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Sărbătorile de Iarnă au 
început, ca în fiecare 
an, cu multașteptatul 
Moș Nicolae, moșul 
cel bun care, în seara 
zilei de 5 decembrie, a 
venit încărcat cu daruri 
și a lăsat în ghetuțele 
copiilor cuminți, dulciuri 
și jucării. De ce Sfântul 
Nicolae este sfântul 
din inimile a numeroși 
credincioși? Și mai 
ales, de ce Biserica îl 
venerează, an de an, la 
data de 6 decembrie, ca 
pe un mare făcător de 
minuni?  

Sfântul Nicolae a de-
venit cunoscut pentru 
dreapta credință în cuvân-
tul lui Dumnezeu și pen-
tru dragostea pe care a 
purtat-o semenilor săi, în 
special copiilor și familiilor 
necăjite. De ce a rămas 
în sufletele copiilor din 
generație în generație, de 
mii de ani? Sfântul Ierarh 
Nicolae a venit pe lume în 
localitatea Patara Lichi-
ei, o regiune din Orien-
tul Mijlociu, situată la 580 
km nord de Bethleem. El 
s-a născut în anul 280 și 
s-a stins din viață în ju-
rul anului 345, în regiu-
nea Myra, care astăzi fa-
ce parte din teritoriul Tur-

ciei și este denumită Ko-
cademre. De a lungul ani-
lor, au apărut o mulțime 
de legende despre viața 
și binefacerile Sfântului 
Nicolae. Se cunoaște, în-
să, că provenea  dintr-o 
familie înstărită și încă 
era mic copil când ma-
ma și tatăl său au urcat 
la Ceruri. După moartea 
părinților, le-a moștenit 
întreaga avere pe care, în 
timp, a împărțit-o oame-
nilor nevoiași. Așa a ajuns 
Sfântul Nicolae să fie în-
drăgit, iubit încă din tim-
pul vieții și considerat pro-
tectorul celor neajutorați, 
acuzați pe nedrept și, mai 
ales, al copiilor mici. Bi-
serica a rânduit ca el să 
fie cinstit pe 6 decem-
brie, deoarece la acea da-
tă i-a apărut în vis Sfân-
tului Constantin cel Mare, 
cerându-i să-i cruțe pe cei 
trei tineri nevinovați care 
urmau să fie uciși în ziua 
următoare. 

Zeci de minuni 
amintesc de 
sfântul care 
ocrotește familiile 
nevoiașe  

O legendă ne spune 
că Sfântul Nicolae a mers 
la Ierusalim, în Țara Sfân-
tă, încercând să meargă 
pe urmele Mântuitorului 
Iisus Hristos. La întoarce-
re, se pare că a pornit o 
furtună înfricoșătoare, iar 
el se afla pe mare, într-o 
corabie împreună cu mai 
mulți marinari. Când va-
sul a fost la un pas să se 
rupă, Nicolae s-a rugat cu 
credință la Bunul Dum-
nezeu și toți cei care îl 
însoțeau au fost surprinși 
de oprirea neașteptată a 
furtunii. Din ziua aceea, el 
a devenit ocrotitorul mari-
narilor și al călătorilor. 

Misterul 
cadourilor lăsate 
copiilor în ghetuțe  

Povestea frumoasă 
care amintește că Moș Ni-
colae vine în fiecare an, 

negreșit, și aduce daruri 
celor mici, are oarecum 
și o bază reală. Se crede 
că pe vremea când Nico-
lae ajunsese cardinal de 
Myra, în localitate exis-
tau trei surori care prove-
neau dintr-o familie foar-
te săracă și nu se puteau 
căsători din cauza lipsu-
rilor financiare și mate-
riale. Când fata cea ma-
re a ajuns la majorat, la 
vremea căsătoriei, cardi-
nalul Nicolae a lăsat pes-
te noapte, la ușa familiei 
nevoiașe, un săculeț cu 
aur. Același lucru l-a făcut 
și atunci când fata mijlocie 
a ajuns la vârsta mariaju-
lui și când mezinei fami-
liei, fetei celei mici, îi ve-
nise vremea măritișului. A 
treia oară, însă, tatăl fete-
lor, curios să afle cine le-a 
făcut atâta bine, a stat de 
pază peste noapte și l-a 
văzut pe cardinal lăsând 
săculețul cu aur. Se spune 
că atunci Nicolae s-a urcat 
pe acoperișul casei și a 
dat drumul săculețului pe 
hornul clădirii, acesta că-
zând într-o șosetuță pusă 
la uscat. De aici și obice-
iul agățării unei șosetuțe 
de șemineu în aceas-
tă perioadă a sărbători-
lor de iarnă. Pentru că ta-
tăl fetelor nu a putut păs-
tra secretul cum îl îndem-
nase cardinalul, de fieca-
re dată când cineva pri-
mea un cadou neașteptat 
îi mulțumea Sfântului Ni-
colae pentru el. 

religie

PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

Lucruri mai 
puțin știute 

despre Sfântul 
Nicolae

De numele Sfântului Ierarh Nicolae 
sunt legate numeroase minuni. De la 
îmbrăcarea și îndestularea sărmanilor, 
până la vindecări miraculoase ale unor 
boli considerate incurabile. Grija și 
dragostea pe care le arată oamenilor 
în nevoie chiar și în zilele noastre fac 
ca acesta să fie cel mai popular și cel 
mai iubit sfânt al nostru. Există, însă, o 
mulțime de lucruri care se cunosc mai 
puțin sau chiar deloc despre el. 
Iată câteva dintre ele!  

Sfântul Nicolae a fost 
un mare apărător al re-
ligiei ortodoxe. Această 
recunoștință i-a fost adu-
să chiar la primul sinod 
ecumenic care a avut loc 
la Niceea, în anul 325. 

O b i c e i u l  d ă r u i -
rii unei nuiele celor 
neastâmpărați are, oare-
cum, și o bază reală. Si-
nodul a condamnat ere-
zia lui Arie, conform că-
reia Iisus Hristos nu es-
te Fiul lui Dumnezeu, ci 
doar un om cu puteri su-
pranaturale. Îngrijorat de 
o posibilă ruptură care ar 
fi putut avea loc în Bise-
rică, viitorul sfânt, care 
pe atunci era episcopul 
Myrei, i-a dat acestuia o 
palmă. De la palma Sfân-
tului Nicolae a rămas obi-
ceiul ca, în ziua pomenirii 
lui, cei neascultători să fie 
loviți cu nuielușa în semn 
de avertisment. 

Sfântul Nicolae este 
ocrotitorul Rusiei, Italiei, 
Greciei și a multor state 
din Apusul Europei. 

Moaștele Sfântului 
Nicolae sunt adăpostite 
în biserici din multe țări. 

Totuși, majoritatea oase-
lor sale se află în Catedra-
la din Bari, Italia. 

Studiind odoarele, o 
echipă de cercetători din 
Marea Britanie a stabilit 
cu exactitate cum arăta 
Sfântul Nicolae. Astfel, fo-
losindu-se de un softwa-
re, savanții au reușit să 
reproducă grafic chipul 
Sfântului Nicolae. Se pa-
re că acesta era scund de 
statură (1,50 m) și avea 
nasul spart, când a murit.

Părticele din moaștele 
Sfântului Nicolae se află și 
în România, inclusiv în Ilfov. 

O parte din mâna 
dreaptă a sfântului, pri-
mită de Mihai Viteazul ca 
răsplată pentru merite-
le sale în războiul împo-
triva musulmanilor chiar 
de la cardinalul din Bari, a 
fost donată de acesta Bi-
sericii Sfântul Gheorghe 
Nou, din București, în ju-
rul anului 1600. 

Încă nu se știe cu 
exactitate anul în care 
Sfântul Nicolae a trecut la 
Domnul. Se crede însă, că 
a murit în perioada anilor 
340-350, pe 6 decembrie.

Un mare praznic, sărbătorit cu daruri și colinde, 
a dat startul Sărbătorilor de Iarnă 

Cine a fost Sfântul Nicolae, 
sfântul care are grijă de copiii 

sărmani și de familiile necăjite?

Jurnalul de Ilfov urează un sincer și călduros 
“La mulți ani!”, sănătate și bucurii, tuturor 

celor ce și-au serbat onomastica pe 6 
decembrie, cu prilejul zilei de Sfântul Nicolae!


