NOTĂ BIOGRAFICĂ
despre Sfântul Porfirie din Kavsokalivia
Sfântul Porfirie din Kavsokalivia este unul din
tre sfinţii cel mai recent recunoscuţi de Biserica
Ortodoxă. Viaţa sa a reprezentat o revelaţie şi o ex
presie a iubirii şi purtării de grijă a lui Dumnezeu
faţă de lumea contemporană. Înzestrat cum era cu
multe şi neasemuite daruri duhovniceşti, Sfântul
Porfirie i-a învăţat pe oameni, prin viaţa şi cuvintele
sale, că Hristos este izvorul vieţii, bucuriei şi ade
văratei lumini: Hristos reprezintă totul.
Sfântul Porfirie s-a născut pe 7 februarie 1906
în satul Aghios Ioannis de pe insula Evvia, primind
numele de Evanghelos. Părinţii săi, Leonidas şi
Eleni Bairaktaris, erau ţărani săraci, iar tatăl său a
fost nevoit să emigreze în America pentru a-şi putea
întreţine familia. Micul Evanghelos era al patrulea
dintre cei cinci copii ai familiei. A urmat doar prima
clasă a şcolii primare şi apoi a trebuit să muncească.
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Chiar copilaş fiind, se ducea la păscut pe munte cu
animalele familiei şi, la doar şapte ani, a fost trimis
ca ajutor într-o prăvălie din oraşul Halkida, la pa
truzeci de kilometri de satul său. Mai apoi, s-a dus
să lucreze într-un mic magazin universal deţinut de
o rudă din Pireu.
De la o vârstă fragedă, Sfântul Porfirie a ajuns
să-l iubească pe Hristos cu o dragoste puternică, to
tală. Chiar în timp ce avea grijă de oi în satul său, a
citit silabisind viaţa Sfântului Ioan Colibaşul şi, prin
harul Domnului, a simţit chemare către viaţa mo
nahală. Îşi puse în gând să se facă pustnic. La vârsta
de doisprezece ani, a fugit la Sfântul Munte. Harul
Domnului l-a călăuzit spre schitul din Kavsokalivia.
A considerat întotdeauna modul în care a ajuns la
Muntele Athos şi şederea sa acolo drept o mare mi
nune a proniei divine.
La chilia Sfântului Gheorghe din Kavsokalivia,
a intrat în slujba a doi bătrâni, cunoscuţi pentru ma
rea lor austeritate, cărora li s-a dedicat cu multă
dragoste şi ascultare deplină. La vârsta de paisprezece
ani, a devenit călugăr şi a primit numele de Nichita.
Doi ani mai târziu, a primit schima monahală. Prac
tica sa ascetică era necurmată şi aspră, fiind pătrunsă
de iubire dumnezeiască şi bucurie cerească. Făcea
lucrurile cele mai grele la schit cu zel şi entuziasm;
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rugăciunea sa era însoţită de sute de mătănii în
fiecare zi şi, în acelaşi timp, se dedica plin de însu
fleţire citirii cărţilor liturgice ale Bisericii: Sfânta
Scriptură, Psaltirea şi cântările din timpul anului
bisericesc.
Curăţia inimii lui, ascultarea sa plină de bucurie
şi zelul său fierbinte au făcut ca el să devină în scurtă
vreme un vas al marilor daruri ale Duhului Sfânt.
Un loc aparte printre aceste daruri ale harului îl
ocupa cel al înainte-vederii sau clarviziunii.
La vârsta de nouăsprezece ani, Nichita s-a îm
bolnăvit grav şi a fost obligat să părăsească Sfântul
Munte cu binecuvântarea Bătrânului său. S-a în
tors la Evvia şi a intrat în Mănăstirea Sfântului
Haralambie de la Levka.
Un an mai târziu, în 1926, a fost hirotonit
preot în biserica Sfântul Haralambie din oraşul
Kimi, de către arhiepiscopul Sinaiului, Porfirie al
III-lea, care i-a dat numele de Porfirie. La vârsta
de 22 de ani, a devenit duhovnic şi părinte duhov
nicesc, iar la scurtă vreme după aceea i-a fost acor
dat titlul de arhimandrit.
În 1940, în ajunul intrării Greciei în cel de-al
Doilea Război Mondial, pronia dumnezeiască l-a
adus pe Sfântul Porfirie să slujească oamenilor în
suferinţă ca preot la Spitalul Policlinic din centrul
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Atenei. Pentru sfântul Bătrân, care-şi dorea să se
sacrifice pe sine pentru a-i mântui pe alţii, aceasta a
constituit o binecuvântată menire, pe care a înde
plinit-o cu mult zel şi dragoste. A petrecut 33 de ani
la Policlinica din Atena, dedicându-se celor bolnavi
şi suferinzi. S-a aflat în scurtă vreme că era un bun
povăţuitor duhovnicesc şi nenumărate suflete dis
truse de durere şi întristare au venit la el să-şi verse
lacrimile izvorâte din adâncul inimii.
Prin rugăciune, pe care el o considera izvor de
viaţă şi bucurie, Sfântul Porfirie se simţea una cu
toţi. Pe toţi oamenii, fără deosebire, îi trata cu
ne
ţărmurită grijă şi înţelegere, nefăcând nicio
distincţie între cei drepţi şi păcătoşi. Spunea că
rugăciunea este făcută spre a te apropia de toate
făpturile lui Dumnezeu cu dragoste, spre a vieţui
în dragoste şi spre a face totul cu dragoste. Astfel,
deşi trăia permanent în harul dumnezeiesc şi în
comuniune cu sfinţii, el avea dragoste şi preo
cupare faţă de toţi şi de toate. Avea un profund
simţământ al sfinţeniei şi frumuseţii naturii, des
luşind în ea amprenta dumnezeieştii creaţii. Toate
lucrurile din jurul nostru, spunea el, sunt picături
ale iubirii lui Dumnezeu.
Cu profundă smerenie şi dezarmantă simplitate,
Sfântul Porfirie revela, cu harul Sfântului Duh,
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evenimente pierdute în negura timpului, precum
şi lucruri din prezent şi viitor. Punea diagnostice
medicale exacte, descria locuri pe care nu le vizitase
niciodată şi evenimente la care nu fusese prezent,
vedea în adâncurile pământului şi în tainiţele
sufletului omenesc, ştia amănunte din viaţa oa
menilor pe care îi cunoştea şi pe care nu-i cunoştea,
le citea cele mai ascunse gânduri, le descoperea
ispitele şi sentimentele. Cu grijă şi smerenie,
Sfântul prefăcea acest extraordinar dar al clarvizi
unii în rugăciune, vindecare, mângâiere şi nădejde
pentru cei întristaţi şi îndureraţi. Astfel, cu abne
gaţie şi discreţie, deschidea pentru toţi o fereastră
către veşnicie.
În 1979, Sfântul Porfirie s-a mutat la Milesi, cu
visul de a construi acolo o mănăstire, un atelier
duhovnicesc, în care sufletele să se sfinţească şi să se
cultive, slăvind neîncetat numele lui Dumnezeu. La
început, a locuit într-o rulotă, în condiţii extrem de
grele, şi mai târziu, într-o chilie goală, construită
din blocuri de beton, unde a îndurat fără să se plângă
numeroasele sale probleme de sănătate. În 1984, s-a
mutat într-o aripă a mănăstirii aflată în construcţie.
În ciuda faptului că era foarte bolnav şi orb, primea,
îndruma, mângâia şi tămăduia în fiecare zi sute de
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oameni veniţi din toată lumea să-i ceară sfatul şi
rugăciunea.
În ultimii ani ai vieţii sale pământeşti, Sfântul
Porfirie a început să se pregătească de moarte.
Sfânta sa trecere la cele veşnice s-a petrecut, exact
aşa cum şi-a dorit, în mult iubita sa Kavsokalivia.
Acolo, în taină şi în tăcere, tot aşa cum a şi trăit,
şi-a dat sufletul Mirelui Hristos în dimineaţa zilei
de 2 decembrie 1991. Ultimele cuvinte care s-au
auzit din gura sa au fost cele din rugăciunea arhi
erească a Domnului, cuvinte pe care le îndrăgea
nespus şi le repeta adesea: „Ca toţi să fie una.”
Pe 27 noiembrie 2013, Sfântul Sinod al
Patriarhiei Ecumenice l-a proclamat în mod oficial
sfânt pe Bătrânul Porfirie din Kavsokalivia.
Pomenirea lui se face la 2 decembrie.

