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Azaroaren 25en, 2018 

 

San Nikolas, Myre-koa (Asia Txikia, gaurko Turkia). Eliza desberdinetako 

fededunek onartzen dute, ahulenen eta pertsegituen defendatzailetzat, neskatxen, 

mutikoen eta marinelen babesletzat. Beraren kultua hain orokorra izateak «Ekialdearen 

eta Mendebaldearen zubi» egiazko bihurtu dute. Lyziako (Asia Txikiko hego-

mendebaldean) Patare-n jaio zen 270 inguruan; guraso kristauak izan zituen; bere 

ondare aberatsa gazte umezurtz bati eman zion, eta bere burua egintza onei eskaini. 

 

Myreko gotzaina hil zenean, probintziako gotzainek Nikolasi dei egin zioten haren 

ondorengo izateko. Bere gotzain-denboran, bere egintza pastoral askoz gainera, 

Arrioren* erroreen aurka borroka egin zuen, eta Nizeako kontzilioan [325] Arrioren 

erroreak gaitzetsi zituzten 318 gotzainetako bat izan zen. Hil, 325eko? edo 345eko 

abenduaren 6an hil zen. Tradizioak esaten du, Nikolasen hilobiari olio mirarigilea 

dariola. 1087an, Myre hiria turkoen eskumende zegoela, Bari-ko [Italia] kortsario-

merkatariek erlikiak handik atera eta beren hirira eraman zituzten, non eliza bat eraiki 

baitzen gure santu honen ohoretan 

 

 *[arrianismo deitzen den heresiaren aitatzat ematen da Arrio; honela labur daiteke 

doktrina hori: «Aitak sortu bazuen Semea, sortua izan zenak existentzia-hasiera bat izan 

zuen, eta honek garbi uzten du, izan zela aldi bat zeinetan Semea ez baitzen existitzen. 

Ondorioz, Semea, ezinbestean, ezerezetik egin zen substantzia». Itzultzaileak]. 

 

Gehitua (Internetetik harturik) 

 

«Lorena»n, haurrek «Eguberri-opariak» hartzen dituzte abenduaren 5/6ko gauean, 

«San Nikolas Handia etxeetan» barna bere astoaz igarotzen denean, isilka erregalu 

batzuk utziz. Agian, San Nikolas pertsonaia, gotzain-jantzi gorriz, mitradun eta makilaz 

hornitua, izan da, geroago «Aita Noel» lodixkoaren janzkera inspiratu duena, astoaren 

ordez elur-orein hegalariek eramandako lera gainean  irudikatuz. 

 

San Nikolasen «bisita» hau, protagonista Nikolas bera duen legenda batekin 

erlazionatua dago; legenda hau aski gordina eta izugarria da, baina azken ona du… 

Zorionez! 

 

Hiru haurrez kontatzen da, 

soroetan galburuak biltzen ari zirela. 

Hainbat harat hona egin zuten 

non iluntzean galdu baitziren. 

Harakin baten etxera, 

ordea, iritsi ziren hirurak. 

¬Ostaturik emango diguzu, harakina? 

¬Sartu, haurrok, jakina! 

Sartzen utzi zien orduko 

hil zituen hirurak gure gizonak. 

Zazpi urte geroago, 

leku horretara 

iritsi zen San Nikolas. 



¬Ostaturik emango didazu, harakina?, 

eskatu zion gure bidaiari nekatuak. 

¬Ostatuz hartu zu? Ahal dudan? 

San Nikolas, jakina, ba. 

Sartzen utzi zion orduko, 

afaria eskatu zion santuak. 

Urdaiazpiko ondua ekarri diote, 

ez du nahi, gaziegia da. 

Errekin handi bat ekarri diote, 

ez du nahi, galdua dago. 

¬Ekardazu urdaiazpikoa, gustu hobekoa, 

Baduzu, badakit, hobe bat! 

Bila ezazu gazitegian, 

zazpi urte dira han dagoela. 

Harakinak, entzun zuenean 

erregu hura, hanka egin zuen, 

frantses erako agurra eginez, 

eta landan barne ihes egin. 

¬Hemen lo zaudeten haurrok, 

San Nikolas Handia nauzue. 

Hiru hatzez ukitu zituen 

eta haurrak piztu. 

Lehenak esan zuen: ¬Sakon egin dut lo. 

¬Jakina!¬ gehitu zuen bigarrenak. 

Eta txikienak ozenki: 

¬Paradisuan egon naiz ni! 

 


