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Cu ochii sufletului 
Viața Sfântului Porfirie Kavsokalivitul 

 

Varianta integrală a documentarului video 
 

Ultimile zile, Schitul Sfântul Gheorghe - Muntele Athos 1991 
 

 
Când starețul Porfirie a simțit că sfârșitul zilelor sale se apropie, s-a întors la mănăstirea sa de metanie, să 

adoarmă în Domnul, în pace și neștiut de nimeni. Am venit aici să mă pregătesc de moarte, a zis el. Nu mă voi 
întoarce în lume. Dacă va fi să se întâmple ceva și eu cer să mă întorc, fă tot ce poți ca să mă oprești. 

În ultimile luni de viață ale starețului, părintele Acachie a avut grijă de el timp de 12 ore, apoi parintele 
Pantelimon a făcut la fel. 

Cu mulți ani înainte, starețul i-ar fi spus părintelui Acachie că el va fi cel care îi va închide ochii. Acum, 
tânărul monah îi citea starețului în fiecare zi Slujba Tunderii în Monahism. Apoi într-una din zile, starețul l-a 
întrebat pe părintele Acachie: Știi de ce îți cer eu ca să-mi citești această slujbă și de ce fac comentarii asupra ei? 
Pentru că vrei să ne înveți, a răspuns părintele Acachie.  

Starețul a zâmbit. Pentru că vreau să văd dacă am împlinit toate promisiunile pe care le-am făcut în timpul 
acestei slujbe. De asemenea a cerut să asculte o înregistrare cu slujba înmormântării. Dar când aceasta a început, 
le-a cerut să o oprescă zicând: Viața noastră este aceeași cu vârsta la care Iisus a venit ca să aducă Vestea cea 
Bună. Voi părăsi acum lumea pentru că nimeni nu ascultă, fiecare își face propria voie și nimeni nu acordă 
atenție la ceea ce spunem noi.Doar dacă ne alaturăm pe noi înșine Bisericii celei Necreate, vom fi salvați". 

În ultima noapte a starețului, s-a spovedit și s-a rugat cu Rugăciunea lui Iisus. El a repetat în șoaptă cuvin-
tele cu care Hristos s-a rugat în ajunul răstignirii Sale ca toți să fie unul și apoi, la sfârșit: Vino, Doamne Iisuse, iar 
părintele Acachie i-a închis ochii în primele ore ale dimineții de 2 dcembrie 1991. Și așa cum a indicat starețul, a 
fost îngropat într-un mormânt știut doar de ucenicii lui. 

 

Către Sfântul Munte Athos (Tesalonic, 1918) 
 
Printre multe minuni și miracole care s-au întâmplat de-a lungul vieții starețului Porfirie, se poate vedea o 

viață umilă și simplă. A învățat aceasta la o vârstă fragedă de la părinții lui care l-au învățat rugăciunile și slujbele 
Bisericii Ortodoxe în satul Aghios Ioannis din Evia, Grecia. Familia sa nu avea mulți bani și a fost trimis să 
muncească pentru un negustor în Pireu, la vârsta de 12 ani. 

Dar istoria Sfântului Ioan Colibașul și relatările pelerinilor din Sfântul Munte Athos au aprins în el dorința 
de a devenii monah, așa că încearcă de două ori să ajungă acolo, însă la a treia încercare, s-a așezat pe o corabie 
din portul Tesalonic și a urmărind cu uimire cum monahii în rase au urcat la bord.  

Deodată, un călugăr înalt cu o barbă lungă a apărut. Unde mergi copilul meu? Spre Sfantul Munte. Și ce vrei 
să faci acolo? Caut de lucru. Spune-mi ce cărți ai citit? Doar Viața Sfântului Ioan Colibașul. Eu am petrecut 
foarte puțin timp la școală. Nu contează. Noi te putem învăța. Avem treabă și te vom și plăti. Și poate te vom și fa-
ce monah. Numele meu este Pantelimon, locuiesc cu fratele meu, părintele Ioanichie, în Schitul Sfântul Gheorghe. 
Deci care este numele tău? Numele meu este Evanghelos. Deși prea tânăr ca să pună piciorul în Muntele Athos, 
părintele Pantelimon l-a prezentat pe Evanghelos ca fiind nepotul său. 

 

Despătimirea, la Schitul Sfântul Gheorghe - Muntele Athos (1918-1925) 
 

Într-o zi, în apropierea Chiliei Sfântului Gheorghe din Kavsokalivia, părintele Ioaniochie i-a cerut tânărului 
Evanghelos să mute niște pietre dintr-o parte în alta a chiliei. Dar, mai târziu, când părintele Pantelimon a trecut pe 
acolo i-a zis: De ce ai făcut asta?Acolo vrem aceste pietre?Cară-le înapoi unde le-ai găsit! Și așa a făcut. În ur-
mătoarea zi, părintele Ioanichie a venit din nou intrebându-l: Nu ți-am zis să aduci pietrele aici? Iartă-mă, pă-
rinte, le-am cărat aproape  pe toate aici, dar celălalt părinte m-a văzut și mi-a zis:Du-le înapoi unde le-ai găsit, 
acolo avem nevoie de ele. Așa că le-am adus înapoi.  

Părintele Ioanichie nu a mai zis nimc. Așa era viața în Sfântul Munte. Inima și mintea sa erau în mod con-
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stant curățate prin ascultarea de părinții lui duhovnicești și prin citirea Psaltirii, a sfintelor slujbe, a vieților sfinților 
și a Sfintei Scripturi. Se ruga când aduna melci pentru mâncare, muta pământul pentru a face o grădină, tăia și 
sculpta lemnul, făcând din orice mișcare și moment o ocazie de a-L slăvi pe Dumnezeu. Ani mai târziu, Evan-
ghelos merge cu pr. Pantelimon la Mănastirea Marea Lavră pentru a fi tuns în schima mare, cu numele de Nichita. 
 

Iluminarea, Schitul Sfântul Gheorghe - Muntele Athos, începutul anilor 1920 
 
Într o zi, tânărul monah Nichita a intrat în biserică înainte de bătaia clopotului, a stat ascuns în pronaos în 

rugăciune.Dintr o dată un călugăr bătrân rus a intrat, era Dimas, un sfânt ascuns care a trăit sus deasupra schitului. 
Acesta a început să facă metanii rostind: Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte mă! Preasfântă Născătoare de 
Dumnezeu, mântuieşte-ne.  

Curând bătrânul a căzut în extaz; cumva prin har, rugăciunea acestui sfânt a coborât asupra tânărului Nichita 
şi adânc mişcat, el a început să plângă. S-a închinat icoanei Sfintei Treimi şi apoi a rămas la Sfânta Liturghie. La  
primirea Sfintei Împărtăşanii, o bucurie mare l-a copleşit. Nichita a alergat apoi în pădure cu braţele ridicate sub 
chipul Crucii şi cânta: Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie! 

A rămas în acestă stare pentru ceva timp, înainte de a amuţi şi de a vărsa multe lacrimi fără efort. A fost o 
reală întâlnire cu harul lui Dumnezeu Cel Viu. În acea după amiază, în timp ce privea marea i-a văzut pe bătrânii 
lui coborând nişte scări de marmură, deşi aceştia erau foarte departe şi de partea cealaltă a muntelui.  

A fugit să- i întâlnescă. De unde ai ştiut că venim?, a întrebat părintele Pantelimon. Tânărul Nichita nu a 
răspuns, dar mai târziu i-a mărturisit: Nu ştiu cum să îţi explic, dar când eraţi de cealaltă parte a dealului, v-am 
văzut încărcaţi şi am alergat ca să vă întâlnesc, era ca un panou de sticlă şi v-am văzut de cealaltă parte. Bine, 
nu le da nici o importanţă acestor lucruri şi nu le spune nimănui, căci cel rău priveşte", a spus pr. Pantelimon. 
 

Întoarcerea, Schitul Sfântul Gheorghe - Muntele Athos, 1925 
 

După întâlnirea cu bătrânul Dimas, tânărul monah Nichita şi-a văzut simţurile transformate. A văzut multe 
lucruri, dar nu a vorbit despre ele. Întotdeauna dădea slavă lui Dumnezeu pentru asemenea lucruri şi credea că le-a 
primit doar pentru a deveni bun. O întâmplare pe care a împărtaşit-o din acest timp a fost despre ziua în care a 
mers în pădure pentru a se ruga şi a regăsit cântecul unei privighetori ca o cântare precum o doxologie către 
Dumnezeu. Îşi dorea să rămână în pustie, singur cu Dumnezeu în linişte şi smerenie, asemenea privighetorii. Însă 
îmbolnăvindu-se de pleurozie şi fără medicamente, la numai 19 ani a fost forţat să se întoarcă în lume. 
 

Acasă, Evia şi Mănăstirea Sfântul Haralambie (1925-1940) 
 

În drumul spre casă, tânărul Nichita şi-a întâlnit cumnatul care i-a spus că părinţii lui sunt încă în viaţă şi că 
tatăl lui este chiar în josul drumului. Nichita, acum cu o barbă lungă şi părul mai jos de talie s-a apropiat de tatăl 
său cu nerăbdare.  

Cine eşti?De unde vii? l-a întrebat tatăl lui. Sunt călugăr. Câţi copii ai?Am avut patru, însă unul dintre co-
piii mei a dispărut cu ani în urmă, lucra în Pireu şi a dispărut, a răspuns tatăl lui. După câteva tachinări, monahul 
Nichita îi spune că el este fiul pierdut. Cu ce bucurie s-au îmbrăţişat!  

Tatăl lui a dat slavă lui Dumnzeu şi a ascultat povestea vieţii fiului său din Muntele Athos. Dar întorcându-
se acasă, mama lui nu a fost aşa primitoare din cauza vorbelor rele a vecinilor. A încercat de doua ori să se în-
toarcă în Sfântul Munte, doar că de fiecare dată el s-a îmbolnăvit, timp în care a rămas în Mănăstirea Sfântul 
Haralambie din apropiere.  

Epicopul Pantelimon, discutând despre monahism în trapeză cu monahi şi studenţi, dorea să afle unde poate 
găsi monahi buni, credincioşi  şi cu răbdare. Preasfinţite, căutați călugări, dar există un călugăr la Sfântul Ha-
ralambie, care se ofileşte şi nici nu îl cunoaşteţi, a răspuns un student. Bine, atunci te vei duce acolo de îndată şi îl 
vei aduce aici la mine, a răspuns episcopul.  

Asfel studentul a dus o scrisoare egumenului de la Sfântul Haralambie şi l-au trimis pe tânărul de 20 de ani, 
Nichita, ca să-l întâlnească pe epicop imediat. Episcopul i-a ascultat povestea întoarcerii acasă din Multele Athos. 
La scurt timp, episcopul l-a prezentat Arhiepiscopului de Sinai Porfirie al III-lea şi acesta, văzând harul care era 
asupra tânărului monah, l-a hirotonit diacon de sărbătoarea Sfintei Paraschevi iar apoi preot la sărbătoarea Sfân-
tului Pantelimon şi i-a pus numele de Porfirie. Doi ani mai târziu a fost făcut duhovnic, şi pentru restul vieţii lui 
oamenii au fost atraşi de el, pentru darul discernământului său. 
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Preot în oraş, Policlinica din Atena (1940) 

 
Chiar de când era în Muntele Athos, stareţul Porfirie şi-a dorit să aibă grijă de bolnavi şi de suferinzi. Căuta 

un astfel de loc, când un prieten l-a recomandat către profesorul ce conducea Policlinica din Atena, care era în 
căutarea unui preot. Profesorul îşi dorea un preot cu o diplomă în Teologie şi s-a întrebat dacă părintele s-ar 
potrivi pentru acest post şi l-a luat ca să-l vadă arhiepiscopul Hrisantos al Trapezuntei, pentru a aproba aceasta. Cu 
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului i se acordă şansa de a sluji pe cei suferizi. 
 

Pustia oraşului, Policlinica din Atena (1940) 
 

Stareţul Porfirie a slujit în Paraclisul Sfântului Gherasim din Policlinica din Atena pentru trei decenii şi a 
văzut mulţi oameni bolnavi şi suferinzi şi i-a vindecat pe ei de rănile lor trupeşti şi sufleteşti cu harul lui Dum-
nezeu. Iniţial s-a gândit repede să plece. În timpul primei sale Sfinte Liturghii de duminică a remarcat zgomotul 
din stradă, autobuzele şi oamenii, mai ales un gramofon ce cânta în unele dintre magazine. Era obişnuit cu liniştea 
pustiei şi nu cu sunetul muzicii.  

A vizitat magazinul şi l-a întrebat pe proprietar dacă ar putea să oprescă muzica în dimineţile de duminică, 
însa acesta refuză spunând că aşa îşi câştigă existenţa şi că are copii de hrănit.Aşa că s-a rugat lui Dumnezeu 
pentru îndrumare: Dumnezeul meu, nu vreau să îmi vorbeşti sau să-mi arăţi vreun semn, dar cu dragostea Ta, 
descoperă-mi ceva simplu care îmi va permite să ştiu dacă să plec sau să rămân.  

S-a rugat şi a postit timp de trei zile şi a aşteptat, în linişte, răspuns de la Dumnezeu. Apoi, într-o zi un băiat 
a intrat în paraclis pentru a aprinde o lumânare, acesta avea cu el o carte de fizică şi părintele a decis să o răs-
foiască. A găsit în carte un experiment în care o piatră mică ce era aruncată într-un lac liniştit creea cercuri; apoi, o 
piatră mai mare făcea ondulări mai mari, acoperindu-le pe cele mai mici. Imediat s-a gândit la rugăciune şi la 
intensitatea rugăciunii sale care ar trebui să fie de ajuns pentru a acoperi zgomotul. Din acestă simplă lecţie a găsit 
răspunsul la problema sa şi niciodată nu a mai remarcat zgomotul străzii. 
 

Un atelier spiritual, Sfânta Mănăstire a Schimbării la Faţă (1979-1991) 
 

Stareţul şi-a dorit mult să înfiinţeze o mănăstire şi a găsit o oportunitate în 1979. A găsit pământ în Milesi, 
dar trebuia să găseasca şi apă. A venit o firmă de foraj, chinuindu-se să găsească apă şi erau pe cale să renunţe. 
Aşa că părintele s-a rugat, iar apoi cu exactitate le-a spus unde şi la ce adâncime să foreze din nou. Au găsit apă 
proaspătă iar la scurt timp după aceasta a început munca la construcţia unei mănăstiri de maici, a Schimbării la 
Faţă. Îşi dorea foarte mult ca mănăstirea să fie o universitate a Bisericii, unde călugăriţele vor învăţa şi se vor 
sfinţi prin rugăciuni, prin citirea Sfintei Scripturi, a sfinţilor părinţi, a vieţilor sfinţilor şi prin citirea de imnuri şi 
sfinte slujbe-astfel vor învăţa dragostea şi smerenia prin ascultarea cuvintelor sfinţilor. Lupta sa de-a lungul vieţii 
cu diverse boli acum şi-a pus mai mult amprenta. 
 

Puterea desăvârşită în slăbiciune (1940-1991) 
 

Stareţul a suferit de diferite afecţiuni pe parcursul vieţii sale datorate luptei sale ascetice. Aproape de sfâr-
şitul perioadei sale la Policlinică a avut probleme la rinichi, o dată chiar intrând în comă, când şi-a amânat operaţia 
pentru a ţine slujbele din Săptămâna Mare.  

În 1978, a suferit un atac de cord şi a fost spitalizat timp de trei săptămâni. A dezvoltat de asemenea cancer 
la glanda pitltară. Tumoarea apăsa pe nervul său optic, aceasta ducând la pierderea vederii stareţului, pe lângă du-
rerea cumplită pe care o avea deja. Când nu putea să mănânce mâncare normală din cauza sângerării stomacului, 
gusta câteva linguriţe de lapte şi apă în fiecare zi. El a zis:Boala mea este o favoare specială de la Dumnezeu care 
mă invită să intru în taina iubirii Sale. Nu mă rog ca Dumnezeu să mă facă bine. Mă rog ca El să mă facă bun. 
Sunt sigur că Dumnezeu ştie că sunt în durere, dar mă rog pentru sufletul meu ca Dumnezeu să-mi ierte fărăde-
legile. Îi multumesc lui Dumnezeu, sunt păcătos şi Dumnezeu încercă să mă curăţească. Printre toate acestea şi al-
te afecţiuni, părintele a făcut tot posibilul ca să vadă oameni şi să de-a sfaturi până nu a mai putut face acest lucru. 
 

Rămas bun, Sfânta Mănăstire a Schimbării la Faţă,1991 
 

În tinereţea sa, stareţul Porfirie a visat să trăiască precum Sfântul Ioan Colibaşul, care şi-a părăsit părinţii şi 
casa şi a devenit monah. A reflectat asupra acestui lucru într-o scrisoare de rămas bun adresată fiilor duhovniceşti. 
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Lumea a gândit măreţ despre mine şi toţi exclamă că sunt 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 sa Îi spun: Nu sunt demn de a fi aici, Doamne,dar orice va dori dragostea Ta, se va face pentru mine. 
De aici nu stiu ce va fi, eu însă îmi doresc ca dragostea lui Dumnezeu să se împlinească. Întotdeauna mă rog ca 
fiii mei duhonniceşti să îl iubescă pe Dumnezeu, care este Totul, astfel ca El să ne facă demni să intrăm în 
Biserica Lui nevăzută. Trebuie să începem de aici. Am făcut efortul de a mă ruga întotdeauna, de a citi cântările 
de slavă ale Bisericii, Sfânta Scriptură şi vieţile sinţilor. Fie ca şi voi să faceţi la fel. Am încercat prin harul lui 
Dumnezeu să mă apropii de El şi fie ca şi voi să faceţi acelaşi lucru. Vă implor pe toţi să mă iertaţi dacă din cele 
ce v-am făcut ceva v-am supărat. Stareţul a adormit la primele ore ale dimineţii de 2 decembrie 1991. 
 

Mărturii 
 

Când l-am întâlnit prima dată, am fost impresiontă de strălucirea şi simplitatea sa. Înainte ca noi să vorbim, 
ne-a dat binecuvântare pentru nunta noastră. Cuvintele lui au fost o revelaţie pentru fiecare dintre noi, mişcându-
ne înspre voia lui Dumnezeu. Încă nu  înţelegeam câtă îndrăzneală avea în rugăciune înaintea lui Hristos.  

La scurt timp, am făcut câteva analize medicale şi am realizat că va fi foarte dificil să avem copii.Am îm-
părtaşit durerea părintelui dar el a râs zicând: Nu vă îngrijoraţi, veţi avea mulţi copii, chiar imediat, unul după 
altul. Într-o noapte, la scurt timp după aceasta, am adormit şi am avut un vis în care l-am văzut pe stareţ în veş-
minte aurite, slujind Liturghia alături de o mulţime de îngeri. Unul dintre îngeri mi-a dat ceva, acesta fiind în 
aceiaşi zi în care am primit vestea primei mele sarcini.  

Îngerii cântau: Porumbiţa, Milostiva, dă naştere, slăviţi pe Pururea Fecioara... Mai târziu am aflat că acestă 
cântare urma să se cânte în ziua în care primul meu băiat s-a născut. Visul meu a confirmat atât sarcina, cât şi data 
naşterii, dar am realizat aceasta mult mai târziu. Am mers pentru binecuvântare cu puţin înainte de naşterea fiului 
nostru ca să ne împărtăşim bucuria. Stareţul ne-a descris caracterul copilui, talentele sale  şi ne-a dat sfaturi şi indi-
caţii cum să îl creştem. Legătura noastră a continuat, la fel cum familia noastră a crescut. 

 
Soţia mea a avut cancer şi doctorii i-au mai dat trei luni de trăit. Fiul meu cel mare aranjase un pelerinaj în 

Muntele Athos cu câţiva dintre prietenii lui, dar în ciuda situaţiei noi l-am încurajat să meargă. După ce a plecat 
starea de sănătate a soţiei mele s-a înrăutăţit, doctorii ne-au spus că sfârşitul este aproape. Ne-au propus o operaţie, 
care i-ar mai oferi fiului meu şansa de a o mai vedea.  

În timp ce fiul meu era în Sfântul Munte şi stătea împreună cu prietenii săi sub un copac, un preot călugăr s-
a apropiat. Ei s-au ridicat, i-au sărutat mâna şi părintele a început să le spună fiecăruia numele. Ei au fost surprinşi 
de aceasta iar apoi călugărul i-a zis fiului meu: Spune-i mamei tale să nu se opereze, nu are nevoie. O cunoşti?, a 
întrebat fiul meu. O cunosc, vă cunosc pe toţi. Dar cine eşti? Sunt părintele Porfirie", a spus şi apoi a plecat.  

În drumul lor spre casă, băieţii s-au oprit la un magazin şi au văzut o fotografie a stareţului. Unul dintre ei l-
au recunoscut spunând: Hei, uite acesta este bătrânul pe care l-am văzut în Sfântul Munte. Farmacistul a auzit şi a 
fost surprins, întrebându-i dacă sunt siguri că l-au văzut pe acest bătrân. Desigur că suntem siguri, am vorbit cu el, 
i-am sărutat mâna şi ne cunoştea numele şi familiile. Vă rog să nu vă speriaţi, dar el a murit cu cinci ani în urmă. 

Uimit fiul meu s-a întors şi ne-a spus această întâmplare iar apoi i-a zis soţiei mele: Nu te opera, pentru că 
eşti bine! Două zile mai târziu am mers la spital şi soţia mea a refuzat operaţia, pentru că se simțea mai bine. Aşa 
că au făcut teste ca să vadă ce s-a schimbat, iar în ziua următoare când s-au întors rezultatele, am aflat că nu mai 
avea nimic. Doctorul a zis că arăta ca şi cum cancerul nu ar fi atins-o niciodată.  

De ce nu a-ţi crezut ce mi-a spus stareţul Porfirie în Sfântul Munte? a întrebat fiul meu. Când a auzit docto-
rul, a părut mirat. Ce ai zis, ai menţionat de stareţul Porfirie? Doctorul a scos apoi o fotografie cu părintele din 
buzunar său şi i-a arătat-o fiului meu. Acesta a confirmat că e însuşi părintele Porfirie. Teste sunt bune, poate ple-
ca acasă, a zis doctorul. Au trecut doi ani iar soţia mea are o stare de sănătate bună. Îl iubesc pe stareţul Porfirie 
foarte mult, oricând avem necazuri el ne întăreşte prin mijloacele sale către Domnul nostru, Iisus Hristos.  
 

Sursa – https://www.youtube.com/watch?v=q_ifoznlb6M 
 

Slavă lui Dumnezeu pentru toate! 
 

traducere din limba engleză de  
Doina din Brașov 


