
"Indreptator credintei si duh blandetelor, invatator infranarii te-a 
aratat pe tine turmei tale adevarul lucrurilor. Pentru aceasta, ai 
castigat cu smerenia cele inalte si cu saracia cele bogate. Parinte 
Ierarh Nicolae, roaga pe Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele 
noastre". Amin! 

                       Iubiti credinciosi! 

  Una dintre cele mai indragite sarbatori ale crestinatatii din perioada 
Sarbatorilor de iarna, este Sarbatoarea Sfantului Nicolae, cunoscut in 
traditia noastra de ,,Mos Nicolae, cel bun, bland si aducator de 
daruri’’.     

   Sfantul Ierarh Nicolae s-a nascut in localitatea Patara din Asia Mica, 
in a doua jumatate a secolului al III-lea, din parintii Teofan si Nona, o 
familie instarita si de buni crestini, ce a fost convertita la crestinism, 
chiar de ucenicii Sfintilor Apostoli.  

  Dupa o crestere aleasa in familie, in duhul credintei si a evlaviei 
crestine, tanarul Nicolae frecventeaza scolile timpului, reusind sa-si 
insuseasca o cultura si o experienta de viata deosebita. Inca de la 
aceasta vreme a reusit sa sporeasca in credinta si intelepciune, in 
dragoste si milostenie si sa urce tot mai sus pe treptele desavarsirii. 

Nu s-a putut insa bucura de caldura si ocrotirea parinteasca decat 
pana in pragul tineretilor sale, caci parintii lui aveau sa moara din 
cauza unei epidemii de ciuma. Ramas orfan si mostenind de la 
parintii sai o frumoasa avere, tanarul Nicolae nu a risipit aceasta 
mostenire in placeri desarte, ci calauzit de invatatura evanghelica, a 
socotit ca este mai intelept sa foloseasca avutia sa materiala 
mostenita de la parinti, in fapte de milostenie fata de semenii sai aflati 
in lipsuri si suferinta. Rugaciunea lui zilnica era ajutorarea celor in 
necazuri , meditatia sa, era imnul dragostei. 

    Fiind patruns de dragostea  Lui Dumnezeu, tanarul Nicolae accepta 
sa intre in randul slujitorilor ca preot, la varsta de 23  de ani, zicand :,, 
Eu primesc preotia pentru mila celor neputinciosi, pentru  a putea 
ierta pacatele lumii si pentru a infrange puterea diavolului, care 
poarta sceptrul mortii’’.  

  Sfintul Nicolae era oglinda turmei sale prin toate faptele cele bune si 
model credinciosilor, era blind, fara de rautate si smerit cu duhul, 



ferindu-se de ingamfare. Hainele lui erau simple si hrana o gusta 
totdeauna numai o data pe zi si aceea, seara. Toata ziua asculta 
nevoile celor ce veneau la dansul, iar usile casei lui erau deschise 
tuturor, caci era bun catre toti si apropiat. Sarmanilor le era tata; 
saracilor, milostiv; mangaietor celor ce plangeau, ajutator celor 
napastuiti si tuturor mare facator de bine. 

    Murind episcopul din Mira, poporul credincios il roaga sa 
primeasca episcopia, dar el refuza, recunoscand ca este nevrednic de 
arhieria lui Hristos, dar Sfantul Metodie al Constantinopolului il 
sfatuieste sa se supuna. 

   Dupa potolirea prigoanelor pagane impotriva crestinilor, s-au abatut 
alte necazuri asupra Bisericii Lui Hristos, adica erezii, abateri grave 
de la adevarata si dreapta invatatura si credinta a Bisericii crestine 
oficiale. Cea dintai mare razvratire impotriva Bisericii crestine a fost, 
erezia Iui Arie, care, invata ca Domnul nostru Iisus Hristos nu este cu 
adevarat Fiul lui Dumnezeu, neavand origine si existenta dum-
nezeiasca din veci, ca Dumnezeu Tatal. Pentru a stavili raspandirea 
acestei erezii, Sfantul Imparat Constantin cel Mare a adunat in sobor, 
in cetatea Niceea din Asia Mica, in anul 325, pe Parintii Bisericii, in 
numar de 318, care, discutand ratacirea lui Arie, au condamnat-o si 
au fixat impotriva ei adevarata invatatura a Bisericii, prin care se 
recunostea si se statornicea originea, fiinta si egalitatea 
dumnezeiasca a lui lisus Hristos - Fiul cu Dumnezeu - Tatal, asa cum 
o marturisim si noi astazi in Simbolul de Credinta. La soborul Sfintilor 
Parinti de la Niceea a luat parte si Sfantul Ierarh Nicolae, care a aparat 
cu strasnicie dumnezeirea Domnului lisus Hristos, a infruntat cu toata 
puterea si asprimea pe razvratitul Arie si erezia sa. 

 Sfantul Nicolae mai este cunoscut in toata lumea ca ocrotitor al 
copiilor si tinerilor, aducator de daruri bogate si patron al familiilor 
neintinate. Glasul lui se face auzit in orice casa crestina prin colinde 
si datini, fiind mesagerul lui Mos Ajun si Inaintemergatorul lui Mos 
Craciun. 

   Sa ne primenim ieslea sufletului nostru prin post, spovedanie si 
fapte bune pentru ca Domnul Hristos sa isi gaseasca in sufletul 
nostru iesle curata, sa coboare acolo si sa ne aduca mantuirea si 
pacea, pe care numai El o poate aduce. 
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