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Bunule păstor și de Dum-
nezeu înțelepțite învățător, 
Ierarhe al lui Hristos, Ni-
colae, auzi-ne pe noi, 
păcătoșii (numele), 
Care ne rugăm ție și che-
măm în ajutor mijlocirea 
ta grabnică,
Vezi-ne pe noi, 
neputincioșii, care din toa-
te părțile suntem vânați, 
De tot binele suntem 
lipsiți și cu mintea suntem 
întunecați
Din pricina puținătății de 
suflet: grăbește, bineplăcu-
tule al lui Dumnezeu, 
Și nu ne lăsa pe noi să ră-
mânem în robia păcatului, 
Ca să nu se bucure 
vrăjmașii noștri, 
Și să nu murim în lucrurile 
noastre cele viclene. 
Roagă-L pentru noi, ne-
vrednicii, pe Făcătorul și 
Stăpânul nostru,
Înaintea Căruia stai 
dimpreună cu cetele 
netrupești,
Milostiv fă-L către noi pe 
Dumnezeul nostru 
Și în viața de acum, și în 
veacul ce va să fie, 
Ca să nu ne răsplătească 
nouă după faptele noastre 

Și după necurăția inimi-
lor noastre, 
Ci să ne dea nouă după 
bunătatea Sa.
Că spre solirea Ta nădăj-
duind, cu ajutorul tău ne 
lăudăm, 
Ocrotirea ta în ajutor o 
chemăm și, căzând la sfân-
tă icoana ta, 
Cerem ajutor: izbăvește-ne 
pe noi, bineplăcute al lui 
Hristos, 
De relele care se abat asu-
pra noastră, 
Și potolește valurile pati-
milor, 
Și nevoilor ce se ridică 
asupra noastră, 
Ca pentru sfintele tale ru-
găciuni să nu ne cuprindă 
pe noi necazul, 
Și să nu ne cufundăm în 
adâncul păcatelor și în mo-
cirla patimilor noastre. 
Roagă-L, Ierarhe Nico-
lae, pe Hristos Dumneze-
ul nostru, 
Ca să ne dea viață pașnică 
și iertarea păcatelor, 
Sufletelor noastre mântui-
re și mare milă, 
Acum și pururea și în ve-
cii vecilor, 

Amin! 

Sfântul Ierarh Nicolae, 
sfântul din inimile 
copiilor aduce nu 
numai daruri frumoase 
și prețioase copiilor 
care au fost cuminți 
în cursul anului, ci și 
bucuria sărbătorilor de 
iarnă. Nu întâmplător, 
el vine odată cu aroma 
primelor portocale, 
înmiresmând zilele 
de iarnă ale copilăriei. 
Tradiția spune că, 
sărbătorile încep odată 
cu praznicul acestui 
sfânt, mare făcător de 
minuni al lumii. 

Sfântul Nicolae es-
te cel mai iubit sfânt de 
pe bolta Ortodoxiei noas-
tre, după Maica Domnu-
lui. El  a devenit cunoscut 
pentru dreapta credință în 
cuvântul lui Dumnezeu și 
pentru dragostea pe care 
a purtat-o semenilor săi, 
în special copiilor și fami-
liilor necăjite. De ce a ră-
mas în sufletele copiilor 
din generație în generație, 
de mii de ani? Sfântul Ie-
rarh Nicolae a venit pe lu-
me în localitatea Patara Li-
chiei, 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 Sfântu-
lui Nicolae. Se cunoaște, 
însă, că provenea din-
tr-o familie înstărită și în-
că era mic copil când ma-
ma și tatăl său au urcat 
la Ceruri. După moartea 
părinților, le-a moștenit în-
treaga 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. 

Peste 20 de 
minuni amintesc 
de sfântul 
care iubește și 
ocrotește copiii 

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. Din 

cele mai vechi timpuri, 
credincioșii se minunea-
ză de faptul că Sfântul era 
ascultat de apele mării, 
care se potoleau la rugă-
ciunea lui, ascultându-l ca 
pe un stăpân. 

Misterul 
cadourilor din 
ghetuțe  

Una dintre cele mai 
mari bucurii pentru co-
pii are loc în dimineața zi-
lei de 6 decembrie atunci 
când își găsesc ghetuțele 
pline de cadouri. Povestea 
frumoasă care amintește 
că Moș Nicolae vine în fie-
care an, negreșit, și aduce 
daruri celor mici, are oa-
recum și o bază reală. Se 
crede că pe vremea când 
Nicolae 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

Sfântul Nicolae, moșul care aduce 
bucuria Sărbătorilor de Iarnă

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

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

Cea mai puternică 
rugăciune pentru 

izbânda în fața 
greutăților vieții  

Fiind o zi de mare sărbătoare creștină, este bine 
să o petrecem în rugăciune, cu sufletul deschis 
către Sfântul Nicolae. Se știe că Sfântul Nicolae le 
răspunde tuturor celor ce-l cheamă în rugăciuni, 
cu iubire și credință adevărată, mijlocind pentru 
noi la Bunul Dumnezeu.  Iată cum să ne rugăm lui, 
pentru ridicarea din robia păcatului și depășirea 
greutăților și încercărilor cu care ne confruntăm! 


