivat veisuja sinun lähdöllesi tästä 
maailmasta | Jumalan pystyttämänä todellisen pyhyyden pylväänä ja lausuivat: | sinä, joka 
osoitit nöyryyden esimerkin, | rukoile armollista Jumalaa, || että hän puhtaasti sallisi 
jumalallisen armon kasteen sataa meille taivaista. 

Nyt… 

Valtiatar, ota vastaan palvelijaisi anomukset || ja päästä meidät kaikesta murheesta ja 
ahdistuksesta. 

Suuri ylistysveisu ja päätös 
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