Свети Николай Мирликийски Чудотворец
На 6 декември Светата Православна Църква и целият християнски свят празнуват
светлата памет и славните дела на един велик Божи угодник - свети Николай
Мирликийски Чудотворец. Едва ли има друг между светиите, който да се почита
повече от свети Николай. Неговото име е синоним на идеално пастирско
служение, на бърз помощник в беди, изпълнен с голяма християнска любов,
защитник на всички вярващи хора.
Свети Николай е роден през 280 година в град Патара в областа Ликия, Мала
Азия. Родителите му били благочестиви, заможни и благородни християни. Те
възпитали техният син Николай от малък да вярва в Бога и да се моли. Силната
вяра в Бога, милостивото и състрадателно сърце и добродетелният живот на
свети Николай направили силно впечатление на Патарският епископ и той с
разрешението на родителите му и с негово съгласие ръкоположил свети Николай
за свещеник. Щом приел духовното звание, свети Николай започнал с още поголямо усърдие да се издига по стълбата на духовното и нравствено
съвършенство. Той бил кротък, благ, смирен, великодушен и извънредно
гостоприемен. Свети Николай се грижел постоянно за своите енориаши.
Отчаяните ободрявал, плачещите утешавал, болни с пламенна молитва
изцерявал, сираци приглеждал, на бедни помагал.
В град Патара, родното място на свети Николай имало един голям търговец, който
всичко изгубил и изпаднал в страшна бедност. Никой не помогнал на нещастника
и той бил готов да търгува с красотата на трите си дъщери за да спаси себе си и
тях от гладна смърт. Свети Николай научил за нечестивите планове на бащата и
една вечер, без да го види някой хвърлил през прозореца на къщата една кесия с
пари. Когато бащата ги намерил той се отказал от лошия си план и омъжил едната
си дъщеря. Свети Николай щом разбрал че е постигнал целта си подхвърлил и
друга кесия с пари и втората дъщеря била омъжена. Заинтересуван да узнае кой
е тайният благодетел на семейството му, бившият търговец седял всяка вечер на
пост и очаквал добротвореца. Когато свети Николай хвърлил третата кесия с пари
в къщата на търговеца той изтичал и в почуда познал свети Николай. Така свети
Николай спасил от позор и мизерия едно изнемогващо семейство.
На 6 декември българите празнуват Никулден в чест на свети Никола, който е
покровител на водите - океаните, моретата, езерата и реките. Той се смята за
закрилник на всички моряци. В едно предание се разказва как свети Никола
спасил една лодка от потъване, като запушил дупката със жив шаран. От там идва
и традицията на Никулден винаги да се прави пълнен шаран за курбан.
Животът на свети Николай е образец на истински християнски живот, изпълнен с
добри дела, силна вяра в Бога и жертвена любов към страдащите и нещастните в
този свят. Дано и ние, слабите и немощните във вярата и добрите дела, бъдем
озарени от неговата нравствена светлина, за да тръгнем по пътя на
добротворството и изпълним живота си само с добри дела.

