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„Într‑o seară, după ce l‑am pregătit pe
Părintele Nichifor de culcare, am mers la
chilie să mă odihnesc. Dar nu puteam dormi.
Simțeam o mare neliniște că poate n‑am făcut
ceva cum trebuia sau că n‑am stins focul în
chilia lui. Acestea și multe altele îmi treceau
prin minte.
Astfel, m‑am ridicat și m‑am îndreptat
spre chilia Părintelui Nichifor. Ca să nu‑l
deranjez, în caz că adormise, am socotit că
era mai bine să nu bat la ușă, nici să nu cer
binecuvântarea monahală ca să intru. Deci
am deschis cu băgare de seamă ușa și, ce mi‑a
fost dat să văd?! Părintele Nichifor era înălțat
ca la un metru în văzduh, rugându‑se cu
mâinile ridicate spre cer. Chipul său strălucea
mai puternic decât soarele.”
Cuviosul Evmenie Saridakis,
ucenicul Sfântului Nichifor

Viața1
Cuviosul Nichifor, după numele său de
mirean, Nicolae Tzanakakis, s‑a născut în
anul 1890 în satul Sirikari din insula Creta
cea dătătoare de sfinți.
Părinții lui, Ioannis și Glikeria, erau
oameni simpli și cucernici. Mic copil fiind,
Nicolae n‑a apucat să se bucure îndeajuns
de căminul cald și binecuvântat al fami
liei. Rămas orfan de la o vârstă foarte
fragedă, a fost lipsit de căldura brațelor
mamei și de mângâierea tatălui, trăind o
viață foarte grea și pecetluită de pierderea
ambilor părinți.
Pentru viața pe larg și minunile Cuviosului
Nichifor a se vedea cartea lui Simon Monahul, Sfântul
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A fost crescut de bunicul lui, Ioannis
Tzanakakis, și a învățat primele litere la
școala primară din satul natal.
La vârsta de treisprezece ani bunicul
său l‑a dus la un bărbier din Hania ca să
învețe meserie. Condițiile de trai nu erau,
bineînțeles, cele mai bune pentru un
copil de la țară, singur și lipsit de ocrotire
într‑un oraș mare.
Pentru că era inteligent, chipeș și
prietenos, reușea să se facă iubit de toți.
Dar în stadionul vieții îl aștepta o cursă
foarte dureroasă și dificilă. O mică pată pe
pielea lui, înscrisă într‑un cerc abia vizibil,
a fost primul simptom al „bolii sfinte”2,
cunoscuta lepră din acele vremuri.
Nicolae s‑a tulburat și s‑a mâhnit mult.
Copilul de treisprezece ani s‑a maturizat
brusc în urma necruțătoarei boli. Știa ce
Sfinții Părinți greci din perioada bizantină
a Bisericii socoteau lepra ca o chemare deosebită
a lui Dumnezeu către cei aleși, vrednici să
ducă această cruce grea și să fie numărați între
mucenicii Credinței (n. ed.).
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Paraclisul Sfântului și de
Dumnezeu purtătorului
Părintelui nostru,
Nichifor Leprosul5
4 ianuarie
alcătuit de monahia Isidora,
igumena Mănăstirii Sfântul Ierotei, Megara

Preotul: Binecuvântat este Dumne
zeul nostru…
Strana: Împărate ceresc…, Sfinte
Dumnezeule…, Preasfântă Treime…,
Tatăl nostru…
Preotul: Că a Ta este Împărăția…
Traducere din limba greacă de Mănăstirea Nera,
prelucrare și adaptare de Cătălin Grigore (n. ed.).
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Învăţa‑voi pe cei fără‑de‑lege căile Tale, şi
cei necredincioși la Tine se vor întoarce.
Izbăveşte‑mă de sângiuri, Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va
limba mea de dreptatea Ta. Doamne,
buzele mele vei deschide, şi gura mea
va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă,
aş fi dat, arderi de tot nu vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu, duhul zdrobit, ini
ma zdrobită şi smerită Dumnezeu n‑o
va disprețui. Fă bine, Doamne, întru
bunăvoirea Ta Sionului şi să se zidească
zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi
jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot;
atunci vor pune pe altarul Tău viţei.
Canonul Sfântului Nichifor, al cărui
acrostih în greceşte este:
Bucură‑te, noule luminător al leproşilor,
Nichifore!
Cântarea 1. Glasul al 8‑lea. Irmos:
Apa trecând‑o ca pe uscat, şi din
răutatea egiptenilor scăpând israiliteanul,
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striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nos
tru să‑i cântăm.
Pe cel ce şi‑a făcut sufletul vas al ha
rului, mai neîntinat şi mai alb decât
zăpada, pe Nichifor cel lepros, veniţi toţi
cu cinstite cântări să‑l slăvim.
Stih: Sfinte Cuvioase Nichifore, roa
gă‑te pentru noi!
Pe cel cu pecetea dragostei şi a nădej
dii mântuirii însemnat, care făgăduințele
monahicești întru mare sfințenie le‑a
păzit, pe mucenicul Nichifor să‑l fericim.
Slavă...
Prin sudorile nevoințelor și prin sme
rita cugetare, din putere în putere, duhul
tău dumnezeiește înălțându‑se, în mâinile
Domnului tău te‑ai încredințat.
Şi acum...
De cuvintele străine ale lui Gavriil
cu desăvârșită credinţă ascultând, Fiică
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