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VIAȚA 
SFÂNTULUI  CUVIOS

NICHIFOR  CEL LEPROS

Sfântul Nichifor cel Lepros s-a 
născut în anul 1890, din părinți 
țărani evlavioşi, Ioan şi Gliche-
ria Tzanakakis, în satul Sirikari, 
în regiunea Hania din insula 
Creta, primind la botez numele 
de Nicolae. Părinții lui au murit 
pe când încă era copil, lăsându-l  
orfan, în grija bunicului său după 
tată. La vârsta de 13 ani s-a mutat 
în Hania şi a început să lucreze 
ca ucenic la un bărbier, însă, la 
scurtă vreme după aceea, a înce-
put să aibă primele simptome de 
lepră, numită şi boala lui Hansen, 
incurabilă pe atunci. Bolnavii de 
lepră erau închişi într-o colonie 
de leproşi din insula Spinaloga. 
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Speriat, tânărul Nicolae a plecat 
în Egipt, unde a lucrat o vreme la 
un bărbier din Alexandria, dar, 
întrucât boala a înaintat în trupul 
său, a cerut sfatul unui arhiereu 
ortodox, care l-a îndrumat spre 
Cuviosul Antim Vaianos (†1960, 
canonizat în anul 1992 şi prăznuit 
în 15 februarie), care slujea la 
leprozeria din Hios.

La vârsta de 24 de ani, în anul 
1914, Nicolae a ajuns la azilul-
spital pentru leproşi adminis-
trat de ieromonahul Antim. În 
paraclisul Sfântul Lazăr al azilu-
lui se găsea o icoană făcătoare 
de minuni a Maicii Domnului 
numită Ascultătoarea. Nicolae a 
aflat acolo mângâiere duhov-
nicească, şi-a deschis inima 
spre credință şi a început să-şi 
dorească o viață de rugăciune. 
După doi ani, Cuviosul Antim 
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l-a tuns în marea schimă mona-
hală, dându-i numele de Nichi-
for (nume care, în limba greacă, 
înseamnă purtător de biruință). 
Boala lui a avansat (un trata-
ment pentru lepră a fost desco-
perit abia în 1947), dar Nichifor 
a stăruit în ascultare, în post şi 
rugăciune. Deşi lucra în grădina 
azilului, postea fără ulei în zilele 
de miercuri şi vineri şi în alte 
zile rânduite de Biserică. Nichi-
for iubea privegherile de noapte 
şi la chilie se ruga ceasuri în şir, 
făcea metanii fără număr, dar în 
acelaşi timp nu vorbea despre 
acestea şi nu îşi deschidea inima 
nimănui altcuiva decât părin-
telui său duhovnicesc. A deve-
nit prim-cântăreț (protopsalt) 
al bisericii azilului, dar mai târ-
ziu, când, din pricina bolii, şi-a 
pierdut vederea, cele mai multe 
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ACATISTUL 
SFÂNTULUI  CUVIOS

NICHIFOR  CEL LEPROS

Preotul, după ce îşi pune 
epitrahilul şi felonul, deschide 
dvera şi dă obişnuita binecuvân-
tare din fața Sfintei Mese, zicând:

Binecuvântat este Dumnezeul 
nostru, totdeauna, acum şi puru-
rea şi în vecii vecilor. 

Strana: Amin. 
Dacă nu este preot de față, în 

locul binecuvântării de mai sus 
diaconul, monahul sau mireanul 
vor rosti: 

Pentru rugăciunile Sfinților 
Părinților noştri, Doamne Iisuse 
Hristoase, Dumnezeul nostru, 
miluieşte-ne pe noi. Amin.
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Apoi se rostesc rugăciunile  
înce pătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, 
slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâieto-
rule, Duhul adevărului, Care 
pretutindeni eşti şi toate le pli-
neşti, Vistierul bunătăților şi 
Dătătorule de viață, vino şi 
Te sălăşluieşte întru noi şi ne 
curățeşte pe noi de toată înti-
năciunea şi mântuieşte, Bunule, 
sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte  
tare, Sfinte fără de moarte, milu-
ieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfân-
tului Duh. Și acum şi pururea şi 
în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieş-
te-ne pe noi. Doamne, curățeşte 
păcatele noastre. Stăpâne, iartă  
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fărădelegile noastre. Sfinte, cer-
ce tează şi vindecă neputințele 
noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluieşte (de trei ori), 
Slavă..., Și acum...

Tatăl nostru Care eşti în 
ceruri, sfințească-se numele Tău, 
vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta 
precum în cer aşa şi pe pământ. 
Pâinea noastră cea de toate zilele 
dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă 
nouă greşelile noastre, precum 
şi noi iertăm greşiților noştri. Și 
nu ne duce pe noi în ispită, ci ne 
izbăveşte de cel viclean.

Dacă este preot de față, zice:
Că a Ta este Împărăția, şi 

pu terea, şi slava, a Tatălui şi a 
Fiului şi a Sfântului Duh, acum 
şi pururea şi în vecii vecilor. 

Strana: Amin. 
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Condacele și Icoasele
Condacul 1

Pe nevoitorul cel viteaz în 
suferințe, pe diamantul cel 
nesfă râmat al răbdării, pe cel 
ce era încercat cu boala leprei şi 
pururea Îl slăvea pe Dumnezeu, 
pe Cuviosul Nichifor făcătorul 
de minuni să-l lăudăm, zicând:  
Bucură-te, Sfinte Nichifor, vin-
decător al bolnavilor!

Icosul 1
Veniți, toți credincioşii, să lău-

dăm viețuirea cea neprihănită pe 
pământ a Cuviosului Nichifor 
cel Lepros şi, lăudând străduința 
lui cea vrednică de Împărăția 



23

cerească, într-un glas, asemenea 
Îngerului, să-i strigăm:

Bucură-te, vas al binecuvân-
tării;

Bucură-te, mir cu bună mi-
reasmă;

Bucură-te, vlăstar bine crescut 
al Bisericii;

Bucură-te, rod deplin al Evan-
gheliei;

Bucură-te, cel ce ai auzit glasul 
Domnului, care te-a chemat;

Bucură-te, cel ce ai purtat cru-
cea pe umeri din copilărie;

Bucură-te, cel ce prin lepră  
te-ai curățit ca aurul;

Bucură-te, cel ce te-ai albit 
duhovniceşte mai mult decât  
zăpada;

Bucură-te, candelă neador-
mită a luminii neapuse;
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Bucură-te, vas ce poartă haris-
mele dumnezeieşti;

Bucură-te, cel împodobit cu 
nume de purtător de biruință;

Bucură-te, Părinte care ne 
înveți milostivirea;

Bucură-te, Sfinte Nichifor,  
vindecător al bolnavilor!

Condacul 2
Ai fugit de greutatea leneviei 

şi de întunericul patimilor, Sfinte 
Nichifor cel Lepros, dobândind 
lumina nepătimirii şi, avântân-
du-te cu aripile duhului, te-ai 
suit la lăcaşurile cereşti, unde, cu 
minte trează, cântai Domnului 
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2
Te-ai apropiat de Hristos din 

copilărie, deşi ai fost lepros, 
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Cuvioase Nichifor, şi, de bună-
voie, ai ridicat crucea pe umerii 
tăi, urmând Domnului fără îm-
piedicare până la sfârşit. Pen-
tru aceasta, îți strigăm unele ca  
acestea:

Bucură-te, slujitor al Dom-
nului;

Bucură-te, cel ce alungi de-
monii;

Bucură-te, ucenic sârguincios 
în deprinderea dreptății;

Bucură-te, iubitor al porun-
cilor lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce aveai pururea 
în minte frumusețile Edenului;

Bucură-te, moştenitor al răs-
plătirilor cereşti;

Bucură-te, pecete neştearsă a 
înfrânării;

Bucură-te, temelie pusă pe 
nevoințele dumnezeieşti;
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PARACLISUL 
SFÂNTULUI  CUVIOS

NICHIFOR  CEL LEPROS

Preotul face începutul obiş nuit: 
Binecuvântat este Dumnezeul nos-
tru... Strana: Împă rate ceresc..., Sfinte 
Dum nezeule..., Preasfântă Treime..., 
Tatăl nostru... Preotul: Că a Ta este 
Împărăţia... (p. 9-11). Strana: Doam-
ne, milu ieşte (de 12 ori), Slavă...,  
Şi acum..., Veniţi să ne închi năm...  
(de trei ori). Psalmul 142: Doamne, 
auzi rugă ciunea mea... (caută la  
pag. 15-17).

Şi îndată se cântă, pe glasul al 4-lea: 

Dumnezeu este Domnul şi S-a 
arătat nouă, binecuvântat este 
Cel ce vine întru numele Dom-
nului (de trei ori).
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Troparul, glasul al 4-lea,
podobie: Cel ce Te-ai înălțat pe Cruce...

Cu gând vitejesc, asemenea 
lui Iov, răbdând lepra trupului 
tău, Sfinte Nichifor, ți-ai curățit 
în chip strălucit haina sufletului 
tău şi te-ai suit pe scara virtuților 
până la desăvârşire, ajungând, 
prin nevoință, la viețuirea Înge-
rilor, tu, cel ce neîncetat cânți lui 
Dumnezeu: Ție slavă Se cuvine, 
Treime de o ființă! (de două ori)

Slavă..., Și acum…, 
al Născătoarei de Dumnezeu:

Nu  vom  tăcea  nicicând, de  
Dumnezeu  Născătoare, a spune  
pururea  puterea  ta  noi, nevred-
nicii, că  dacă  nu  ai  fi  stat  tu  
îna inte  rugându-te, cine  ne-ar  fi   
izbăvit  de  atâtea  primejdii, sau  
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cine  ne-ar  fi  păzit până acum 
slobozi? Noi  de  la  tine, Stăpână,  
nu  ne  vom  depărta că scoți pe 
robii tăi din toate nevoile.

Apoi Psalmul 50: Miluieşte-mă, 
Dumnezeule... (pag. 19-21).

Canonul, glasul al 8-lea:

Cântarea 1
Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat...

Pe vasul cel curat al darurilor 
duhovniceşti, pe cel mai alb la 
suflet decât zăpada, pe Nichifor 
cel lepros veniți toți să-l mărim 
în cântări preacurate.

Pe cel ce este pecete sfințită 
a dragostei, pe cel ce a săvârşit 
calea credinței cu bărbăție, întru 
nădejdea Împărăției celei de sus, 
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