
День святителя Миколая Чудотворця 

     19 грудня люди всього світу святкують день святого 

Миколая Чудотворця. За народними повір’ями саме в цей день 

Миколай Чудотворець спускався на землю з небес і обходив 

весь світ, допомагаючи знедоленим і відновлюючи 

справедливість. 

     З поміж великих святих угодників Божих святитель 

Миколай Чудотворець користується особливою любов’ю 

нашого народу. Усе життя св. Миколая – це нескінченні 

благодіяння і чудеса, подані стражденному людству. Він 

покровитель землеробства і скотарства, господар земних вод, 

заступник від бід і напастей, помічник у найважчих справах і 

обставинах. Він швидко з’являється скрізь, де потрібна його 

допомога. І нині він приходить до тих, хто кличе його 

допомогти і заступити від біди. Чудес його не злічити. Усе 

життя Чудотворця було позначено любов’ю до ближнього. Навіть смерть не перервала 

його благодатних справ, його чудеса звершаються повсякчас. 

     За переказами, святий Миколай народився у другій половині 

III століття у місті Патара у провінції Лікія (історична область в 

Малій Азії) у сім’ї благочестивих батьків. До глибокої старості 

вони не мали дітей і в безперервній молитві просили 

Всевишнього дати їм сина, обіцяючи присвятити його служінню 

Богу. Молитва їх була почута: народився син, який при хрещенні 

отримав ім’я Микола, що значить грецькою «переможець 

народів». 

     Юнак виховувався під керівництвом свого дядька – місцевого 

єпископа. В якості покликання Микола обрав служіння Богові. Пройшовши шлях від 

молодшого церковного служителя до архієрея, він став 

архієпископом міста Мири Лікійські.  

     Микола відрізнявся любов’ю і співчуттям до людей, допомагав 

убогим і знедоленим, роздаючи майже всі гроші, що отримував. 

Собі він залишав тільки найнеобхідніше. За лагідність і доброту св. 

Миколай здобув величезну любов народу.  

     Досягнувши глибокої старості, у 345 році св. Миколай мирно 

помер. Після смерті, мощі Миколая Чудотворця стали рясно 

виділяти цілюще миро, що ще більше прославило його.  

     Миколая Чудотворця вважають найближчим до Бога святим. Він посередник між 

Богом і людьми. 

    Після церковної служби 19 грудня влаштовується веселе свято, яке називали 

братчини. Всі частування купувалися у складчину і братчини були свого роду обрядом 

примирення ворогів і прощення всіх образ. 

     Найбільше радості свято святого Миколая доставляє дітворі. Адже за давньою 

традицією батьки купують і ховають в будинку подарунки, які нібито святий Миколай 

приносить слухняним дітям. 

 

             Джерело : http://korusna.info/tse-tsikavo/svyato-svyatogo-mykolaya-chudotvortsya-

istoriya-tradytsiyi-prykmety-molytvy.html 

                                                                        


