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DeSpre iUBirea 
DUMNezeiaSCĂ Și 

VieȚUirea ÎNGereaSCĂ

Volumul de față prezintă o variantă 
îmbogățită cu noi adaosuri ale cuvin‑
telor sfântului despre erosul dumne‑
zeiesc și viețuirea monahală, incluse 
inițial în volumul editat de mănăstirea 
noastră Viața și cuvintele Sfântului Por-
firie Kavsokalyvitul.

prezenta ediție este prilejuită de 
îm plinirea a douăzeci de ani de la 
ador mirea stareței Theosémni, noua 
ctitoră a Mănăstirii Chrysopighí.

Cuvioasa Theosémni, așa cum ade‑
veresc toți cei ce au cunoscut‑o, a fost 
un chip sfânt, pildă de viețuire mo‑
nahală, care s‑a distins prin credința, 
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ethosul, smerenia și iubirea sa. a 
reușit să întrupeze tot ce Sfântul por‑
firie Kavsokalyvitul învăța privitor la 
monahii și monahiile care ajunseseră 
la sfințenie, întrucât a dus „o viață în‑
gerească, întru dragoste de Dumne‑
zeu, plină de iubire și abnegație”.

Sfântul purtător de Dumnezeu pă‑
rinte porfirie a fost legat de obștea 
Mănăstirii Chrysopighí și de stareța 
Theosémni, pe care o aprecia în mod 
deosebit, prin iubirea duhovnicească 
pe care le‑a purtat‑o. iubirea sa părin‑
tească s‑a manifestat în modul cel mai 
taumaturgic cu putință atunci când 
stareța Theosémni a fost vindecată 
de o boală incurabilă prin rugăciuni‑
le sale. Cu binecuvântarea lui, de ase‑
menea, au început în timpul stăreției 
cuvioasei Theosémni și lucrările de 
ridicare a clădirilor Mănăstirii Schim‑
barea la față a Domnului.

Sfântul porfirie a sprijinit și îndru‑
mat multe obști monahale din Grecia și 
nu numai. adeseori, în sfaturile adre‑
sate monahilor și monahiilor, sublinia 
faptul că relația iubitoare și părtășia cu 
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Hristos sunt esența vieții monahale, 
pe care o descria drept „viață măreață, 
înal tă, dumnezeiască, viață de altă ca‑
litate..., o viață cu adevărat îngereas‑
că”. După cum spunea, iubirea, legă‑
tura profund iubitoare (ἔρως) față de 
Mirele Hristos, este totul, care, odată 
revărsată din noi, își găsește expresia 
în rugăciunea inimii și în pomenirea 
neîncetată a lui Dumnezeu.

Cu aceste îndemnuri îi întâmpina 
neîncetat pe toți cei ce veneau la el, ca 
astfel să se facă următori chipului de 
viețuire îngeresc: „faceți‑vă vrednici 
de iubirea lui Hristos! apăsați pe buto‑
nul de rugăciune în așa fel, încât lumi‑
na dumnezeiască să se pogoare într‑al 
vostru suflet (...). Dumnezeu voiește să 
ne asemănăm îngerilor. iar îngerii dau 
neîncetat slavă lui Dumnezeu”.

Cuvintele de Dumnezeu insufla‑
te ale Sfântului porfirie ne cheamă să 
urmăm chipul de viețuire îngeresc 
spre a ne apropia de Împărăția ceru‑
rilor. Nu se adresează numai mona‑
hilor și monahiilor, ci tuturor oame‑
nilor care în vremurile de acum, ale 
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apariției unei noi lumi, se află în cău‑
tarea căii izbăvitoare înspre adevăr și 
Viața cea adevărată.

În Vinerea Luminată, 2021, 
de Praznicul Izvorului Tămăduirii

Monahia Theoxéni,  
categumena Mănăstirii Chrysopighí




