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Кратко житије
Свет и влад ика Николај се род ио 1880. год ине
у сел у Лелићу код Ваљева. Основн у школ у је за
вршио у манастиру Ћелије, а потом гимназију у
Ваљеву. По завршеној гимназији упис ује се у бео
градску богос ловију, коју је са велик им успехом
завршио 1902. год ине. Пос ле тога кратко време
провод и као учитељ у ваљевском крају, одак ле
ускоро одлази у Европ у на даље богословске сту
дије. У Берн у је одбранио докторску дисертацију
из теолог ије (Вера у васкрсење Хрис тово), а 1909.
год ине Николај борави у Оксфорд у, где је докто
рирао и из философије (Философија Берк лија).
Као доктор философије и теолог ије, враћа се у
Србију, монаши се у манастиру Раковици 1909.
год ине и постаје јеромонах Николај.
Пос ле монашења, јеромонах Николај бива по
стављен за професора у богословији Светог Саве
у Беог рад у, одак ле акт ивно учествује у духвном
и култ урном живот у тад ашње Србије.
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Време Првог светског рата Николај провод и
заједно са својим народом, носећ и с њим крст
сведочењ а и страд ањ а.
Год ине 1920, док је бор авио у Енг лес кој, Ни
кол ај бив а изаб ран за Епис коп а жичк ог, али
је исте год ине премеш тен у Охрид, где је био
све до 1934. год ин е, кад а је пон ов о враћ ен у
жичк у Епарх иј у.
Свет и влад ик а Никол ај је почетком Друг ог
светс ког рата, 1941. год ине, хапшен од стране
Нем ац а и зат варан у манас тире Љубос тињу и
Војловиц у, а 1944. год ине је заједно са Пат ријар
хом Гаврилом Дож ићем депортован у злогласни
логор Дахау. Пос ле ослобођењ а логора Дахау од
стране америчке војс ке, Николај 1946. год ине
одлази у Америк у, где је нас тавио свој плодни
мисионарски и богос ловски рад.
Упокојио се у богословији Светог Тихона у Пен
силванији 1956. год ине.
Његове свете мошти су 1991. године из Амери
ке пренете у манастир Лелић у Србији, где се и
данас налазе.
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ЈАНУАР
2./20. јануар - свети Игнатије Богоносац
Богоносцем назван је овај свет и муж зато што
је стално у срц у и на језик у носио име Бога жи
вога. Још, по Пред ању, назван је он Богоносцем
и зато што је био узет рукама Бога овап лоћеног
Исуса Христа. У оне дане када Господ учаше уче
нике Своје смерности, узе једно дете и ставивши
га међу њих, рече им: «Који се, дак ле, понизи као
дијете ово, онај је највећи у Царству небеском»
(Мт. 18, 4). То дете био је Игнат ије.
Доцније Игнат ије беше учеником у светог Јо
вана Богос лова, заједно с Поликарпом, Еписко
пом смирнс ким. Као Епис коп у Ант иох ији он
управ љаше Црк вом Божјом као пастир добри, и
први уведе ант ифонски начин појањ а у црк ви,
тј. појањ а за две певнице тако да кад појање на
једној страни престане на другој почиње. Такав
начин појања откри се светом Игнатију међу ан
ђелима на небесима.
Кад а цар Трајан пролаж аше кроз Ант иох иј у
идући у рат прот ив Персијанаца, дознаде за Иг
нат ија, призва га к себи и поче сав ет ов ат и да
принесе жрт ву идолима, па ће му он дат и звање
сенатора. Како узал удни осташе и савети и прет
ње цареве, Игнат ије свет и би окован у гвож ђе и
у пратњи десет нем илос рдн их војн ик а пос лат
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