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СВЕТИВЛАДИКАНИКОЛАЈ
(ВЕЛИМИРОВИЋ)

3./20. ма ј

Крат ко жи ти је

Све ти вла ди ка Ни ко лај се ро дио 1880. го ди не 
у се лу Ле ли ћу код Ва ље ва. Основ ну шко лу је за
вр шио у ма на сти ру Ће ли је, а по том гим на зи ју у 
Ва ље ву. По за вр ше ној гим на зи ји упи су је се у бе о
град ску бо го сло ви ју, ко ју је са ве ли ким успе хом 
за вр шио 1902. го ди не. По сле то га крат ко вре ме 
про во ди као учи тељ у ва љев ском кра ју, ода кле 
уско ро од ла зи у Евро пу на да ље бо го слов ске сту
ди је. У Бер ну је од бра нио док тор ску ди сер та ци ју 
из те о ло ги је (ВерауваскрсењеХристово), а 1909. 
го ди не Ни ко лај бо ра ви у Окс фор ду, где је док то
ри рао и из фи ло со фи је (ФилософијаБерклија). 
Као док тор фи ло со фи је и те о ло ги је, вра ћа се у 
Ср би ју, мо на ши се у ма на сти ру Ра ко ви ци 1909. 
го ди не и по ста је је ро мо нах Ни ко лај.

По сле мо на ше ња, је ро мо нах Ни ко лај би ва по
ста вљен за про фе со ра у бо го сло ви ји Све тог Са ве 
у Бе о гра ду, ода кле ак тив но уче ству је у духвном 
и кул тур ном жи во ту та да шње Ср би је.
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Вре ме Пр вог свет ског ра та Ни ко лај про во ди 
за јед но са сво јим на ро дом, но се ћи с њим крст 
све до че ња и стра да ња.

Го ди не 1920, док је бо ра вио у Ен гле ској, Ни
ко лај би ва иза бран за Епи ско па жич ког, али 
је исте го ди не пре ме штен у Охрид, где је био 
све до 1934. го ди не, ка да је по но во вра ћен у 
жич ку Епар хи ју.

Све ти вла ди ка Ни ко лај је по чет ком Дру гог 
свет ског ра та, 1941. го ди не, хап шен од стра не 
Не ма ца и за тва ран у ма на сти ре Љу бо сти њу и 
Вој ло ви цу, а 1944. го ди не је за јед но са Па три јар
хом Га ври лом До жи ћем де пор то ван у зло гла сни 
ло гор Да хау. По сле осло бо ђе ња ло го ра Да хау од 
стра не аме рич ке вој ске, Ни ко лај 1946. го ди не 
од ла зи у Аме ри ку, где је на ста вио свој плод ни 
ми си о нар ски и бо го слов ски рад. 

Упо ко јио се у бо го сло ви ји Све тог Ти хо на у Пен
сил ва ни ји 1956. го ди не.

Ње го ве све те мо шти су 1991. го ди не из Аме ри
ке пре не те у ма на стир Ле лић у Ср би ји, где се и 
да нас на ла зе.
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ЈАНУАР

2./20.јануар-светиИгнатијеБогоносац

Бо го но сцем на зван је овај све ти муж за то што 
је стал но у ср цу и на је зи ку но сио име Бо га жи
во га. Још, по Пре да њу, на зван је он Бо го но сцем 
и за то што је био узет ру ка ма Бо га ова пло ће ног 
Ису са Хри ста. У оне да не ка да Го спод уча ше уче
ни ке Сво је смер но сти, узе јед но де те и ста вив ши 
га ме ђу њих, ре че им: «Ко ји се, да кле, по ни зи као 
ди је те ово, онај је нај ве ћи у Цар ству не бе ском» 
(Мт. 18, 4). То де те био је Иг на ти је.

Доц ни је Иг на ти је бе ше уче ни ком у све тог Јо
ва на Бо го сло ва, за јед но с По ли кар пом, Епи ско
пом смирн ским. Као Епи скоп у Ан ти о хи ји он 
упра вља ше Цр квом Бож јом као па стир до бри, и 
пр ви уве де ан ти фон ски на чин по ја ња у цр кви, 
тј. по ја ња за две пев ни це та ко да кад по ја ње на 
јед ној стра ни пре ста не на дру гој по чи ње. Та кав 
на чин по ја ња от кри се све том Иг на ти ју ме ђу ан
ђе ли ма на не бе си ма.

Ка да цар Тра јан про ла жа ше кроз Ан ти о хи ју 
иду ћи у рат про тив Пер си ја на ца, до зна де за Иг
на ти ја, при зва га к се би и по че са ве то ва ти да 
при не се жр тву идо ли ма, па ће му он да ти зва ње 
се на то ра. Ка ко уза луд ни оста ше и са ве ти и прет
ње ца ре ве, Иг на ти је све ти би око ван у гво жђе и 
у прат њи де сет не ми ло срд них вој ни ка по слат 




