
21.07.2022 Святий Миколай рятує від раптової смерті

    Ще за життя свого святитель Миколай прославився тим, що умиротворював
ворогуючих, захищав невинно засуджених і рятував від смерті.  

    Одного разу святий допоміг трьом воєводам приборкати заколот . Повернувшись до
двору, вони заслужили шану і прихильність царя, чим викликали заздрість і ворожнечу з
боку інших царедворців, які звели наклеп перед царем на цих трьох воєначальників. Ніби
вони намагалися захопити владу. Заздрісні наклепники зуміли переконати царя: троє
воєвод було ув'язнено і засуджено на смерть. Тюремний сторож попередив їх, що страта
має відбутися на другий день. Невинно засуджені почали палко молитися Богу, просячи
заступництва через святителя Миколая. Тієї ж ночі Угодник Божий з'явився уві сні цареві
і владно вимагав звільнення трьох воєвод, погрожуючи підняти заколот і позбавити царя
влади.  

  «Хто ти, що смієш вимагати і загрожувати цареві?»  

  «Я – Миколай, Мир Лікійських Архієпископ!»  

  

  Прокинувшись, цар почав роздумувати про цей сон. Тієї ж ночі святитель Миколай
з'явився також начальнику міста Євлавію і вимагав звільнення невинно засуджених.  

  Цар покликав до себе Євлавія, і дізнавшись, що й він мав таке ж видіння, наказав
привести трьох воєвод.  

  «Яке чаклунство робите ви, щоб давати мені та Євлавію видіння уві сні?» — спитав цар і
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розповів їм про явлення святителя Миколая.  

  «Ми не робимо ніякого чаклунства, — відповідали воєводи, — але самі раніше були
свідками , як цей
архієрей врятував у Мирах невинних людей від страти!»  

  Цар наказав розглянути їхню справу і, переконавшись у їхній невинності, відпустив.  

  Святитель Миколай допомагає людям і зараз. Знаючи про це віруючи шанують його і
просять про допомогу. У Свято-Миколаївській соборній церкві (вул. Фалєєвська)
щочетверга читається акафіст святителю Миколаю Чудотворцю.  21 липня акафіст тут
звершив митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим. Архіпастирю співслужили
секретар єпархії протоієрей Петро Струкало, настоятель храму ієромонах Матфей Бойко
і духовенство міста.    
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            Джерело інформації...     
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