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velnica pedeapsS. qi si fim atezatiin partea cea de-a
dreapta, unde cu soborul tuturor sfingilor te veseleqti
de frumuse;ile ceregti. Ca primind grabnicul td.u aju-
tor sI ii mulgumim in vecii vecilor Dumnezeului
Care te-a proslivit. Amin.

Tropar, glasul alS-lea
Podobic: Al Ortodoxiei tndreptdtorule...

Q,Ilq al Luminii lui Dumnezeu gi plin de da-

F rutilr Duhului, frumuselea preorilor, drep-
tarul cel preaadevirat al monahilor, Porfirie intelepte,
strllucind cu minunile qi cu dreapta socorind., Pi-
rintele nostru Cuvioase, roagl-te lui Hristos Dum-
nezeu sI mintuiascl sufletele noastre.

Condac, glasul al S-lea
Podobie: Apdrdtoare Doamnd...

a unul ce din copilirie pe Hristos cu bucurie
L-ai iubit, gi lepidindu-te de cele bune ale vie-

gii, de vieguirea Athonului te-ai implrtS;it, ai lepldat
haina ciderii, arltindu-te locaq Treimii gi te rogi de-a
pururea, Pirinte Cuvioase, si ne mintuim noi to1i.
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Vrare SpANrurur
Ponrrnri CevsocAr-rvrrul

in luna decembrie, ziua a doua, facem pome-

nirea Sfdntului Pdrintelui nostru Porfrie Causo-

caliuitul, duhounic ales, inzestrat cu harul
strduederii ;i aI tdmdduirii, care s-a neuoit in Ewia
Si fn Athos, a uieluit tn Atena Si in Milesi, iar la

Causocalivia s-a sduArSit in anul 7991.

Srintele Porfirie Cavsocalivitul s-a nlscut
iin anul 1906 in satul sfintul Ioan din Ka-
ristia, insula Ewia, din plrinEi s5,raci, dar

binecinstitori de Dumnezeu. incl de mic copil, de

la virsta de 10 anl, a pirisit casa pirinteascl, stabi-
lindu-se in Pireu, portul Atenei, unde a muncit pen-
tru a-si agonisi cele necesare traiului.

La virsta de numai 12 tni, citind viaga Sfintului
Ioan Colibagul, va lua hotirirea de a-gi inchina viaga

lui Dumnezeu. Dorirea puternicl dupl viaga mona-
hiceasci il va face si-;i plriseascl in ascuns lucrul gi
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pirintii, indreptindu-se spre Sfintul Munte, unde va
ajunge dupl o cilS.torie plini de peripegii. in ciuda
vS.rstei sale fragede, a fost primit cafrateincepitor de
evlaviogii ieromonahi vietuitori la Coliba Sflntului
Gheorghe, colibl ce tinea de Schitul Sfintei Treimi
- Cavsocalivia.

A slujit bitrinilor s5.i vreme de sapre ani (,,sep-
timea robului", dupi Sflntul Ioan Scirarul), aritind
ascultare desivirgiti, rivrrl., dragoste gi smerenie.
Avea simtimXntul cI il slujegte pe insusi Hrisros,
dragostea sa fierbinte cltre Domnul indemnindu-l
si se nevoiascl si sI implineascl cele rinduire de bi-
trnnii sli, frr\, a-si cruta trupul. Penrru des5.vl,r;ita sa

ascul[are, adinca smerenie gi dragosteacltre Hristos
s-a inwednicit - degi foarte tinlr - de harisma stri-
vederii. Dumnezeiescul har l-a umbrit, asa inci.t l-a
putut vedea, frrl.afiv\zutla rindul sIu, pe un bitrin
sihastru rus, care, crezind ci este singur, se ruga si
frceametanii in pronaosul bisericii celei mariaSchi-
tului.

Din ingiduinta;i purtarea de griji a lui Dumne-
zert, ca lumina si nu rlmini ascunsS. sub obroc, s-a
imbolnivit. Ar5.tXndu-se si de aceastl dati fiu smerit

Viaga

al ascultlrii, s-a intors acasi, potrivit poruncii Stare-
tilor sli, spre a afla tlmiduire de boala sa. De;i ple-
case cu sufletul intristat, insXnito;indu-se, s-a intors

,,cu picioare vesele" la coliba Staretilor sli. Pronia lui
Dumnezeu a voit, ins5, ca monahul Nichita (dup5
numele siu monahicesc) si fie pistor al multor oi cu-
vintltoare, a;a incit, imbolnlvindu-se iariqi, a fost
trimis intr-o mlnlstire din lume. S-a stabilit si vie-
tuiascl in Minlstirea Lefkon din Eu'via, inchinati
Sflntului Haralambie. Acolo monahul Nichita l-a
intXlnit pe Arhiepiscopul Porfirie ai III-lea al Sina-
iului, Faranului gi Raithului, egumenui Minlstirii
Sinai, care cunoscXnd virtutea gi dumnezeieqtile ha-
risme ale tinlrului nevoitor, l-a hirotonit preot la
data de 27 iuhe 1927 - in virsti pe atunci de numai
21 de ani - schimbXndu-i numele in Porfirie.

in scurt timp, Mitropolitul de atunci al Halkidei,
Pantelimon, ii va incredinta slujirea de duhovnic,
intru care, cu multi diruire, intirit de harui iui
Dumnezeu, ieromonahul Porfirie s-a nevoit in Ewia
pinl in anul 1940. Citeva luni mai tirziu,Ia 12 oc-
tombrie, potrivit cererii sale, wind si ii ajute pe cei
aflagi in suGringl, a fost numit temporar preot slujitor
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la Paraclisul Sflntul Gherasim al Policlinicii din cen-
trul Atenei, in apropiere de Piata Omonia. Din anul
1955, a inchiriat de ia Sfinta M5nlstire Pendelis
Schitui S6ntul Nicolae din Kallisia, regiunea Vechea
Pendeli, impreuni cu terenul agricol dinjur, unde a
slujit ca preot si duhovnic, muncind frri tihni zi ;i
noapte pentru a-qi procura cele necesare traiului. Si
dupl pensionarea sa,la 1.6 martie 1970, isi va conti-
nua slujirea la Schitul Sfintul Nicolae din Kallisia,
unde se aduna mulgime de credinciosi.

A intemeiat in Atena Schitul de maici ,,Schim-
barea IaFatl" gi un metoc a1 acesruia in Aghia Sorira
din Milesi (satul Malakasa, Attica). Dragosrea qi do-
rirea sa dupi Sfintul Munte, potrivit figiduingei ce
o dlduse la tundereain monahism, de aviegui in mI-
nlstire pinl ia sfir;itui siu, precum si dorinta de a
nu fi cinstit dupi adormire, l-au condus iarigi pe de
acum bitrlnul, ostenitul qi orbul Pirinte Porfirie ia
Coliba Sfintului Gheorghe din Cavsocalivia, unde
si primise schima monahiceascS. incredintind ter-
minarea metocului Schitului,,schimbar ea la Fati"
unui devotat fiu duhovnicesc, s-a retras la Coliba
Sfintul Gheorghe, unde s-a purur preglti nesringhe-

Yiata

rit pentru ieqirea lui din viala aceasta sau, mai de-
grabi, pentru intrarea sa in ceata Sfintilor. Inima sa

iubitoare de fii l-a plecat spre a plstra legltura tele-
fonici cu multi dintre fiii sli duhovniceqti, de Ia care

;i-a luat rlmas bun, dlruindu-le binecuvintarea p5-
rinteasci.

La ora 4:31 dimineaga, in ziua de 19 noiembrie
(s.v.)12 decembrie (s.n.) a anului 1991, gi-a dat, in
chilia sa, sflntul siu suflet in m6.inile Domnului.
Cinstitul slu trup a fost dus in biserica mare a Schi-
tului, unde pirintii au rAnduit cele cuvenite pentru
ingroparea unui schimonah gi Arhimandrit. Pe 20
noiembrie/3 decembrie 1991, a fost ingropat, potrivit
rugimingii sale, intr-un mormint adinc, dinainte
pregltit, inconjurat fiind doar de.puginii Plringi ai
Schitului. De;i vreme de doui ziie fusese vijelie ;i
furtuni, la ingroparea Pirintelui Porfirie s-a aritat
un soare aducitor de lumina Pastilor. Fiii sii duhov-
nicegti dtn afara Cavsocaliviei au fost anuntati de
adormirea acestuia dupi inmormnntare, potrivit po-
runcii llsate de Gheronda, care nu a dorit si i se

aducl, cinstire dupi moarte. Mutarea moagtelor s-a
ficut dupl trei ani tot in tin\, acestea fiind ascunse
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in pS.durea Sflntului Munte intr-un loc necunoscur,
spre a nu li se da cinstire.

Sfintul Porfirie Cavsocalivitui, degi nu a gusrat
din qtiinga lumeasci, nici din cuvintele ritoricesti, a
strilucit cu intelepciunea, cu ?ntelegerea gi cu gtiinra
mai mult decnt togi ritorii gi ingelepgii. Smerita cu-
getare, curlttainimii, ascultarea neindoitl si dragos-
tea fierbinte pentru Hristos l-au aritatintelept intru
cele dumnezeiegti gi adevlrat teolog. Mulgimea mi-
nunilor s5.virgite de el in viagl,, tS.mlduiri deopotrivl
ale sufletului gi ale trupului sunt cu anevoie de cu-
prins in scris. Primim, astfel, dovada harului dum-
nezeiesc care se siiisluise intru el. Multe gi Glurite
minuni ;i binefaceri se slvlrsesc, insi, gi dupl ador-
mirea sa, Sfintul dAnd grabnic ajutor tuturor care
aleargl,la dlnsul cu credinrl ;i mijlocind cu rugl-
ciune fierbinte cltre Dumnezeu Cel intreit, pe Care
L-a iubit din tot sufletul, din tot cugetul qi din toatl
puterea sa.

Pentru rugdciunile Sfintului Pdrintelui nos-

tru Porfirie, Hristoase Dumnezeule, turma Ta
pdzeSte-o Si-i tmplineSte toate cererile cele cdtre

mdntuire!Amin.

Sru;ne SrANrurur
PoRpInIE CAVSoCALIVITUL

Pomenit la 2 decernbrie

Alcdtuitd de Adamantia Piperaki-Hauay a

La VrcEnNrA MrcA

La Doamne strigat-am..., punem 4 stihiri, glasul al
6-lea.

Podobie: A treia zi ai fnuiat...

tntelepte Porfirie de trei ori fericite, lumea ai pi-
risit, cinstind mai mult dintre cele deslvirpite Cru-
cea lui Hristos, iar urcind in Muntele cel SOnt, te-ai
ariltrt lucritor al nevoingei.

Temei avind cugetul pirintilor, inima,ti-ai curl-
,tit-o cu multimea lacrimilor qi cu dumnezeiasca dra-


