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Sfântul Nicolae Velimirovici este, fără putință de tăgadă, 
unul din marii scriitori bisericești ortodocși din veacul al 
XX-lea, de o mare prolificitate, lucru ce a făcut să fie soco-
tit, pe bună dreptate, „Noul Gură-de-Aur al zilelor noas-
tre... și dascăl sobornicesc al Bisericii.”1 Potrivit cuvinte-
lor unui alt mare teolog și părinte duhovnicesc sârb, Ar-
himandritul Iustin Popovici, „el cugetă întru rugăciune, 
el filosofează întru rugăciune. Poți simți că, printr-însul, 
grăiesc sufletele purtătoare de lumină ale marilor nevo-
itori ortodocși, și mai ales minunatul suflet al Sfântu-
lui Simeon Noul Cuvântător-de-Dumnezeu. El îl află pe 
Dumnezeu întru rugăciune, și simte întreaga zidire. În 
rugăciunea sa, tuturor se face părtaș.” În chip paradoxal, 
însă, abia în ultimele decenii publicul român a început 
să cunoască marea parte a scrierilor sale (chiar dacă, cu 
niște excepții notabile, adesea prin intermediul unor tra-
duceri la mâna a doua, din engleză sau franceză, și de o 
calitate mai îndoielnică). Cartea pe care o țineți în mână 
împlinește anul acesta 98 de ani de când a cunoscut în-
tâia oară lumina tiparului, la Belgrad, în 1923.2

A fost una dintre puținele lucrări ale Sfântului Nicolae ce 
au cunoscut o traducere românească relativ timpurie, în 

1 Sfântul Ioan Maximovici, Arhiepiscopul San Francisco-ului, 
citat în periodicul Orthodox America, nr. 158, și preluat ulteri-
or de autori precum Episcopul Artemie al Rașkăi și Prizrenu-
lui în biografia Novi Zlatoust: sveti Vladika Nikolaj, 1880-1956.
2 Епископ Охридски Николај, Мисли о добру и злу, Полет, 
Београд 1923.
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1939, la șaisprezece ani de la apariția originalului.3 Din pă-
cate, n-a fost și una foarte izbutită, atât din punct de vede-
re lingvistic (căci traducătorul Bogoliub L. Pisarov, lector de 
limbă sârbă la Universitatea din București, fie nu stăpânea 
tainele limbii române, fie a lucrat în grabă și fără să acorde 
traducerii o atenție deplină, deoarece textul folosește stăru-
itor perifraza și omite pe alocuri cuvinte, ba chiar propozi-
ții întregi), cât și editorial (având capitole lipsă și o așezare 
cu totul diferită față de ediția sârbă din 1923).
În 2001 (și cu o reeditare în 2006) apare pe piața românească 
o nouă ediție a cărții,4 cu un titlu modificat și un alt tradu-
cător, dar care, în afara actualizărilor ortografice și unor 
mici modificări, reproduce aproape neschimbat varian-
ta interbelică (lipsesc cuvântul traducătorului, scrisoarea 
Sfântului Nicolae către publicul românesc și prefața lui 
Gala Galaction). Se moștenesc, astfel, și toate greșelile și 
scăpările acesteia.
În cadrul proiectului de publicare a scrierilor Sfântului 
Nicolae Velimirovici, ne propusesem la început să reedi-
tăm traducerea din 1939. Ne-am văzut însă siliți să o re-
vizuim și să o refacem, ajungând practic la o retraduce-
re, pentru a prezenta cititorilor români textul în forma sa 
întreagă și neschimbată. Ne îngăduim, pentru referință, 

3 Nicolae Velimirovici, Cugetări despre bine și rău, traducere 
din sârbește de B. Pisarov, cu o prefață de Gala Galaction, 
Tipografia Cugetarea, București, 1939.
4 Episcopul Nicolae Velimirovici, Învățături despre bine și 
rău, traducere din limba sârbă de părintele Teofil Petrescu, 
București, 2001.
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să reproducem câteva din nedesăvârșirile tuturor ediți-
ilor de până acum, ce ne-au îndemnat la realizarea celei 
de față: sunt omise patru Gânduri (121, 154, 168, 180), alte 
două (60-61 și 149-150) fiind concatenate; lipsește cuvân-
tul de început; lipsesc pasaje întregi (din Gândurile 30, 
36, 48, 54, 91, 100, 107, 113, 139, 142, 148, 158, 169, 174, 186, 
192, 193, 204, 205, 226, 238); titlurile mai multor Gânduri 
sunt schimbate față de original (12, 14, 15, 36, 41, 42, 48, 
54, 81, 90, 108, 125, 165, 167, 172, 194, 204, 211, 212). 

* * *

Gândurile adunate între coperțile acestei cărți ne îmbră-
țișează cu o gingașă familiaritate: pentru creștini, ele par 
să vină nemijlocit din înțelepciunea Cărții Ecclisiastului, 
din Pildele lui Solomon, din Psalmi, din pildele Evangheli-
ei, din Pateric și din capetele Filocaliei. Chiar și necrești-
nii vor putea regăsi aici căldura de „acasă,” în măsura în 
care au căutat vreo mângâiere în scrierile vechilor înțe-
lepți ai Antichității. Un astfel de cititor ar putea afla din 
Gândul 30 că adevărul este „precum” realitățile elemen-
tare – aerul, lumina, apa, pământul – dar fără a se iden-
tifica cu ele, de vreme ce este nefăcut, ființează prin sine 
și se află în stare de dragoste, adică de jertfă. 
Cu atât mai mult se vor regăsi în aceste pagini cei ce au 
îndrăznit să caute spre cer în ceasurile lor de deznădej-
de sau de bucurie. Căci această culegere de gânduri nu 
caută să fie, așa cum s-ar putea crede la prima vedere, o 
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încercare de definire sau de clasificare a binelui și a ră-
ului; este vorba aici despre toate cele ale omului – de la 
poezie la seceriș, de la teologie la economie. Este o car-
te unde găsim gânduri despre toate, însă nu toate feluri-
le de gânduri; găsim doar acele gânduri „plimbate prin 
cer,” așa cum ne îndeamnă Sfântul Nicolae Velimirovici 
să facem și noi în Gândul 43. 
Dar ce este cerul? Este locul unde omul se face din nou 
întreg, urmându-I lui Hristos, Cel ce a unit întru Sine ce-
rul și pământul. De aceea, gândurile care nu pot fi plim-
bate prin cer întinează pământul.
Tocmai această integralitate, proprie creștinismului, face 
ca scrierea de față să nu poată fi lesne expediată ca „lite-
ratură mistică,” adică nepractică, bună doar pentru firile 
contemplative. Sfântul Nicolae arată în chip repetat cum 
așezarea sufletească a omului determină nu doar rându-
iala vieții lui, ci și rânduiala din lume. Prin urmare, răs-
punsurile la neputințele lumii de astăzi și din totdeauna 
nu se pot afla nici în știința Occidentului, nici în înțelep-
ciunea Orientului, ci în descoperirea Singurului Izvor al 
dragostei, adevărului și dreptății, despre care Sfântul Ni-
colae vorbește lămurit în Gândurile 25 și 99. Într-adevăr, 
întreaga carte nu este altceva decât un urcuș către aceas-
tă Dragoste adevărată și acest Adevăr plin de dragoste 
ce S-a făcut om.

Redacția



PREFAȚĂ
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O carte despre înțelepciunea creștină: „Gânduri despre 
bine și rău,” scrisă de P. S. Nicolae, episcopul Ohridei.
Ziditoare, limpezi și binevenite sufletului sunt impresii-
le pe care le aduni din această carte! Deși cugetările Vlă-
dicăi Nicolae sunt scrise familiar, curgător, zi după zi, 
fără niciun fel de geometrie dezbătută și prealabilă, ele 
descoperă progresiv minunatul sistem al filosofiei creș-
tine, celei mai presus de orice comparație și de orice la-
udă pământească.
Cartea, pe fruntea căreia cutez a scrie aceste câteva cuvin-
te admirative, trebuie mai mult decât citită, fiindcă trebu-
ie trăită. Vlădica Nicolae, evident un mare înțelept creș-
tin, a scris aceste cugetări, nu pentru a deștepta discuții, 
controverse sau elogii, ci pentru a deștepta viață și cuce-
rnicie în inimile cititorilor. Coborâtor sufletesc din acea 
ramură a doctorilor Bisericii, care a înflorit și înflorește 
pentru noi floarea tămăduitoare a înțelepciunii, preasfin-
țitul nostru autor caută și cucerește elogiul intim al su-
fletului și închinăciunea cucernică a inimii.
Filosofia creștină e cu totul practică, preocupată de bu-
nătatea faptei și fericită de bunele recolte ale viei lui Iisus 
Hristos. Această filosofie poate să pornească și de la cate-
dră și din Academie, dar își dă examenele în tăcerea chi-
liilor și înaintea sfintelor altare.
Filosoful creștin este mai întotdeauna un taciturn. Ra-
reori sfințenia se întovărășește cu elocința catedrei sau a 
tribunei. Rareori mărgăritarul cel de mare preț rămâne 
vreme îndelungată la priveala celor din agora.
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Vlădica Nicolae, în adâncul înțelepciunii sale, știe tot atât 
cât știa și Sfântul Pavel: „Fraților, eu însumi când am ve-
nit la voi și v-am vestit taina lui Dumnezeu, n-am venit 
ca meșter cuvântător ori ca înțelept, căci am judecat să nu 
știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe Acesta 
răstignit... iar cuvântul meu și propovăduirea mea nu stă-
teau în dovezile meșteșugite ale înțelepciunii omenești, 
ci în dovedirea Duhului și a Puterii.” /1 Corinteni 2, 1-4/
Pentru acest veșnic temei, înțelepciunea acestui ucenic 
de azi la Sfântul Pavel este atât de nobilă și de convingă-
toare, măcar că mijloacele folosite sunt tot atât de simple, 
ca și a sfinților înțelepți de altădată.
Vlădica Nicolae nu știe și nu spune mai mult decât au 
spus sfinții noștri înaintași, fericiții scriitori, care veacuri 
de-a rândul au iubit și au sporit podoaba Casei Domnu-
lui. Dar această știință atât de veche și atât de veșnic tână-
ră are în ea răcoarea și limpezimea celor patru râuri din 
Paradis. Neclintita și impunătoarea mărturisire a acestei 
științe creștine asupra Binelui și asupra Răului, în aces-
te zile pe care le trăim, este merituoasă și folositoare mai 
presus de toate laudele noastre.
Azi, când toată lumea și toate cugetele ard, în fața cerului 
posomorât, ca mii și mii de torțe ale iadului, cartea Vlă-
dicăi Nicolae este ca un refugiu într-o grădină desfăta-
tă și scăpată ca prin minune de marele pârjol obștesc. Să 
mai despici azi legiunile Negațiunii și ale diavolului cu 
această fericită și biruitoare proclamație: Hristos a înviat 
din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte 
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viață dăruindu-le, înseamnă să ai mandatul și puterea lui 
Moise, în fața unei mări cu mult mai viclene și mai pri-
mejdioase decât Marea Roșie.
Simți cu înaltă mulțumire că Vlădica Nicolae are drepta-
te. Gândurile lui, scrise simplu și ușor de înțeles pentru 
oricine, bucură inima și redeșteaptă mult încercata noas-
tră cucernicie. Greu s-ar putea găsi o carte mai modestă 
ca volum și mai bogată ca înțelepciune creștină.
Ne simțim când străbatem această carte binecuvântată, 
mai îndreptățiți și mai răsplătiți, că iubim pe Iisus Hristos 
și că ne străduim să-L predicăm și să-L semănăm în ini-
mile contemporanilor noștri. Ne dăm seama, mai temei-
nic decât oricând câtă dezordine, câtă eroare și câtă pa-
gubă fatală au provocat în lumea din jurul nostru învă-
țătura cea fără Dumnezeu și ucenicii întunericului și ai 
răzvrătirii. Pricepem cu înfricoșată ascuțime câte pră-
bușiri încă mascate, câte dezastre subterane, câte sfâși-
eri apocaliptice se pregătesc veacului de față, cel ce a ri-
dicat încă o dată în slava închinăciunii pe idolii detronați 
acum două mii de ani.
Cartea Vlădicăi Nicolae este departe de a fi o recapitu-
lare pedantă și rece a mărturisirii creștine. Nu repetând 
statuările dogmatice izbutește autorul să ne odihnească 
inima și să ne reasigure în pacea noastră creștină. El face 
altfel: el ne lasă azi, mâine, poimâine, să privim cu feri-
cire cum înfloresc, în grădina evlaviei, acele flori minu-
nate, pe care numai rădăcina credinței poate să le ridice 
spre ceruri și numai soarele lui Iisus Hristos poate să le 
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dăruiască mireasmă și culoare. Iar această bogăție de ră-
zoare, cu trandafirii crucii și ai răstignirii, ai învierii și 
ai mântuirii noastre covârșește în preț cea mai sistema-
tică și mai erudită expunere dogmatică.
Câtă nevoie avem astăzi de via și de trăita reafirmare a 
vieții celei întru Hristos! Cât de mult a gonit pe Hristos 
din suflete declamația, fariseismul și travestirea lupilor în 
oi dulce behăitoare! Cât de grozav ne trebuie azi o ener-
gică verificare a năvodului Bisericii!
Cartea Vlădicăi Nicolae este o faptă de autentic urmaș al 
marilor Vlădici din veacurile de aur. Dumnezeu să o că-
lăuzească – în limba românească și-n cugetele cititorilor 
români – cu binecuvântările lui, cele ce acoperă deșer-
turile cu flori și fac din stânca stearpă cișmea izvorâtoa-
re de apă veșnică!

Gala Galaction



SCRISOAREA P. S. NICOLAE CĂTRE PUBLICUL 

ROMÂNESC LA ÎNTÂIA EDIȚIE A CĂRȚII

Domnului Bogoliub L. Pisarov

Lector de limba sârbă la Universitatea din București.

Stimate Domnule Profesor,

Pace vouă și bucurie de la Domnul!

Am primit scrisoarea dumneavoastră prin care mă rugați să vă 

îngădui a traduce în limba română cartea „Gânduri despre bine și 

rău.” Dacă îmi cereți această îngăduință, eu v-o dau bucuros; căci în 

principiu sunt pentru ca literatura creștină să fie totdeauna liberă 

pentru răspândire, traducere și împrăștiere. În dar ați primit, în dar să 

dați, a zis Domnul către ucenicii Săi. De altfel, prin ce s-ar deosebi 

scriitorii creștini de scriitorii obișnuiți laici, care atât de mult își 

apreciază dreptul lor de autor, încât din pricina lui merg chiar și la 

judecată?! Dumnezeu să vă înzestreze cu harul Său, ca să izbutiți să 

traduceți drept „Gândurile...” în limba cea bogată și plăcut sunătoare 

românească. Iar răsplata mea va fi prea mare dacă cititorii români, 

iubiții noștri frați ortodocși, se vor folosi câtuși de puțin de această 

carte pe calea desăvârșirii și a mântuirii lor.

Rugându-mă Celui Preaînalt pentru sănătatea și pacea sufletească a 

dumneavoastră, rămân, binecuvântându-vă.

† Nicolae, Episcopul Ohridei

Ohrid, în anul 1939, Iugoslavia



UȘOR LUCRU ESTE SĂ ÎNVEȚI UN ANIMAL. 
LESNE ESTE SĂ ÎNVEȚI PE UN NEÎNVĂȚAT. 

DAR ANEVOIE ESTE SĂ-L ÎNVEȚI PE CEL CE, 
NEÎNVĂȚAT FIIND, 

S-A FĂCUT ALTORA ÎNVĂȚĂTOR. 
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