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Ἀπολυτίκιον ἁγίου Πορφυρίου
῏Ηχος γ΄. Θείας πίστεως.

Σ κεῦος χάριτος τοῦ Παρακλήτου* σὲ ἀνέ-δειξεν* ἡ τῆς Τριάδος* χαριτόβρυτος,Πάτερ, ἐπίνευσις∙* σὺ γὰρ αὐξήσας συντόνωςτὸ χάρισμα* ὡς φωτοφόρος ἐν κόσμῳ διέ-λαμψας∙* ὅθεν πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ,Πορφύριε,* δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 
Κοντάκιον

῏Ηχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.

Τ ὸν ἐν ἐσχάτοις τοῖς καιροῖς ἐνθέως ζή-σαντα* καὶ ἐμπλησθέντα χαρισμάτωνθείου Πνεύματος,* ἀνυμνήσωμεν Πορφύριονἐπαξίως,* ὅτι μέγας παρακλήτωρ ἀναδέδει-κται* καὶ ζωὴν ἡμῖν παρέχει ἀκεσώδυνον∙*πρὸς ὃν κράζομεν∙ χαίροις, Πάτερ παγκόσμιε. 
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Μεγαλυνάριον

Χ αίροις, τῶν θαυμάτων ὁ ποταμὸς* καὶτῶν μοναζόντων* ὁ διδάσκαλος ὁ σε-πτός,* μετανοίας κῆ ρυξ,* χαρᾶς τε ἀϊ δίου,* ὦοὐρανοπολῖτα* θεῖε Πορφύριε. 
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ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ
Εἰς τὸν ὅσιον καὶ θεοφόρον Πατέρα ἡμῶν 

Πορφύριον τὸν Καυσοκαλυβίτην 

Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως, ἀρχόμεθα τοῦ ΡΜΒ΄ (142) ψαλμοῦ.
Κ ύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου,ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳσου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου.*Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλουσου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶςζῶν.* Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήνμου∙ ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου.* Ἐ -κάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνοςκαὶ ἠκηδίασεν ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶἐταράχθη ἡ καρδία μου.* Ἐμνήσθην ἡμερῶνἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου,
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ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων.* Διε-πέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου∙ ἡ ψυχή μουὡς γῆ ἄνυδρός σοι.* Ταχὺ εἰσάκουσόν μου,Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου.* Μὴ ἀποστρέ -ψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθή-σομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον.* Ἀ -κου  στὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου,ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπι σα.* Γνώρισόν μοι, Κύριε,ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴνψυχήν μου.* Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου,Κύ ριε, πρὸς σὲ κατέφυγον∙ δίδαξόν με τοῦποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.*Τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγή σει με ἐν γῇεὐθείᾳ∙ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζή-σεις με.* Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκθλίψεως τὴν ψυχήν μου καὶ ἐν τῷ ἐλέει σουἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου.* Καὶ ἀπο-λεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου,ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι.
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Καὶ εὐθὺς τὸ Θεὸς Κύριος ὑπὸ τῶν χορῶν ἐξ ὑπαμοιβῆς μετὰ τῶν οἰκείων στίχων, ὡς ἀκολούθως:Ἦχος δ΄ Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογη-μένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.Στίχ. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίω καὶ ἐπικα-
λεῖσθε τὸ ὄνομα τὸ ἅ γιον αὐτοῦ.Στίχ. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με καὶ τῷ
ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.Στίχ. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστι
θαυμαστὴ ἐν ὀ φθαλ μοῖς ἡμῶν.

Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Ἐ κ τῆς Εὐβοίας ὡς ἀστὴρ ἀνατείλας* καὶἐν Ἁγίῳ Ὄρει καταβιώσας,* τῶν μονα -στῶν διήνυσας τὸν βίον καρτε ρῶς,* ὅσιεΠορφύριε,* καὶ ἐδείχθης ἀκρότης* μοναστῶνκαὶ σύσκηνος* ἀσωμάτων Ἀγγέλων∙* διό σοιχάριν ἔδωκε Χριστὸς* τοῦ καθορᾶν ἀποκρύ-φων μυστήρια. 23



Δόξα. Ὅμοιον.

Κ ατατρυχόμενοι παθῶν ὀλεθρίων* καὶπολυτρόπων πειρασμῶν ταῖς ἐφόδοις,*ὑπὸ τὴν σὴν προστρέχομεν ἀντίληψιν θερ -μῶς,* κράζοντες· βοήθειαν,* ὦ Πορφύριε, δί -δου* πᾶσι τοῖς τιμῶσί σε καὶ πιστῶς ἐκ βοῶ -σιν·* ἐκ τῶν κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς,* τοὺςκεκτημένους προστάτην σε ἔνθεον.
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Ο ὐ σιωπήσομέν ποτε, Θεοτόκε,* τὰς δυ-ναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι∙* εἰμὴγὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα,* τίς ἡμᾶς ἐῤ -ῥύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων;* Τίς δὲ διε-φύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους;* Οὐκ ἀποστῶ- μεν, Δέσποινα, ἐκ σοῦ∙* σοὺς γὰρ δούλουςσώζεις ἀεὶ* ἐκ παντοίων δεινῶν.Εἶτα∙ ὁ Ν΄ (50) Ψαλμός.
Ἐ λέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεόςσου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶνσου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.* Ἐπὶ πλεῖον
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πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆςἁμαρτίας μου καθάρισόν με.* Ὅτι τὴν ἀνο-μίαν μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐν -ώπιόν μού ἐστι διὰ παντός.* Σοὶ μόνῳ ἥ μαρ-τον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα∙ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νι-κήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.* Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνο-μίαις συνελήφθην καὶ ἐν ἁ μαρτίαις ἐκίσσησέμε ἡ μήτηρ μου.* Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠ γά πη -σας∙ τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σουἐδήλωσάς μοι.* Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ κα-θαρισθήσομαι∙ πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόναλευ κανθήσομαι.* Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλία σινκαὶ εὐφροσύνην∙ ἀγαλλιάσονται ὀστέα τετα-πεινωμένα.* Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σουἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίαςμου ἐξάλειψον.* Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐνἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐντοῖς ἐγκάτοις μου.* Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦπροσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιονμὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ.* Ἀπόδος μοι τὴν ἀ -γαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι25



ἡγεμονικῷ στήριξόν με.* Διδάξω ἀνόμουςτὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέ-ψουσι.* Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸςτῆς σωτηρίας μου∙ ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσάμου τὴν δικαιοσύνην σου.* Κύριε, τὰ χείλημου ἀνοίξεις καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴναἴνεσίν σου.* Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκαἄν∙ ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.* Θυσίατῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον∙ καρδίανσυντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸςοὐκ ἐξουδενώσει.* Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇεὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰτείχη Ἱερουσαλήμ.* Τότε εὐδοκήσεις θυσίανδικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα.*Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μό-σχους.
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Εἶτα ψάλλομεν τὸν Κανόνα, οὗ ἡ ἀκροστιχίς:Σῌ ΧΑΡΙΤΙ ΠΡΟΣΦΕΥΓΩ Ο ΤΑΛΑΣ ΜΕΤΑΝΟΙᾼ. Ε
ᾨδὴ α´. Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. 

Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σ ὴν χάριν αἰτοῦμαι πανευλαβῶς,* Πορφύ-ριε μάκαρ,* ὡς μεσίτην πρὸς τὸν Θεόν∙*ἱκέτευσον, Πάτερ, ὅπως τάχος* καθαρωτάτουνοὸς τύχω γνώσεως. 
Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἠι
δέσθην ὁ τάλας τῇ ῥυπαρᾷ,* γεώδειφροντίδι,* ἀ γνο ή σας τὸ τῆς ψυχῆς*λαμπρότατον κάλλος∙ διό, Πά τερ,* ἐκ τῆςφθορᾶς πρὸ τοῦ τέλους με λύτρωσαι. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

27



Χ αράν τε καὶ θείαν καταλλαγὴν* παρέχει,παμμάκαρ,* παρουσία ἡ ἐμφανὴς* μορ -φῆς σου τῆς θείας τοῖς σοῖς δούλοις,* τοῖς με -τὰ πόθου εἰς σὲ καταφεύγουσι. 
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἁ γνείας δοχεῖον τοῦ Ποιητοῦ,* ἁγνοὺς ἡ -μᾶς τήρει* ταῖς λιταῖς σου πρὸς τὸνΘε όν,* Πανάμωμε, σὺν τῷ Πορφυρίῳ* ὑπὲρἡ μῶν τὸν Θεὸν ἱκετεύσατε. 
ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος.

Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ῥ ῦσαι πάντας κινδύνων* τοὺς εὐλαβῶς,Ὅσιε,* τῇ σῇ καταφεύγοντας σκέπῃ* καὶμεσιτείᾳ σου,* τῶν δὲ ἀγώνων σου* τοὺς κό-πους νῦν ἀνυμνοῦντας,* μιμητὰς ἀνάδειξον*τῆς πολιτείας σου.
Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἰ ατρὸν ἀσθενούντων* καὶ βοηθὸν μέγι-στον,* καταπονουμένων τὰ πλήθη* πάντα28



σε εὕρομεν∙* διὸ νῦν πάρε σο* καὶ τὰς ἡμᾶςτυραννούσας* συστροφὰς τοῦ δαίμονος* τα -χὺ διάλυσον. 
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Τ ῆς χαρᾶς τοῦ Κυρίου* ὡς μετασχών, Ὅ -σιε,* τὴν ψευδῆ χαρὰν τὴν τοῦ κόσμου*σὺ κατεφρόνησας∙* διὸ χαρᾶς ἀληθοῦς* ἐνοὐρανοῖς ἀπολαύεις* καὶ ἡμῖν τὰ κρείττονα*παρέχεις πάντοτε. 
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἰ ατῆρα νοσούντων,* ἁμαρτωλῶν σώτει -ρα,*σκέπην τε χα ρὰν καὶ εἰρήνην,* Θεο-χαρίτωτε,* πάντες σε ἔγνωμεν∙* διὸ καὶ νῦνἐκ κινδύνων* σπεῦσον, ἡμᾶς λύτρωσαι* τῇμεσιτείᾳ σου. 
Δ ιάσωσον,* πάτερ Πορφύριε, ἐκ κινδύ-νων* καὶ πειρα σμῶν ἀδοκήτων καὶ θλί-ψεων,* τοὺς ἐκζητοῦντας* σὴν ἄμεσον προ -στασίαν.

29



Ἐ πίβλεψον* ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Θεο-τόκε,* ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώμα-τος κάκωσιν* καὶ ἴασαι* τῆς ψυχῆς μου τὸἄλγος.Αἴτησις ὑπὸ τοῦ Ἱερέως καὶ τὸ Κάθισμα. 
Ἦχος β΄. Πρεσβεία θερμή.

Π ροστάτης θερμὸς* καὶ φύλαξ πανάρι-στος* ὑπάρχεις, σοφέ,* καὶ φάρος ἀκα-τάσβεστος,* Πορφύριε ὅσιε,* τῆς εὐσεβείαςἀγλάϊσμα·* διὸ ἡμεῖς ἐκ βάθους τῆς ψυχῆς*σοὶ μελῳδοῦμεν τὴν θείαν παράκλησιν.
ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα Κύριε.

Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Π οδηγόν σε κεκτήμεθα,* τὸν ἁγιωνύμῳὌρει ἀσκήσαν τα,* ἔνθα θείαν χάριν ἔ -λαβες* τοῦ ὁρᾶν τὰ μέλλον τα, Πορφύριε. 
Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ῥ ωμαλέαις ἀσκήσεσι,* Πνεύματι Ἁγίῳ, μά -καρ, ἐκέρδησας* ἀποῤῥήτων γνῶσιν ἅ -πασαν* καὶ ἐτάζεις πάντων τὰ νοήματα. 30



Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Ὅ λως ὅλον ἐζήλωσας* τὸν Θεὸν τῶν ὅ -λων, μάκαρ Πορφύριε,* καὶ ἀγάπην ὅ -λην ἔσχηκας* ἐν τῇ σῇ καρδίᾳ, πολυύμνητε. 
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Σ υμπαθείᾳ σου λύτρωσαι* νόσων καὶ κιν-δύνων καὶ πά σης θλίψεως,* μολυσμά-των καὶ κακώσεων,* τοὺς σοὺς δούλους,Μῆτερ, κινδυνεύοντας. 
ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς.

Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Φ ώτισον ἡμᾶς* τῷ φωτὶ τῆς θείας γνώ-σεως,* ὡς τοῦ θείου νῦν μετέχων φω-τισμοῦ* καὶ μεσίτης πρὸς Θεὸν ὑπάρχων,Ὅσιε. 
Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ε ὔχου καὶ ἡμῖν* ἐν εἰρήνῃ ζῆν, πανεύφη -με,* καὶ ἀγάπης οὐρανίου γλυκασμῷ*καὶ καλῇ ὑπακοῇ, ἣν σὺ ἐβίωσας. 31



Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Ὕ ψωσον ἡμᾶς* καὶ παντοίων ῥύου πτώ-σεων,* ἀδοκήτων παλαισμάτων τοῦ ἐ -χθροῦ,* τοὺς τιμῶντάς σου τὴν μνήμην, πά-τερ Ὅσιε. 
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Γ άνυται, ἁγνή,* ἐπὶ σοί, Παρθένε ἄχραν -τε,* καὶ Ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων ἡ πλη-θύς,* ὡς τεκούσῃ τὸν Χριστὸν καὶ λυτρωτὴνἡμῶν.
ᾨδὴ στ΄. Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ.

Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ὡ ς ἄνθος θεοπρεπὲς* καὶ πανευῶδες ἐ ξ -ήνθησας* λει μῶνι τῷ νοητῷ* ἐν ἐ σχά -τοις ἔτεσι,* Πορφύριε ἔνδο ξε·* ὅθεν ἀρετῶνσου* εὐωδίας ἀπολαύομεν.
Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὁ λόκληρον τῷ Θεῷ* τὴν σὴν καρδίανπροσέφερες,* Πορφύριε θαυμαστέ∙* διὸ32



φωτιζόμενος* ταῖς θείαις ἐλλάμψεσι,* κα-ταυγάζεις πάντων* ὀρθοδόξων τὰ συστήμα -τα.  
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Τ ὸ ὅπλον τὸ τοῦ Σταυροῦ* ἀναλαβὼν πά -σας ᾔσχυνας* τὰς φάλαγγας τοῦ ἐ -χθροῦ∙* διὸ καὶ πρὸς Κύριον* ἐνθέοις πρε-σβείαις σου* πάταξον, θεόφρον,* καθ᾿ ἡ μῶνἐχθρῶν στρατεύματα. 
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἁ πάσας τὰς ἐντολὰς* ἠθέτησα ὁ ταλαί-πωρος* καὶ ἔρ γοις φθοροποιοῖς* ἑαυτὸνἠνάλωσα∙* διὸ καὶ αἰτοῦμαί σου* ἐκ κακίαςβάθους,* Θεοτόκε, μὲ ἀνάγαγε. 
Δ ιάσωσον,* πάτερ Πορφύριε, ἐκ κινδύ-νων* καὶ πειρα σμῶν ἀδοκήτων καὶ θλί-ψεων* τοὺς ἐκζητοῦντας* σὴν ἄμεσον προ -στασίαν.
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Ἄ χραντε,* ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερ-μηνεύτως* ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τε-κοῦσα, δυσώπησον,* ὡς ἔ χου σα μητρικὴνπαρρησίαν.Δέησις ὑπὸ τοῦ ἱερέως, καθ᾿ ἣν μνημονεύον-ται τὰ ὀνόματα τῶν τελούντων τὴν ἱερὰνΠαράκλησιν. Μετὰ δὲ τὴν ἐκφώνησιν· Ὅτιἐλεήμων…Κοντάκιον. Ἦχος β΄. Τοῖς τῶν αἱμάτων σου.

Σ ημειοφόρε παμμάκαρ Πορφύριε,* ἐπὶ τῆςγῆς βιοτεύσας ὡς ἄσαρκος,* ἐν οὐρανῷμεγάλως δεδόξασαι∙* διὸ Χρι στὸν παῤῥησίᾳἱκέτευε* σωθῆναι ἡμᾶς τοὺς ὑμνοῦντάς σε. 
Εἶτα τὸ Προκείμενον. Ἦχος δ΄.Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίουαὐτοῦ. (γ΄ )Στίχ. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῆ αὐτοῦ ἐθαυμά-

στωσεν ὁ Κύριος.
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Εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον (11, 27-30).
Ε ἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς∙πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ Πατρόςμου∙ καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν Υἱόν, εἰ μὴὁ Πατήρ∙ οὐδὲ τὸν Πατέρα τις ἐπιγινώσκει, εἰμὴ ὁ Υἱός, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ Υἱὸς ἀποκα-λύψαι. Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντεςκαὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.Ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ μάθετεἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾶός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρ-δίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖςὑμῶν· ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορ-τίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.Ἦχος β΄. Δόξα.Ταῖς τοῦ σοῦ Ὁσίου πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.Καὶ νῦν.Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.
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Προσόμοιον.
Ἦχος πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι.Στίχ. Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέ -

γα ἔλεός Σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν
Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.

Ὅ σιε Πορφύριε,* τῆς νηπτικῆς ἐργασίας*ἀκριβῆ διδάσκαλον,* μοναχῶν ὑπό-δειγμα σὲ γινώσκομεν∙* ἀρε τῆς πρόβολον,*ἱερέων μύστην,* ὀρφανῶν τὸ παραμύθιον,*πάντων ἀντίληψιν καὶ ἁμαρτανόντων ἀν όρ -θωσιν,* εἰρήνην τὸν παρέχοντα* καὶ τῆςχαρμολύπης ἐκφάντορα·* ὅθεν σοι βοῶμεν∙*μὴ παύσῃ πρὸς τὸν εὔσπλαγχνον Θεὸν* πρε-σβεύειν ὑπὲρ τῶν δούλων σου,* τῶν παρα-καλούντων σε. 
Εἶτα ἐκφωνεῖται ὑπὸ τοῦ Ἱερέως ἡ λιτανευ-τικὴ ἱκεσία: Σῶ σον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου...·μεθ᾿ ἣν ἀποπληροῦται ὁ Κανών.
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ᾨδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας.

Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Λ ύσιν δίδου πταισμάτων* τοῖς προστρέ-χουσι πίστει* τῇ ἀντιλήψει σου,* Πορ-φύριε παμμάκαρ,* πρεσβεύων τῷ Κυρίῳ,* ἵναἵλεως γένηται* ἐν ὥρᾳ τῇ φοβερᾷ* τῆς μι-σθαποδοσίας.
Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀ ρετῶν μέγαν πλοῦτον* ἐθησαύρισας,Πάτερ,* ἐν τῇ καρδίᾳ σου·* διὸ καὶ ἀνε-δείχθης* θερμότατος μεσίτης* τοῖς πιστῶςσοι κραυγάζουσι∙* μὴ ἐπιλάθου ἡμῶν,* Πορ-φύριε, εὐχαῖς σου. 
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Σ κέπε, φρούρει σοὺς δούλους,* τοὺς θερ -μῶς ἐκζητοῦν τας* Θεοῦ τὸ θέλημα,*πλουτίζων ἀενάως* ταῖς θείαις φωταυγεί-αις* τὰς ψυχὰς αὐτῶν, Ὅσιε,* ἵνα αἰνῶσιΧρι  στὸν* ἀεὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.
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Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Μ ητροπάρθενε Κόρη,* καταφύγιον πάν-των* τῶν ἐν στενώσεσιν,* ἐκ θλίψε -ων παντοίων* καὶ νόσων ψυχοφθόρων* τῶνφθονούντων με λύτρωσαι,* ἵνα ὑμνῶ σε ἀεί,*τὴν Κεχαριτωμένην. 
ᾨδὴ η΄. Τὸν Βασιλέα.

Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἔ νθεον βίον,* ξενοφανῆ διὰ κόσμον,* δια-νύσας ἐν Καυσοκαλυβίοις,* πάντων ὑπερ -όπτης* τῶν γεηρῶν ἐγένου.
Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τ άχυνον, Πάτερ,* τῆς ζοφερᾶς ἀλογίας*καὶ παθῶν τῶν τυραννούντων με σῶ -σον,* πάσης δ᾽ ἀλγηδόνος* θεράπευσόν μετάχει.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Ἀ φρόνως, Πάτερ,* ἐν ἀσωτείᾳ τὸν βίον*ἐδαπάνησα ἐν πλείσταις ἁμαρτίαις·* ὅ -θεν ἐκ τοῦ σκότους* φθορᾶς ἀ ν άγαγέ με. 38



Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ν έκρωσιν θείαν* ἐκ τῶν παθῶν μοι πα-ράσχου,* ἡ Θεὸν καὶ Σωτῆρα τεκοῦσα·*ὃν νῦν ἐκδυσώπει* ὁμοῦ σὺν Πορφυρίῳ. 
ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον.

Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὁ μόνοιαν παράσχου* τοῖς προσπίπτουσίσοι,* ἐν ἀληθεῖ μετανοίᾳ, Πορφύριε,*εἰρηνοφόρον παρέχων* βί ον σωτήριον.
Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἰ άτρευσον τὰ πάθη* τὰ τῆς διανοίας,* δι᾿ἐμπαθῶν λογι σμῶν τυραννούντων με,*ἵνα ὁδὸν ἀπαθείας* πόθῳ πορεύσωμαι.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Ἀ γῶσί τε καὶ πόνοις* ἤγαγες εἰς πέρας*τὴν τῆς ἀσκήσεως τρίβον, Πορφύριε·*διὸ τὴν ἄνωθεν χάριν* πλουσίως εἵλκυσας. 
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. Ἀμήν.39



Ε ὐλόγησον, Παρθένε,* πάντων τὰς καρ-δίας* τῶν ἐπὶ σὲ ἐλπιζόντων, Πανύμνη -τε,* καὶ λογισμοὺς γλυκυτάτους* ἡμῖν ἐνστά -λαξον. Μεγαλυνάρια.
Ἄ ξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς* μακαρίζειν σετὴν Θεοτόκον,* τὴν ἀειμακάριστον καὶπαναμώμητον* καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.*Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ* καὶ ἐνδοξο-τέραν* ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ,* τὴν ἀδια-φθόρως* Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν,* τὴν ὄντωςΘεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.
Χ αίροις, τῶν θαυμάτων ὁ ποταμὸς* καὶτῶν μοναζόντων* ὁ διδάσκαλος ὁ σε-πτός,* μετανοίας κῆρυξ,* χα ρᾶς τε ἀϊδίου,*ὦ οὐρανοπολῖτα* θεῖε Πορφύριε. 
Χ αίροις, τῶν ὁσίων ἡ καλλονὴ* καὶ τῶνἐν ἀνάγκαις* ἡ γλυκεῖα καταφυγή,* χαί-ροις, τῆς Τριάδος* ὁ θεῖος ὑποφήτης* καὶγνήσιος θεράπων* τῆς Θεομήτορος.
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Χ αίροις, τῶν ἀῤῥήτων ὁ ἑρμηνεὺς* καὶτῶν ἀ ποῤ ῥήτων* τῆς Τριάδος ὁ παρο-χεύς,* χαίροις, ὁ τῷ βάθει* σοφίας ἐμβατεύ -ων,* μυσταγωγέ, Πορφύριε,* θείας χάριτος. 
Π ρέσβευε, δεόμεθα ἐκτενῶς,* Πορφύριεμάκαρ,* ὑπὲρ πάντων τῶν εὐλαβῶς*καὶ ἐν κατανύξει* θερμῶς ἐπιζητούντων*τὴν σὴν παρηγορίαν* καὶ θεῖον ἔλεος. 
Χ αίροις, ἱερέων τύπος λαμπρὸς* καὶ τῶνἐν ἀσκήσει* ἀκριβέστατος ὁδηγός,* χαί-ροις, τῶν Ὁσίων* ἡ δόξα καὶ τὸ κλέος,* Πορ-φύριε παμμάκαρ,* ἡμῶν ὑπόδειγμα.
Τ ύφλωσις πηλίνων σου ὀφθαλμῶν,* μά -καρ, ἐμποδίσαι* τῆς καρδίας τὸν φωτι -σμὸν* οὐκ ἴσχυσε, Πάτερ·* καὶ γὰρ τοῦ Παρα -κλήτου* ἀκτίστου παρουσία* φωτός σε ἔπλη -σε. 
Δ ός μοι, Πάτερ, δέομαι ἐκ τοῦ σοῦ* φέγ-γους ἀπαθείας,* ὅπερ ἔλαβες ἐκ Θεοῦ,*τὴν μεμολυσμένην,* ἀκάθαρτον ψυχήν μου*πυρὶ τῆς μετανοίας* καινήν μοι ποίησον.* 41



Ἀ νυμνολογοῦμέν σου τὰς σεπτὰς* ἀρε-τάς, παμμάκαρ,* τὴν διάκρισιν τὴν πολ-λήν,* τὴν ὑπακοήν τε,* ἁπλότητα τὴν θεί -αν,* ἀγάπην τὴν πρὸς πάντας* τὴν ἀπροσμέ-τρητον. 
Π ᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί,* Πρό-δρομε Κυρίου,* Ἀποστόλων ἡ δωδε-κάς,* οἱ Ἅγιοι πάντες,* μετὰ τῆς Θεοτόκου,*ποιήσατε πρεσβείαν* εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.Τὸ Τρισάγιον.Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.

Σ κεῦος χάριτος* τοῦ Παρακλήτου* σὲ ἀνέ-δειξεν* ἡ τῆς Τριάδος* χαριτόβρυτος,Πάτερ, ἐπίνευσις·* σὺ γὰρ αὐ ξήσας συντόνωςτὸ χάρισμα,* ὡς φωτοφόρος ἐν κόσμῳ διέ-λαμψας·* ὅθεν πρέσβευε* Χριστῷ τῷ Θεῷ,Πορφύριε,* δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. Ἡ Ἐκτενὴς καὶ Ἀπόλυσις, μεθ᾽ ἣν ψάλλομενἀργῶς τὰ κάτωθι Τροπάρια.
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Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου.

Κ όσμου* τὰ τερπνὰ καταλιπών,* Πάτερ,ὡς τρωθεὶς τὴν καρδίαν* τῇ ἀγαπήσειΧριστοῦ,* ἦρας τὸν Σταυρὸν αὐτοῦ* ἐπὶ τῶνὤμων σου* καὶ τὸν βίον διήνυσας,* γενόμε-νος ξένος* πάντῃ κόσμου, Ἅγιε,* καίπερ οἰ -κήσας ἐντός·* ὅθεν σὺ ἐτράνωσας ὄντως*λό γον, ὅτι καθαγιάζει* οὐχ ὁ τόπος ἀλλ᾿ ὁτρόπος, Ὅσιε.
Δ έσποινα, πρόσδεξαι* τὰς δεήσεις τῶνδούλων σου* καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς* ἀπὸπάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως.
Τ ὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου* εἰς σὲ ἀνατίθημι,*Μῆτερ τοῦ Θεοῦ,* φύλαξόν με ὑπὸ τὴνσκέπην σου.
Ἐ κ παντοίων κινδύνων* τοὺς δούλους σουφύλαττε,* εὐλογημένη Θεοτόκε,* ἵνα σεδοξάζομεν,* τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
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Τ ῇ πρεσβείᾳ, Κύριε,* πάντων τῶν Ἁγίων*καὶ τῆς Θεοτόκου,* τὴν σὴν εἰρήνην δὸςἡμῖν* καὶ ἐλέησον ἡμᾶς,* ὡς μόνος οἰκτίρ-μων. 
Στίχοι.

Πορφύριε, φύλαττε ταῖς προσευχαῖς σου
Εὐάγγελον τλήμονα, προσπίπτοντά σοι·
σὺν τούτῳ δὲ πάρεχε ἀφθόνως χάριν,

πᾶσί σε τοῖς δάκρυσι παρακαλοῦσι. 
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