ЩО НАМ СЛІД ЗНАТИ ПРО
СВЯТОГО МИКОЛУ

Щороку ми святкуємо День Святого Миколи. З особливою радістю чекають цього дня діти,
сподіваючись отримати подарунки. А чи хотілося б вам дізнатися більше про цього
чоловіка, коли він народився, ким був, за що його так шанує Християнська Церква? Тоді
приготуйтеся до розповіді про Святого Миколу.
Святий Микола народився в 3 столітті по Різдві Христовому в Малій Азії (нині це територія
Турції) у місті Патара. Його батьки були християнами і охристили сина відразу після
народження. Микола змалку був дуже побожною дитиною і в молодому віці вирішив
присвятити своє життя служінню Богові. Отож він оселяється в місті Мири Лікійські, де
розпочинається його священиче служіння. Саме там його було висвячено на священика, а
згодом на єпископа.
Після смерті батька Миколі дістається чималий спадок, який він вирішив використати для
допомоги потребуючим – бідним, немічним і сиротам. Одного разу Микола довідався про
трьох сестер з бідної родини, яких їхній батько не міг видати заміж, бо вони не мали посагу,
а без посагу в ті часи вийти заміж дівчині було неможливо. Святий Микола кілька ночей
підряд приходив до помешкання, де жили сестри з батьком, і підкидав через вікно золоті
монети. Отож сестри врешті-решт змогли отримати посаг і вийти заміж.
Святий Микола намагався допомагати бідним так, щоб вони не здогадувались, звідкіля
надходила допомога. Зазвичай він цікавився хто мав велику скруту і конче потребував
помочі. Після цього він намагався таємно допомогти цій родині або людині. Він був дуже
скромним християнином, не хвалився тим, що робив, і не хотів, щоб люди знали, хто їм
допоміг. Допомагати ближнім Святого Миколу спонукала глибока і щира віра в Ісуса
Христа. Він добре пам’ятав, що Ісус є його Спасителем, що Він прийшов, щоб прислужитися
людям. Ісус навчав, що правдива віра повинна мати добрі плоди, якими є добрі діла
християн. Таким добрим ділом є такі речі: допомогти ближньому, нагодувати голодного,
зодягнути роздягненого, поділитися тим, що маєш, розповісти іншим про Христа Спасителя.
Християни не залічують собі добрі діла для спасіння, натомість вони є плодами їхньої віри.
Належним пошануванням Святого Миколи є наше щоденне служіння ближнім, надто
потребуючим. Цим ми наслідуємо приклад віри Святого Миколи, який палко вірив в Ісуса
Христа – свого єдиного Господа і Спасителя. Пам’ятайте, що поруч з вами є люди, які
потребують вашої допомоги. Не відвертайтеся від них, подайте їм руку помочі. Дякуйте
Господу за все, що маєте – за батьків і друзів, за дім, їжу та одяг, будьте милосердні до
інших. Роблячи добро ближньому ми робимо добро для Господа.
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Коли і де народився Святий Микола?
Ким були його батьки?
В якому місті Святий Микола служив єпископом?
Як він вирішив розпорядитися спадщиною, отриманою від батька?
Що спонукало Св.Миколу виявляти любов до ближнього і милосердя?
Як Святий Микола допоміг трьом бідним сестрам?
Як Микола допомагав потребуючим?
Кому нам слід молитися, вшановуючи Святого Миколу?
Як нам треба наслідувати приклад віри Святого Миколи?

