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СВЯТИЙ МИКОЛАЙ, ЧУДОТВОРЦЬ МІРЛІКІЙСЬКИЙ

Миколай народився близько 270 року в місті Патарі (Мала Азія). Після 
смерті єпископа міста Міри, (зараз м. Демре в Туреччині) він був обраний 
єпископом. Батьки Миколая належали до одного з найвідоміших та най-
багатших лікійських родів. Миколай був їхнім єдиним, вимоленим сином. 
З юних літ відзначався глибокою побожністю, піклувався про вбогих та 
нужденних.

Близько 300 р. в Мірі вибухла велика епідемія. Миколай, незважаючи на 
небезпеку, допомагав хворим. Під час цієї епідемії померли його батьки. 
Святий успадкував велике багатство, яке роздав бідним і нужденним. Не 
чекав, щоб у нього просили допомоги, а сам шукав бідних, щоб їм допо-
могти. Саме тому з його ім’ям пов’язана традиція з XII ст. давати допомогу 
та стипендії в школах. Пізніше цей звичай перетворився в дарування, осо-
бливо дітям, подарунків. Св. Миколая часто зображують у вигляді Санта 
Клауса. Проте християни повинні знати і пояснювати своїм дітям, звідки 

походить звичай – дарувати подарунки в день святого, та ким був цей Святитель. Ми-
колай на практиці робив так, як написано в Євангелії: “Нехай не знає ліва рука, що дає 
права”(Мт 6, 3), “Не показуйте своєї праведності перед людьми, щоб вони вас бачили 
і хвалили за те; нехай знає про ваші добрі діла лише Отець Небесний”(пор. Мт 6, 1-4).

Грецькі історики та св. Григорій Великий свідчать, що на початку ІV ст., під час гонінь 
християн Миколай був ув`язнений за віру. Тільки в 313 році, коли Костянтин Великий 
дав Церкві свободу, св. Миколай повернувся до своєї пастви. Він також брав активну 
участь в І Соборі в Нікеї (325 р.). Помер близько 345 - 352 рр. у м. Міра. Тіло його було 
покладене з великою пошаною в місцевій церкві, де спочивало до 1087 року. Згодом на 
його честь установлено окреме свято.

____________________________________________________________

ПАПА ФРАНЦИСК НА СВІТОВИЙ ДЕНЬ МОЛОДІ В РІО

«Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи»… «Як чудово було брати участь у Світовому 
Дні Молоді, жити вірою разом із молодими людьми з усіх чотирьох сторін світу. Однак 
тепер ви повинні йти й передавати цей досвід іншим». Ісус кличе вас бути учнями з 
певною місією! Господь каже три прості принципи: ідіть, не бійтеся та служіть.

1.Ідіть… ви мали змогу зануритися у прекрасний досвід зустрічі з Ісусом, зустрічати 
Його разом із іншими та відчути радість віри. Однак досвід від цієї зустрічі не пови-
нен обмежуватися вашим життям чи зупинятися на вашій малій парафіяльній групі, 
вашому русі чи спільноті. Це було б все одно, що викачати кисень із полум’я, яке що-
йно розгорілося. Віра є тим полум’ям, що розгорається ще дужче мірою того, як нею 
діляться з іншими та передають далі, аби кожен міг пізнати, полюбити та сповідувати 
Ісуса Христа, Володаря життя й історії (пор. Рим 10, 9).

Ісус не сказав: «якщо ви забажаєте» чи «якщо матимете час». Він мовив: «Ідіть, отже, 
і зробіть учнями всі народи». Ділитися досвідом віри, бути свідками віри, проголошу-
вати Євангеліє – це наказ, який Бог дав цілій Церкві, включно з вами; проте це наказ, 
що походить не з бажання панувати чи владарювати, а з сили любові, з того факту, що 
Ісус перший прийшов до нас та дав нам не частину себе, а всього себе: Він віддав своє 
життя, щоби спасти нас та показати нам любов і милосердя Божі. Ісус ставиться до нас 



не як до рабів, а як до вільних людей, як до друзів, до братів і сестер; і Він не лише по-
силає нас у світ, а й супроводжує нас, Він завжди поряд із нами, коли ми здійснюємо 
свою місію любові.

Куди посилає нас Ісус? Немає кордонів, меж не існує: Він посилає нас до кожної лю-
дини. Євангеліє – для всіх, а не лише для обраних. Воно не лише для тих, хто здається 
ближчим до нас, хто більш готовий його прийняти і більш прихильно до нас нала-
штований. Воно для всіх. Не бійтеся йти й нести Христа в кожну ділянку життя, на 
маргінеси суспільства, навіть до тих, які здаються найбільш далекими та байдужими. 
Господь шукає всіх, Він хоче, аби кожен відчув теплоту Його милосердя й любові.

2. Не бійтеся. Дехто може подумати: «У мене немає спеціальної підготовки, як же мені 
йти й проголошувати Євангеліє?». … Твій страх небагато чим відрізняється від страху 
Єремії… «Ой Господи! Я не вмію говорити, бо я дитина». І Господь відповідає тобі те 
саме, що сказав Єремії: «Не страхайсь…, бо я з тобою, щоб тебе врятувати» (Єр 1, 7-8). 
Він із нами!

«Не бійтеся!». Коли ми йдемо проголошувати Христа, то Він сам іде попереду нас та 
скеровує наші кроки. Коли Він посилав своїх учнів із місією, то пообіцяв: «Я з вами по 
всі дні» (Мт 28, 20). Це також справджується щодо нас! Ісус не залишає нас самих, Він 
ніколи вас не полишить! Він завжди поряд із вами.

Крім того, Ісус не сказав: «Хай іде один із вас!». Натомість: «Ви всі йдіть!». Тобто 
Він посилає нас разом... Коли ми разом постаємо перед викликами, тоді ми сильні та 
відкриваємо в собі ресурси, про які раніше й не здогадувалися. Ісус не покликав апос-
толів для того, щоби вони жили в ізоляції. Він покликав їх, аби вони створили групу, 
спільноту...

3. Останнє слово: служіть. «Співайте Господеві нову пісню» (Пс 96, 1). Що ж це за нова 
пісня? Вона складається не зі слів, це не мелодія – це пісня нашого життя, що дозволяє 
ототожнювати його з життям Ісуса, поділяти Його почуття, думки і дії. І життя Ісуса – 
це життя для інших. Це життя служіння… Св. Павло каже: «…я став усім слугою, щоб 
ще більше їх придбати» (1 Кор 9, 19). Для звеличення Ісуса сам Павло «став усім слу-
гою». Євангелізувати – означає давати особисте свідчення про любов Божу, це означає 
долати свій егоїзм та служити своїм братам, омиваючи їм ноги, як робив це Ісус.

Ідіть, не бійтеся і служіть. Якщо ви будете дотримуватися 
цих трьох принципів, то побачите, як євангелізується сам 
євангелізатор, як той, хто передає радість віри, сам її 
отримує... не бійтеся ділитися Христом і давати свід-
чення про Його Євангеліє... коли Бог посилає пророка 
Єремію, то дає йому владу, «щоб [він] викорінював і 
руйнував, вигублював і валив, будував і насаджував» 
(1, 10). Те саме стосується й вас. Нести Євангеліє – 
це нести Божу владу задля викорінення та вигублен-
ня зла й насильства, руйнування і повалення бар’єрів 
егоїзму, нетолерантності й ненависті, аби зробити цей 
світ кращим. Ісус Христос розраховує на вас! Церква 
розраховує на вас! 



ПеРебІг ПОДІї
3 грудня: 1. На недільній Службі спробуй покласти більшу пожертву ніж 
зазвичай. 2. Під час знаку миру скажи: «і ти можеш бути святим Миколаєм!»
Від посланців свого району ви отримаєте листочок з прізвищем родини. 
До 6 грудня потрібно: 1. Приготувати з дітьми чи онуками подарунок для 
вибраної родини; 2. Подарунки потрібно підписати і принести (передати) 
до храму. 3. В свято св. Миколая дані подарунки вручимо усім адресантам 
(якщо когось в цей день в храмі не буде, то по можливості, подарунки 
передамо їм пізніше). 

… щоб ви поводилися гідно 
покликання, що до нього 

покликано вас,  зо всякою покорою 
та лагідністю, з довготерпінням, 

у любові терплячи один одного, 
пильнуючи зберігати єдність духа 

в союзі миру. (до Ефесян 4:1-3) 

За прикладом святого Миколая Чудотворця хочемо навчитися 
свідчити про свою віру не лише словами, а й ділами, добрими вчинками, і 
тим самим навчитись дарувати себе іншим.

Всі ми є БОЖИМ ДАРОМ, тому ЗАОХОЧУЄМО до 6 грудня 
взяти участь у акції «Родинний Миколай». 

Від посланців свого району ви отримаєте листочки з прізвищами 
родин нашої парафії. Тій родині, яку вибрали – робите подарунок. Якщо 
маєте можливість, то можете відвідати вибрану вами родину (завітати до неї 
в гості). Для тих, в кого в родині є діти, спробуйте приготувати подарунок 
разом з дітьми (якщо не має дітей, приготуйте самі). Коли робитимете 
подарунок, спробуйте пояснити дітям і рідним, що отримуючи від Бога, ми 
маємо також вчитись давати.

ПАРАФІЯЛЬНА ПОДІЯ

ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО?
Вчителі Церкви заохочують нас дарувати себе чи посвячуватись у 

служінні ближнім. Апостол Яків наголошує на тому, що віра це не гарні слова, 
це конкретні дії, тому недостатньо називати себе християнином, потрібно 
жити вірою, жити не тільки словами, але й учинками.

У свято св. Миколая запитаймо себе, як виглядає наше християнство; 
як ми передаємо віру в наступні покоління – нашим дітям, онукам,…; чи 
вміємо ділись отриманим від Бога благословенням з нашими ближніми? Як 
ми передаємо свою віру і свідчимо про Бога в родині, на роботі, в своєму 
оточені? Яке є наше християнство?


