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„Epoca noastr\ este ca epoca lui Hristos. {i
atunci lumea ajunsese într-o stare deplorabil\. Lui
Dumnezeu îns\ I s-a f\cut mil\ de noi. Nici acum nu
trebuie s\ ne pierdem speran]a. V\d ap\rând în acest
context nefericit un extrem de important om al lui
Dumnezeu, care va ridica [i va uni lumea în bine”.
Sfântul Cuvios Porfirie Kavsokalivitul
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Prolog

Conform tradi]iei ortodoxe, cei mai potrivi]i s\
vorbeasc\ despre sfin]i [i sfin]enie sunt sfin]ii în[i[i.
Ace[tia pot în]elege [i interpreta corect, în lumina
sfintei lor experien]e duhovnice[ti, lucr\rile [i înv\]\turile acelor persoane care au avut un singur scop
principal [i pe care l-au atins: acela de a pl\cea lui
Dumnezeu [i de a se uni cu El.
Noi, care nu avem sfin]enia [i tr\irea lor duhovniceasc\ [i care, cu harul lui Dumnezeu [i cu dragostea
matern\ a Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu, locuim în acelea[i locuri sfinte al\turi de oameni sfin]i,
precum cel la care ne referim în aceast\ carte, putem
doar în mod sumar s\ creion\m, „ca prin oglind\, în
ghicitur\”, câteva dintre bogatele harisme – roade ale
str\daniilor lor duhovnice[ti sau ale luminoaselor lor
înv\]\turi.
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În Sfântul Munte, în acest ]inut al poc\in]ei [i
laborator al sfin]eniei, în Schitul Sfintei Treimi de la
Kavsokalivia Marii Lavre [i în chilia Sfântul Gheorghe,
a tr\it la începutul vie]ii sale monahale, dar [i la sfâr[itul vie]ii sale p\mânte[ti, una dintre cele mai importante prezen]e duhovnice[ti ale secolului trecut, Sfântul
Porfirie Kavsokalivitul (1906-1991), cunoscut deja în
întreaga lume ortodox\.
Este vorba despre un excep]ional fenomen de
chemare divin\ [i via]\ sfânt\. Vorbim despre cazul
special al unei fizionomii duhovnice[ti care, pe de o
parte, a contribuit la reînviorarea vechii tradi]ii ascetice a P\rin]ilor athoni]i, iar pe de alt\ parte, a îmbinat via]a monahal\ [i isihast\ cu slujirea filantropic\
[i fr\]easc\ a cre[tinilor care se nevoiau în lume.
Aceast\ îmbinare pare greu de realizat, la prima
vedere, îns\ în persoana Sfântului Porfirie s-a exprimat cu echilibru. Iar acest lucru a fost posibil datorit\
experien]ei [i harismelor care i-au fost date din bel[ug
de c\tre Dumnezeu în pustiul athonit, unde s-a nevoit de la vârsta tinere]ii, în ascultare [i smerenie,
pân\ la plecarea sa în Evia, în Atica [i chiar în zgomotoasa Atena, unde a slujit cu lep\dare de sine poporului credincios al lui Dumnezeu, l\sând s\ se reverse din sine lumina bucuriei [i a n\dejdii pe care a
tr\it-o [i a luat-o din via]a [i experien]a sa athonit\.
Chiar dac\ Sfântul Porfirie nu a tr\it mul]i ani în
Sfântul Munte, a fost aghiorit în con[tiin]a sa [i în
modul s\u de via]\ pân\ la sfâr[it. Gândirea sa [i duhul
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s\u au fost puternic înr\d\cinate în p\mântul binecuvântat al Sfântului Munte.
De foarte tân\r a fost p\truns de duhul athonit [i
de autenticitatea vie]ii aghioritice. Oriunde s-a aflat,
acestea i-au însufle]it [i i-au pecetluit întreaga via]\
ulterioar\, fie slujindu-i pe oamenii suferinzi ai Policlinicii din Atena, fie u[urându-i de p\cate [i dând speran]\ miilor de oameni care au trecut pe sub epitrahilul s\u în m\n\stirile din Evia [i în sih\striile din
Kallisia [i Milesi.
Din cuvintele de mai jos ale sfântului în]elegem
c\ slujirea sa pastoral\ în lume a fost o alegere con[tient\,
urmând voia lui Dumnezeu:
„Ascetismul ortodox nu este numai pentru m\n\stiri, ci [i pentru lume. Sunt o mare binecuvântare
rug\ciunea în biseric\, slujbele lungi [i sl\virea lui
Dumnezeu în duh de dragoste. Dac\ a]i [ti câte suflete sunt chinuite de patimi [i cât se alin\ aproape de
dragostea lui Hristos! Pentru mine ar fi mai pl\cut s\
m\ retrag pe Sfântul Munte, la schitul meu de metanie,
[i acolo în pustie s\ Îl sl\vesc pe Dumnezeu”.
În Sfântul Munte r\mâne nestins\ flac\ra necreat\
a vie]ii Bisericii. Iar Sfântul Porfirie a fost o manifestare a acestei lumini nep\tate [i neapuse, [i înc\ o
m\rturie a harului divin [i a vie]ii [i experien]ei athonite pentru epoca noastr\ agitat\. Via]a sa ne d\ mângâierea c\ Dumnezeu ac]ioneaz\ [i ast\zi [i îmbr\]i[eaz\ cu iubirea Lui s\rmana noastr\ lume. Chiar
dac\ acest om excep]ional al lui Dumnezeu a trecut [i
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a plecat de pe p\mânt, ne-a l\sat spre imitare nou\,
oamenilor din secolul al XXI-lea, urme curate ale
sfin]eniei.
{tirea despre proclamarea oficial\ a sfin]eniei P\rintelui Porfirie (noiembrie 2013) a constituit un
motiv de mare bucurie printre credincio[i. Dup\ cum
era firesc, acest eveniment i-a bucurat foarte mult [i
pe p\rin]ii athoni]i, [i în special pe cei care ne nevoim
la Schitul Sfânta Treime din Kavsokalivia, care suntem
fii duhovnice[ti ai Cuviosului Porfirie, dup\ cum suntem
fii duhovnice[ti [i ai sfin]ilor mai vechi ai schitului, ai
Cuvio[ilor Maxim, Nifon, Nil, ai întemeietorului schitului, Cuviosul Acachie, ai Cuvio[ilor martiri Roman,
Nicodim, Pahomie [i Constantin.
Personalitatea harismatic\ cu adev\rat impresionant\ [i bogat\ a Sfântului Porfirie, a ultimului în
lan]ul de aur al oamenilor sfin]i de la Kavsokalivia, s-a
cultivat într-un loc în care tradi]ia duhovniceasc\ se
poate sim]i pân\ ast\zi. De la primii locuitori ai Kavsokaliviei pân\ la ultimii b\trâni îmbun\t\]i]i, cu to]ii
formeaz\ o familie spiritual\ c\reia toate îi sunt comune:
cugetul ascetic, reu[itele [i harismele duhovnice[ti. De
altfel, sentimentul continuit\]ii istorice a tradi]iei athonite constituie piatra de temelie a parcursului spiritual al Sfântului Munte.
Am avut personal marea binecuvântare s\ îl cunosc
pe Sfântul Porfirie pe când slujea ca duhovnic la M\n\stirea Schimbarea la Fa]\ de la Milesi. Acolo am fost
învrednicit de-a lungul timpului s\ primesc sfaturile
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poruncilor Sale. S\ cerem s\ se fac\ voia lui Dumnezeu; acest lucru este cel mai convenabil, cel mai sigur
pentru noi [i pentru cei ce ne rug\m”.
„S\ v\ orienta]i fiecare sup\rare spre cunoa[terea
lui Hristos, spre iubirea Sa, spre adorarea Sa. {i
Hristos, Care a[teapt\ permanent cu dor s\ ne ajute,
v\ va da harul S\u [i puterea Sa [i va transforma
sup\rarea în bucurie, în dragoste fa]\ de fra]i, în
adorare a Sa. Astfel va pleca întunericul”.
„S\ v\ d\rui]i sufletul rug\ciunii «Doamne Iisuse
Hristoase, miluie[te-m\», pentru toate grijile voastre,
pentru toate [i pentru to]i. Nu privi]i la ceea ce vi se
întâmpl\ ci privi]i lumina, pe Hristos, a[a cum copilul
prive[te spre mama sa atunci când i se întâmpl\ ceva.
S\ le privi]i pe toate f\r\ grij\, f\r\ mâhnire, f\r\
presiune, f\r\ strângere de inim\. Întreaga voastr\
str\danie s\ fie aceea de a privi spre lumin\. Astfel, în loc
s\ v\ deda]i mâhnirii, v\ deda]i sl\virii lui Dumnezeu”.

Via]a duhovniceasc\
„Mul]i spun c\ via]a cre[tin\ este nepl\cut\ [i grea.
Eu spun c\ este fericit\ [i u[oar\, dar pretinde dou\
condi]ii: smerenie [i dragoste”.
„Sufletul se îndr\goste[te de Hristos atunci când
cunoa[te [i împline[te poruncile Sale. Atunci când sufletul se îndr\goste[te de Hristos, îi iube[te [i pe oameni, nu poate s\ îi urasc\.
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În sufletul care este îndr\gostit de Hristos nu poate
intra diavolul. În sufletul în care tot locul este ocupat
de Hristos nu poate s\ intre [i s\ locuiasc\ diavolul,
oricât ar încerca, deoarece nu încape, nu exist\ loc liber
pentru el. În acest fel, vom putea s\ tr\im adev\rata
via]\ cre[tin\”.
„Stresul este boala sufletului [i nu depinde de
lipsuri materiale. Este comb\tut prin încrederea în
pronia lui Dumnezeu [i prin lupta cea bun\.
Toate cele nepl\cute, care r\mân în sufletul vostru
[i provoac\ stres, pot s\ devin\ un pretext pentru
adorarea lui Dumnezeu [i s\ înceteze de a v\ istovi.
Ave]i încredere în Dumnezeu. Nu spune apostolul
Pavel: «întru toate suntem nec\ji]i, dar nu strivi]i»?
Pe toate s\ le aborda]i cu dragoste, bun\tate, blânde]e, r\bdare [i smerenie. S\ fi]i stânci! Toate s\ se sparg\
de voi [i, asemenea valurilor, s\ se întoarc\ în larg. Voi
s\ fi]i calmi. Dar ve]i zice: «Ei, este posibil acest lucru?».
Da, cu harul lui Dumnezeu, este întotdeauna posibil.
Dac\ le privim doar omene[te, nu este posibil”.
„Chiar dac\ e[ti nedrept\]it, s\ nu contrazici, nici
s\ nu te enervezi, ci s\ rabzi [i s\ taci, preferând s\ îi
în[tiin]eze Dumnezeu pe al]ii despre tine. C\ci aceasta
este spre folosul t\u [i nu pentru a deveni avocatul [i
ap\r\torul t\u propriu”.
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„Hristos vrea s\ ne unim cu El [i a[teapt\ afar\, la
poarta sufletului nostru. Doar harul divin ne poate
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schimba. Noi nu putem face nimic singuri. Harul ni
le va da pe toate, dar noi trebuie s\ încerc\m s\ ne
mic[or\m egoismul [i iubirea de sine, s\ fim smeri]i,
s\ ne d\ruim lui Hristos, [i toate cele contrare pleac\,
trupe[ti [i suflete[ti”.
„S\ fim întru toate smeri]i: în gândire, în cuvinte
[i în comportament. Cel smerit crede c\ toate depind
de Hristos [i c\ Hristos îi d\ harul S\u, [i astfel merge
înainte. Cel care are smerenie tr\ie[te de pe acum în
Biserica p\mânteasc\ necreat\. Are bucuria lui Hristos
[i în cele nepl\cute”.

Pedagogia
Cuviosul Porfirie ar putea fi caracterizat drept un
pedagog contemporan, a c\rui pedagogie îi avea ca
punct de plecare pe marii P\rin]i capadocieni [i sfâr[ea
cu cea mai actual\ psiho-pedagogie a persoanei. Considera
c\ fiecare om are o valoare absolut\, o personalitate
unic\ [i irepetabil\, respectând caracterul particular al
fiec\ruia, precum [i libertatea sa personal\.
A r\mas în con[tiin]a oamenilor ca un p\rinte
duhovnicesc discret. În acest mod, putea s\ îi ajute
prin diverse modalit\]i [i mijloace. Asculta cu aten]ie,
r\bdare [i condescenden]\ problemele lor. Î[i asuma
îngrijor\rile lor. Le r\spundea cu bun\tate [i amabilitate la diferitele întreb\ri.
Îi sf\tuia, îi încuraja [i îi sprijinea suflete[te pe cei
descuraja]i. Nu se sup\ra din cauza prezen]ei adeseori
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sup\r\toare a anumitor fii duhovnice[ti de-ai s\i, nici
din cauza indiscre]iei [i insisten]ei lor.
Îns\ nu doar profunzimea cuvântului moralizator
al Cuviosului Porfirie îl atr\gea pe cel cu care discuta.
Dup\ cum spune [i Sfântul Ioan Gur\ de Aur, „chiar
[i vederea sfin]ilor aduce mult\ pl\cere [i mult ajutor”.
Pornea de obicei de la problema concret\ care îl preocupa pe cel cu care discuta, adic\ de la punctul exterior de plecare al temei. Înainta îns\ [i ajungea la
fundamentul cauzal, la cauzele reale ale comportamentului, încercând s\ diagnosticheze bun\voin]a [i dispozi]ia omului pentru poc\in]\.
Îl accepta pe semenul s\u a[a cum era, cu neputin]ele [i specificul s\u de comportament. Nu a încercat niciodat\ s\ îl bage în propriile sale stereotipuri.
Nu îl preocupa înf\]i[area exterioar\ a omului [i, desigur, a tinerilor. Privea cele mai adânci straturi ale
sufletului lor, deoarece cuno[tea c\, dac\ se face ordine
în lumea interioar\ a omului, în mod automat se vor
ordona [i cele exterioare.
Privitor la educarea corect\ a copiilor, înv\]a c\
blânde]ea, rug\ciunea cald\ [i f\r\ grab\, dar [i via]a
cre[tin\ sincer\ [i autentic\ a p\rin]ilor constituie cel
mai bun mod de a-i face pe copiii lor s\ apuce pe drumul
lui Dumnezeu. Dimpotriv\, atunci când p\rin]ii merg
la biseric\ în mod formal, f\r\ ca via]a lor duhovniceasc\ s\ fie autentic\, odraslele lor vor avea [i ele o
atitudine ipocrit\ în via]\ [i nu vor avea o credin]\
stabil\.

