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CCuu  oocchhiiii  ssuufflleettuulluuii  
VViiaațțaa  SSffâânnttuulluuii  PPoorrffiirriiee  KKaavvssookkaalliivviittuull  

† 2 decembrie 1991 
 
 
Din multele minuni și miracole care s-au întâmplat de-a lungul vieții starețului Porfirie se poate ve-

dea o viață umilă și simplă, caracterizată printr-o dragoste înflăcărată pentru Hristos. A învățat aceasta la o 
vârstă fragedă, de la părinții care l-au învățat rugăciunile și slujbele Bisericii Ortodoxe, în satul Aghios Ioa-
nnis din Evvia, Grecia. Familia sa nu avea mulți bani, așa că a trebuit să renunțe la școală pentru a munci. A 
lucrat în grădina familiei și a păscut oile înainte să meargă să muncească pentru un negustor în Pireu, la 
vârsta de 12 ani.  

Istoria Sfântului Ioan Colibașul și relatările pelerinilor din Sfântul Munte Athos au aprins în el dorința 
de a deveni monah. După câteva încercări eșuate de a ajunge acolo, din cauza dorului de părinți care îl 
reținea, într-o zi l-a întâmpinat un călugăr pe nume Pantelimon, care se îmbarca pe o corabie în portul Te-
salonic. Acesta, auzind de la copil că își caută de lucru, i-a propus să meargă cu el la schitul Sfântul Gheor-
ghe, în Kavsokalivia (Athos). Băiatul a acceptat bucuros propunerea, auzind că împreună cu fratele călugă-
rului - părintele Ioanichie, îl vor învăța carte, îi vor da de lucru, îl vor plăti și poate că îl vor face și monah. 
Deși prea tânăr ca să pună piciorul în Muntele Athos, părintele Pantelimon l-a prezentat pe Evanghelos, 
căci așa îl chema pe atunci, ca fiind nepotul său.  

Astfel tânărul a câștigat atât un părinte duhovnicesc, cât și intrarea în Muntele Athos. Nu avea nici cea 
mai mică idee despre ceea ce îl aștepta, nu doar în Sfântul Munte, dar și multele minuni și miracole pe care 
avea să le vadă de-a lungul vieții sale.  

Cu ocazia uneia dintre vindecările la care a fost martor, a spus: Ochii mei văd multe lucruri, foarte mul-
te minuni. Harul lui Dumnezeu lucrează în numele credinței oamenilor. Trebuie să crezi că minunile se în-
tâmplă și astăzi, pentru că Hristos este Același ieri, astăzi și în veacul veacului.  

Părintele avea să spună mai târziu că secretul vieții duhovnicești este ascultarea, pentru că ea te 
transformă întru totul. Și-a iubit stareții, a avut încredere în ei și timp de șase ani a făcut ca voia lor să fie a 
lui, fiind tuns monah la jumătatea acestui răstimp.  

Pentru a munci, fugea desculț prin pădure, sărind de pe o piatră pe alta cu bucurie, în timp ce cânta 
imne și aduna melci pentru mâncare, muta pământul pentru a face o grădină sau tăia și sculpta lemnul. Se 
ruga în timp ce muncea, făcând din orice mișcare și moment o ocazie de a-L slăvi pe Dumnezeu. Deși era în-
că adolescent, visa să trăiască în Sfântul Munte pentru tot restul vieții.  

Despre sfinția sa trăitorii din Athos spun că a fost un dar de la Dumnezeu pentru Biserică, o mare lu-
mină în întunericul zilelor noastre. În compania lui nu te simțeai niciodată stresat, avea un mare respect 

pentru libertatea persoanei. Sfatul lui era precis și corect, specific fiecăruia. Vorbea mult de dragostea 
pentru Hristos: Când îl iubim pe Hristos, sufletul nostru este eliberat de frică.  

După întâlnirea cu un Sfânt ce trăia ascuns într-o peșteră deasupra schitului, el și-a găsit simțurile 
transformate. Acela rostea în mod repetat Rugăciunea lui Iisus și Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, 
mântuiește-ne, până ce cădea în extaz mistic. Prin har, rugăciunea acestui Sfânt a coborât asupra tânărului 
și l-a mișcat profund. La primirea Sfintei Împărtășanii, o imensă bucurie l-a copleșit. A avut o reală întâlnire 
cu harul Dumnezeului Celui viu.  

Părintele Porfirie a văzut multe lucruri dar nu a vorbit despre ele. A primit multe daruri, pe care 
niciodată nu le-a căutat și nu le-a așteptat. A rămas foarte atent, acordat la toate pentru tot restul vieții sale. 
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Întotdeauna dădea slavă lui Dumnezeu pentru unele lucruri ieșite din comun și credea că le-a primit doar 
pentru a deveni bun.  

Într-o zi o întâmplare a făcut să se îmbolnăvească și la doar 19 ani a fost forțat să se întoarcă în lume, 
o lume deja străină de el.  

Din mărturisirile altora, starețul a fost un lucrător neobosit pentru Hristos. Oamenii au fost atrași de el 
pentru darul discernământului său. Avea să spună mai târziu: Vorbesc doar când harul mă încredințează să 
vorbesc, ceea ce Dumnezeu mă luminează să spun din dragostea mea pentru toți. În timpul spovedaniei, zic 
rugăciunea lui Iisus și apoi mă abandonez lui Hristos, oricare ar fi voia Lui, orice ar revela El. În timp ce alții 
văd lucrurile din exterior, cu ochii sufletului, eu le văd în profunzime, văd cum sunt lucrurile în interior. Văd și 
citesc sufletul celeilalte persoane.  

Chiar de când era în Muntele Athos, starețul Porfirie și-a dorit să aibă grijă de bolnavi și de suferinzi. 
Deși nu era învățat, cu o singură clasă primară, a fost primit la Policlinica din Atena, după ce i s-a adresat 
profesorului de acolo, așa: "Nu știu, Profesore, tu trebuie să decizi. Eu am o dorință de a sluji într-un spital. E o 
dorință pe care o am de când eram în pustie. Mai important este că știu să citesc și să slujesc Liturghia. Dacă 
îmi acorzi o șansă, vei fi mulțumit. A fost acceptat, spunându-i-se: Nu ești educat, dar măcar încerci să menții 
o ținută demnă și aș merge atât de departe să spun că manierele tale sunt mai bune decât ale cuiva cu edu-
cație teologică, care ar predica cu cuvinte alese.  

Celor cu gânduri de suicid părintele Porfirie le spunea în taină: Știi ce minunat este Raiul? Doar 
bucurie și încântare. Hristos este doar lumină și împrăștie bucurie și încântare tuturor. El ne așteaptă în viața 
viitoare, pentru a ne dărui Raiul. Există, de asemenea, și iadul, care e cu totul întuneric, anxietate și depresie.  

Starețul Porfirie a slujit în Paraclisul Policlinicii din Atena pentru trei decenii și a vindecat mulți oa-
meni de răni trupești și sufletești, cu harul lui Dumnezeu. Inițial s-a gândit să plece, nefiind obișnuit cu zgo-
motul din stradă, autobuzele, oamenii, și mai ales un gramofon ce cânta în unul dintre magazine.  

Era obișnuit cu liniștea pustiei și nu cu sunetul muzicii, care trâmbița cântece de dragoste. Așa că s-a 
rugat lui Dumnezeu pentru îndrumare: Dumnezeul meu, nu vreau să îmi vorbești; nu vreau să-mi arăți vreun 
semn. Dar cu dragostea Ta descoperă-mi ceva simplu, care îmi va permite să știu dacă să plec sau să rămân. 
Ceva foarte simplu. Nu îți cer o minune, mi-e rușine să o fac. S-a rugat și a postit timp de trei zile și a așteptat, 
în liniște, răspuns de la Dumnezeu.  

Într-o zi, un băiat a intrat în paraclis, având o carte de fizică la el și părintele a decis să o răsfoiască. A 
găsit în ea un experiment în care o piatră mică era aruncată într-un lac liniștit și se creau cercuri. Apoi, o 
piatră mai mare era aruncată și ondulările create erau și mai mari, copleșindu-le pe cele mai mici.  

Imediat s-a gândit la rugăciune și la cum înflăcărarea și intensitatea rugăciunii sale ar trebui să fie de 
ajuns pentru a copleși zgomotul. Din această lecție simplă a găsit răspunsul la problema sa și niciodată nu a 
mai remarcat zgomotul din stradă. A spus mai târziu: De atunci înainte, mintea mea a fost concentrată ex-
clusiv închinării divine. Simțeam că sunt și în Rai și, de asemenea, pe pământ și că eram toți îmbrățișați de ha-
rul dumnezeiesc. 

Starețul a înființat în 1979, cu multă râvnă, Mănăstirea Schimbării la Față, o mănăstire de maici. Voia 
ca ele să învețe și să se sfințească prin rugăciuni, prin citirea Sfintei Scripturi, a Sfinților Părinți, a vieților 
sfinților, și prin cântarea de imnuri și sfinte slujbe. A înțeles că o persoană se poate sfinți prin acestea fără 
să realizeze aceasta și că astfel va învăța dragostea și smerenia prin ascultarea cuvintelor Sfinților.  

La fiecare conversație folosea cuvântul văd, și pentru evenimente din prezent și pentru cele viitoare. 
Chiar și după ce a orbit, cuvântul văd, pe care îl folosea deseori, se referea la vederea lui spirituală, care ră-
măsese sănătoasă.  

Starețul spunea că nu este nevoie ca oamenii să însemneze ceea ce le spune: Nu e niciun motiv pentru 
care să scrii lucrurile pe care le zic. Orice spun e scris în Evanghelie. Studiază Biblia și le vei găsi scrise acolo.  
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Părintele Porfirie a suferit de diferite afecțiuni pe parcursul vieții sale, cauzate de lupta sa ascetică. A 
avut probleme la rinichi, chiar și cancer la glanda pitulară, care a dus la pierderea vederii. Legat de boală 
spunea: Boala mea este o favoare specială de la Dumnezeu, Care mă invită să intru în taina dragostei Sale. Nu 
mă rog ca Dumnezeu să mă facă bine. Mă rog ca El să mă facă bun. Sunt sigur că Dumnezeu știe că sunt în 
durere, dar mă rog pentru sufletul meu, ca să-mi ierte fărădelegile. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt păcătos 
și Dumnezeu încearcă să mă curățească. 

Cand starețul Porfirie a simțit că sfârșitul zilelor sale se apropie s-a întors la mănăstire să adoarmă în 
pace și neștiut de nimeni. A spus: Am venit aici să mă pregătesc de moarte. Nu mă voi întoarce în lume. Dacă 
va fi să se întâmple ceva și cer eu să mă întorc, fă tot ce poți ca să mă oprești.  

În ultimele Iuni un monah tânăr pe nume Acachie, îi citea în fiecare zi Slujba tunderii în monahism. 
Într-una din zile, starețul l-a întrebat: Știi de ce îți cer să-mi citești această slujbă și de ce fac comentarii asu-
pra ei? Pentru că vrei să ne înveți, a răspuns părintele Acachie. Starețul a zâmbit și a zis: Pentru că vreau să 
văd dacă am împlinit toate promisiunile pe care le-am făcut în timpul acestei slujbe. Vreau să văd dacă sunt 
un călugăr autentic.  

El spunea: Vârsta noastră este aceeași cu vârsta la care Iisus a venit să aducă Vestea cea bună. Voi 
părăsi acum lumea pentru că nimeni nu ascultă, fiecare își face voia proprie și nimeni nu acordă atenție la 
ceea ce spunem noi. Doar dacă ne alăturăm noi înșine Bisericii celei necreate, vom fi salvați".  

În ultima noapte, s-a spovedit și s-a rugat cu Rugăciunea lui Iisus. A repetat în șoaptă cuvintele cu 
care Hristos S-a rugat în ajunul răstignirii Sale, ca toți să fie una și apoi, la sfârșit: Vino, Doamne Iisuse, iar 
părintele Acachie i-a închis ochii în primele ore ale dimineții zilei de 2 decembrie 1991. Așa cum a indicat, a 
fost îngropat într-un mormânt știut doar de către ucenicii săi.  

Înainte de adormirea sa, într-o scrisoare de rămas bun adresată fiilor duhovnicești, părintele Porfirie 
scria: Lumea a gândit foarte măreț despre mine și toți exclamă că sunt un Sfânt. Eu însă, simt că sunt cea mai 
păcătoasă persoană din lume. Acum că plec spre rai, am sentimentul că Dumnezeu îmi va zice Ce faci tu aici? 
Am doar un singur lucru să-I spun: Nu sunt demn de a fi aici, Doamne, dar orice va dori dragostea Ta, se va 
face pentru mine.  

De aici înainte, nu știu ce se va întâmpla. Eu însă, îmi doresc ca dragostea lui Dumnezeu să acționeze. 
Întotdeauna mă rog să îl iubească pe Dumnezeu copiii mei duhovnicești, care este Totul, astfel ca El să ne facă 
demni să intrăm în Biserica Lui necreată. Trebuie să începem de aici.  

Am făcut întotdeauna efortul de a mă ruga, de a citi cântările de slavă ale Bisericii, Sfânta Scriptură și 
Viețile sfinților. Fie ca și voi să faceți la fel. Am încercat, prin harul lui Dumnezeu, să mă apropii de El, fie ca și 
voi să faceți același lucru. Vă implor pe toți să mă iertați dacă din cele ce v-am făcut ceva v-a supărat. 

Să ne învrednicim de a ne însuși fiecare câte puțin din sfințenia Sfântului Porfirie și oricând avem 
necazuri, să credem în mijlocirile sale către Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Amin. 

 
 

SSllaavvăă  lluuii  DDuummnneezzeeuu  ppeennttrruu  ttooaattee!!  
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