


Святий Миколай – це не вигаданий персонаж, 
така людина насправді існувала. Давним-
давно, багато століть тому, а точніше, в 
третьому столітті нашої ери.



Близько 280 року, в місті
Патарі на південному
березі Малої Азії ( зараз це
територія Турції)

жила знатна і багата
сімейна пара Феофан і 
Нонна, до глибокої
старості,
у них не було дітей.



Господь подарував їм сина, якого вони назвали
Миколай, що означає "переможець народів" .

Фреска Ферапонтового монастиря  



Народився малий Миколайчик у місті-колонії
Патара у провінції Лікія



З юних літ Миколай відзначався глибокою побожністю, піклувався про 
вбогих та нужденних і, згідно з рішенням своїх благочестивих батьків, 

вибрав духовний сан. 
Близько 300 року в Мірі вибухла велика епідемія.

Миколай, незважа
ючи на небезпеку, 
допомагав хворим
,утішав їх. Під час 

цієї епідемії
померли його

батьки. Миколай
успадкував велике

багатство, яке 
роздав бідним і 

нужденним



Фреска 
із Ферапонтового
монастиря



Святий Миколай є 
опікуном подорожніх, 

моряків і рибалок. 
Святий неодноразово

приходив на 
допомогу людям під
час стихійного лиха -

силою молитви
зупиняв грозу чи

бурю. Кожен
рибальський курінь

мав обов'язково ікону
цього святого.



В місті Міри (сьогодні місто Демре) і зараз є храм, основою 
якого була церква, в якій служив Миколай Угодник (до 1087 

року в ній покоїлись мощі святителя). 



Пам’ятник Святому Миколаю в 
Мирах

Найбільше він
прославився своєю
добродіяльністю і 

захистом бідняків та 
покривджених.





Святий Миколай 
приходить до дітей 
з подарунками в 
ніч з  18 на 19 
грудня  

Він ходить із хати до хати, питаючи, 
чи добре поводились там  діти. 

Діти залишали свої чоботи за 
дверима, щоб на наступний ранок 

вони могли знайти їх із
подарунками.



У 2006 році на території
Національного природного 
парку «Гуцульщина» йому
збудували будинок – із
дерев’яного зруба, в 
гуцульському стилі, де є
кілька кімнат



Дивовижне ліжко, застелене голубим покривалом. 
На подушках намальовані церковні куполи, 

біля ліжка – килимок, 
Миколаєві тапочки, на стіні – картина «Сон дитини».



Це – пошта святого 
Миколая. 
Тут усі полиці
заставлені листами 
дітвори, у кутку —
великий чемодан теж
із листами і 
малюнками дітей.




