
Moș Nicolae 

 

Citiți și descoperiți câteva mituri despre Moș Nicolae! 

Sper că ați fost cuminți și veți primi multe daruri  

 

Cine este Moș Nicolae? 

 

      Moș Nicolae este un moș tare bun, care iubește copiii si pe care ii 

ocrotește. Mulți spun ca Moș Nicolae este fratele mai mare a lui Moș Crăciun 

si ca l-a învățat si pe acesta sa le ofere cadouri copiilor. Doar ca Moșii si-au 

împărțit sarcinile: unul vine cu dulciuri, in timp ce celălalt aduce cadouri. 

- Dar cum arată Moș Nicolae? 

       Se spune că Moș Nicolae are barbă mare și albă, o haină lungă, o căciulă 

groasă pe cap și duce în spate un sac mare plin de dulciuri, fructe, biscuiți, 

nuci si covrigi. Iar atunci când obosește își cheamă măgărușul sa-l ajute. 

- De unde știe Moș Nicolae dacă am fost cuminte? 

 

- Este suficient să se uite prin fereastră ca să-și dea seama dacă a fost 

cuminte copilul sau nu prea. 

- Și dacă nu am fost cuminte? 

- Atunci iți lasă lângă ghetuțe o nuielușă, ca să te atenționeze că e bine 

să-ti asculți părinții si bunicii. 

- Crezi ca mie o să-mi aducă bomboane și fructe? 

- Eu cred că da. 

- Dar vouă, mami și tati? 

- Sperăm că și nouă. 

- În fiecare an, în seara de 5 decembrie, copiii știu că trebuie să-și curețe 

cât mai bine ghetuțele sau cizmulițele și să le aranjeze frumos lângă ușă 

sau pe pervaz, pentru ca Moș Nicolae sa le aducă celor cuminți 

bomboane, fructe, biscuiți, covrigi etc, iar celor mai puțin cuminți – 

nuielușa – sa-i atenționeze ca ar fi bine sa-si asculte părinții si bunicii. 



          Numele de Moș Nicolae a fost mereu legat de bunătate, duioșie, 

compasiune, altruism, empatie si dărnicie. Acest nume este in prezent asociat 

cu o persoana generoasa care oferă cadouri si care are grija in special de 

copii. Dar care este povestea lui Moș Nicolae? 

 

- De ce Moș Nicolae este darnic? 

 

- O legenda spune ca prin secolul al IV-lea era un arhiepiscop pe nume 

Nicolae de Mary, care li iubea nespus pe Dumnezeu si care făcea multe 

fapte bune: ii ajuta pe cei săraci, avea grija de copiii orfani, de cei 

bolnavi, de cei care erau judecați de oameni pe nedrept, se ruga pentru 

marinari, ca sa se întoarcă acasă cu bine, iar atunci când a fost foarte 

bătrân si a știut ca zilele ii sunt numărate, a decis sa-si ofere întreaga lui 

avere celor săraci. De aici vine aceasta asociere cu “Moș Nicolae care 

oferă”. 

 

- De ce Moș Nicolae este ocrotitorul copiilor? 

 

 

- O alta poveste spune ca in Franța, multe sute de ani in urma s-au 

pierdut trei copii mici si timp de câteva zile toata lumea a fost in 

căutarea lor. In acea perioada se spunea ca un măcelar rău fura copiii si 

ii ținea captivi, de aceea toți erau înspăimântați de acest personaj. Dar 

cum binele învinge întotdeauna râul, un Moș bun pe nume Nicolae a 

găsit casa unde măcelarul ii ținea pe cei trei copii si i-a eliberat. De 

atunci, in amintirea lui, a fost considerat Moș Nicolae ocrotitorul 

copiilor. 

 

- De ce Moș Nicolae pune darurile in ghetuțe? 

 

          O veche poveste spune ca erau o data trei fete sărace, care visau sa se 

căsătoreasca cu trei băieți frumoși si buni, dar neavând zestre, nu puteau 

decide cu cine sa se mărite. Aflând-le povestea, un bătrân pe nume Nicolae, 

le-a lăsat noaptea la fereastra trei săculețe cu monede de aur. Dimineața 

când s-au trezit fetele si au deschis fereastra, cele trei săculețe au căzut in 



cizmulițele lor. Cu ajutorul celor trei săculețe fetele au reușit sa se mărite cu 

aleșii lor. Nu l-au găsit niciodată pe binefăcătorul Nicolae, dar au avut grija sa 

le spună tuturor despre cat de bun si generos a fost acesta si despre cum le-a 

pus bănuții in ghetuțe. 

 

           Poți să îi scrii câteva cuvinte Moșului? Ai putea să îi despre povestești 

faptele bune pe care le-ai făcut anul acesta.  

 

 


