


A szegény ember három lánya

Szent Miklós kisgyermekkorában elárvult,  kolostorban nőtt  fel  és a   papi  hivatást  választotta.  52 évig volt  Myra 
püspöke. Szüleitől nagy vagyont örökölt, amit a gyerekek és az emberek megsegítésére fordított. Önzetlenségének és 
nagy szívének köszönhetően egész életében segítette a rászorulókat. 

Myra városában élt egy elszegényedett nemesember, aki úgy elnyomorodott, hogy betevő falatra is alig jutott. Azon 
búslakodott, hogy hozomány híján hogyan fogja megházasítani három lányát. 

Egy napon Miklós püspök a házak között sétálva akaratlanul meghallotta a lányok vitáját arról, melyikük áldozza fel  
magát  rabszolgának,  hogy szegénységüktől  szabadulva legalább egyikőjük férjhez mehessen.  Megszánva őket  még 
aznap este titokban visszatért a házhoz és egy marék aranyat szórt a család ablakába. 

Egy évvel később ugyanígy tett.

A harmadik esztendőben ugyanezen a napon nagyon hideg volt, Miklós püspök bedeszkázva találta az ablakot. Ekkor 
felmászott a ház tetejére, hogy a kéményen át dobja be az aranyat. A legkisebb lány éppen ekkor tette harisnyáját a  
kandallóra száradni, így az arany belehullott. 

Végül mindhárom lány férjhez mehetett, a segítség pedig megmentette a családot a szegénységtől.

Az öreg házaspár csodája

Réges-régen  élt  egy  öreg  házaspár  szeretetben,  békességben,  de  nem adatott  meg nekik  az  igazi  boldogság:  egy 
gyermek. Mivel ismerték  Szent Miklós csodatévő történeteit,  úgy döntöttek,  hozzá fohászkodnak gyermekáldásért. 
Rögtön fogadalmat is tettek: ha gyerekük születik, egy színarany kelyhet készíttetnek Szent Miklós tiszteletére.

Az ima meghallgattatott és a várva várt kis jövevény megérkeztével melegség költözött az addig csendes házikóba.  
Elindult hát az öreg paraszt az ötvöshöz, és egy birka árán elkészíttette a kelyhet, majd útra kelt fiával, hogy elvigyék 
azt Myrába, Szent Miklós templomába.

Veszélyes hegyeken és gázlókon keltek át hosszú órákon át. A kisfiú, mikor nagyon megszomjazott, a közeli patakhoz 
sietett szomját csillapítani. Ám, amikor a víz fölé hajolt, belecsúszott és a sodrás magával ragadta. Mikor édesapja 
észrevette, már nem tudott neki segíteni.

Gyászos órák következtek, mégis úgy döntött, folytatja útját a templomba. Mikor odaért, sírva fohászkodott, miközben  
az oltárra helyezte a kelyhet.  Ám az, mintha egy kéz lökte volna le,  legurult az oltárról.  Ekkor hirtelen megjelent 
halottnak hitt fia és elmesélte: valamilyen csodálatos erő kiemelte őt a vízből, mielőtt belefulladt volna. Szent Miklós 
volt az.



SZENT MIKLÓS A HULLÓ HÓBAN

Szent Miklós a hulló hóban puttonyával körbejár. 
Bekopogtat minden házba, minden szegényt megtalál. 
Mosoly ül az öreg arcán, merre ő megy hull a hó, 
röpíti szél, szánkó. 
Nálunk hagyja a szívét, reánk szórja örömét, 
nekünk adja jókedvét.

Ajándékát hátán hordja, szíve csupa szeretet. 
Sose nézi, jó vagy, rossz vagy? Szeret minden gyereket. 
Mosoly ül az öreg arcán, merre ő megy hull a hó,
röpíti szél, szánkó. 
Nálunk hagyja a szívét, reánk szórja örömét, 
nekünk adja jókedvét.

Ajándéka nem az arany, nem is hamis földi kincs. 
Szeretetet, víg örömet, olyat hoz, mi nekünk nincs! 
Mosoly ül az öreg arcán, merre ő megy hull a hó,
röpíti szél, szánkó. 
Nálunk hagyja a szívét, reánk szórja örömét, 
nekünk adja jókedvét.

Ezen a szép téli estén kövessük a példáját, 
vidám, boldog nevetéssel ünnepeljük Mikulást. 
Mosoly ül az öreg arcán, merre ő megy hull a hó, 
röpíti szél, szánkó. 
Nálunk hagyja a szívét, reánk szórja örömét, 
nekünk adja jókedvét.
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