
Din Viaţa şi minunile Sf. Nectarie 
 

La vârsta de douăzeci de ani, tânărul Anastasie se stabileşte în insula Hios, povăţuit 
de Duhul Sfânt, unde predă religia la o şcoală de copii. Apoi, fiind chemat de Hristos, intră în 
nevoinţa monahală în vestita chinovie, numită "Noua Mânăstire", primind tunderea 
monahicească la şapte noiembrie 1876, sub numele de Lazăr. Mai târziu, la tunderea în marele 
şi îngerescul chip al schimniciei, avea să primească numele de Nectarie, pe care l-a purtat tot 
restul vieţii. 

 
După ce termină studiile teologice la Atena, în anul 1885, Nectarie a fost luat de 

patriarhul Sofronie ca ucenic la Alexandria, fiind hirotonit preot şi apoi mitropolit de 
Pentapole, o veche eparhie ortodoxă din Libia superioară. Mai mulţi ani evlaviosul mitropolit 
a slujit ca secretar al patriarhiei, predicator la biserica Sfântul Nicolae din Cairo, capitala 
Egiptului, devenind un iscusit slujitor şi povăţuitor de suflete, fiind dăruit de Dumnezeu cu 
multă răbdare, smerenie şi blândeţe. De aceea era mult căutat de credincioşi şi iubit de toţi. 

 
Văzând diavolul că nu-l poate birui cu mândria şi iubirea de sine a încercat să-l 

lovească pe fericitul ierarh Nectarie cu altă armă tot aşa de periculoasă, adică cu invidia şi 
gelozia din partea celorlalţi ierarhi şi slujitori ai Bisericii de Alexandria, vorbindu-l de rău către 
patriarh, cum că doreşte să-i ia locul. Aceasta a tulburat pe toţi şi a făcut să fie eliberat din 
slujirea arhierească în care se afla. 

 
Cerându-şi iertare de la toţi, a dat slavă lui Dumnezeu, căci şi cu dânsul s-a împlinit 

cuvântul Mântuitorului, Care zice: Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice 
tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea (Matei V,11). Apoi s-a retras la 
Atena, în anul 1891, sărac, defăimat de ai săi şi nebăgat în seamă, având toată nădejdea numai 
în Dumnezeu şi în rugăciunile Maicii Domnului. Aici a fost câţiva ani predicator, profesor şi 
director al unei şcoli teologice pentru preoţi, până în anul 1894, reuşind să formeze 
duhovniceşte mulţi tineri iubitori de Hristos, pe care îi hrănea cu cuvintele Sfintei Evanghelii şi 
cu scrierile Sfinţilor Părinţi. Apoi făcea slujbe misionare în parohiile din jurul Atenei. 

 
În taina inimii sale, fericitul Ierarh Nectarie era un adevărat isihast şi un mare lucrător 

al rugăciunii lui Iisus, care îi dădea multă pace, bucurie, blândeţe şi îndelungă răbdare. Cu 
aceste arme el biruia neîncetat pe diavoli, creştea duhovniceşte pe cei din jurul său şi avea 
întotdeauna pace şi bucurie în Hristos, nebăgând în seamă defăimarea şi osândirea celor din 
jurul său. 

 
Dorind la bătrâneţe să se retragă la mai multă linişte, a construit între anii 1904-1907, 

cu ajutorul multor credincioşi şi ucenici, o frumoasă mânăstire de călugăriţe în insula Eghina 
din apropiere, rânduind aici viaţă desăvârşită de obşte, după tradiţia Sfinţilor Părinţi. Apoi se 
retrage definitiv în această mânăstire şi duce o viaţă înaltă de smerenie şi slujire, de dăruire 
totală şi rugăciune neadormită, arzând cu duhul pentru Hristos, Mântuitorul lumii şi pentru 
toţi care veneau şi îi cereau binecuvântare, rugăciune şi cuvânt de folos sufletesc. 

 
Pentru viaţa sa înaltă, Dumnezeu l-a învrednicit pe Cuviosul Nectarie de Harul Duhului 

Sfânt. Pentru aceasta mulţi bolnavi şi săraci alergau la biserica mânăstirii din Eghina şi cereau 
ajutorul lui. Mai ales după primul război mondial, numeroşi săraci şi bolnavi, lipsiţi de orice 



ajutor, veneau la el ca la părintele lor sufletesc. Iar Sfântul Nectarie a dat poruncă maicilor ce 
se nevoiau în mânăstirea sa să împartă la cei lipsiţi orice fel de alimente şi să nu păstreze nimic 
pentru ele, căci Dumnezeu, prin mila Sa, îi hrănea şi pe unii şi pe alţii. Dar şi cei bolnavi se 
vindecau cu rugăciunile fericitului Nectarie, căci se învrednicise de darul facerii de minuni. 

 
Într-o vară, fiind mare secetă în insula Eghina, cu rugăciunile Sfântului Nectarie a venit 

ploaie din belşug şi au rodit ţarinile, încât toţi s-au îndestulat de hrană. De aceea, toţi - mireni 
şi călugări, săraci şi bogaţi - cinsteau pe Sfântul Nectarie, ca pe păstor şi un vas ales al Duhului 
Sfânt şi urmau întru toate cuvântul lui. Astfel, el era totul pentru toţi, căci putea toate prin 
Hristos, Care locuia în el. Apoi era foarte smerit şi blând şi nu căuta cinste de la nimeni. Iar în 
timpul liber lucra la grădina mânăstirii, îmbrăcat într-o haină simplă, încât toţi se foloseau de 
tăcerea şi smerenia lui. 

 
Pe lângă multele sale ocupaţii duhovniceşti, Sfântul Nectarie a scris şi a redactat mai 

multe scrieri teologice de morală şi de istorie a Bisericii, întărind tradiţia Sfinţilor Părinţi în 
patria sa, împotriva influenţelor occidentale care asaltau ţările ortodoxe. 

 
Pentru toate acestea, diavolul a ridicat asupra Sfântului Nectarie numeroase ispite, 

căutând să-l biruiască. Astfel, numeroşi slujitori şi ierarhi ai Bisericii din Grecia s-au ridicat cu 
invidie asupra fericitului, făcându-i multe ispite. Dar Dumnezeu îl izbăvea din toate necazurile. 

 
Trăind ca un înger în trup, şi iubind neîncetata rugăciune, tăcerea, smerenia, postul 

şi milostenia, Sfântul Nectarie trăgea pe mulţi la Hristos, revărsând în jurul lui, pacea, bucuria 
şi lumina cea necreată a Duhului Sfânt, prin care mângâia şi odihnea pe toţi care veneau la 
chilia lui. Din această cauză, diavolul, nerăbdând nevoinţa lui, până la sfârşitul vieţii sale a 
ridicat împotriva Sfântului multe calomnii şi vorbe rele din partea multor clerici şi ierarhi greci, 
care, din cauza invidiei, îl cleveteau şi îl acuzau, atât pe el, cât şi mânăstirea lui. Dar fericitul 
Nectarie le răbda pe toate, în numele lui Hristos, Care locuia în inima sa. 

 
Simţindu-şi sfârşitul aproape, pe când făcea un pelerinaj cu icoana Maicii Domnului 

în insula Eghina, Sfântul Nectarie a descoperit ucenicilor săi că în curând va pleca la Hristos. 
Apoi, îmbolnăvindu-se, a fost dus la un spital din Atena. Dar el răbda cu tărie toată boala şi 
ispita, aşteptând cu bucurie ceasul ieşirii sale din această viaţă. 

 
După aproape două luni de suferinţă, Sfântul Nectarie şi-a dat sufletul cu pace în 

mâinile lui Hristos, la opt noiembrie, 1920, izbăvindu-se de toate ispitele acestei vieţi, pentru 
care s-a învrednicit să se numere în ceata sfinţilor lui Dumnezeu. Ucenicii săi, după ce l-au 
plâns mult, l-au înmormântat, după rânduială în biserica zidită de el, făcând multe minuni de 
vindecare cu cei bolnavi, care alergau cu credinţă la ajutorul lui. 

 
Trecând mai bine de douăzeci de ani, trupul său s-a aflat în mormânt întreg şi 

nestricat, răspândind multă mireasmă. La trei septembrie 1953, sfintele sale moaşte au fost 
scoase din mormânt şi aşezate în biserica mânăstirii din Eghina, pentru cinstire şi 
binecuvântare. Iar în anul 1961, Sinodul Bisericii din Grecia, văzând numeroasele minuni care 
se făceau la moaştele sale, l-au declarat sfânt, cu zi de prăznuire la nouă noiembrie, devenind 
astfel cel mai venerat sfânt din această binecuvântată ţară ortodoxă. Zilnic credincioşii se 



închină la moaştele Sfântului Nectarie şi la mormântul său, făcând din mânăstirea sa din insula 
Eghina cel mai iubit loc de pelerinaj din toată Grecia. 

 
Sfântul Nectarie Taumaturgul, adică Vindecătorul sau Cel ce tămăduieşte, este 

renumit pentru minunile pe care le făcea încă din timpul vieţii, cu rugăciunile sale fierbinţi, 
pentru toţi ce-i cereau ajutorul. După trecerea sa la cele veşnice, mormântul său a devenit loc 
de pelerinaj, iar înalţii ierarhi ai Bisericii lui Hristos, văzând minunile ce se săvârşeau acolo şi 
descoperind moaştele neatinse şi plăcut mirositoare au hotărât canonizarea Sfântului 
Nectarie. Acesta este pentru întreaga lume ortodoxă, pentru toată Biserica lui Hristos, ajutor 
trimis de la Dumnezeu pentru cei aflaţi în suferinţă, în nevoi, în boli de toate felurile. Pe lângă 
acatistul şi rugăciunea stăruitoare către Sfântul Nectarie, pe lângă pelerinaje la sfintele sale 
moaşte, lectura acestor minuni de netăgăduit ce s-au săvârşit, este un prilej de a cunoaşte mai 
multe despre Sfântul Nectarie Taumaturgul şi despre dragostea sa nemărginită pentru 
oamenii aflaţi în suferinţă. 

 
Scrisoarea micului Anastasis 
 
 
Domnul Temistocle vindea tablouri, rame şi mărunţişuri în prăvălioara lui din 

Constantinopol. Ţinea mult la familia lui şi se chinuia să-şi vândă "nimicurile" pentru ca să 
umple cinci guri flămânde. Deschidea dis-de-dimineaţă, îşi făcea semnul crucii privind spre 
biserica Sfânta Sofia, atârna ramele în cuiele ce se găseau pe pereţii din afară, lângă uşa 
magazinaşului, ştergea praful ce se aşeza din gros pe picturi - prăvălioara se găsea pe o 
străduţă strâmtă, nepietruită - şi aşa îşi aştepta clienţii. Domnul Temistocle era un om bun, 
care simţea durerea celuilalt. Când intra vreun şcolărel să ia o bomboană, gândea în sinea lui: 
"Sărăcuţul, este galben ca ceara. Cine ştie ce mănâncă". Cunoştea bine faţa sărăciei, după cum 
cunoştea şi sufletul omului, cu bunele şi cu relele lui. Dintre toţi copilaşii de prin vecini, cel mai 
mult ţinea la un băieţel dulce şi cuviincios, pe nume Anastasis, care trăia singur singurel într-o 
cămăruţă, peste drum de casa lui. Sărăcuţul, cu noaptea în cap pleca şi cu noaptea în cap se 
întorcea. După faţa-i trasă şi după hăinuţele şi ghetuţele lui rupte se putea uşor vedea că abia 
dacă avea ce mânca. 

 
Într-o dimineaţă de iarnă, domnul Temistocle se îndrepta spre prăvălioara lui. Era frig 

şi zloată şi mergea strângându-şi pe el paltonul, când îl vede pe micul Anastasis că se apropie 
pe trotuarul celălalt. 

- Unde te duci, Anastasis? Ai alt drum astăzi? Nu te duci la lucru? Băieţelule, o sa 
răceşti. Nu eşti îmbrăcat gros. 

- Mă duc la postă să duc nişte scrisori. 
- Dă-mi-le mie. Trec eu acum pe la poştă. Hai, fugi înapoi la lucru, că o să răceşti afară. 
- Vă mulţumesc mult, domnule, spuse micuţul dârdâind de frig. 
Ce i-a venit domnului Temistocle, că s-a uitat pentru cine sunt scrisorile. Una era 

pentru un negustor, alta pentru o fabrica de tutun, a treia era... "CATRE DOMNUL NOSTRU 
IISUS HRISTOS, ÎN CER". S-a oprit locului şi a început sa zâmbească. 

- Săracul băieţel! Ia să văd ce cere... A deschis scrisoarea şi a citit: 
 
"Hristoase al meu, 
Hainele mi s-au rupt, pantofii mi s-au stricat şi mi-e frig. 



Din ce-mi dă stăpânul nu-mi ajunge nici de mâncare. 
N-am reuşit să trimit aproape nimic mamei mele, care este săracă. 
Ce să mă fac acum? Cum ies eu din iarnă, Doamne? 
Ajută-mă! Mă închin Ţie. Robul Tău, Anastasis." 
 
- Comoară scumpă, spuse domnul Temistocle şi a plecat spre casă. A pregătit un 

pachet cu haine călduroase de iarnă - flaneluţe, un palton, pantofi, şosete de-ale copiilor lui - 
şi s-a dus apoi la poştă. 

Peste două zile l-a şi văzut îmbrăcat în haine călduroase. Îi veneau numai bine. Ochii 
copilului străluceau de bucurie. Ba luase pe chip şi o adiere de lumină tainică, căci cine poate 
şti câte nu şi-au spus seara la rugăciune Domnul şi micuţul Său rob... 

 
Domnul Temistocle s-a bucurat mult să-l vadă fericit pe acel băieţel, dar nu avea cum 

să-i treacă atunci prin gând că Anastasis va ajunge cândva Sfântul Nectarie făcătorul de 
minuni... De unde să fi putut bănui?... 

 
 
 
 
Mama cu cei patru copii 
 
Satul Digheliotica se află la o oră de mers de Marea Egee. Este mai degrabă un cătun 

cu 20-25 de case ţărăneşti răsfirate. Într-una din aceste case locuia Gheorghia Apostolopoulos 
cu bărbatul ei Kostas şi cu cei patru copilaşi ai lor. Fiind o bună gospodină, se trezea dis-de-
dimineaţă ca să pună casa în ordine, să-şi trezească apoi copilaşii şi să-i îngrijească. După aceea 
îngenunchea în faţa icoanelor împreună cu Olga, Evangheliţa, cu băieţelul şi cu fetiţa cea mică 
în braţe. Şi astfel îşi făceau cu toţii rugăciunea de dimineaţă. După rugăciune, mama îşi lua 
copilaşii lângă ea, îi privea în ochi cu dragoste şi picura în sufleţelele lor credinţa şi dragostea 
pentru Tatăl Ceresc şi pentru Sfinţii Lui. Celei mai mici îi vorbea într-o limbă pe care numai 
mamele ştiu să o grăiască şi luând cu degetele ei blânde mânuţa plinuţa a fetiţei, o învăţa să-
şi facă cruce. 

– Strânge aşa degeţelele, păpuşica mea... Întâi duci mâna la frunte, apoi jos pe 
burtică, sus la dreapta şi la stânga. Aşa, bravo, fetiţa mea! 

 
Le dădea apoi să mănânce, îi săruta şi ieşea să meargă să-şi ajute bărbatul care 

muncea de cu noapte la câmp. La amiază se întorcea acasă sa-şi vadă copiii, să le pună din nou 
să mănânce şi iarăşi se ducea la câmp până cobora soarele şi începea să se întunece. 
Întorcându-se, trecea pe la bisericuţa satului, unde aprindea candelele şi se ruga, aducând 
mulţumire lui Dumnezeu. Gheorghia era o femeie săracă, însă, în căsuţa ei, ea era fericită. 
Slavă Domnului pentru toate! 

 
Dar o boală cruntă ce a venit pe neaşteptate i-a făcut fericirea mii de fărâme. I-a 

apărut, ca din senin, o tumoare, iar durerile nu-i dădeau pic de linişte. 
S-a dus în Eghio la doctor. Acesta însă, înţelegând cât de gravă era boala, i-a spus să 

meargă la Atena, la doctorii cei mari. Inima bietei femei s-a frânt. Copilaşilor le-a spus că are 
să meargă cu treburi la Atena. I-a luat din nou şi i-a aşezat în faţa icoanelor. Celei mai mici i-a 
spus să-şi facă semnul sfânt al Crucii iar pe cei mai mari i-a îndemnat să se roage, fiecare aşa 



cum a fost învăţat. I-a sărutat apoi pe rând şi a plecat cu ochii în lacrimi spre Spitalul Bombola 
din Atena. Acolo i-au făcut tot felul de analize. Doctorul din Eghio nu se înşelase... A fost 
operată o data şi apoi operată din nou. Au trimis-o la alt spital. În cele din urmă medicii i-au 
chemat bărbatul şi pe un văr de-al ei, ce se îngrijea şi el de bolnavă, şi le-au spus direct: 

– Are o formă extrem de gravă de cancer. Luaţi-o ca să moară acasă. 
Şi aşa s-a întors biata Gheorghia la căsuţa ei. Zăcea acum în pat pe jumătate moartă. 

Nu-i trebuia nici mâncare, nici nimic. Dar chipul ei palid încă mai era luminat de o rază de 
nădejde. Copilaşii îi stăteau tot timpul aproape, iar ea le spunea mereu cu voce stinsă: 

– Hai să ne rugăm. Aşa, păpuşica mea, du mânuţa la frunte... 
Şi copilaşii îngenuncheau în jurul ei, îşi îndreptau ochişorii spre icoane şi se rugau. 
– Doamne Iisuse, fă-o bine pe mama noastră. 
Dar ea se simţea din ce în ce mai rău. Trupul i se umpluse de umflături, iar gâtul i se 

strângea pe zi ce trecea. Abia i se mai auzea vocea. 
– Rugăciune, copilaşii mei, rugăciune... reuşea cu greutate să rostească, dar raza de 

nădejde nu i se stingea de pe faţă. 
 
Era o seară de noiembrie. Vântul intra în odaie, făcând flacăra candelei să tremure, 

gata să se stingă ca şi viaţa ei... 
– Ru-gă-ciu-ne... mai rosti o dată stins, de aproape nu se auzi, după care adormi. 
Copiii însă nu încetau să se roage, aplecaţi asupra trupului mamei lor. 
– Dă Doamne să nu moară măicuţa. Ce-o să se aleagă de noi? Măicuţa noastră... 
Nu peste mult timp, Gheorghia a deschis ochii. De această dată erau doi ochi fericiţi 

şi plini de viaţă. 
– L-am văzut! rosti ea fără nici o greutate, ca atunci când era sănătoasă. L-am văzut 

pe Sfântul Nectarie, care mi-a spus că m-am făcut bine! 
– Şi eu l-am văzut, mamă, pe Sfântul din icoană! spuse Evghenia. 
– Kostas, Kostas! strigă către bărbatul ei. M-am făcut bine. 
– Ba mie-mi pare că nu te-ai făcut bine deloc, îi răspunse el din patul unde se odihnea. 
– M-am făcut bine, Kostas. Mi-e foame! 
Acesta se scula anevoie din pat şi îşi privi cu mirare nevasta. Nu mai avea umflăturile 

cărnoase de pe faţă, ochii îi străluceau şi vorbea fără nici o greutate. Femeia se ridică atunci 
din pat, spunând: 

– Doamne, m-am făcut bine. Slăvit să fie numele Tău! 
A doua zi de dimineaţă, Gheorghia s-a plimbat timp de o oră, până la Eghio unde era 

doctorul ei. Acesta, cum a văzut-o, a rămas înmărmurit de mirare. Nu-şi putea crede ochilor. 
– Te-ai făcut bine, Gheorghie, mergi acasă sănătoasă! 
 
Au trecut trei ani din acea zi mare, şi de atunci şi până astăzi Gheorghia 

Apostolopoulos trăieşte şi împărăţeşte în casa ei, înconjurată de copilaşi, şi în fiecare seară 
aprinde candelele bisericuţei din sătuc, cântându-i Domnului imnuri de slavă. 

 
 

 


