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Viața Sfântului 
Nicolae Velimirovici 
Noul Gură-de-Aur, 
Episcopul Ohridei  
și Jicei

Sfântul și de-Dumnezeu-purtătorul părintele nostru, 
Episcopul Nicolae de fericită pomenire, s’a născut în 
zorii zilei de 23 Decembrie 1880, de praznicul Sfân-
tului Naum al Ohridei, din părinţi Sârbi binecredin-
cioși, pe nume Dragomir și Katarina Velimirovici, în 
sătucul Lelici, doar la opt kilometri sud-vest de Va-
lievo, oraș aflat la poalele munţilor Povlen din Ser-
bia apuseană. Deoarece s’a născut foarte bolnăvicios, 
acest copil al lui Dumnezeu a fost botezat la scurtă 
vreme după naștere. I s’a dat numele Nikolai, după 
numele sfântului ocrotitor al casei, Sfântul Nicolae 
al Mirelor Likiei, prăznuit la 6 Decembrie. Nikolai 
era cel dintâi fiu al lui Dragomir și al Katerinei, și a 
fost urmat de alţi opt copii, care, din nefericire, au 
murit mai târziu cu toţii, în timpul celui de-al Doilea 
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Război Mondial. Botezul micului Nikolai a avut loc 
la Mănăstirea Celie și a fost săvârșit de iubitul Pă-
rinte Andrei, parohul bisericii din Lelici.

Părinţii lui Nikolai erau ţărani credincioși, care își 
întrerupeau întotdeauna munca pentru rugăciune, 
ţineau posturile și rânduiala liturgică a Bisericii Or-
todoxe. Mama lui, Katarina, femeie credincioasă, a 
fost cea care i-a dat lui Nikolai cele dintâi învăţă-
minte despre Dumnezeu, Iisus Hristos, vieţile sfin-
ţilor și praznicele anului bisericesc. Adeseori, Niko-
lai putea fi văzut mergând dus de mână împreună 
cu mama lui la Mănăstirea Celie – un drum de cinci 
kilometri – pentru a se ruga și a se împărtăși. Mai 
târziu, pe vremea când era episcop, Nicolae își adu-
cea aminte de aceste lecţii despre Dumnezeu și de 
plimbările cu mama lui ca fiind cele mai marcante 
experienţe din viaţă. A scris despre ele într’o poezie 
autobiografică scrisă în Sârbă, numită „Rugăciunile 
unui întemniţat” (1952). 

Educaţia lui Nikolai a început în Mănăstirea Ce-
lie, închinată Sfinţilor Arhangheli Mihail și Gavri-
il – locul în care tatăl lui, Dragomir, nădăjduia să 
înveţe pentru a ajunge un conducător și un protec-
tor al satului său, Lelici. Părintele Andrei l-a învăţat 
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pe micul Nikola – așa i se spunea în Lelici – cititul, 
scrisul și aritmetica. Pe lângă aceste lecţii, Părinte-
le Andrei, duhovnicul micului Nikola, l-a învăţat 
Scripturile, învăţăturile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii 
și datinile naţionale și religioase din moștenirea sâr-
bă. Această învăţătură l-a însuflat pe micul Nikola 
de la bun început. De mic copil, el a dat dovadă de 
o minte extraordinar de profundă și de dorinţa de a
învăţa. Adeseori, în timpul vacanţelor de vară, Ni-
kolai se urca în clopotniţa bisericii mari a Mănăsti-
rii Celie, unde stătea ascuns toata ziua, rugându-se 
și citind. Astfel, datorită înrâuririi mamei sale și a 
învăţăturilor iubitului părinte Andrei, Nikolai părea 
menit pentru ceva mai mult decât să fie conducăto-
rul sătucului Lelici.

După absolvirea clasei a șasea la gimnaziul din Va-
lievo, Nikolai a vrut să intre la Academia Militară, 
dar nu a putut trece de examenul medical, deoa-
rece era, potrivit comisiei medicale, „prea mic, cu 
umeri insuficient de laţi și fără o constituţie puterni-
că pentru astfel de activităţi.” Aceasta a fost, negre-
șit, dumnezeiasca voie a Părintelui Ceresc, care nu a 
dorit ca Nikolai să o ia pe un alt drum, ci să fie ostaș 
al Împărăţiei Cerești, nu a celei pământești.
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Îndată după aceea, Nikolai a dat admiterea la Semi-
narul Sfântul Savva din Belgrad și a fost primit să 
își înceapă studiile de seminarist. Pe lângă materi-
ile obișnuite pe care le studia, Nikolai începu să ci-
tească lucrările celor mai de seamă scriitori ai cul-
turii Europene din apus și din răsărit: Shakespeare, 
Voltaire, Nietzsche, Marx, Pușkin, Tolstoi, Dostoie-
vski și alţii. Autorul lui preferat era, fără îndoială, 
muntenegreanul Petar Niegoș, ale cărui scrieri a în-
ceput să le citească din primele zile de școală în Va-
lievo. Examenul de absolvire a studiilor din seminar 
a constat într’o expunere despre poezia și gândirea 
lui Niegoș. Această expunere, ţinută în 1902 la Mă-
năstirea Rakoviţa, aflată doar la câţiva kilometri de-
părtare la sud de Belgrad, i-a uimit nu doar pe cole-
gii, ci și pe dascălii lui. Viaţa lui Nikolai a fost destul 
de grea în perioada anilor de seminar la Belgrad. 
Pentru că nu obișnuia să mănânce prea mult și din 
pricina groaznicelor condiţii de viaţă de la seminar, 
Nikolai s’a îmbolnăvit de scrofuloză, o boală care 
afectează ganglionii limfatici. După încheierea se-
minarului, Nikolai a predat pentru scurtă vreme în 
satele Dracici și Leskovaţ, precum și în Valievo. În 
Valievo s’a împrietenit cu Părintele Savva Popovici, 
pe care îl ajuta în activităţile parohiale și de la care 
a învăţat cum să se implice în viaţa de zi cu zi a 
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credincioșilor. În timpul vacanţelor de vară, la sfa-
tul doctorilor, stătea la mare. În aceste perioade de 
odihnă a scris „Viaţa lui Bokel, muntenegreanul și 
dalmatul.” De asemenea, în acest timp, Nikolai a în-
temeiat un ziar, „Vestitorul Creștin,” în care au apă-
rut primele sale scrieri și articole. 

În 1905, datorită inteligenţei și a cunoștinţelor sale, 
precum și a activităţilor sale evanghelice, Nikolai 
a fost ales, împreună cu alţi studenţi, să fie trimis 
pentru a-și continua studiile în Rusia sau în Europa 
Apuseană. Nikolai a ales să studieze în Europa, la 
Facultatea de Theologie a Vechilor Catolici din Ber-
na, Elveţia. Pe lângă studiile făcute la Berna, Nikolai 
a studiat în Germania, Anglia și, mai târziu, în Ru-
sia. A primit cea mai bună educaţie pe care i-o putea 
oferi Europa Apuseană. A devenit cunoscător chiar 
și al cărţilor spirituale și filosofice ale vechii Indii. 
Această educaţie a făcut din Nikolai un renascentist, 
ale cărui erudiţie și profunzime a gândirii erau so-
cotite de toată lumea drept un izvor de cunoaștere 
și o comoară de înţelepciune și duhovnicie.

În 1908, Nikolai și-a dat doctoratul în theologie la 
Berna, cu o dizertaţie numită „Credinţa în învie-
rea lui Hristos ca fundament al dogmelor bisericii 
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apostolice.” Această lucrare originală a fost scrisă în 
limba germană, publicată în Elveţia și tradusă mai 
târziu în Sârbă. În anul următor, 1909, acest adevă-
rat geniu, la vârsta de 29 de ani, și-a pregătit docto-
ratul în filosofie la Oxford, în Anglia, apoi, în vara 
aceluiași an, la Geneva. Nikolai și-a scris a doua lu-
crare de doctorat intitulată „Filosofia lui Berkeley” 
în limba franceză.

În toamna anului 1909, Nicolae s’a întors acasă din 
Europa și s’a îmbolnăvit foarte grav de dizenterie. 
Această boală i-a schimbat viaţa. Asemenea marelui 
theolog din primele veacuri creștine, Sfântul Grigo-
rie al Nazianzului (†390, prăznuit pe 25 și 30 Ianua-
rie), a cărui viaţă a fost schimbată datorită unui ne-
caz, *Viaţa Sfântului Grigorie al Nazianzului s’a schimbat cu 

desăvârșire după ce corabia în care călătorea de la Athena către 

Cappadokia (Asia Mică) a naufragiat în Marea Egee. El a făcut 

atunci o făgăduinţă, iar voia Domnului a fost ca el să fie salvat 

pentru a-și pune toată îndemânarea în slujba Domnului Iisus 

Hristos și a Bisericii Sale. (n.a.) Nicolae s’a hotărât să își pună 

toate darurile și îndemânarea în slujba lui Dumnezeu și a Bi-

sericii Ortodoxe. 

Stând în spital aproape două luni, Nicolae s’a ru-
gat din inimă, spunând: „Dacă Domnul are nevoie 
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de mine, atunci mă va scăpa de boală.” El a făgădu-
it atunci că dacă se însănătoșește, se va călugări și 
le va sluji credincioșilor. Şi, astfel, doctorul în the-
ologie și filosofie Nikolai a devenit smeritul monah 
Nicolae. După tunderea în monahism, Părintele Ni-
colae a fost hirotonit preot în aceeași zi, la 20 Decem-
brie 1909, în Mănăstirea Rakoviţa. Ieromonahul Ni-
colae își închina astfel întreaga viaţă, întreaga știinţă 
și toată îndemânarea în slujba Domnului și a popo-
rului ortodox Sârb. La scurtă vreme, Părintele Nico-
lae a fost făcut arhimandrit. 

După tunderea în monahism, Părintele Nicolae a 
fost numit profesor la Seminarul Sfântul Savva din 
Belgrad. S’a descoperit că nu își terminase ultimii 
doi ani de gimnaziu, clasa a șaptea și a opta, și a 
trebuit să dea un examen pentru a întruni toate ce-
rinţele și a putea ajunge profesor. Comisia înaintea 
căreia a vorbit Părintele Nicolae a rămas uimită de 
marea lui inteligenţă. După cum povestea unul din-
tre membrii comisiei, ascultând cuvintele sale des-
pre Hristos, toţi au rămas înmărmuriţi, nimeni nu a 
mai putut să-i mai pună vreo întrebare sau să mai 
zică ceva. Înainte de a fi făcut profesor, Părintele Ni-
colae a fost trimis în Rusia cu binecuvântarea Mitro-
politului Dimitrie al Serbiei. Părintele a petrecut mai 
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bine de un an în Rusia, unde a învăţat multe despre 
credinţa arzătoare a Rușilor și despre bogăţia de cre-
dinţă ortodoxă a ţăranilor. În această perioadă, Pă-
rintele a scris prima lui mare lucrare, „Credinţa lui 
Niegoș.” Unul dintre criticii contemporani a spus 
despre această lucrare că, din punct de vedere reli-
gios-filosofic sau într’un spirit religios critic, tânărul 
profesor de seminar Nicolae nu este cu nimic mai 
prejos de Episcopul Cetiniei, Niegoș.

Întorcându-se la Belgrad ca profesor de seminar, 
Părintele Nicolae a publicat, în 1912, o antologie de 
predici sub numele de „Predici la poalele munte-
lui.” Explicând titlul, smeritul Nicolae scria că Hris-
tos a vorbit de pe munte, dar el nu îndrăznește să 
vorbească decât de la poalele muntelui. În 1914, Pă-
rintele Nicolae a scris cartea „Mai presus de păcat 
și moarte,” o scriere de o uriașă adâncime, dar care 
atinge, totuși, sufletele oamenilor obișnuiţi. Părin-
tele Nicolae îi însufla pe majoritatea studenţilor săi. 
Sub înrâurirea și îndrumarea lui duhovnicească, 
mulţi s’au călugărit, s’au preoţit sau au ajuns theo-
logi. Unul dintre ei, Iustin Popovici, un fiu duhovni-
cesc al Părintelui Nicolae, a ajuns unul dintre cei mai 
mari theologi ai Bisericii Ortodoxe (prăznuit la 25 
Martie). Cu toate acestea, în afara predării filosofiei, 
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logicii, istoriei și limbilor străine în Belgrad, Arhi-
mandritul doctor în theologie Nicolae Velimirovici 
a devenit repede o mare personalitate literară Sârbă 
și un păstor duhovnicesc iubit; în scurtă vreme va 
deveni și o personalitate internaţională. 

O dată cu începerea Primului Război Mondial, în-
treaga Peninsulă Balcanică a fost tulburată. Poporul 
Sârb era în primejdie și avea nevoie de un conducă-
tor care să-l ajute să supravieţuiască crizei interna-
ţionale. De aceea, Părintele Nicolae a fost trimis în-
tr’o misiune diplomatică oficială în Anglia, căutând 
să dobândească sprijinul guvernului Englez pentru 
poporul Sârb aflat în suferinţă. Părintele obţinuse 
deja doctoratul de la Oxford, așa că autorităţile en-
gleze i-au făcut o primire plină de cinste, potrivit 
vredniciei sale. Iscusinţa lui politică s’a vădit în pre-
dicile ţinute în Anglia, care arătau nu numai o grijă 
adâncă pentru Sârbii năpăstuiţi, dar făceau pomeni-
re și de pacea mondială și de felul în care s’ar fi putut 
realiza acest ideal politic. Pe lângă ajutorul obţinut 
pentru Sârbi, Părintelui Nicolae i s’a acordat și titlul 
de Doctor Honoris Causa la Universitatea din Cam-
bridge. Scurtele lui tratate „Poruncile Domnului” și 

„Tâlcuire la Tatăl Nostru” au deslușit multe concep-
ţii greșite despre credinţa ortodoxă.
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La sfârșitul verii anului 1915, Arhimandritul Nico-
lae și-a continuat misiunea de război, ajungând pes-
te ocean, la New York. Misiunea lui era să îi unească 
pe emigranţii Sârbi, Croaţi și Slovaci împotriva gu-
vernului Austriac, căci marea lor parte se refugia-
seră în America. Misiunea a izbutit în mare măsu-
ră, căci America a trimis peste 20.000 de voluntari 
Slavi iubitori de libertate – numiţi „a treia armată 
a Episcopului Nicolae,” care au luptat îndeosebi pe 
frontul din Thessalonic – și sute de mii de dolari 
ajutor pentru fraţii lor de acasă. Această călătorie 
a fost o revelaţie pentru Nicolae: a primit în vis o 
vestire de la un înger al Domnului, care i-a arătat 
că într’o bună zi se va întoarce în America pentru a 
ajuta la organizarea tinerelor comunităţi ortodoxe 
sârbești într’o Eparhie Sârbă Americană, unită de-
plin cu eparhia din ţara-mamă.

La începutul anului 1916, Nicolae s’a întors în iubita 
lui Anglie, unde s’a hotărât să rămână până la sfârși-
tul războiului. Şi-a continuat activitatea literară scri-
ind mai multe articole și cărţi: „Duhul religios al Sla-
vilor” (1916, trimisă soldaţilor din patrie), „Serbia în 
lumină și întuneric” (1916), „Sufletul sârb,” „Ago-
nia Bisericii,” „Biserica Ortodoxă Sârbă” și „Renaș-
terea duhovnicească a Europei.” Adresate publicului 
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englez, aceste eseuri și cărţi apelau la simţul aces-
tuia de dreptate pentru o Serbie aflată în suferinţă. 
Îndeosebi „Renașterea duhovnicească a Europei” a 
fost de mare interes pentru anglicani, pentru că fă-
cea pomenire de putinţa întoarcerii Bisericii Angli-
cane la Maica ei de drept, Biserica Ortodoxă. Pentru 
rezultatele lui academice deosebite, Nicolae a mai 
primit un titlu onorific de Doctor în Theologie, de la 
Universitatea din Glasgow, Scoţia, în 1919.

Făcându-i-se foarte dor de casă, s’a întors la Belgrad 
la sfârșitul războiului. Acolo s’a implicat în forma-
rea noii Iugoslavii ca interpret pe lângă primul-mi-
nistru de atunci, Nikola Pașici. Curând, Nicolae a 
simţit că lipsea ceva în viaţa lui. Voia să se implice 
în suferinţa de zi cu zi a poporului. Această dorin-
ţă i s’a îndeplinit repede, o dată cu hotărârea Sino-
dului Bisericii Ortodoxe Sârbe din 12 Martie 1919 de 
a-l ridica pe Părintele Nicolae, atunci în vârstă de 39 
de ani, la rangul de episcop al Jicei, scaunul istoric 
al celui dintâi Arhiepiscop al Serbiei. La hirotonirea 
întru episcop, a plâns ca un prunc nou-născut întru 
Domnul. Astfel, după patru ani de încercări în obţi-
nerea sprijinului Angliei și Statelor Unite, Episcopul 
Nicolae era pregătit să ajute el însuși la vindecarea 
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sufletelor și inimilor rănite de război ale mult-iubi-
tului său popor Sârb. 

Vreme de doi ani (1919-1921), Episcopul Nicolae i-a 
îndrumat duhovnicește nu doar pe credincioșii Sâr-
bi din Jicea, dar și pe cei din proaspăt-întemeiata Iu-
goslavie. Ca și Domnul și Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos, Arhipăstorul Nicolae îi vindeca pe bolnavi, 
îi slobozea pe cei împovăraţi duhovnicește și le pro-
povăduia despre mântuire acestor suflete smerite. În 
1921, Episcopul Nicolae a fost strămutat în eparhia 
Ohridei și Bitolei. S’a luat această hotărâre pentru a 
ușura unirea dintre biserica Sârbă și cea Macedo-
neană, apărută în urma unirii Iugoslaviei. Fericitul 
Părinte Nicolae, întotdeauna un om al unităţii, a re-
ușit să îi unească în chip pașnic pe Sârbii și Mace-
donenii din aceste regiuni. După sădirea seminţelor 
unirii în eparhia sa, Părintele Nicolae a vizitat Athe-
na, Constantinopolul și Sfântul Munte, unde a fost 
primit ca un unificator al tuturor ortodocșilor în nu-
mele dragostei desăvârșite pentru Hristos și Sfânta 
lui Biserică. În tot acest timp, Nicolae a scris două 
cărţi: „Cuvinte despre A-tot-omul,” 1920 și „Rugă-
ciuni pe ţărmul lacului,” 1921. Această lucrare din 
urmă a fost scrisă în momentele de odihnă de pe 
malul lacului din Ohrida, într’un stil poetico-narativ 
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foarte adânc și pătrunzător, asemenea Psalmilor lui 
David. Însă părintele Nicolae nu era făcut să stea pe 
pământul natal. Ca un far aflat pe culmile unui deal, 
harul lui dumnezeiesc se vedea de departe, așa că a 
fost chemat să ţină cuvântări în universităţi și bise-
rici anglicane din America. La început, guvernul Iu-
goslaviei și Sfântul Sinod al Episcopilor au refuzat 
aceste cereri adresate Părintelui Nicolae, dar invita-
ţiile au continuat să curgă, astfel că, într’un sfârșit, 
au fost de acord să îl trimită pentru a doua oară în 
America pe îndrăgitul lor Nicolae.

Pe 24 Iunie 1921, fericitul Episcop Nicolae a ajuns, 
cu ajutorul Domnului, la New York. Încă de la înce-
put, a avut trei scopuri în America: 1. să ţină cuvân-
tări și predici în universităţi și biserici, ca să prezin-
te Primul Război Mondial din punctul de vedere al 
Europei de Est; 2. să strângă fonduri pentru înteme-
ierea de orfelinate în Serbia, necesare copiilor săraci 
ai căror părinţi și rude muriseră în Primul Război 
Mondial și 3. să viziteze mai multe comunităţi orto-
doxe sârbești ca să le mulţumească pentru efortul 
patriotic din timpul războiului și ca să vadă dacă 
s-ar putea înfiinţa o Eparhie Ortodoxă Americană 
a Bisericii Sârbe. 
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Troparul Sfântului 
Nicolae al Ohridei  
și Jicei

Glas 8
Propoveduitorule cu gură de aur al lui 
Hristos cel înviat,
Călăuzitorule prin veacuri al neamului 
Sârbesc purtător de cruce,
Alăuta sunătoare a Sfântului Duh,
Înălţarea și dragostea călugărilor,
Bucuria și lauda preoţiei,
Învăţătorule al pocăinţei, Vlădică a tot norodul,
Căpetenie a oștirii de rugători ai lui Hristos,
Sfinte Nicolae al Sârbilor și a toate Pravoslavia,
Împreună cu toţi sfinţii Serbiei Cerești,
Roagă pre Unul Iubitorul-de-oameni
să dăruiască pace și înţelegere neamului nostru.
Condacul Sfântului Nicolae al Ohridei și Jicei
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Glas 3
Născându-te în Leliciul Serbiei,
Arhipăstor ai fost în Ohrida Sfântului Naum,
Pre Scaunul Sfântului Savva în Jicea ai stătut
Norodul lui Dumnezeu cu Evanghelia ai 
învăţat și luminat
La pocăinţă și iubirea de Hristos pre oameni ai adus,
Pentru Hristos, și pătimire la Dachau ai răbdat:
Pentru aceasta proslăvim pre tine,
Sfinte Nicolae, noule bineplăcut al lui Dumnezeu!




