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SLUJBa 
A 

SFaNTULUI CUVIOS NICHIFOR Cel LePROS 
(4 ianuarie) 

.... 
LA VECERNIA MICA 

Se pun 4 Stihiri ale Sfântului, glasul 
al 4-lea, podobie: Ca pe un viteaz ... 

Ai ascultat cuvintele Cuvio
sului Antim din Hios, prea
cinstite Nichifor, şi ai mers pe 
urmele sfintilor monahi, iu-

' 
bind postirea, privegherea, tă-
cerea şi neîncetata rugăciune, 
necruţându-ţi trupul cel le
pros, ci făcându-l, prin nevo
inţă, mai alb decât zăpada, cel 
ce esti viteaz cu mintea. 

' 
Dureri ai răbdat în trup din 

pricina leprei, ca Iov bucu
rându-te, Nichifor cel ce eşti 

cu suflet răbdător, apoi ai su
ferit lipsirea de vedere şi slă
bănogirea mădularelor, dar 
fiind înălţat de la pământ, 
precum te-a văzut cinstitul 
tău ucenic Evmenie, precum 
Pavel ai privit dumnezeieştile 
frumuseti, de care acum te 

' 
bucuri. 

Vas al darurilor duhovni
ceşti te cunoaştem, Sfinte 
Nichifor, comoară de mult 
preţ, mărgăritar şi întărire a 
Bisericii, dascăl iscusit al ru
găciunii necontenite, mângâ
ietor al celor necăjiţi, pildă . . . . . . . 
a smeren1e1 ş1 neagon1s1r11, 
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6 SLUJBA 

vistierie a miresmei de miruri 
şi izvor preadulce al minunilor. 

M ultimile crestinilor, săvâr-
' ' sind acum sărbătoare de bu-, 

curie întru cântări, veniţi să 
încununăm pe fericitul Nichi
for, cel ce de curând a săvârşit 
calea cea strâmtă a bolilor, iar 
însemnătatea numelui a în
dreptăţit-o prin fapte, biruind 
stăpânirea înşelătorului prin 
răbdarea neclintită a durerilor 
si a necazurilor. 
' 

Slavă ... , glasul 1: 

Pe bunul biruitor purtător 
de cunună al ostirii ceresti, 

' ' 
veniti toti să-l încununăm 

' ' 
pentru biruinţă, pe Nichifor 
cel lepros, care şi-a purtat fără 
cârtire crucea bolii celei prea
dureroase. Fiind încercat, prin 
răbdare, a strălucit mai mult 
ca aurul şi a primit din mâna 
Domnului cununa fmmusetii. 

' 
Să lăudăm izbânzile lui, ca să 
mijlocească la Dumnezeu să 
ne dăruiască tuturor curătire 

' de păcate şi mare milă. 

Şi acum ... , a Înainte-prăznuirii, glas 1: 

Bucură-te acum luminat, 
toată firea apelor, şi tresaltă, iar 
tu, râule Iordan, pregăteşte-ţi 
apele cu măreţie, că, iată, vine 
la tine, să Se boteze de bună-

" voie, marele Impărat şi Dum-
nezeu, Sfântul sfintilor, ca să 

' 

mântuiască şi să sfinţească pe 
cei ce se închină Lui şi strigă 
cu credintă: Dumnezeule al 

' „ 
minunilor, slavă Tie! 

' 
'La Stihoavnă 

Stihiri, glasul al 2-lea, 

podobie: Casa Efratului ... 

Ca o minunată primăvară în 
iarna patimilor a răsărit dum
nezeiescul Nichifor si vesteste 

' ' 
încălzirea care se pogoară 

din cer. 
Stih: Cinstită este înaintea Domnului 

moartea Cuviosului Său. 

Suferind lepra trupului tău, 
Sfinte Nichifor, cu vitejie, 
asemenea lui Iov, cu acesta şi 
sufletul tău stă înaintea tronu
lui lui Dumnezeu. 

Stih: Fericit este bărbatul care se teme 
de Domnul. 

Creta saltă pentru tine, 
Sfinte Nichifor, si Hiosul se 

' 
bucură la pomenirea ta şi 
toate puterile cerurilor îm
preună dănţuiesc. 

Slavă ... , 

Părinte si Fiule si Duhule 
' ' dumnezeiesc, Unime întreit-

sf ântă, primeşte acum de la 
credinciosi cântarea întreit-, 
sfântă. 

Si acum ... 
' 

Bucură-te, Boteză torule 
Ioane, de Dumnezeu cugetă-

• 
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SFÂNTULUI CUVIOS NICHIFOR CEL LEPROS 7 

torule, că iată Stăpânul vine la 
Iordan să fie de tine botezat. 

Troparul, glasul 1, 

podobie: Locuitor pustiului„. 

D e ostenelile Cuviosului 
Nichifor cel Lepros şi de 
bărbătia lui cea întru nevoinţă 
s-au ~inunat Îngerii, că a răb
dat durerile, precum Iov, slă
vind pe Dumnezeu, iar acum 
a fost încununat de El cu 
slavă, prin daruri de minuni. 
Acestuia să cântăm: Bucură-te, 
povăţuitor al monahilor! _B~
cură-te, vas ales al lum1n11! 
Bucură-te, cel ce, prin moaş
tele tale, reverşi bună mi
reasmă si tămăduiri! 

' 
Slavă ... , Şi acum ... , al Înainte-prăznuirii, 

glasul al 4-lea: 

Pregăteşte-te, Zabuloane; 
pune-te în rânduială, Nefta
lime; râule Iordan, opreşte-te 
si săltând, primeste pe Stăpâ-, , ' 
nul, Cel ce vine să Se boteze. 
Bucură-te, Adame, împreună 
cu strămoasa; nu vă ascundeţi 

' 
ca mai înainte în rai, că S-a 
arătat Cel ce v-a văzut pe voi 
goi, ca să vă îmbrace în haina 
cea dintâi. Hristos S-a ară
tat, vrând să înnoiască toată 
făptura. 

Ectenia întreită scurtă şi Otpustul mic. 

LA VECERNIA MARE 
~ 

Se pun 6 Stihiri ale Sfântului, glasul 1, 
podobie: Prealăudaţilor Mucenici ... 

Ca o primăvară în vreme de 
iarnă a răsărit astăzi pome
nirea Cuviosului Nichifor 
Leprosul, risipind gerul pati
milor si aducând sufletelor, 

' cu adevărat, căldură şi bucu-
rie dumnezeiască, iar faţa 
pământului împodobind-o 
preafrumos cu strălucirile vie
tuirii lui celei îmbunătătite. 
' ' 

Fiind încercat prin boala le-
prei ca prin foc, preacinstite 
Nichifor, ai strălucit mai mult 
ca aurul, arătând frumuseţea 
lui Hristos cea de negrăit şi 
făcându-te ca o făclie a Lui 
asezată pe munte, care revarsă 

' . 
lumina cea neapusă ş1, cu 
dumnezeiască bunăvoinţă, lu
minează pe toţi credincioşii. 

Bucură-te, ostrov al Cretei, 
văzând pe Sfântul Nichifor, 
fiul tău, îmbrăcat în alb veş
mânt şi purtând cununa sla
vei, că, suferind în cuptorul 
leprei, a rămas mai tare decât 
un diamant pământesc şi 

acum împarte bogăţie nestri
căcioasă tuturor celor ce feri
cesc nevointele lui. 

' 

•. 



8 SLUJBA 

Alte Stihiri, glasul al 8-lea, 

podobie: O, preaslăvită minune ... 

O, uimitoare minune! Prea
cinstitul Nichifor, suferind 
lepra trupului, a ajuns la 
curăţia cea nemăsurată a Înge
rilor şi, răbdând durerile, se 
bucură acum în Împărăţia 
cerurilor. Pentru sfintele lui 
rugăciuni, Iubitorule de oa
meni, învredniceste-ne si pe 

' ' 
noi de cereasca Ta fericire. 

Bucură-te, preacinstite 
Nichifor, dreptar al răbdării, 
pildă a îndurării, pecete în
semnată de Dumnezeu a 
desăvârşitei nevoinţe, prieten 
iubit al înfrânării, mare 
învăţător al neagonisirii, cel 
ce, încă fiind în trup, ai fost 
ridicat la înăltime negrăită si 

' ' I 

ca Pavel mai înainte, ai văzut 
minunătiile ceruluL 

' 
Vas preabun al dreptei 

credinţe, următor de bunăvoie 
al mult-pătimitorului Iov, cel 
ce ai fost rănit asemenea lui 
Lazăr celui sărac, în cuptorul 
leprei ai stat nevătămat, ca 
mai înainte dumnezeiestii 

' 
tineri, şi bucurându-te cântai 
numele lui Dumnezeu, pe 
Care roagă-l pururea pentru 
prietenii tăi, Sfinte Nichifor. 

Slavă ... , glasul al 6-lea: 

Pe iubitorul dreptei cre
dinţe, pe ostaşul luptei celei 
bune, pe căpetenia răbdării, 
pe alesul Nichifor, veniti să-l . . ' c1nst1m cu un glas, că acesta, 
trecând prin focul şi prin apa 
leprei celei preadureroase, a 
ajuns la loc de veselie si, fiind 
A ' 1ncercat în cuptorul necazuri-
lor, străluceste mai mult ca 

' aurul, rugându-se ca sufletele 
tuturor să dobândească bucu
ria mântuirii. 

Şi acum ... , a Înainte-prăznuirii, 

glasul al 6-lea: 

Veniti astăzi, credinciosilor 
' ' I 

ca Anişte robi ai Dumnezeului 
şi Impăratului a toate, înainte 
să prăznuim luminat, vese
lindu-ne cu duhul, iar ochii 
inimii să-i ridicăm cu evlavie 
spre râul Iordan, ca să vedem 
pe Ioan, care vine ca un rob 
ascultător să-L boteze, cu 
mâna, pe Cel singur fără de 
păcat, şi să-i grăim, strigând: 
Botezătorule, nu înceta a te 
ruga pentru noi toti, ca bine 

' 
să-I slujim Domnului si să . . ' pr1m1m de la El, ca răsplătire, 

nespusa bucurie în cămara 
cerească. 

Vohod, Lumină lină ... 

Prochimenul zilei 

• 
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PAREMIILE 

Din Înţelepciunea lui Solomon, citire: 

(3: 1-9) 

Sufletele drepţilor sunt în 
mâna lui Dumnezeu si chinul 

' " nu se va atinge de ele. In ochii 
celor nepricepuţi ei au părut 
că sunt morti si a fost socotită 

' ' nenorocire iesirea lor si nimi-, ' 
cire plecarea lor dintre noi, 
dar ei sunt în pace. Şi chiar 
dacă înaintea fetei oamenilor 

' ' au primit chinuri, nădejdea 
lor este plină de nemurire; şi, 
puţin fiind pedepsiţi, cu mari 
binefaceri vor fi dăruiti, că 

' Dumnezeu i-a încercat si i-a 
' aflat vrednici de El. Ca aurul 

în topitoare i-a lămurit şi ca 
pe o jertfă de ardere întreagă 
i-a primit. Şi în vremea cer
cetării lor vor străluci si vor 

' fi ca scânteile ce aleargă pe 
mirişte. Judeca-vor neamuri şi 
vor stăpâni popoare şi Dom
nul va împărăţi peste ei în 
veci. Cei ce nădăjduiesc spre 
El vor înţelege adevărul şi 
credincioşii vor rămâne lângă 
El în iubire; că har si milă va 

' dărui cuviosilor Lui si va 
' ' purta grijă de aleşii Săi. 

Din Înţelepciunea lui Solomon, citire: 

(5: 15 - 6: 3) 

D reptii în veci vor fi vii si 
' ' 

răsplata lor este întru Dom-
nul, iar Cel preaînalt poartă 
grijă de ei. Pentru aceasta, vor 

primi împărăţia luminii şi cu
nuna frumusetii din mâna 

' Domnulqi; căci cu dreapta Sa 
îi va acoperi si cu bratul Său îi 

' ' va ocroti. Va lua râvna Lui în 
loc de armă si va întrarma 

' 
făptura spre izbândă asupra 

" vrăjmaşilor. Imbrăca-Se-va ca 
~ntr-o platoşă cu dreptatea şi 
Işi va pune coif judecata cea 
nefătarnică. Va lua cuviosia ca 

' ' 
Pavăză nebiruită si va ascuti 

' ' cumplita mânie ca o sabie; şi 
lumea va porni război îm
preună cu El asupra celor fără 
de minte. Ca nişte săgeţi bine 
îndreptate, fulgerele vor porni 
din nori, ca dintr-un arc bine 
încordat, şi vor lovi la ţintă. Şi 
din mânia Sa, ca dintr-o praş
tie, va fi aruncat noian de 
grindină. Se va întărâta asu
pra lor apa mării şi râurile îi 
vor îneca deodată. Va sta îm
potriva lor duhul Puterii şi ca 
o vijelie îi va risipi. Astfel, 
fărădelegea va pustii tot pă
mântul si răutatea va răsturna 

' tronurile celor puternici. Au-
ziti, dar, împărati, si întele-

' "' ' ' ' 
geţi! Invăţaţi-vă, judecători 

ai marginilor pământului! As
cultaţi, cei ce stăpâniţi mul
timi si cei ce vă trufiti cu 
' ' ' 
mulţimea popoarelor. Că de la 
Domnul s-a dat vouă stăpâ
nirea, şi puterea de la Cel 
preaînalt. 

• 
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Din Înţelepciunea lui Solomon, citire: 

(4: 7-15) 

D reptul, de va ajunge să se 
sf ârsească, întru odihnă va fi. 

' Că bătrânetea cinstită nu este 
' cea dată de lungimea vieţii, 

nici nu se măsoară după nu
mărul anilor. Ci căruntetea 

' este, la oameni, înţelepciunea, 
iar vârsta bătrânetii este viata 

' ' 
neîntinată. Ajungând plăcut 
lui Dumnezeu, Domnul l-a 
iubit şi, fiindcă trăia între pă
cătoşi, l-a mutat. Răpit a fost, 
ca nu cumva răutatea să-i 

schimbe gândul, nici înşelă-
• ..., A• ..., ..., 

c1unea sa nu 11 amageasca 
sufletul. Că vraja răutăţii în
tunecă cele bune si ameteala 

' ' 
poftei schimbă mintea cea 
fără de răutate. Ajungând în 
scurtă vreme la desăvârşire, 
dreptul a dobândit o viaţă îm
plinită, cum alţii n-au izbutit 
în ani îndelungaţi. Plăcut era 
Domnului sufletul lui. Pentru 
aceasta, s-a grăbit să iasă din 
mijlocul răutăţii. Iar popoa
rele, văzând, n-au priceput şi 
nici n-au pus în gând una ca 
aceasta: că har si milă va dărui 

' Domnul alesilor Lui si va 
' ' purta grijă de cuvioşii Săi. 

La Litie 

Stihira, glasul 1: 

Pe robul lui Hristos cel bun 
şi credincios, pe fericitul 
Nichifor, veniti toti să-l lău-, ' 

dăm, că, lucrându-si talantul 
' cu iubire de osteneală, întru 

desăvârsită stăruintă si minu-
' (. ' ' 

nată răbdare, l-a înmultit în-
' sutit; pentru aceasta, intrând 

în cămara slavei, stăruitor se 
roagă cu Drepţii să se mântu
iască sufletele noastre. 

Glasul al 2-lea: 

Pe steaua cea cu totul lumi
nată, care a răsărit din Creta 
de curând, şi a umplut toată 
zidirea de lumina ei cea nouă, 
veniţi să o preamărim cu lu
minoase cântări, pe Cuviosul 
Nichifor cel cugetător de 
Dumnezeu, zicându-i: Bu
cură-te, luminat fiu al zilei, 
care ţi-ai îndreptăţit numele 
prin fapte, că ai biruit cugetul 
trupului şi ai fost încununat 
cu diadema biruintei! Dă-ne 

' si nouă să aflăm slava care 
' ...., " " . ramane 1n veci. 

Glasul al 3-lea: 

Chipul îngeresc al monahi
lor bine l-ai cinstit, Sfinte 
Nichifor, de Dumnezeu cin
stitorule, cel ce esti întocmai 

~ ' 
cu Ingerii, că, prin multe pri-
vegheri, postiri şi rugăciuni, 
ai făcut ca mort trupul cel 
lepros, iar ochii sufletului ţi 
i-ai ridicat cu încredere către 
ceruri. Pentru aceasta si cu 

' trupul erai înălţat în vremea 
..., e • • • e e A 

rugac1un11 ş1 pr1vea1 ca 1n 
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oglindă pe Dumnezeu şi ne
maivăzutele frumuseti cele de 

' 
acolo. Deci, roagă-te stăruitor 

" împreună cu Ingerii, ca să fim 
feriţi de patimile cele josnice 
şi să ne învrednicim a plăcea 
lui Dumnezeu, Cel ce dăru
ieşte prietenilor Săi pace şi 
mare milă. 

Glasul al 4-lea: 

Comoara bunătătilor nestri-
' 

căcioase ai aflat-o în ceruri, 
întru tot fericite Nichifor, că 
ai iubit sărăcia mai mult decât 
aurul şi argintul, şi ai ales 
neagonisirea şi ascultarea mai 
mult decât toate cele de preţ 
ale lumii. Chip te-ai făcut 
blândeţii, iubitor de pace, 
prieten şi dascăl al nemânierii 
si lucrător iscusit a toată sme-, 
renia. Deci şi pe noi învred-
niceste-ne să lucrăm aceste 

' virtuţi, cu neprihănit cuget, ca 
să primim de la Dumnezeu 
bogatele daruri ale harului. 

Slavă ... , glasul al 5-lea: 

O strovul cel mare al Cretei, 
ca o mamă sfintită, se laudă la 

' a ta cinstită prăznuire, Sfinte 
Nichifor, cel cu nume mare, 
iar Hiosul se bucură că, întru 
el stăruind, ai săvârsit mari 

' nevointe ale răbdării. Pe Dum-, 
nezeu, Cel minunat întru 
Sfinţi, L-ai slăvit, pe Cel ce 
te-a slăvit în schimb prin 

multe minuni site-a făcut vas 
' al Duhului Sfânt, iar racla 

moastelor tale a arătat-o ere-
' dinciosildr izvor de cerească 

' 
bună mireasmă; acesteia în-
chinând~-ne cu evlavie, pri
mim har de viată si mare milă. 

' ' 
Şi acum ... , a Înainte-prăznuirii, 

glasul al 5-lea: 

" Cetele Ingerilor netrupeşti 
laudă, cu sfinţite doxologii, 
taina cea mare si înfricosă-, ' 
toare a Stăpânului Hristos 

" venit pe pământ; că Ioan, Ina-
intemergătorul Lui, al pustiei 
propovăduitor rânduit de 
Dumnezeu si sfesnicul lumi-

' ' nos al lumii, cel de o cinste cu 
" Ingerii prin vieţuire, merge să 
boteze în râu Focul Dumne
zeirii, cu mână de tărână. Pen-

' tru aceasta, noi, credinciosii, 
' 

fiind părtaşi apelor harului, 
cu preacuratele buze ale su
fletului să înăltăm cântarea 

' întreit sfântă, bucurându-ne 
" cu Ingerii în veci. 

La Stihoavnă 

Stihiri, glasul al 5-lea, 

podobie: Bucură-te, cămara ... 

Bucură-te, slujitor al lui 
Hristos, mărgăritar de mare 
preţ al dumnezeiescului Sion, 
chip al înfrânării, comoară 
mare si învătător al rugăciunii 

' ' neîncetate, cel plin de daruri, 
oglindă a străvederii, pildă 

• 
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desăvârşită a neagonisirii, 
înăltarea smereniei celei 

' adânci, cel ce aduci mângâiere 
prin cuvintele tale celor 
osteniţi, cel ce mijloceşti ne
grăita mireasmă a Mângâie
torului, cinstite Nichifor, 
podoabă a leproşilor şi ne
apusă stea! 

Stih: Cinstită este înaintea Domnului 
moartea Cuviosului Său. 

Lepra trupuluj tău precum 
Iov cu vitejesc cuget ai pur
tat-o, Nichifore, din inimă 
preacurată lui Dumnezeu mul
ţumind şi mergând pe drumul 
cel mântuitor, cel ce cu chib
zuinţă schima îngerească o ai 
îmbrăcat, învătăturii Cuvio-

' sului Antim urmând si făcân-, 
du-te mare stâlp al nevoinţelor, 
ostaş preaiscusit al luptei du
hovnicesti, nicovală a răbdării, 

' pecete a îndurării durerilor şi 
stea care arată celor din întu
neric lumina lui Dumnezeu. 

Stih: Fericit este bărbatul care se teme 
de Domnul. 

Creta saltă acum cu bucurie, 
arătându-te pe tine ca pe un 
fiu purtător de lumină şi bi
ruitor nou-încununat, Sfinte 
Nichifor cel Lepros, cel mai 
curat decât zăpada; asemenea 
se laudă cetatea marelui 
Alexandru, iar ostrovul Hios 
se bucură strălucit, că l-ai bi
necuvântat cu cinstitele tale 

sudori, iar vestita cetate a ate
nienilor se veseleşte, că în ea 
ti-ai sfârsit drumul credintei 
' ' ' întru răbdâre, însă Edenul 
mai mult se bucură, având în 
sânurile sale duhul tău sălăs-

' 
Iuit pururea. 

Slavă ... , glasul al 5-lea: 

Scara virtutilor cea de o 
' 

înăltime cu cerul ai suit-o, 
' 

cugetătorule de cele cereşti 
Nichifor, îndrumat de povă
tuirile marelui tău dascăl, Cu-
' viosul Antim, cel ce s-a sfinţit 
în Hios şi a luminat întreaga 
Biserică; împreună cu acesta 
roagă-te lui Dumnezeu să ne 
învrednicească şi pe noi .... de ce
reasca strălucire întru Impă
răţia Lui, ca un Părinte nespus 
de milostiv. 

Şi acum ... , a Înainte-prăznuirii, 
glasul al 5-lea: 

Vino, ceată vestită a tuturor 
Prorocilor, cu mare cuviinţă, 
şi priveşte săvârşirea dum
nezeieştii bucurii; că preacin
stita voastră pecete, plinirea 
Legământului, Ioan, cel mai 
mare dintre pământeni, vine 
în apele Iordanului să fie slu
jitor sfatului Părintelui ceresc, 
să-L boteze pe Fiul întrupat şi 
să privească strea cea de faţă a 
Duhului Sfânt. Deci, roagă-te 
Treimii cu stăruintă, să lumi-

' neze, cu harul, cele trei părţi 
ale sufletului nostru, ca să 
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ajungem fii ai luminii şi să-L 
slăvim pe Dumnezeu, Cel sin
gur fără de moarte. 

La binecuvântarea pâinilor se cântă 
Troparul Sfântului (de două ori) şi Năs
cătoare de Dumnezeu, Fecioară ... 

Dacă nu se face binecuvântarea pâini
lor, se cântă Troparele astfel: 

Troparul, glasul 1, 

podobie: Locuitor pustiului ... 

D e ostenelile Cuviosului 
Nichifor cel Lepros şi de 
bărbătia lui cea întru nevointă 

' A ' 

s-au minunat Ingerii, că a răb-
dat durerile, precum Iov, slă
vind pe Dumnezeu, iar acum 
a fost încununat de El cu 
slavă, prin daruri de minuni. 
Acestuia să cântăm: Bucură-te, 
povăţuitor al monahilor! Bu
cură-te, vas ales al luminii! 
Bucură-te, cel ce, prin moaş
tele tale, reversi bună mi-, 
reasmă si tămăduiri! 

' 
Slavă ... , Si acum ... , , 

al Înainte-prăznuirii, glasul al 4-lea: 

Pregăteşte-te, Zabuloane; 
pune-te în rânduială, Nefta
lime; râule Iordan, opreşte-te 
şi, săltând, primeşte pe Stăpâ
nul, Cel ce vine să Se boteze. 
Bucură-te, Adame, împreună 
cu strămoasa; nu vă ascundeti 

' ' ca mai înainte în rai, că văzân-
du-vă pe voi goi, S-a arătat ca 
să vă îmbrace în haina cea din
tâi. Hristos S-a arătat, vrând să 
înnoiască toată făptura. 

LA UTRENIE 

Primul rând de Sedelne, glasul 1, , 
podobie: Mormântul Tău ... 

Toată mulţimea dreptcre
dinciosilor să salte de bucu-

' rie, cu buze curate lăudând 
întru cântări pe preacinstitul 
Nichifor, podoaba leproşilor, 
care a mers pe calea necazuri
lor, bucurându-se, si a arătat 

' 
tuturor măsura cea uimitoare 
a smereniei sale. 

Slavă ... , asemenea: 

Vino, mare si luminat ostrov 
' 

al Cretei, şi veseleşte-te, vă-
zând pe Nichifor cel lepros 
împodobit cu veşmântul su
fletesc luminos ca fulgerul, 
purtând cununa cea nestrică
cioasă a slavei si locuind cu 
A ' 

Ingerii întru lumină, în dum-
nezeiestile lăcasuri. 

' ' 

Şi acum ... , a Înainte-prăznuirii, 
asemenea: 

Bucură-te şi tresaltă, râule 
Iordan, că, iată, Stăpânul tutu
ror vine acum la tine cu trupul 
să primească de bunăvoie 
botez, prin mâna pe care a 
zidit-o, ca să izbăvească din 
mâna celui viclean neamul 
omenesc . 

• 

• 
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Al doilea rând de Sedelne, 

glasul al 5-lea, podobie: Pe Cuvântul... 

Cu sfintitoarele tale sufe-
' 

rinţe, ai împodobit în chip 
cinstit ostrovul Hios, răbdând 
în aşezământul de leproşi, fe
rici te, si iubind dumnezeies-, 
eul nume al lui Iisus din tot 
sufletul, iar, prin înălţătoarele 
cuvinte ale Cuviosului Antim 
fiind învătat cele duhovni-, 
ceşti, te-ai făcut ·mare făclie a 
lui Hristos, prin nevoinţă. 

Slavă„., asemenea: 

Urmat-ai tăria de suflet a lui 
Iov în furtunile vietii si în 

' ' 
necazurile cele de multe fe-
luri, Cuvioase Nichifor, că din 
copilărie ai suferit durerile 
trupului tău lepros, pierderea 
vederii şi slăbănogirea mâini
lor şi a picioar~lor, iar acum 
dănţuieşti cu Ingerii lângă 
tronul Stăpânului Hristos. 

Şi acum„., a Înainte-prăznuirii, 

asemenea: 

Pregătiţi-vă În'!inte, ape ale 
Iordanului, că lmpăratul a 
toate vine către voi să Se spele 
cu trupul, ca să-i îmbrace pe 
oameni cu vesmântul slavei, 

' 
să-i facă apropiaţi Tatălui 

ceresc, pri~teni ai Săi, moş
tenitori ai Impărăţiei şi păr
tasi ai Mesei Lui. 

' 

Polieleul, apoi Mărimurile, glasul 1, 

cu stihurile lor: 

Stih 1: Răbdând, am aşteptat pe Dom
nul şi El a căutat spre mine şi a auzit 
rugăciunea mea (cf. Psalm 39: 1-2). 

Fericimu-te pe tine, Cu
vioase Părinte Nichifor, şi cin
stim sfântă pomenirea ta, 
îndelung-răbdătorule,... şi îm
preună-vorbitorule cu Ingerii. 

Stih 2: Genunchii mei au slăbit de 
post şi trupul meu s-a istovit din lipsa 
untdelemnului (Psalm 108: 23). 

Veniţi, toate cetele călugări
lor, să lăudăm pe Cuviosul 
Nichifor cel îndelung răbdă
tor, pe slava călugărilor. 

Stih 3: Pentru cuvintele buzelor Tale, 
eu am păzit căi aspre (Psalm 16: 4). 

Stih 4: Schimbat-ai plângerea mea 
întru bucurie, rupt-ai sacul meu şi m-ai 
încins cu veselie (Psalm 29: 11). 

Stih 5: Să stiti că minunat a făcut 
' ' 

Domnul pe cel cuvios al Său (Psalm 4: 3). 

Stih 6: Cântati Domnului cei cuviosi 
' ' 

ai Lui si lăudati pomenirea sfinteniei Lui 
' ' ' 

(Psalm 29: 4). 

Slavă„., glasul 1: 

Slavă Tie, Treime Sfântă, 
' 

Părinte, Cuvinte si Duhule 
' 

Sfinte, (zicând:) Slavă Tie, 
' Dumnezeule ! 

Şi acum.„, acelaşi glas: 

Bucură-te, ceea ce eşti plină 
de har, Marie! Domnul este 
cu tine, (zicând:) şi, prin tine, 
cu noi! 

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, 

Dumnezeule (de trei ori)! 
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Sedealna după Polieleu, glasul al 4-lea, 
podobie: Spăimântatu-s-a Iosif .. 

Nevoitorule al răbdării, bi
ruitor în lupte tari, tu, fiind 
încercat în flacăra leprei ca 
tinerii de demult, ai rămas 
nevătămat cu sufletul, care 
s-a făcut curat şi purtător al 
luminii Dumnezeirii celei în 
Treime. Acesteia roagă-te, Cu
vioase Nichifor, să ne cură
tească pe toti de întinăciunile 
' ' sufletesti. , 

' 
Slavă ... , asemenea: 

Pe iubitorul privegherii, pe 
cugetătorul vederii duhovni
ceşti, pe 1 ucrătorul credincios 
al rugăciunii neîncetate, pe 
pilda de neşters a neagonisi
rii, pe împlinitorul neobosit 
al nevoinţei, pe arătătorul cel 
neînşelat al smereniei, pe 
odorul luminat al ascultării, 
pe Cuviosul Nichifor să-l cin
stim, pe cel încununat de Stă
pânul cu bogăţia slavei, după 
vrednicie. 

Şi acum ... , a Înainte-prăznuirii, 
asemenea: 

Cetele cereşti ale slujitori
lor celor fără de trupuri s-au 
înspăimântat"văzând acum pe 
Dumnezeu, Impăratul tutu
ror, apropiindu-Se de Iordan, 
iar pe propovăduitorul Lui 
înainte-vestitor, pe dumneze
iescul Botezător, venind să 
săvârsească înfricosătoarea 

' ' 

taină si să arate neamurilor 
' covârsitoarea iubire de oameni 

' a Celui ce S-a smerit în trup. 
<!. 

Antifonul întâi al glasului al 4-lea 

Prochimen 

Cinstită este înaintea Dom
nului moartea Cuviosului Său. 

Stih: Ce voi răsplăti Domnului pentru 
toate câte mi-a dat mie? 

Evanghelia (Luca 6: 17-23, 
de la Liturghia din 6 decembrie) 

Psalmul 50 

Slavă ... , glasul al 2-lea: 

Pentru rugăciunile Cuvio
sului Tău, Milostive, curăţeşte 
mulţimea greşelilor noastre. 

Si acum ... , asemenea: , 

Pentru rugăciunile Năs
cătoarei de Dumnezeu, Mi
lostive, curăţeşte mulţimea 
greşelilor noastre. 

Stih: Miluieste-mă, Dumnezeule, 
' 

după mare mila Ta, şi, după mulţimea în-
durărilor Tale, şterge fărădelegea mea. 

Stihira, glasul al 6-lea: 

Pe sfesnicul cel sfintit al Bi-
' ' sericii lui Hristos, cel aşezat 

deasupra muntelui şi care, cu 
strălucirea virtutilor, lumi-, 
nează tuturor marginilor 
lumii, pe Nichifor cel Lepros 
să-l lăudăm, că şi-a umplut 
candela sufletului cu untde
lemnul răbdării si s-a făcut 

' gata a intra, împreună cu 
fecioarele cele înţelepte, întru 
bucuria Domnului, slăvind 
numele Său cel întru tot sfânt. 

• 
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CANOANELE 

Punem Canonul Înainte-prăznuirii, 
din Minei, cu Irmosul, pe 8, şi al Sfântu
lui pe 6. 

Canonul Sfântului 

Glasul al 6-lea, 

alcătuire al monahiei Isidora 

Cântarea I 

Irmos: Ca pe uscat umblând Israel ... 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichi
for, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! 

' 

Fiind încununat cu strălu
ciri de biruintă, întru tot cin-

' stite Nichifor, luminează, 
prin rugăciunile tale cele cu
rate, leprosul meu suflet, ca 
să laude izbânzile tale cele 
multe. 

H ar izvorâtor de vindecări 
ai dobândit îmbelşugat de la 
Dumnezeu, Sfinte Nichifor, 
ca unul ce ai purtat legăturile 
cele de multi ani ale dureroa-

' sei lepre, pururea fericite. 

· Slavă ... 
,._ 
Impodobit cu frumuseţea 

virtutilor si mai strălucitor ca 
' ' 

aurul luminând celor de pe 
pământ, Sfinte Nichifor, vese
leşte inima mea cu fulgerele 
razelor tale luminoase. 

Si acum ... 
' 

Sfatul cel de demult al 
Celui preaînalt a ajuns la îm
plinire întru tine cu adevărat, 

Fecioară Marie, că L-ai născut 
pe Dumnezeu cel fără de 
început si ai adus iarăsi pe 

' ~ ' 
oameni în Rai. 

Catavasiile Botezului Domnului. 

Cântarea a 3-a 
Irmos: Nu este sfânt precum Tu, Doamne ... 

Strigai lui Dumnezeu ca 
Iov, Cuvioase Nichifor, bine
cuvântând din adâncul inimii 
îndurarea Lui pentru că, în 
focul leprei, ţi-ai curăţit dum
nezeieste sufletul. 

' 
Cale întinsă ai străbătut 

plecând din ostrovul Cretei, 
şi, ajungând cu sârguinţă 
până în cetatea lui Alexandru, 
fericite Nichifor, ai lucrat 
meşteşugul tău pentru a-ţi 
câştiga cele necesare vieţii. 

Slavă ... 

Având ca toiag mlădiţa iu
birii de Dumnezeu, ai străbă
tut cărarea cea îngustă a stării 
de orfan, punându-ţi nădej
dea în Tatăl ceresc, Sfinte 
Nichifor. 

Si acum ... 
' 

N icidecum nu s-a stricat 
pântecele tău, Fecioară, când 
ai sălăşluit în el pe Dum
nezeu, Care S-a întrupat în 
chip negrăit ca să izbăvească 
neamul omenesc din moarte 
si din stricăciune. 
' 
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Sedealnă 

Glasul al 8-lea, 

podobie: Pe Înţelepciunea ... 

Câştigând înlăuntrul tău 
bogăţia sărăciei, lesne ai mers 
pe calea cea strâmtă a dum
nezeiestii desăvârsiri, fericite 

' ' Nichifor, că bine ai strălucit 
prin purtări cuvioase şi ai îm
podobit sfintele cete ale mo
nahilor; ai purtat suferinţele 
leprei în trupul tău, boala cea 
pricinuitoare de dureri, şi pier
derea vederii şi slăbănogirea 
mădularelor tale, iar acum 
slăveşti pururea pe Domnul, 
Cel ce te-a îmbogăţit cu daruri 
dumnezeiesti si te-a arătat vas 

' ' al miresmei Duhului. 

Slavă ... , asemenea: 

Supunându-te învăţăturilor 
Sfântului Antim din Hios, ai 
strălucit cu bunăcuviinţă prin 
postiri, prin rugăciuni şi prin 
privegheri, şi te-ai arătat lumii 
stâlp călăuzitor prealuminos, 
ca Moise mai înainte, arătând 
tuturor calea către Cetatea cea 
sfântă, învăţând despre ne
contenita rugăciune prin cu
vintele şi faptele tale, Sfinte 
Nichifor, culmea bunătătilor, 

' şi încă în trup fiind, ai fost 
răpit la dumnezeieştile înăl
ţimi, ca cerescul Pavel, cu care 
roagă-te, Părinte, să se mântu
iască robii tăi. 

Şi acum.„, a Înainte-prăznuirii, 
asemenea: 

Toate repejunile Iordanu
lui, săltati acum cu bucurie si 

' ' veselie, că, iată, vine către voi 
Dumnezeu-Omul, vrând să 
Se boteze de mâinile pe care 
le-a zidit şi să umple toate de 
bunătatea Sa. Asemenea si tu, 

' întreaga fire a apelor, bucură-te 
si dăntuieste, fiind părtasă 
' ' ' ,... ' 
curăţiei Lui. Inalţă glas lui 
Hristos şi preamăreşte nemă
suratul har al Celui ce a făcut 
totul ca să-l mântuiască pe om. 

Cântarea a 4-a 

Irmos: Hristos este puterea mea ... 

Vremea vietii ai săvârsit-o 
' ' în postiri, în privegheri şi în 

rugăciuni de toată noaptea, 
purtându-te ca un înger cu 
trup pe pământ, vrednicule 
nevoitor Nichifor. 

,... 
Inchinare în duh de smere-

nie si de umilintă I-ai adus lui 
' ' Dumnezeu, fericite Nichifor, 

bucurându-te, pentru care ai 
primit de la El fericirea cea 
netrecătoare. 

Slavă.„ 
,... 
ln Hios ai trăit în asezămân-

' tul pentru leproşi şi ai îmbră-
cat cinstita schimă monahală, 
pe care bine ai cinstit-o prin 
nevoinţa ta, prealăudate 
Nichifor. 
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Şi acum ... 

Cu voia Tatălui, pe Fiul L-ai 
născut din pântecele tău 

fără de sământă, Preasfântă 
' 

Fecioară, că, Duhul Sfânt 
venind asupra ta, te-a arătat 
Născătoare de Dumnezeu. 

Cântarea a 5-a 
Irmos: Cu dumnezeiască strălucirea Ta ... 

Ascultat-ai cuvintele înte-
' 

leptului Antim din Hios, 
povăţuitorul în tainele vieţii 
duhovniceşti, prin care te în
văţa să urmezi calea cea dreap
tă spre a plăcea lui Dumnezeu 
prin bune obiceiuri şi îl mă
reai pe el cu dragoste. 

Ai suferit pierderea vederii 
ochilor trupeşti, slăvind pe 
Dumnezeu, fericite Nichifor, 
dar ai dobândit vederea lumi
nii taborice, ca o făclie a lui 
Hristos care arăţi pe pământ 
lumina Evangheliei cea adu
cătoare de bucurie. 

Slavă ... 

Arând brazda sufletului tău 
cu sfinţitul plug al credinţei, 
ai adus spic bogat, care întă
reste acum inimile tuturor ere-

' dinciosilor celor ce te laudă cu 
' dragoste, Cuvioase Nichifor. 

Şi acum ... 

Născând pe Cel ce este Iz
vorul păcii, Stăpână Fecioară 
Marie, toate neamurile le-ai 

împăcat cu Dumnezeu, Stăpâ
nul tuturor, şi, cu voia Aces
tuia, ai advnat într-una cele 
mai înainte dezbinate. 

Cântarea a 6-a 

Irmos: Marea vietii văzând-o ... . 
L-ai cunoscut pe Hristos, 

Cel ce este Izvorul liniştirii şi, 
ca un cerb însetat, fără sovăire , 
ai alergat la El să bei din apa 
care potolea cu adevărat setea 
sufletului tău, Cuvioase 
Nichifor. 

" Impodobind, prin obiceiu-
rile tale, ceata leproşilor, ai 
strălucit prin virtuţi până 

departe, la marginile lumii, şi 
ai înfrumuseţat, prin sfinţenia 
ta, faţa pământului. 

Slavă ... , 

" In vremea rugăciunii ai fost 
văzut înălţat de la pământ de 
către ucenicul tău, Evmenie, 
care a venit la tine în ceas de 
noapte şi a privit minuni 
ceresti, de Dumnezeu lumi-, 
nate Nichifor. 

Si acum ... 
' 

M arie, Mireasă dumneze
iască, palat curat şi luminat al 
fecioriei, prin rugăciunile tale 
către Dumnezeu, pe Care L-ai 
întrupat, trezeşte sufletul meu 
cel adormit în întunericul pa
timilor. 
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Condacul, glasul al 8-lea, 

podobie: Apărătoare Doamnă ... 

Pe nevoitorul cel preaviteaz 
al stăruinţei, pe diamantul cel 
de nesfărâmat al răbdării, pe 
cel ce era încercat cu necazul 
bolii si care totodată slăvea 

' 
pe Dumnezeu, pe Cuviosul 
Nichifor cel Lepros să-l lău
dăm, zicându-i: Bucură-te, cel 
ce porţi nume de biruinţă! 

• 
ICOS 

N eobosit întru nevointă 
' te-ai arătat, purtătorule de 

Dumnezeu, Nichifor, răb
dând durerile leprei şi tot
odată întreg dăruindu-te lui 

" Dumnezeu, Ii aduceai laudă 
de multumire din inima ta cea 

' curată; pentru aceasta, şi noi 
acum, plini de dor şi de evla
vie strigăm ţie acestea: 

Bucură-te, putere a înfrâ-
..., .. 

nar11; 
Bucură-te, munte de răb

dare; 
Bucură-te, cel ce ai suferit 

cu bărbăţie durerile trupului; 
Bucură-te, cel ce cu înţelep

ciune ai cunoscut frumusetile 
' duhului; 

Bucură-te, chip al Cuvio
silor si întărire a monahilor; 
' ' 
Bucură-te, povăţuitor al cre-

dincioşilor spre dumnezeieş
tile virtuti; 

' 

Bucură-te, stâlp de lumină 
care luminezi lumea; 
Bucură-te, sfesnic al Bise-, 

ricii care înseninezi sufletele; 
Bucură-te, laudă a Cretei şi 

fiu al ei vestit; 
Bucură-te, slavă a ostro

vului Hios si ucenic al Cuvio-
' sului Antim; 

Bucură-te, cel ce, prin lepră, 
te-ai curătit mai mult decât 

' aurul; 
Bucură-te, cel ce ai păzit cre

dinta către Hristos, Mirele tău; 
' 

Bucură-te, cel ce porţi nume 
de biruintă! 

' 

SINAXAR 

În ziua a patra a lunii ianuarie, 
săvârşim pomenirea Sfântului Cuvios 
Nichifor cel Lepros. 

Sfântul Nichifor cel Lepros s-a 
născut în anul 1890, din părinţi 
tărani evlaviosi, Ioan si Glicheria 
' ' ' Tzanakakis, în satul Sirikari, în re-
giunea Hania din insula Creta, pri
mind la botez numele de Nicolae . 
Părinţii 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 început să aibă primele 
simptome de lepră, numită şi 
boala lui Hansen, incurabilă pe 
atunci. Bolnavii de lepră erau în
chişi într-o colonie de leproşi din 
insula Spinaloga. Speriat, tânărul 
Nicolae a plecat în Egipt, unde a 
lucrat o vreme la un bărbier din 

• 
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Alexandria, dar, întrucât boala a 
înaintat în trupul său, a cerut sfa
tul unui arhiereu ortodox, care l-a 
îndrumat spre Cuviosul Antim 
Vaianos (t1960, 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 admi~istrat de iero
monahul Antim. In paraclisul 
Sfântul Lazăr al azilului se găsea 
o icoană făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului numită Ascultă
toarea. Nicolae a aflat acolo mân
gâiere duhovnicească, şi-a deschis 
inima spre credinţă şi a început 
să-si dorească o viată de rugăciune. 

' . 
După doi ani, Cuviosul Antim l-a 
tuns în marea schimă monahală, 
dându-i numele de Nichifor 
(nume care, în limba greacă, în
seamnă purtător de biruinţă). 

Boala lui a avansat (un tratament 
pentru lepră a fost descoperit abia 
în 1947), dar Nichifor a stăruit în 
ascultare, în post şi rugăciune. 
Deşi lucra în grădina azilului, pos
tea fără ulei în zilele de miercuri şi 
vineri si în alte zile rânduite de Bi-

' 
serică. Nichifor iubea privegherile 
de noapte şi la chilie se ruga cea
suri în sir, făcea metanii fără 

' 
număr, dar în acelaşi timp nu vor-
bea despre acestea şi nu îşi deschi
dea inima nimănui altcuiva decât 
părintelui său duhovnicesc. A de
venit prim-cântăreţ (protopsalt) al 
bisericii azilului, dar mai târziu, 
când, din pricina bolii, şi-a pierdut 
vederea, cele mai multe slujbe 
erau cântate de ceilalti cântăreti 

' ' 
de la strană. Totuşi, el rostea din 

memorie psalmii lui David şi 

multe tropare şi ~găciuni, pe care 
le ştia pe de rost. Intre el şi părin
tele său duhovnicesc, Cuviosul 
Antim, era o puternică legătură de 
ucenicie duhovnicească. Monahul 
Nichifor era de nedespărţit de 
Cuviosul Antim, astfel încât mai 
târziu acesta a reusit să scrie o cu-

' 
legere de texte despre minunile 
săvârsite de Sfântul Antim, mi-

' ,.. 
nuni la care fusese martor. In anul 
1957, când azilul-spital a fost în
chis, Nichifor şi ceilalţi pacienţi 
rămasi au fost mutati în centrul 

' ' 
pentru leprosi Sfânta Varvara din 

' ,.. 
Egaleo, la vest de oraşul Atena. In 
acea vreme, Nichifor avea aproape 
67 de ani. Trupul şi o~hii îi fuse
seră af ectati de boală. In acel cen-

' 
tru trăia şi un preot pe nume 
Evmenie (Saridakis), care, vinde
cat de lepră cu ajutorul noilor 
tratamente apărute, hotărâse să 
rămână acolo, alături de ceilalti 

,.. ' 
pacienţi. In scurt timp, părintele 
Evmenie a devenit ucenicul du
hovnicesc al monahului Nichifor, 
căruia Dumnezeu, pentru răbda
rea lui în boală, îi dăruise multe 
harisme duhovnicesti. Multi ere-

' ' 
dincioşi au început să vină la 
monahul Nichifor să îi ceară bine
cuvântarea. Ţintuit la pat, chinuit 
de dureri şi aproape orb, monahul 
Nichifor avea însă darul de a 
aduce mângâiere celor ce veneau 
la el. Vizitatorilor le spunea ade
sea: „Copiii mei, vă rugaţi? Şi cum 
vă rugaţi? ... să vă rugaţi cu rugă
ciunea lui Iisus, cu «Doamne 
Iisuse Hristoase, miluieste-mă.» 

,.. ' 
Aşa să vă rugaţi." Intr-o noapte, 
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părintele Evmenie l-a văzut pe Cu
viosul Nichifor, când se ruga în ca
mera sa, înconjurat de lumina 
necreată şi înălţat de la pământ. 
Părintele Nichifor a trecut la Dom
nul în ziua de 4 ianuarie 1964, la 
vârsta de 74 de ani. Mai târziu, 
când au fost descoperite sfintele 
sale moaste, acestea erau binemi-

• A 

rositoare. In 1 decembrie 2012, 
Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecu
menice a Constantinopolului a 
săvârsit canonizarea Sfântului • 
Nichifor. Fiind el însuşi bolnav, 
din tinereţile lui şi până la moarte, 
Cuviosul s-a dovedit un grabnic 
ajutător al celor cuprinşi de sufe
rinţe fizice, mai ales de boli molip
sitoare. 

Pentru rugăciunile Sfântului Cuvios 
Nichifor cel Lepros, Hristoase Dum
nezeule, miluieşte-ne pe noi. Amin. 

Cântarea a 7-a 
Irmos: Cuptorul cel răcorit Îngerul ... 

Stim că esti învătător iscusit 
' ' ' al trezviei şi al rugă ci unii 

neîncetate, Cuvioase Nichi
for, cel ce de la Sfântul Antim 
din Hios ai deprins acestea, cu 
tot sufletul cântând: Binecu
vântat esti, Dumnezeul Părin-

' tilor nostri! 
' ' 

Biruitor strălucit fiind în 
luptele duhovniceşti, ai pri
mit cunună luminoasă si 

' 
neveştejită, Părinte Nichifor, 
pentru care cu bucurie strigai 
laudă Domnului: Binecuvân
tat esti, Dumnezeul Părintilor 

' ' nostri! 
' 

Slavă ... , 

Râvnitor te-ai arătat dum
nezeiescului lov, răbdând 
lepra trupului; şi, purtând 
bărbăteşte rănile tale, fericite 
Nichifor, bucuros cântai 
pururea: Binecuvântat eşti, 
Dumnezeul Părintilor nostri! 

' ' 
Si acum ... 
' 

Stăpână curată, Născătoare 

de Dumnezeu, tu esti sălas al 
' ' 

frumuseţii, că L-ai purtat în 
pântece pe Hristos cel nease
mănat în frumusete si i-ai 

' ' 
făcut pe toţi să strige: Bine-
cuvântată eşti, ceea ce L-ai 
născut pe Dumnezeu cu trup! 

Cântarea a 8-a 
Irmos: Din văpaie a izvorât rouă„. 

Pentru multimea suferin-
' ţelor, ai primit răsplătiri de 

biruinţă, că pe Dumnezeu, 
Dătătorul de cununi, L-ai bu
curat cu ostenelile tale; pentru 
aceasta, de la El ai luat daruri 
strălucite si revărsări de mi-, 
reasmă, fericite Nichifor. 

Pe cel înţelept întru răutate 
l-ai făcut de râs, Părinte 
Nichifor, şi te-ai făcut oglindă 
a înţelepciunii celei de sus, 
văzând bine cele de departe, 
grăind cele viitoare şi cunos
când tainele cele dumneze
iesti. 

' 

• 

• 
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Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe 
Sfântul Duh, pe Domnul. 

Te-ai făcut gură sfinţită a 
Duhului Sfânt - Mângâieto
rul, împărtăşind tuturor cu
vânt de mângâiere cu bucurie, 
căci, mergând pe calea sufe
rinţelor, te-ai arătat părtaş al 
darurilor cereşti pricinuitoare 
de pace sufletească, Părinte 
Nichifor. 

Si acum ... 
' 

Pe Cuvântul cel puternic 
întru tărie L-ai purtat în pân
tece, precum El însuşi a voit, 
Stăpână preacurată, şi tu sin
gură ai înnoit legile firii, 
Curată; deci, tie îti aducem 

' ' în veci cântarea: Bucură-te! 

Cântarea a 9-a 
Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea ... 

Ca pe o mare bogăţie ai 
lăsat credinciosilor sfintele 

' 
tale moaşte, Cuvioase Nichi-
for, cele pline de bună mi
reasmă, că, sălăsluindu-se în 

' 
ele mult har al Sfântului Duh, 
împarte totdeauna sănătate si 

' dumnezeiască binecuvântare 
a vietii. 

' 
Ai mers cu uşurinţă pe calea 

cea strâmtă întru lărgimea ini
mii, întru tot fericite Nichifor, 
si acum locuiesti în curtile 
' ' ' 
cele pline de lumină ale ce-
tăţii cereşti, unde aduci laudă 

Domnului tău împreună cu 
cei alesi ai Săi din veac. 

' 
~slavă ... , 

Cu cetele îngereşti te 
veseleşti î'n chip de negrăit în 
ceruri, pururea fericite Nichi
for, că pe pământ te-ai nevoit 
cu trupul ca un fără de mate
rie, suferinţe răbdând, pentru 
care acum eşti părtaş bucuriei 
celei vesnice. 

' 
Şi acum ... 

" l n pântecele tău ai purtat, 
Fecioară, Î11 chip uimitor, pe 
Cel ce este Inţelepciunea, Cu
vântul şi Puterea Tatălui, şi 
l-ai ridicat pe Adam, făcându-l 
stătător înaintea tronului sla
vei lui Dumnezeu, ca să slă
vească stăruitor bunătatea ta. 

Luminânda 

Glasul al 3-lea, podobie: 

Cel ce ai împodobit cerul cu stele ... 

Răbdând bărbăteste dure-
' 

rile leprei, ţi-ai luminat prea-
frumos veşmântul sufletului, 
Cuvioase Nichifor, cel ce porţi 
numele desăvârsitei biruinte. , ' 

Slavă ... , Şi acum ... , 
a Înainte-prăznuirii, asemenea: 

Bucură-te acum, toată firea 
apelor, că Stăpânul tuturor, de 
bunăvoie, vine în râul Iordan 
să fie botezat de dumnezeies-

" eul Inaintemergător . 
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La Laude 

Punem 4 Stihiri, glasul 1, 

podobie: Ceea ce eşti bucuria ... 

Să prăznuiască acum ostro
vul cel mare al Cretei si, ca o 

' 
mamă, să bată din palme cu 
veselie, lăudând pe fiul ei cel 
de curând arătat, pe preacin
stitul Nichifor, cel ce a răbdat 
durerile leprei mai tare decât 
diamantul. 

Precum Iov ai suferit vi
tejeşte, fiind orfan din prun
cie, apoi vieţuind în înstrăi
nare şi necazuri, răbdând 

durerile pricinuite de lepră şi 
întunecarea vederii ochilor 
trupeşti, dar în inima ta pri
veai cu uimire frumusetile 

' ceresti. 
' 

D reptar al răbdării te-ai 
făcut, Sfinte Nichifor, măsură 
a stăruinţei, pildă a înfrânării, 
candelă purtătoare de lumină 
a ascultării, învăţător al rugă
ciunii, adâncime înăltătoare 

' a smereniei si vistierie a blân-, 
detii. 

' 
Ascultând povăţuirile Cu

viosului Antim Hiotul, te-ai 
făcut piatră aurită a Sionului 
celui de sus, curătindu-ti su-

' ' fletul mai mult decât zăpada, 
fericite Nichifor, şi răspân
desti din sfintele tale moaste 

' ' 
cerească bună mireasmă. 

Slavă ... , glasul al 5-lea: 

Pe cel ce este preasfinţita 
vistierie a · Preasfântului Duh 
şi oglinda virtuţilor cea mai 
curată decât zăpada, pe priete
nul lui Hristos, pe Cuviosul 
Nichifor să-l mărim, că si el a 

' 
mărit din suflet pe Domnul şi, 
cântând pe de rost cuvintele 
Lui cele dulci cu stăruinţă, 
s-a făcut cuvântător plin de 
mângâiere tuturor, iar acum 
bucură pe cei ce se închină 
moastelor sale izvorâtoare 

' 
de har. 

Şi acum ... , a Înainte-prăznuirii, 

asemenea: 

Prăznuieste acum mai îna-
' 

inte începutul marii binecu-
vântări, cu bucurie, fire a 
oamenilor cea căzută, că, iată, 
Dumnezeu cel Preaînalt, Îm
păratul veacurilor, Se apropie 
să Se boteze în apele râului 
ca, prin apă, să-i înalţe pe toţi 
la ceruri si să le dăruiască 

' ~ 
vrednicia împărătească. Im-
preună cu Adam să prăznuim 
şi noi dăruirea bucuriei celei 
mântuitoare, aşa strigând: 
Dumnezeule al minunilor si 

' Doamne al Puterilor, în veci 
slavă Tie! 

' 
Doxologia mare, Troparele, Ecteniile 

şi Otpustul. 

• 
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" SFANTA LITURGHIE 

Prochimen, 
glasul al 7-lea (Psalm 115: 6, 3) 

Cinstită este înaintea Dom
nului moartea cuviosilor Lui. 

' 
Stih: Ce voi răsplăti Domnului, pen

tru toate câte mi-a dat mie? 

APOSTOLUL 

Din Epistola către Galateni 

a Sfântului Apostol Pavel citire 

(5: 22-26; 6: 1-2) 

Fraţilor, roada Duhului este 
dragostea, bucuria, pacea, în
delunga-răbdare, bunătatea, 
fa cerea de bine, credinta, 

' blândeţea, înfrânarea, curăţia; 
împotriva unora ca acestea nu 
este lege. Iar cei ce sunt ai lui 
Hristos Iisus şi-au răstignit 
trupul împreună cu patimile 
şi cu poftele. Dacă trăim în 
Duhul, în Duhul să si um-

' blăm. Să nu fim iubitori de 
mărire deşartă, supărându-ne 
unii pe alţii şi pizmuindu-ne 
unii pe alţii. Fraţilor, chiar de 
va cădea un om în vreo gre
seală, voi cei duhovnicesti în-
' ' 
dreptaţi-1 pe unul ca acesta cu 
duhul blândeţii, luând seama 

la tine însuti, ca să nu cazi si 
' ' tu în ispită. Purtaţi-vă sar-

cinile unii al tor a si asa veti 
~ ' ' ' 

plini legea lui Hristos. 

Aliluia, glasul al 6-lea (Psalm 111: 1, 3) 

Stih 1: Feridt bărbatul care se teme de 
Domnul, întru poruncile Lui va voi 
foarte. 

Stih 2: Dreptatea lui rămâne în veacul 
veacului. 

EVANGHELIA 

Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire 

(11: 27-30) 

Zis-a Domnul către ucenicii 
Săi: Toate Mi-au fost date de 
către Tatăl Meu şi nimeni nu 
cunoaşte pe Fiul, decât numai 
Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cu
noaşte nimeni, decât numai 
Fiul şi cel căruia va voi Fiul 
să-i descopere. Veniţi la Mine 
toţi cei osteniţi şi împovăraţi 
şi Eu vă voi odihni pe voi. 
Luaţi jugul Meu asupra voas
tră şi învăţaţi-vă de la Mine, 
că sunt blând şi smerit cu 
inima şi veţi găsi odihnă su
fletelor voastre. Căci jugul 
Meu e bun şi povara Mea este 
uşoară. 

CHINONICUL 

Întru pomenire veşnică va fi 
dreptul. Aliluia (Psalm 111: 6). 
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