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Predici la pomenirea

Sfintului Ierarh Nicolae
rdznuim astdzt pe Sfintul Ierarh Nicolae,

unul dintre cei mai populari sfinti

ai

cregtinitilii.
E1 face parte din marea ceatl. a Sfingilor lerarhi si
invifitori ai Bisericii din epoca de aur a cregtinismului:
s{hrgitului veacului a1 III{ea si inceputul veacului al

IV{ea. impreuni cu Sfhntul Spiridon ;i mul1i atr1i
blrbali sfinti a suferit cumplitele prigoane din vremea
implraplor pigdni Dioclefan gi Maximian,
mari prigonitori ai crestiniior, dar s-a bucurat din plin
si de vremea de slavi ;i de libertate a cregtinismului,
cind, in vremea S{hntului impirat Constantin cel
std.pd.nirii

Mare, toate temnilele s-au deschis ;i cei inchigi Pentru
mirturisirea credintei in Hristos s-au intors la familiile
Ior duhovnicesti.

Sfdntul Nicolae s-a niscut pe 1a anul 270 d. }{r.,
in oragul Patara din provincia Lichia, din Asia Mici.,
din pirinli temitori de Dumnezeu, cu numele Teofan
C ele
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gi Nona. Acegtia i-au dat numele de Nicolae, c^re
ti.lmdcit inseamni ,,biruitor de popor". Era singurul
copil la p5.rinfi, iar acegtia l-au crescut, cu toati grija, in
dragoste si teami de Dumnezeu, asa cum toli cregtinii
din vremea aceea i9i cregteau copiii.
Eaanghelia a fost cartea de cdpiti-i dupl care si-au
condus viagz ztdt pdrintii, clt gi copilul 1or, Nicoiae.
Tineretea ;i-a pdstrat-o in deplini" curitie, ,,n-a umblat
in sfatul necredincio;iior gi in caiea picltosilor nu a
stat", cum spune Scriptura (Psalmul

lr

L).

O ciumi. ndprasnici, abi.tindu-se peste aceasti
regiune, i-a secerat pe amindoi pXringii, la vreme de
tres.zrle unul dup5. altul. Rimas singur 9i urmdnd cu

to^td ravna sfaturile evanglielice, gi-a impi"rtit intreag ^vere rimasl de la pirinti celor slraci, bolnavi gi
neputinciogi.
Unchiul siu, care purta tot numele de Nicolae
si era episcop, i-a hirotonit preot 1a vd.rsta de 23 ani.
Dupn un an.de la hirotonie,

tinirul

Nicolae primegte o

sarcini si mai grea: este numit egumen la o minlstire
intemeiati de unchiul sdu, pe care tinirui Nicolae a
condus-o cu multl pricepere, intelepciune s,i mai ales
cu

muiti

rdvnd.9i dragoste de fraEi.

Prin hotirdre dumnezeiasci., a fost ridicat la treapta de arhiepiscop in Mira, capitala provinciei Lichia,
adicl pe scaunul de pS.stor sufletesc pe care il ocupase
Ioan, Ioan care intre timp murise. Ajuns in aceastl
1.2

Sfi.ntul Nicolae

mare rlspundere a dovedit gi aici

caiitili de adevdrat

pi.stor gi conducltor.

in timpul

prigoanei lui Diocletian, care a fd.cut
nenumiragi mucenici si in regiunea noastrl a Dunirii,
Sfdntul Nicolae a fost aruncat in temnitl, tinut in
lanluri gi bitut cu biciul, inc6"t urmele rinilor au rimas

intipirite

toat6.viata pe trupul siu.

Odatl cu venirea la conducerea imperiuiui

a

Sfhntului impi.rat Constantin cel Mare, cAnd toate
prigoanele impotriva cregtinilor au incetat, Sfintul
Nicolae a iegit din temniti.
Ivindu-se erezia lui Arie, c re tulburat atdt de
^
mult pacea Bisericii, SfAntul Nicolae a luat parte Ia
marele sobor al celor 318 Pdringi, de la Niceea, unde
s-a statornicit dreapta credinld, alcituindu-se primele
8 articole din Crez, pe care il mi.rturisim cu sfinlenie
;i astdzi la Sfintele Liturghii.
Multe sunt vredniciile cu c re fost impodobit
^
sufletul mzre aI acestui cinstit gi mare ierarh: credingi
curati gi puternici., dovediti. 9i mlrturisi ti' pdni" la sufl area cea.mai de pe urmi., viagi neprihlnttd, ca a ingeriior,
bld"ndete, inlelepciune si infrinare. Al acestor virtufi
deslvirgit invlfitor s-a ardtat, aga cum cintL Biserica.
Prin toate acestea, el a izbutit si ridice vremelnica lui
viatd. pd,m6rnteasc[ ia vegnica pomenire de aici gi din
ceruri, la vrednicia de a fi necurmat inel de leglturi
dintre Biserica luptS.toare;i cea triumfdtoare, din ceruri.
CeIe mai framo
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mai de seamd virtute a sa a fost iubirea pe
care a dovedit-o prin nenumdratele sale fapte de binede nealipire a inimii
facere, de ajutorare
^ ^proapelui,
sale de bunurile materiale, pe care nu le-a dispretuit,
ci cu ele a ajutat, a mdngdtat gi a scos pe foarte mu19i

Dar

cea

necnjili din lipsuri 9i deznidejde.
Regula de aur a vietuirii Sfhntului Nicolae a fost
dupd modelul Scripturii:Mat bine este a dirui decit a

primi. El a practicat din plin aceasti reguli. A diruit
mereu; chiar ceea ce primea de la cei avuti diruia celor
ce nu aveau.

El n-a uitat niciodati cuvintul Eaangheliei, care
ne invall ci vom fi judecali dupi intrebuintarea talangilor incredintali noui (cf. Matei 25, 1.4-30) gi cd.
mdntuirea se poate dobindi numai dacl am sd.turat
pe ce1 flemdnd, am imbricat pe celgo1, am cercetat pe
cel bolnav etc. (cf. Matei 25,34-46), cum ne-a invdEat
insugi Mintuitorul Hristos, atunci cdnd ne-a infngigat
icoana zguduitoare

a

Judecilii din urmi.

intr-adevi.r, ajutorarea aproapelui este una dintre
indatoririle noastre cele mai de seami; este piatra de
incercare a iubirii noastre faytr, de Dumnezeu, cici,
dupd Sfdnta Scripturd, cel ce spune ci iubegte pe
Dumnezeu, dar ur[ste pe fratele siu, mincinos este
(cf. 1 loan 4,20).
Ajutorarea aproapelui se poate face de citre oricine
gi cu orice, nu numai cu bunuri materiaie. Astfel,
74

poti

Sf'dntul Nicolae

sI dai un sfat bun celui c re are trebuintd. de e1, intorcdndu-l de pe calea gresiti. a viefii lui. Popi si te rogi lui
Dumnezeu pentru aproapele tdu, pentru ocrotirea lui,
daci este innecaz, sau pentru imbldnzirea lui, daci. iti
este dusman. Poti si m6.ng6.i pe cel cdzutin intristare
gi si iergi din toati inima pe ce1 ce ti-a gregit. Pogi
sd impaci oameni sau familii invrdjbite, sacrificdnd
confortul gi linigtea ta pentru bineie altora, si multe
alte asemen ea fapte bune.

Sfdntul Nicolae a implinit cu neobosi td. rdvnd.
aceasti. porunci a iubirii fayi,de aproapele gi cu fapta gi
cu cuvintul, precum si cu rugiciunea, neficdnd niciun
fel de deosebire intre oameni. Astfel, a hrinit cu grdu
un intreg ginut in vreme de seceti., timp de doi ani,
salvAndu-i pe cregtini de la moartea atdt de groaznicd.
pe care o aduce foamez.

De asemenez, eI a venit grabnic in ajutorul unui
tati impovd.rat de cresterea a trei fete, furis6.ndu-se
noaptea gi aruncind pe fereastrd pungile cu bani necesari pentru ale aseza pe fiecare la casele 1or, sclpindu-Ie astfel de ciderea in mrejele desfriului. Pictura
bisericilor pune adesea inaintea ochilor nostri pilda
nemuritoare pe care ne-a dat-o S{hntul Nicolae prin
sciparea acestor trei fecioare din ghearele nenorocirii
si lipsurilor.

$i c6"te alte fapte bune n-a flcut Sfintul Nicolae,
pentru care rostul averii, al banilor gi al celorlalte
C e Ie mai frumo
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bunuri a fost sd bucure, si fericeascl gi si ugureze Pe
cei din jur, necrutdnd niciodati niciun fel de osteneali
sau jertfi, dovedind prin aceast a adevdrata sa dragoste
de Dumnezeu si de oameni, pe care i-a iubit ca pe sine
insugi, 9i care i-au asigurat adevdrata comoari. in ceruri!
Sfd.ntul Nicolae a incetat din viata aceasta pimAnteasci in ziua de 6 decembrie, anul 343, fiind
chemat de Domnul la cele vesnice. A fost plins cu
r, deopotrivi de cregtini 9i de pngdni, pentru cd
^m
se despirleau de un pirinte scump, de sprijinitorul
milostiv, de ierarhul luminat, de omul lui Dumnezeu.
Trupul sfintului a fost inmormintat cu cinste
muiti. in oragul Mira. Dar, pe la sfhrgitul veacului al
Xl-lea, nivilind turcii in aceastl cetate, ele au fost
strimutate in ltalia, unde se afli 9i astirzi intr-o frumoasi biserici din oragul Bari: Au fost depuse acolo in
ziua de 9 mai 1087. Un cronicar din vremea aceea ne
spune cI, in prima zi dupl, sosirea sfintelor sale moagte
acolo, treizeci de persoane au fost vindecate de diferite
boli. De atunci incoace, ele au devenit vestite in toatd.
lumea, prin mS.rturia mul$mii credinciosilor care se
vindecau gi se vindecd. si astdzi de suferintele 1or.
Dorim si facem o precizare: acolo, la Bari, in
Italia, nu se afli moagtele intregi ale Sfhntuiui Ierarh
Nicolae, ci numai o parte din ele, pentru ci crestinii
au tot luat plrticele din sfintitul si.u trup, risipindu-le
cu vremea in diferite locuri din lume.
16

Sfdntul Nicolae

Noi, ortodocgii romini, avem fericirea si

ne

bucurim de dragostea Sfintului Nicolae, pentru cI
mdna sa cea dreaptd se afli ingara noastri, in capitali,
in Biserica Sfintul Gheorghe-Nou, vestita ctitorie a
sfAntului domnitor Constantin Brincoveanu. Alituri
de mormintul Sfdntului Constantin Brd.ncoveanu se
aflA, intr-un frumos chivot de argint, mina dreapti
a Sffntului Nicolae. E m6.na cu care a binecuvintat
copiii 9i poporul credincios, cu care a aruncat ceie trei
pungi de bani celor trei fete, pe c re t^tn| 1or le destinase pierzdrli, cu care a pilmuit pe Arie 1a Sinodul
cel dintdi de la Niceea gi care a semnat actul sinodal al
celor opt articole din Simbolul de Credinti.. Aceasti
mini sfinliti a Sfintului Nicolae o Putem venera si o
putem siruta gi noi cu evlavie.

Credinciosii Bisericii Ortodoxe Romdne, din
ceie mai vechi timpuri, au cinstit cu toatl credinta
pe Sfintul Ierarh Nicolae, prin multimea bisericilor
pe care i le-au inchinat, in care au ilustrat, Pe tot
pimintul romAnesc, prin picturi chipul siu bldnd gi
faptele sale bune, prin purtarea numelui siu de citre
muigi romAni, prin frumoasele obiceiuri iegate de
ziua aceasta, cind Sfhntul Nicolae bucurd Pe toli cu
mingiierile sale duhovnicesti, Pe tofi cei ce fin datina
str[buni, cinstindu-l dupi cuviing5..
Ultimul nostru gAnd se cuvine si il indreptim
cu smerenie citre Sfdntul Nicolae, vasul cel ales al
C ele

mai trumo
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harurilor dumnezeiesti, ca, prin mijlocirile gi rugiciunile sale neincetate gi milostive citre DumnezetJ,
si ne ajute si ne invrednicim cu totii a sivdrgi calea
vietii noastre pimintegti cu'aceeasi credingi, cu aceeasi
nndejde gi infr6.nare 9i, mai presus de toate, cu aceeagi
dragoste ne{d,tarnicd" gi jertfelnicl pentru aproapele

nostru, dupi exempiul viegii lui ;i, astfel, prin lucrurile
acestea trecdtoare, sL cd"stiglm pe cele statornice si
vegnice, devenind gi noi impreuni-locuitori cu sfintii,

implinind cu statornicie si sinceritate poruncile lui
Dumnezeu, totdeauna in timpul vietii noastre.
Amin.

PARI NTELE N TCOLAE-IOAN BORDASI U

Nicolae-loan Borda;iu s-a niscut in anul t9z4
(Sibolciu, Bihor). lcoala primari a fdcut-o ?n satul natal, apoi a urmat cursurile liceale la Oradea ;iin ora;ul Beiu;. A urmat cursurile Facultililor de Teologie
lide Farmacie din Bucure;tisia fost secretarul, apoi
presedintele Asocialiei Studenlilor de Ia Teologie. A
ficut parte dintre tinerii care au frecventat grupul
Rugului Aprins (Mdnistirea Antim) ?n anii '4o. A fost
membru fondator al Asocia!iei Tineretului Ortodox
Studenlesc (ATOS), a cirei activitate anticomunisti
a atras arestarea mai multor studenli. intre anii r948
;i1955 a stat ascuns prin satele bihorene, fiind ciutat
de autoritilile comuniste care deja il condamnaserS.
Fiind gdsit, au urmat ani grei de inchisoare (t9551964.Dupi eliberare a lucrat ca muncitor, apoi
tehnician la lnstitutul Cantacuzino. Din t969 a fost
numit profesor la SeminarulTeologic din Bucure;ti ;i
hirotonit. A urmat studiile de doctorat la Facultatea
de Teologie (Bucurelti) ;i la lnstitutul Saint-Serge
(Paris). Din anultgSt slujegte la Biserica Sf. Silvestru
(Bucure;ti). A publicat mai multe cirli de studii ;i
predici.

