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Cuvânt-înainte

Cartea de față, adresată în special copiilor de grădiniță 
și celor din clasele primare, ilustrează cele mai importante 
evenimente din viața Sfântului Nicolae și îi invită pe micii 
cititori artiști să umple de culoare contururile imaginilor. 

Colorând scenele, copiii au prilejul să cunoască, să 
reflecteze la viața Sfântului Nicolae, să se împrietenească 
cu marele lor Ocrotitor. Astfel, din personaj îndrăgit, el 
poate să devină pentru ei un model de credință și de viață 
petrecută cu Dumnezeu.

De ce am intitulat cartea de față: „Sfântul Nicolae, 
bucuria copiilor”? Pentru că Sfântul Nicolae a primit 
de la Dumnezeu atât de multă bucurie, încât aceasta 
s-a revărsat cu generozitate asupra tuturor celor aveau 
nevoie de ajutor. Prin viața sa dedicată lui Dumnezeu și 
prin faptele lui de milostenie, el a devenit, în conștiința 
credincioșilor, Moșul cel bun, care dăruiește bucurie 
neașteptată. Și este minunat că bunătatea sa a dat rod 
în sufletele multor creștini, care l-au luat drept model 
de viață și se străduiesc să repete și ei faptele lui. Mulți 
credincioși, în preajma sărbătorii Sfântului Nicolae, se 
întrec în fapte bune, îndreptându-și atenția mai ales 
către copiii nevoiași. Iar copiii de azi vor fi părinții buni 
de mâine și bucuria copiilor nu se va opri nicicând.

Ani-Eliza Busuioc



 Sfântul Nicolae s-a născut în anul 280, în localitatea Patara din Lichia. Părinții săi 
erau foarte credincioși și s-au rugat mult lui Dumnezeu să poată avea un copil.



 Se spune că, la prima scaldă, băiețelul s-a ridicat singur în picioare în albie și a stat 
mult timp așa. De asemenea, Nicolae refuza să sugă miercurea și vinerea, înainte de în-
cheierea rugăciunilor zilei.



 Încă din copilărie, Sfântul Nicolae se ruga, citea Sfânta Scriptură și participa zilnic 
la slujbele Bisericii.



 Pe unchiul său îl chema tot Nicolae și era episcop sau starețul unei mănăstiri din 
apropiere. Acesta i-a îndemnat pe părinții băiatului să-l lase să devină călugăr.



 Într-o zi, Sfântul Nicolae s-a dus la slujbă și a intrat primul în biserică. Episcopul 
era acolo, deoarece fusese înștiințat de Domnul că primul om care va intra în biserică se 
numește Nicolae și este alesul Său. 



 Sfântul Nicolae a fost numit Arhiepiscop al Mirelor Lichiei.



 Sfântul Nicolae a plecat cu o corabie, dorind să viziteze Țara Sfântă. Pe mare s-a 
pornit o furtună puternică, iar unul dintre marinari a alunecat și a căzut.



 Cu rugăciunile Sfântului Nicolae, furtuna s-a potolit și marinarul a fost salvat.



 În oraș, trăia un om care avea trei fete cuminți și frumoase. Era atât de sărac, încât 
nu avea nici măcar cu ce să le hrănească.



 Sfântul Nicolae i-a aruncat pe furiș câte o pungă cu bani pentru fiecare fată. 
Acestea s-au căsătorit și au trăit o viață creștinească.



 Plin de râvnă, Sfântul Nicolae a distrus templele zeiței Artemis, la care se închinau 
cei mai mulți locuitori din Lichia.



 Sfântul a fost întemnițat de împăratul Dioclețian, pentru credința sa.



 Sfântul Împărat Constantin cel Mare a organizat în anul 325 Sinodul de la Niceea, 
pentru combaterea învățăturilor greșite.



 Se spune că Sfântul Nicolae a participat la Sinod și l-a pălmuit pe Arie, cel care 
strica învățătura cea dreaptă.



 Sfântul Nicolae a fost pedepsit pentru pălmuirea lui Arie, fiind băgat la închisoa-
re. Se spune că, în acea noapte, Sfântul Nicolae i-a văzut pe Mântuitorul Hristos și pe 
Maica Sa.



 Domnul Hristos i-a dat Sfânta Scriptură, iar Maica Domnului i-a dat stiharul (un 
veșmânt preoțesc).



 Trei conducători de oaste erau foarte invidiați pentru cinstea pe care le-o acorda 
Împăratul Constantin cel Mare. Dușmanii lor i-au spus multe minciuni și l-au convins pe 
Împărat că sunt, de fapt, niște trădători.



 În timpul nopții, Împăratul l-a visat pe Sfântul Nicolae, care l-a certat pentru jude-
cata lui nedreaptă. A doua zi, Împăratul i-a eliberat pe cei trei comandanți militari.



 Trei oameni au fost osândiți pe nedrept la moarte de către conducătorul unei 
cetăți. Oamenii au cerut ajutorul Sfântului Nicolae. 



 Acesta a alergat la locul osândei și a smuls sabia din mâna călăului, apoi i-a eliberat 
pe cei nevinovați.



Sfântul Nicolae a murit la adânci bătrâneți și a fost înmormântat în catedrala din Mira.



 Din mormântul său a început să curgă mir bine mirositor și tămăduitor de boli.



 În orașul Mira, locuia o familie care avea un băiat pe nume Vasile. Acesta a fost 
răpit de niște pirați arabi, care l-au vândut emirului. Emirul l-a făcut pe băiat paharnicul 
său.



 După un an de plâns și rugăciune, în ajunul sărbătorii Sfântului Nicolae, părinții 
s-au pomenit cu copilul lor acasă, având în mână cupa de vin a emirului. Sfântul l-a adus 
acasă.
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