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„Fiule, în rugăciunea ta,
să te prihănești pe tine însuți.” 

Cuviosul Nichifor

Zicea Avva Agathon:
„De mi-ar fi fost cu putință să aflu

un bubos (lepros) să-i dau trupul meu 
și să-l iau pe al lui, bucurie aș fi avut, 

căci aceasta este dragostea cea desăvârșită.”   

                                      Patericul Egiptean



Troparul (glasul al 3-lea) 

De nevoințele lui Nichifor Leprosul și îngerii s-au 
uimit, căci ca un alt Iov, prin răbdare și mai presus de 
fire pătimiri, pe Dumnezeu l-a slăvit, cu mucenicia 
bolii încununându-se. Acestuia cu credință să-i 
strigăm: Bucură-te, dreptarul monahilor; bucură-te, 
ocrotitorul bolnavilor; bu cură-te, că sfintele tale 
moaşte harul tămăduirii l-au dobândit.  

Condacul (glasul al 2-lea) 

Durerea și stricăciunea cea trupească nesoco-
tindu-le, ca un vultur către ceru ri te-ai avântat, cinstite 
Nichifore, mijlo citorul leproșilor. Și ca o biserică de 
Dumnezeu sfințită, luminat-a credincioșilor prin multa 
pătimire sufletul tău.



Introducere

Cu mulți ani în urmă, am început să vizitez 
Spitalul de Boli Infecțioase aflat în suburbia Sfânta 
Varvara din Atena și să petrec cât mai mult timp cu 
putință alături de acei bolnavi. Astfel, i-am cunoscut 
bine și m-am legat de ei. Erau oameni pecetluiți de 
chinul bolii și al uitării de către ceilalți, însă și de 
binecuvântata smerenie. Cu credință, cu nădejde 
în Dumnezeu și cu marea lor răbdare și-au curățit 
sufletele și au primit har, deși mulți dintre ei erau 
schilodiți trupește.  

Acolo l-am cunoscut pe Sfințitul Părinte 
Evmenie, care mai târziu a devenit mult-prețuitul și 
mult-iubitul meu părinte duhovnicesc, un om plin 
de har și de Duh Sfânt, cu mari vârtuți și harisme. 

„Părințelul” nostru avea ca povățuitor du hovni-
cesc pe un mare Sfânt ascuns, pe Cuviosul Nichifor. 
Acesta era lepros, dar plin de mireasmă dumneze-
iască, orb, însă văzător al luminii celei mai presus 
de minte și al sfintelor descoperiri, neputincios, dar 
aflat în necontenită trezvie și rugăciune. De aceea, 
și sfintele sale moaște răspândesc până astăzi bună-
mireasmă. 

Pe acest vas strălucitor al harului și luceafăr 
luminos al tuturor bunelor-făptuiri și mai cu seamă 
al răbdării, pe acest înger pământesc și om ceresc, 
am simțit o sfântă necesitate de a-l pune în lumină, 
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cu binecuvântarea și sfintele sale rugăciuni, pentru 
a fi cunoscut de întreaga Biserică Drept-Slăvitoare. 

Lucrarea a fost destul de anevoioasă, însă am 
avut parte încă de la început de ajutorul Sfântului 
Părinte.

Cuviosul Nichifor s-a născut în anul 1890 și a 
adormit în anul 1964. Rudele primare, frații sau verii 
lui, care ar fi putut să ne ofere informații importante 
despre acesta, nu mai erau în viață. Nici majoritatea 
celor care îl cunoscuseră în leprozeria din insula Hios 
și în Spitalul de Boli Infecțioase din Atena nu erau 
de găsit. Cei care mai rămăseseră erau răspândiți în 
întreaga Grecie, în Sfântul Munte și în străinătate. 
Am cercetat atunci și i-am găsit pe câțiva care 
ținuseră legătura cu el. Unul mă îndrepta către altul, 
ca într-un cerc, de parcă mâna sfântă a Cuviosului 
Nichifor mă călăuzea în această lucrare măruntă 
însă dificilă, căci distanțele de străbătut erau mari, 
se cerea deci mult timp și multă osteneală. Dar, slavă 
lui Dumnezeu, cu ajutorul Preasfintei și al Sfântului 
Părinte, totul a decurs bine.

Sunt dator să mulțumesc aici părintelui meu 
duhovnicesc pentru sprijinul oferit de-a lungul 
scrierii și finalizării lucrării de față. 

De asemenea, calde mulțumiri se cuvin 
Preasfințiților Mitropoliți Eftimie de Ahelaos, 
Nichifor de Lefkada și Ithaca și Neofit de 
Morfu, Preacuviosului Arhimandrit Nicodim 
Giannakopulos, Cuviosului Iustus Monahul și 
cărturarului Ioannis Spiropulos, care cu multă 
bunăvoire mi-au trimis mărturiile lor scrise despre 
Sfântul Nichifor. 
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Exprim aceleași mulțumiri și către toți părinții 
și frații care s-au ostenit și au participat în diferite 
moduri, ajutând la culegerea și organizarea materi-
alului și la editarea prezentei cărți.   

Fie ca Domnul Dumnezeu să le răsplătească dra-
gostea și bunăvoirea cu care toți aceștia și-au adus 
contribuția.

Închei cu o smerită și călduroasă binecuvântare: 
fie ca Părintele nostru, de Dumnezeu purtătorul 
Cuviosul Nichifor, să se roage neîncetat Domnului 
pentru toți cei care citesc cu evlavie sfânta sa viață.  

 Scrisă la Schitul Sfântul Panteleimon       
din Sfântul Munte, în luna august, 

anul mântuirii 2003, 
de către cel mai neînsemnat dintre monahi,

Simon
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omul lăuntric i se înnoia cu Duhul. Boala îi atinsese 
mădularele trupului, ochii, mâinile, picioarele, iar în 
ultimii ani nu se mai putea mișca. Acest om vrednic 
de cinstire s-a curățit de orice patimă și răutate, 
ajungând la nepătimire și la desăvârșită ascultare de 
voia lui Dumnezeu și a părintelui său duhovnicesc, 
devenind, în sensul cel mai înalt, omul rugăciunii 
fierbinți. 

Dar nici în ceea ce privește propovăduirea nu 
era mai prejos. Nu avea un cuvânt cu putere, dar 
cu dumnezeieștile lui bune-făptuiri și cu zâmbetul 
său larg grăia mai bine decât cel mai puternic 
propovăduitor. De aceea, chilia îi devenise cristelnița 
botezului duhovnicesc: acolo primeau întărire 
atât cei bolnavi cât și cei sănătoși. Părinți având o 
deosebită pregătire duhovnicească, ca părintele Ilie 
Mastroiannopulos, mulți dintre membrii revistei 
„Viața”, Bătrânii Paraskevopulos și Gavriil Dionisiatul 
și mulți alții socoteau cercetarea Părintelui Nichifor 
o binecuvântare de la Dumnezeu. Pentru toți 
aceștia și pentru noi, Părintele Nichifor a fost o oază 
duhovnicească în Sahara acestei vieți, de aceea, 
adormirea sa ne-a adus o negrăită întristare, dar și 
bucurie, căci credem că am dobândit un fierbinte 
mijlocitor către Domnul, care să ne păzească de 
cursele celui viclean. 

Veșnică să-ți fie sfânta pomenire, căci drepții în 
veci vor fi vii!

Smeritul tău fiu duhovnicesc,
Monahul Sofronie (Saridakis) de la 

Mănăstirea Sfântul Nichita

  



O viață bine-plăcută lui Dumnezeu

În anul 1890, Creta cea dătătoare de sfinți a 
dat naștere încă unui fiu ales al Bisericii noastre, 
Monahului Nichifor. Cuviosul, după numele său 
de mirean Nicolae Tzanakakis, s-a născut în satul 
Sirikari.  

Satul Sirikari este cunoscut pentru faimoasa 
trecătoare Tsihliano, pentru marea frumusețe a 
peisajului și pentru minunata petrecere din pădurea 
de castani care are loc în fiecare an de praznicul 
Adormirii Născătoarei de Dumnezeu din ziua de 15 
august. Sirikari este un sat de munte, aflat în vestul 
ținutului Hania, cu o climă sănătoasă, cu păduri 
frumoase, cascade și izvoare, peșteri și trecători. 
Acest sat are o caracteristică rar întâlnită: este îm-
părțit în doisprezece „vecinătăți” ce poartă numele 
primelor familii sălășluite aici. Fiecare dintre aceste 
familii a zidit câte o mică biserică în cinstea Sfântului 
ei ocrotitor, astfel încât satul este împodobit astăzi 
cu aceste biserici. „Vecinătatea” Kostoghianiților, în 
care micul Nicolae a văzut pentru întâia oară lumina 
zilei, deține trei biserici: Adormirea Născătoarei de 
Dumnezeu, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și 
Sfântul Efrem. 

Acolo s-au auzit primele scâncete ale pruncului. 
Acolo au curs primele sale lacrimi de copil, care mai 
târziu s-au prefăcut în lacrimi de durere, iar apoi 
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Părintele Evmenie a povestit că într-o seară, după 
ce l-a pregătit pe Părintele Nichifor de culcare, a mers 
și el în chilie să se odihnească. Dar nu putea dormi. 
Avea o mare neliniște că poate n-a făcut ceva cum 
trebuie sau că n-a stins focul în chilia Cuviosului. 
Acestea și multe altele îi treceau prin minte.

Astfel că s-a ridicat și s-a îndreptat spre chilia 
Părintelui Nichifor. Ca să nu-l deranjeze, în caz 
că acesta adormise, a socotit că era mai bine să nu 
bată la ușă, nici să ceară binecuvântarea: „Pentru 
rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne 
Iisuse Hristoase, Dumnezeule, miluiește-ne pre 
noi”, așteptând să primească răspunsul „Amin” ca să 
intre, după cum se obișnuiește între monahi. Deci a 
deschis cu băgare de seamă ușa, și ce i-a fost dat să 
vadă?! Părintele Nichifor era înălțat ca la un metru 
în văzduh, rugându-se cu mâinile ridicate. Chipul 
său strălucea mai puternic decât soarele. 

Zărind această priveliște cu adevărat înfricoșată, 
Părintele Evmenie a închis cu mare atenție ușa, fără 
să spună un cuvânt și s-a întors îndată la chilie. Acolo 
a căzut cu fața la pământ și a început să plângă cu 
amar, cugetând că poate l-a mâhnit pe Cuvios pentru 
că nu a bătut la ușă și l-a văzut în acea minunată și 
tainică stare. Dar plângea și de bucurie, pentru că 
văzuse cu ochii săi cât de mare și de îmbunătățit 
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era Părintele său duhovnicesc. Dimineața, mergând 
după cum obișnuia să-i slujească, i-a pus metanie 
până la pământ și i-a cerut iertare pentru nebăgarea 
de seamă. Acela, cu un ușor surâs, l-a iertat îndată și 
i-a spus să nu destăinuie nimănui cele văzute, câtă 
vreme el se va afla în viață.

***
Tot Părintele Evmenie a povestit că într-o seară, 

după mulți ani de la adormirea Părintelui Nichifor, 
pentru că avea mulți țânțari și alte insecte în chilie, 
s-a gândit că ar fi bine să închidă ușile și fereastra și 
să golească înăuntru o sticlă întreagă de insecticid 
puternic ca să le omoare. Apoi s-a întins să doarmă. 
Nu s-ar mai fi trezit niciodată dacă nu i s-ar fi arătat 
Părintele Nichifor care l-a trezit, l-a luat de mână și 
l-a scos din chilie. Înainte ca Părintele Evmenie să-și 
dea seama ce se petrecuse, acela i-a spus: „Copilul 
meu, să nu intri în chilie dacă mai întâi nu deschizi 
ușile și fereastra ca să se aerisească bine.” Îndată 
după aceea a dispărut. 

Când, după un oarecare timp, Părintele Evmenie 
și-a revenit și a înțeles minunea, i-a mulțumit din 
toată inima Părintelui său drag că îl scăpase de la 
moarte sigură.  

***
Părintele ieromonah Amfilohie de la Mănăstirea 

Sfânta Paraskevi din Megara a povestit că într-o zi, 
stând în chilie, a simțit o mireasmă. S-a uitat în 
dreapta și-n stânga, dar n-a putut afla de unde venea 
acea mireasmă, care devenea tot mai puternică. La 
un moment dat, privirea i s-a ațintit asupra unui 
plic mare și gros. L-a deschis și a găsit înăuntru o 
părticică de sfinte moaște ce răspândea o mireasmă 



Minuni 55

de nedescris, și un bilet pe care scria: „Părintele 
Nichifor Tzanakakis, 4. 01. 1964”. 

Acea părticică aparținea unui alt ieromonah, 
care o trimisese la mănăstire pentru a fi păstrată 
până avea să se întoarcă. Când părintele Amfilohie a 
scos-o din plic și a așezat-o cu mare evlavie într-un 
loc în care ținea și alte sfinte moaște, atunci s-a mai 
împuținat mireasma. 

***
Monahul Calinic din Sfântul Munte a mărturisit: 

„Când am primit o părticică din sfintele moaște ale 
Părintelui Nichifor, aceasta izvora o bună mireasmă. 
Însă apoi a încetat. Într-o zi, deschizând cutiuța 
unde se aflau moaștele ca să mă închin, i-am spus 
Cuviosului: «Sfinte al meu, eu sunt nevrednic, 
însă te rog, nu te scârbi de mine, păcătosul, și 
mai cercetează-mă o dată cu mireasma ta.» Și – o, 
minune! – părticica a început iarăși să răspândească 
acea bună mireasmă. După câteva zile, mergând 
iarăși să mă închin, cum am deschis cutiuța, chilia 
s-a umplut de bună-mireasmă. Acest lucru m-a 
însuflat îndată să scriu următoarea cântare: «Viu 
chipul bunei-săvârșiri arătându-te, Părinte, cu Iov 
întru răbdare te-ai asemănat, întristări ai îndurat și 
lui Dumnezeu bine ai plăcut, încât și după moarte 
bună-mireasmă ai izvorât.»” 

***
Ieromonahul Matei ne-a povestit că ieromonahul 

Epifanie, care a fost numit proistamen al Bisericii 
Spitalului de Boli Infecțioase din Atena după ador-
mirea Cuviosului Evmenie, a aflat într-o cutie 
părți din moaștele Părintelui Nichifor. Atunci, 



Sfântul Nichifor în tinerețe, deja bolnav de lepră, pe când se afla în 
Alexandria, Egipt.

Sfântul Antim (stânga) și Sfântul Nichifor (dreapta) împreună cu alți 
bolnavi la leprozeria din Hios.



Sfântul Nichifor, monah în Hios.

Sfântul Nichifor (stânga) și Sfântul Antim (dreapta) la leprozeria din 
Hios.



Cuviosul Evmenie Saridakis (1931-1999), ucenicul 
Sfântulului Nichifor Leprosul

Autor: Simon Monahul, Editura Iona, 2020. 

„Ai găsit pe cel mai nobil Bătrân, pe cel mai smerit pe 
care îl are astăzi Ortodoxia. Și ai găsit și pe cel mai simplu 
om. Un sfânt ca Bătrânul Evmenie se naște odată la două 
sute de ani.” (Sfântul Porfirie)



Cuviosul Antim Aghiananitul, Duhovnicul (1913-1996) 
Autor: Dr. Haralambie Bousias, Editura Iona, 2018.

Cuviosul Antim a aparținut ultimei generații de mari 
asceți athoniți, adunând în persoana sa strictețea nevo inței, 
statornicia în predania monahală și păstrarea neschimbată 
a rânduielii bisericești. Mari bărbați ai Bisericii, precum 
Cuvioșii Paisie Aghioritul și Efrem Katounakiotul, l-au 
numit „duhovnicul pustiei” și „învățătorul cel înțelept”.



Alte titluri disponibile:



Comenzi online:
www.edituraiona.ro

Tel.: 0724490846
E-mail: edituraiona@gmail.com


	Introducere
	Notă la cea de-a opta ediție
	Drepții în veci vor fi vii
	O viață bine-plăcută lui Dumnezeu
	Primii ani
	Lepros în insula Hios
	Monah alături de Sfântul Antim
	Ultimii ani ai Cuviosului Nichifor, la Atena
	Adormirea Cuviosului Nichifor

	Mărturii
	Minuni

