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Кога светителите ќе се упокојат, должни сме да пишуваме 
и да говориме сè што знаеме за нив.

Мојата почетна намера беше преку радио – емисијата 
„Православието денес“, која ја емитува Првата програма на 
Кипарското радио, на верниците во Кипар да им ги предочам 
сведоштавата на духовните деца на големиот Старец, како и на 
луѓето што го познаваа.

Но, сфатив дека многуте сведоштва кои дојдоа до мене, 
нема да се вклопат во временските рамки на оваа радио – 
емисија. Така, со молитвите на старец Порфириј и со поддршка 
на неговите духовни деца од Кипар и од Грција, почнав да го 
собирам материјалот кој стигна до мене и да го подготвувам 
ова издание.

Неопходно е да се истакне дека оваа книга не се обидува да 
состави биографија за старец Порфириј – таа работа им припаѓа 
на други. Таа содржи само записи на некои посебни сведоштва 
и искуства што ни ги понудија некои браќа и сестри во Христа 
кои имаа голем благослов да го познаваат старец Порфириј.

Старец Порфириј беше вистински црковен Отец. Својата 
пастирска служба ја вршеше со топло срце и со мудро духовно 
расудување, што го красеше на единствен и неповторлив 
начин.

И јас имав благослов и радост да се уверам во неговиот дар 
за прозорливост. На пример, напипувајќи го мојот пулс, беше 
во состојба да го открие сериозниот стрес што го доживеав 
во Париз за време на своите студии, единаесет години пред 
разговорот со него.

На секоја средба со старец Порфириј, имав нова прилика 
да ѕирнам во внатрешноста на небото. Светите спомени, за него 
беа поврзани со небески појави, со предвкус на Рајот Христов.

Оваа книга содржи сведоштва и искуства на духовните 
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деца на Старецот од Кипар и од Грција, но и други луѓе кои 
го познаваа и имаа благослов да разговараат со него. Во 
секој случај, беа сведоци кои ги видоа делата и ги слушаа 
зборовите на блажениот Старец, доживувајќи ги зборовите на 
евангелистот Јован од Првото соборно послание: „Она што го 
чувме, она што со очите свои го видовме што го разгледавме и 
што рацете наши го опипаа...“ (1 Јн. 1, 1).

Со страв Божји ја предаваме оваа книга на јавноста, молејќи 
се да им подари храна Христова на жедните души за Бога. Нека 
е благословен Бог на нашите Отци. 

Клитос Јоанидис
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КРАТКА БИОГРАФИЈА НА СТАРЕЦ ПОРФИРИЈ

Блажениот старец Порфириј е роден на 7. февруари 
1906. година во селото Свети Јован Каристија во близина на 
Аливерија. Неговите родители биле сиромашни, но побожни 
земјоделци. Татко му се викал Леонид Бајрактарис, а мајка му 
Елена, ќерка на Антониј Ламброса.

На крштевањето го добил името Евангелос и бил второ од 
петте деца на своите родители. Во своето село на училиште 
одел само две години. Учителот бил често болен, па така деца-
та малку научиле од него. Гледајќи ја сиромаштијата, малиот 
Евангелос го напуштил училиштето; работел на семејниот имот 
и ја чувал стоката што ја имале. Работел од својата осма година. 
За подобра заработка, уште од толку млад прифатил работа во 
рудникот за јаглен кој се наоѓал во близина, а потоа во бакал-
ница во Халкиди и во Пиреја.

Татко му го научил на Молебниот канон на Пресвета Бого-
родица и на сè што се однесува на нашата вера, и она што са-
миот го знаел. Како дете, Евангелос брзо се развивал. И самиот 
ни кажуваше дека почнал да се бричи од својата осма година. 
Од најрана возраст бил сериозен, трудољубив и ревносен, и из-
гледал постар од своите врсници.

Монашки повик

Додека ги чувал овците, но и додека работел во бакални-
цата, буква по буква го читал житието на свети Јован Каливит; 
така почувствувал желба да го следи примерот на овој подвиж-
ник. Многу пати тргнал за Света Гора, но од разни причини се 
враќал дома. Конечно, кога имал дванаесет години, со одлуч-
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на желба да стигне онаму каде што се намерил, тој повторно 
тргнал на пат. Господ ја благословил неговата намера и тој стиг-
нал на Света Гора.

Господ, Кој сè промислува и управува со нашите животи, 
направи на бродот што пловеше од Солун до Света Гора, Еван-
гелос да го сретне својот иден старец, јеромонахот и духовни-
кот Пантелејмон. Тој уште на бродот го прими во своја духовна 
заштита, бидејќи влезот на Света Гора не им беше дозволен на 
малолетници, духовникот го претстави како свој внук и така го 
внесе.

Неговиот старец, отец Пантелејмон, го однесол до 
Кавсокаливија, до испосницата на Свети Георгиј, во која се под-
визуваше со својот брат, отец Јоанакиј. Во таа испосница порано 
се подвизувал и познатиот монах преподобен хаџи – Георгиј.

Така отец Порфириј истовремено добил два духовници; 
спрема двата имал крајна, покорна и радосна послушност. Рев-
носно се предал на доброволниот подвиг, а се жалел само на 
тоа што неговите духовници не барале од него уште поголем 
подвиг. Не ни се доволно познати неговите духовни борби за-
што не зборуваше за нив. Врз основа на штурите зборови на 
Старецот, упатени само на неколку негови духовни деца, мо-
жеме да заклучиме дека неговиот подвиг бил непрестан, на-
порен, радосен и тежок. На пример, одел бос по снегот и по 
каменестите патеки. Многу малку спиел, и тоа на под, покри-
ен само со една покривка, и со отворен прозорец дури и кога 
паѓало снег. Гол од полвината нагоре, правел по многу метании 
за да не го совлада дремката. Се занимавал со дрводелство, 
сечел дрва, собирал полжави, оддалеку влечел земја на грбот 
за да направи градина околу испосницата Свети Георгиј. За сето 
тоа време, внимателно ги читал и тропарите од светите служби 
и ги учел на памет. Бидејќи додека се занимавал со ракоделие 
напамет ги повторувал светите Евангелија, во неговиот ум не 
можела да се всели ни една празна и лоша помисла. Според 
своите зборови со коишто го опишуваше својот тогашен живот, 
бил  „вечно во движење“.

Основно и најважно обележје на неговиот подвиг не бил 
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само телесниот напор, туку и целосната послушност на старе-
цот, апсолутна зависност од него, целосно губење на неговата 
волја во волјата на старецот; преданост кон старецот преполна 
со љубов, доверба и воодушевување, поистоветување со нив. 
Во тоа е тајната, во тоа е клучот; овде го откриваме она што е 
суштинско и што е значајно.

Така овој необразовано момче, со две години основно учи-
лиште, слушајќи ги со огнена љубов светите зборови кои збо-
руваа за нашиот сакан Христос, користејќи се со речникот, како 
што самиот велеше, на самото Свето Писмо и толкувајќи го не-
познатото со познато, успеал за кратко време да го научи она 
што ние во училиштата и на универзитетите, со помош на книги 
и учители, во комотност, но без жар, не успеваме да го научи-
ме за цел живот. Не знаеме точно кога, но веројатно набрзо по 
доаѓањето на Света Гора, добил монашки постриг и монашко 
име Никита.

Посета на божествената благодат

Не е чудо што божестевната благодат видливо почивала на 
овој млад монах преполн со ревност, кој бил преисполнет со 
љубов Христова и кој никогаш не жалел труд и подвиг.

Беше зора, и централната црква во Кавсокаливија сè уште 
беше заклучена. Прикриен во еден ќош, монахот Никита чекал 
да заѕвонат камбаните и да се отвори црквата. По него во при-
пратата дојде стариот монах Димас, поранешен руски офицер, 
кој имал околу деведесет години; тој бил голем подвижник и 
таен светител. Бидејќи не видел никого, старецот помислил 
дека е сам, па почнал да прави големи метании и да се моли 
пред затворените двери на наосот.

Божестевната благодат се разлевала од преподобниот ста-
рец Димас и го облевала младиот Никита, кој тогаш бил спре-
мен да ја прими. Не можат да се опишат чувствата што го об-
зеле. По светата Литургија и светото причестување, младиот 
монах Никита бил толку восхитен што одејќи кон својата испо-
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сница, ги раширил рацете и гласно викнал: „Слава Тебе, Боже! 
Слава Тебе, Боже! Слава Тебе Боже!“

По посетата на божестевната благодат, дошло до темелни 
промени на душевните и телесните својства на младиот монах 
Никита. Таа промена дошла од десницата на Севишниот. Бил 
облечен во сила од висините и се здобил со натприродни бла-
годатни дарови.

Првиот знак за присуство на благодатните дарови се по-
кажал кога од голема далечина ги „видел“ своите старци, кои 
се враќале од далеку. Ги „видел“ таму каде што биле иако не 
биле достапни за човечкото око. Тоа му го исповедал на отец 
Пантелејмон, кој го посоветувал да биде внимателен и на никој 
да не му кажува за ова. Никита се држел до овие совети се до-
дека не добил друга заповед.

По овој дар следеле и други. Тој станал чувствителен до не-
сфатлива мера, а човечката моќ се развила до крајност. 

 Можел да слуша и да распознава птичји и животински 
гласови, така што го препознавал и нивното потекло и нивната 
смисла. Можел и мирисите да ги почувствува од голема дале-
чина. Распознавал и разликувал мириси а и нивниот состав. Од 
голема далечина ги препознавал мирисите на цвеќињата. По 
скрушена молитва, можел да „види“ во длабочините на земјата 
и во небескиот хаос; да „гледа“ низ вода и низ каменесто тло, 
да наоѓа извори на нафта, радио – енергија, закопани архео-
лошки наоѓалишта, скриени гробници, пукнатини во длабочи-
ната на земјата, подземни извори, изгубени икони, да „гледа“ 
појави што се случувале векови пред тоа, да „слуша“ испрате-
ни молитви, да „гледа“ добри и лоши духови, самата човечка 
душа... да „гледа“ баш сè. Ја пробувал водата од длабочини-
те на земјата и го мерел она што е недостапно. Ги прашувал 
карпите, и тие му раскажувале за духовните борби на подвиж-
ниците кои живееле пред него. Гледал, и со поглед исцелувал. 
Допирал, и со допир лекувал. Се молел, и молитвата делувала. 
Но, никогаш не помислувал тие Божји дарови да ги употреби за 
сопствена корист. Никогаш не се молел и самиот да се излечи 
од болеста. Никогаш не посакал да се здобие со некаква корист 
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од знаењата коишто божестевната благодат му ги дарувала.
Кога се користел со својот дар за расудување, му се от-

кривале скриените страни на човечките помисли. Со помош 
на Божјата благодат, во состојба бил истовремено да го види 
минатото, сегашноста и иднината. Потврдувал дека Бог знае сè 
и може сè. Го набљудувал и го допирал созданието во целата 
вселена, се до длабочините на човечките души и историјата. 
Зборовите на апостол Павле: „Духовниот човек испитува сè, а 
него никој не може да го испитува“ (1 Кор. 2, 15), во случајот со 
старец Порфириј биле вистинити. Тој секако, сепак беше човек, 
а благодатниот дар што го примаше потекнуваше од Бога, Кој 
само за Него познати причини понекогаш и не открива сè.

Меѓутоа, за нас, животот внатре во божестевната благодат 
претставува непознатост и тајна. Па затоа, секој понатамошен 
разговор на таа тема ќе изгледа како произволно бавење со она 
што ни е недостапно. Овој факт Старецот секогаш го нагласува-
ше пред оние кои неговите можности ги припишуваа на нешто 
друго, а не на благодатта Божја. Повторувал и повторувал: „Тоа 
не е наука; не е вештина; тоа е благодат“.

Враќање од Света Гора

Бидејќи Никита и по посетата на божествената благодат го 
продолжил својот подвиг со усрдна ревност, смирение и неви-
дена желба за учење, Господ сакал Својот млад ученик да го 
постави за учител и пастир на Своето словесно стадо. Затоа што 
го искуши, го одмери, и виде дека е достоен.

Монахот Никита никогаш – баш никогаш – не помислувал 
да ја напушти Света Гора и да се врати во светот. Неговата огне-
на божја љубов кон Христа, нашиот Спасител, го поттикнувала 
да посакува и да сонува да се најде во вистинска пустина, каде 
што ќе биде сам со својот сакан Христос.

Но, собирајќи полжави по стрмните карпи, а претходно 
веќе исцрпен од непрестајните натчовечки подвизи, добил те-
жок плеуритис. Поради тоа неговите духовници морале да му 
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заповедат да оди во некој манастир надвор од Света Гора за да 
се опорави. Тој ги послушал и се вратил во светот, но штом мал-
ку му било подобро се вратил во својата испосница. Меѓутоа, 
повторно се разболе, и затоа духовниците, со голема тага, за-
секогаш го пуштија во светот.

Така како момче од деветнаесет години, го наоѓаме во ма-
настирот Свети Харалампије, во близина на неговото родно 
село. Тој и овде продолжи со своето светогорско правило, само 
што беше присилен да го ограничи постот се додека не се по-
добри неговото здравје.

Ракополагање во свешетномонах

Во една прилика, во посета на манастирот дојде архиепи-
скопот на Синај, Порфириј Трети. Од разговорот со Никита, Ар-
хиепископот ги забележа неговите добродетели и благодатни 
дарови; толку бил воодушевен што на 26. јули 1927. година, на 
празникот Света Параскева, го ракоположил во ѓаконски чин. А 
веќе следниот ден, на празникот Свети Пантелејмон, во свеш-
теник, го прибројал во Синајскиот манастир, и му го дал името 
Порфириј. Ракополагањата биле извршени во епископскиот па-
раклис на светата Митрополија каристијска, а во сослужение на 
неговиот тогашен митрополит Пантелејмон Фостинис. Старец 
Порфириј тогаш имал само дваесет и една година.

Духовник

Потоа, митрополитот каристијски Пантелејмон со 
официјален писмен указ го поставил за духовник. Новиот под-
виг, односно новиот „талант“ што му е даден, Старецот го из-
вршувал усрдно и трудољубиво. Го изучувал „Прирачникот за 
исповедници“, но кога се обидел дословно да го применува 
тоа што го пишува во него за епитимија, сфатил дека неговиот 
однос кон секој верник мора да биде посебен. Поради тоа се 
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нашол во голема неволја. Но, одговорот го пронашол кај свети 
Василиј Велики, кој советува: „Сето ова го пишуваме за да мо-
жете да ги вкусите плодовите на покајание. Имено, за поеди-
ни случаи не расудуваме според времето што треба да го по-
трошиме, туку по начинот на покајание“ (Писмо 217, бр. 84). Го 
усвоил овој совет и го применувал. Дури и во својата длабока 
старост ги потсетувал младите духовници на оваа порака.

Созревајќи на тој начин, младиот јеромонах Порфириј, 
со помош на Божјата благодат, марливо ја обавувал должно-
ста на духовник во Евија до 1940. година. Секојдневно на ис-
повед примал голем број на верници; понекогаш се случувало 
и по неколку часа без престан да исповеда. Бидејќи гласот за 
него како духовник, познавач на душата и доверлив советник 
брзо се раширил по целата околина, мноштво луѓе се слевале 
во неговата исповедалница во манастирот Левкон, во близина 
на Авлонарија на Евија. Понекогаш бил присилен да исповеда 
по цел ден и ноќ, без здив и без одмор, за да ги исполни овие 
свети должности и Тајни. На оние кои доаѓаа кај него им пома-
гаше и со својот дар за прозорливост, со што ги доведуваше до 
самоспознание, до искрена исповед и до живот во Христа. Со 
тој ист благодатен дар ги разоткривал сплетките на ѓаволот и ги 
спасувал душите од неговите замки и лукавости.

Архимандрит

Во 1938 година митрополитот на Каристија го одликувал со 
звање архимандрит: „...како награда за вршењето на службата 
како духовник, којашто до денес ја обавуваше во Црквата, и за 
надежта што нашата света Црква ја има спрема тебе“, како што 
дословно пишува во документот (92/10 – 2 – 1938) напишан 
од митрополитот. Навистина, со Божја благодат, тие надежи се 
обистиниле.
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Парох во Цакеја и во манастирот Свети Никола во Ано 
Ватија на Евија

Митрополитот на неколку месеци го поставил за парох во 
селото Цакеја на Евија. Некои постари мештани од тоа село и 
денес чуваат драги спомени од неговиот краткотраен престој. 
Во 1938 година бил во опустошениот и разрушен манастир Све-
ти Никола во Ано Ватија, кој припаѓа на митрополијата Халки-
де. Претходно го напуштил манастирот Свети Харалампије за-
тоа што бил сменет во женски манастир.

Во пустината на атинска Омонија

Додека Втората Светска војна ѝ се приближуваше на Грција, 
предобриот Господ Својот верен слуга Порфириј го регрутира-
ше за нова служба за да биде поблизу до својот напатен народ. 
На 12 октомври 1940 година доверена му е должност на при-
времен парох во параклисот Свети Герасим во Атинската поли-
клиника, што се наоѓа покрај Омонија, во самото срце на Атина. 
Старецот самиот барал да му биде дадено ова место, зашто од 
голема и силна љубов спрема напатените луѓе сакаше да биде 
со нив во тешките моменти од нивниот живот – кога патењето 
и болеста и близината на смртта, освен надежта во Христа, сите 
други надежи ги прават безвредни.

За ова место, парох во болничкиот параклис, имаше уште 
еден кандидат, и тоа со одлични препораки, но Господ го про-
светли директорот на Поликлиниката да се определи, според 
светските мерила, за неписмениот, а според Бога смирениот и 
умилен Порфириј. Подоцна управникот се радувал поради овој 
избор и воодушевено велел: „Најдов совршен свештеник, ка-
ков што сака Христос.“

Во оваа Поликлиника Старецот како активен парох, цели 
триесет години ја вршел својата должност, а потоа три години 
доброволно, за да одговори на барањата на своите духовни 
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деца кои го бараа. Вкупно триесет и три години се подвизувал 
во пустината Омонија , како самиот што велеше, наместо во пу-
стината Света Гора, како што сакаше неговата душа. 

Покрај тоа што ја вршеше свештеничката должност, на 
која и пристапуваше совршено благочестиво и предано, 
вршејќи ги црковните богослужења со чудесна „благолепност“, 
исповедајќи, давајќи утеха и исцелувајќи душевни, а често и 
телесни „мани“ на болните, Старецот беше и духовник на сите 
кои доаѓаа кај него.

„...За потребите мои и на оние што беа со мене, ми 
послужија овие мои  раце“ (Дела апос. 20, 34)

Поради недостаток на формални квалификации потребни 
за ова место, старец Порфириј како парох на Поликлиниката, 
примаше незначителна плата, што не беше доволна да се из-
држува себеси, своите родители и неколкуте блиски роднини 
за кои се грижеше. Затоа беше принуден да заработува за жи-
вот, па заедно со роднините имаше фарма за живина, а потоа 
и продавница за ткаенини. Покрај тоа, од ревност спрема та-
инственото усовршување на светите богослужења, се дал на 
составување ароми погодни за производство на темјан што се 
користи во богослужењето; во ова имал посебен успех. Во се-
думдесетите години дури створил и оргинален пронајдок: го 
соединил јагленот со арома на темјан и кадел само со тој по-
себен јаглен што бавно горел и испуштал прекрасен мирис. Но, 
како што се чини, поединостите за тој пронајдок не им ги от-
крил на никој.

Во 1955 година од манастирот Пендели го изнајмил ма-
настирчето Свети Никола заедно со неговиот имот, којшто си-
стематски и трудољубиво го обработувал со намера на него да 
подигне манастир, кој на крајот го подигнал на друго место. Ги 
поправил изворите, ја уредил мрежата за наводнување, засадил 
многу дрва и со тракторот што сам го управувал ја орал земјата. 
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Покрај сè ова, ја обавувал својата деноноќна парохијска и ис-
поведничка должност.

Работата посебно ја ценел, и себеси не си давал здив знаејќи 
од искуство – а не од книга – за она што го пишува ава Исик Си-
рин: „Бог и Неговите ангели наоѓаат радост во немаштијата, а 
ѓаволот и неговите сораборници во неработењето“.

Во 1970 година, наполнил триесет и пет години служба и 
добил мала пензија, па и формално ја напуштил својата служба 
во Поликлиниката.

„Мојата сила се покажува потполно во слабоста “ (2 Кор. 
12, 9)

Освен оние првобитни болести, поради кои бил присилен 
да ја напушти Света Гора, и поради која неговата лева страна 
била многу чувствителна, старец Порфириј повремено прет-
рпувал и многу други болести.

Пред крајот на неговата служба во Поликлиниката, му забо-
леле и бубрезите, а опериран е со големо задоцнување зашто и 
покрај болеста неуморно работел. Бидејќи бил послушен „се до 
смртта“, го послушал дури и управникот на Поликлиниката, кој 
му наложил да ја одложи операцијата за да може да служи во 
деновите на Страсната седмица. Резултатот од ова било паѓање 
во кома, по што, лекарите ги известиле неговите роднини да се 
погрижат за неговиот погреб. Но, со Божја волја, и против сите 
лекарски очекувања, Старецот се вратил во животот по тело за 
да продолжи да му служи на народот и на Црквата.

Пред оваа болест Старецот ја скршил ногата; самиот ни 
зборуваше за тоа како во таа прилика на чудесен начин се по-
грижил свети Герасим, во чија црквичка во Поликлиниката и 
служел.

Покрај тоа, од тешкиот товар што го кревал во својата 
куќа во Турковунија, каде што живеел со години, добил кила, 
којашто многу го мачела се до крајот.

Во август 1978 година, во манастирот Свети Никола во 



19

Калисија, претрпел срцев удар и итно бил префрлен во болни-
цата „Хигија“, каде што останал дваесет дена. Кога ја напуштил 
болницата, продолжил да се опоравува кај неколку свои духов-
ни деца во Атина.

Подоцна, кога веќе бил вселен во импровизираната куќичка 
во Милесија, во метохот на манастирот што сам го основал, бил 
опериран од катаркта на левото око. Но, по грешка на лекарот, 
окото е оштетено, така што неколку години подоцна Старецот 
целосно ослепе на тоа око. Во текот на операцијата лекарот без 
негово одобрение му дал голема доза на кортизон иако Старе-
цот беше многу чувствителен на лекови, а посебно на кортизон. 
Ова имаше тешки последици: по некое време Старецот доби 
тешки внатрешни крварења што траеле околу три месеци. По-
ради тие крварења не можел да јаде на вообичаениот начин; 
се одржувал во живот така што земал само неколку лажици 
млеко и вода за цел ден. Поради тоа толку бил исцрпен што 
не можел ни да седи исправено. Примил најмалку дванаесет 
инфузии, и тоа сите во своето прибежиште во Милесија. Но, 
иако веќе стигна до самиот праг на смртта, Старецот со помош 
на благодатта Божја сепак преживеа.

Оттогаш неговото телесно здравје целосно било нарушено, 
но тој продолжил да ја врши должноста на духовен советник, а 
колку што можеше, по малку и исповедник. При тоа често трпел 
ужасно болки, или имал други тегоби со своето здравје. Видот 
уште повеќе му ослабел, а во 1987 година целосно ослепел.

Како што поминуваше времето сè помалку совети и поуки 
им упатуваше на луѓето, а сè повеќе се предаваше на молитва 
за нив. Се молел тивко, со многу љубов и смирение, за сите кои 
ги бараа неговите молитви и божја помош. Со голема духовна 
радост гледал како божествената благодат делува на нив. Така 
старец Порфириј станал опиплив пример за човекот кој апо-
стол Павле го опишува со зборовите: „Мојата сила се покажува 
потполно во слабоста“ (2 Кор. 12, 9).
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Старецот основа женски манастир

Старец Порфириј одамна имал желба да основа манастир-
ска тиховалница во која што прво би живееле побожни жени, 
неговите верни духовни ќерки. Имено, Старецот се заветил на 
Бога дека нема да ги остави сами дури и кога ќе го напушти овој 
свет, зашто тие во текот на многу години му беа помошнички. 
Подоцна во тој манастир, можеше да стапи секоја жена која 
сакаше да се посвети на Господ.

Во почетокот на 1980 година се населил на имотот во 
Милесија, што го купил за да подигне метох на овој манастир. 
Повеќе од една година живеел во подвижна куќичка, во мно-
гу тешки услови, посебно во зима. Потоа се вселил во мала и 
скромна куќа во која ги преживеал маките со постојаните три-
месечни крварења, и во која ги прими многуте трансфузии на 
крв што со многу љубов му ја даваа неговите духовни деца.

Во 1980 година почнала работата за подигнување на ма-
настирот, а Старецот внимателно ги следеше. За работата на 
манастирот плаќаше со заштедените пари коишто тој и негови-
те роднини ги собираа неколку години токму за оваа намена; 
истовремено, му помогнале и повеќе негови духовни деца.

Подигнува храм Преображение Господово

По своето расположение, старец Порфириј никогаш не ја на-
пуштил Света Гора. Ниеден разговор не го привлекувал повеќе 
од разговорите за Света Гора, а посебно за Кавсокаливија. Дури 
и во текот на многу години, на име на еден свој послушаник по-
седувал испосница таму, која повремено ја посетувал.

Во текот на последните две – три години на својот овозем-
ски живот, Старецот често зборуваше за своето подготвување, 
односно за одговорот што ќе го даде „на Страшниот суд“ 
Божји. Издал строг налог ако се случи овде да се упокои, над-
вор од Света Гора, неговото тело тивко да биде пренесено во 
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Кавсокаливија и таму да биде погребано. На крајот донесол 
одлука додека е жив да се пресели таму; во врска со тоа ја ка-
жувал приказната од Старечникот: „Откако почувствувал дека 
крајот му е близу, еден старец си го подготви гробот, па му рече 
на својот послушаник: ’Чедо мое, карпите се лизгави и стрмни, 
па можеш и самиот да паднеш во гробот додека ме спушташ 
мене. Помогни ми да се спуштам сега, додека сум уште жив’. 
И навистина, послушаникот му помогна, па старецот се спружи 
во гробот и мирно ја предаде својата душа.“

Во предвечерјето на празникот Света Троица 1991 година, 
откако прво отишол во Атина, му се исповедал на својот пре-
стар и болежлив духовник и добил отпуст, Старецот се упатил 
во својата испосница на Света Гора. Се вселил во неа и го очеку-
вал својот крај, подготвувајќи се за „добар одговор“ пред Бога.

Кога по негов налог, за него е ископан длабок гроб, Старе-
цот на своето духовно чедо му издиктирал проштално писмо 
за неговите духовни деца. Ова писмо, од 4 (според стариот ка-
лендар) и 17 (според новиот) јуни 1991 година, пронајдено е 
заедно со неговата монашка облека наменета за погребот. Тоа 
содржи уште еден доказ за неговото бесконечно смирение.

Старецот ја напуштил Атика со скриена намера повеќе да 
не се враќа. Со некои од духовните деца разговараше на таков 
начин што можеа да претпостават дека го гледаат за последен 
пат.

Пред крајот на неговиот живот во телото бил загрижен 
љубовта на неговите деца да не ја спречи неговата желба, на-
викната на послушност и покорност. Затоа еднаш на својот по-
слушаник на Света Гора, му рекол: „Ако побарам од тебе да ме 
однесеш во Атина, спречи ме – тоа ќе биде искушение.“ Нави-
стина, тогаш многу негови пријатели правеле разни планови 
како да го вратат во Атина зашто и зима доаѓала, а неговата 
здравствена состојба се влошувала.
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Упокоен во Господ

Добриот Бог, Кој постапува по желбите на оние кои се пла-
шат од Него, ја исполнил оваа желба на старец Порфириј. Го 
удостоил со блажена кончина во потполна смерност и незабе-
лежителност; бил опкружен само со своите послушаници од 
Света Гора, кои се молеле заедно со него. Последната ноќ од 
својот овоземски живот Старецот се исповедал и се молел со 
умносрдечна молитва, додека послушаниците, по негово упат-
ство, читале псалми и Канон за исход на душата; потоа изго-
вараа кратка молитва: „Господе Исусе Христе, помилуј ме“, се 
додека не го исполниле правилото за монах великосхимник.

Со голема љубов послушаниците му давале телесна и ду-
ховна утеха која што му била потребна. Можеле да ги слушнат 
неговите преподобни усни како ги шепотат последните зборо-
ви што излегле од неговата честита уста; тоа беа истите оние 
зборови од Христовата архијерејска молитва: „...За да бидат 
сите едно“ (Јов. 17, 21).

Претходно го слушнале како повторува еден единствен 
збор; тоа е зборот кој се наоѓа на крајот на Новиот Завет, на 
крајот на светото Откровение на свети Јован Богослов: „Дојди“ 
(„Да, дојди, Господе Исусе!“ Откр. 22, 20).

И Господ, преслаткиот Исус, дошол. Преподобната душа на 
старец Порфириј го напуштила телото во 4 часот и 30 минути 
наутро на 2 декември 1991 година и се упатила кон небото.

Неговото честито тело, облечено во монашка облека го по-
ложиле во Соборниот храм во Кавсокаливија. Во текот на це-
лиот ден тамошните отци, според монашкиот обичај, го читале 
Евангелието, а во текот на ноќта служеле сеноќно бдение. Сè се 
одвивало според подробните устни упатства на Старецот, кои 
што се и запишани, за да се избегне секоја можна грешка.

В зори на 3 декември 1991 година, земјата го покри чесно-
то тело на преподбниот Старец, во присуство само на неколку 
отци од свештеничкиот скит во Кавсокаливија. Веста за него-
вото упокоение, според желбата на старецот, дури тогаш е со-
општена.


