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SFÂNTUL NICOLae
VeLIMIROVICI
EPISCOPUL OHRIDEI ȘI JICEI 

traducere din limba sârbă de 
IONUȚ și SLADJANA GURGU





după părerea mea, Sfântul nicolae Velimirovici 
este ultimul mare proroc al Creştinătății şi dacă noi 
nu vom da ascultare sfaturilor şi avertismentelor 
sale, vom avea soarta pe care o are poporul Sârb, 
în această fărâmițare în care se afl ă acum. 
Pentru că ceea ce spune acest sfânt poporului 
Sârb este valabil pentru toate popoarele ortodoxe. 
Atunci când nu se mai mărturiseşte credința şi nu 
este cine să apere valorile credinței, acea credință 
este moartă, după cum moartă va fi  
şi soarta acelui popor. 

  Arhimandrit Iustin Pârvu 
  Mănăstirea Sfi nții Arhangheli
   Mihail şi Gavriil – Petru Vodă 



cuvÂnt ÎnaInte
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ConTinuând ColECţiA dEdiCATă SfânTului niColAE 
 Velimirovici, cartea pe care o țineți acum în mână a fost alcătuită 
pe baza unei duble intenții. Anume, aceea de a așeza între aceleași 
două coperte un grup de texte care să mărturisească despre viața 
sfântului Sârb, pe de o parte, și despre esența gândirii sale theolo-
gice, pe de alta.

Cea dintâi categorie de scrieri zugrăvește, din unghiuri de ve-
dere diferite (aparținând, de asemenea, altor figuri de înaltă – și 
vie – trăire ortodoxă), înflorirea harică a unui destin ce și-a urmat 
neșovăielnic vocația dumnezeiască de călăuză a unui popor – și a 
unei omeniri întregi – aflat într’o tot mai cruntă înstrăinare de pro-
priile Rosturi. Băiețandrul ce părea prea pirpiriu spre a fi primit la 
școală, tânărul care, vindecat de o gravă boală, își dedică viața trăi-
rii monahale pentru Hristos și pentru aproapele, cărturarul genial, 
ce a ajuns să dețină, la sfârșitul vieții, nu mai puțin de cinci docto-
rate, oratorul și misionarul sclipitor, prizonierul de la dachau ce nu 
a renunțat nici măcar pentru o clipă la statura sa Creștină – acestea 
toate sânt ipostaze ale celui numit noul Sfânt Savva, cel mai mare 
sfânt al neamului Sârbesc.

Apărute, fragmentar, în varii ediții, nu întotdeauna traduse din 
original și niciodată adunate la un loc, cele patru sute de capete 
semnate de Sfântul nicolae Velimirovici tratează despre patru teme 
fundamentale ale Creștinismului: despre dragoste și adevărata sa 
față, despre credință și esențialitatea păstrării neprihănite a preda-
niei ortodoxe, despre minuni și – paradoxal doar pentru cine are o 
certă înrudire cu orbirea sufletească – firescul, de fapt, al acestora, 
și, în fine, despre Sfânta Biserică.

Esența gândirii theologice, așa cum o numeam mai sus, a Sfân-
tului nicolae are, printre nenumărate altele, și meritul racordării 
ei neobosite și revelatoare la realitățile imediate ale veacului atât 
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de sângeros în care eruditul autor și-a desfășurat activitatea. iar 
dacă veacul este sângeros și nebun, atrage neobosit atenția sfântul, 
aceasta se întâmplă din pricina înstrăinării sale de Hristos. Așa se 
explică și faptul că, parcurgând  scrierile acestui veritabil ioan Gu-
ră-de-Aur al secolului douăzeci, ne aflăm tot timpul – neîndură-
tor pentru unii, dulce reconfortant pentru alții – în plin sistem de 
referință scripturistic. Singurul care poate da seamă, fără rest, des-
pre chipul părelnic al acestei lumi. 

Andrei Baciu





podoaBa 
şi lauDa 
BIserIcII sÂrBe
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SPRE SfâRşiTul VEACului TRECuT A foST AduS în fAţA 
unui episcop al Serbiei – pe acea vreme mai mică – un băiețandru 
pentru a primi binecuvântarea de a urma seminarul. „Ce să facem 
cu el?” zise episcopul uitându-se la băiat. „Cum să-l trimitem pe 
acest copil pirpiriu? nu o să reziste acolo, va muri şi aruncăm banii 
în zadar.” însă văzând cum băiatul era însetat de ştiință, episcopul 
s’a răzgândit şi l-a trimis în cele din urmă la seminar. 

Aşa se întâmplă: ce pare mic în ochii oamenilor este mare în fața 
lui dumnezeu. 

Acesta era nicolae, mare sfânt şi Gură-de-Aur al zilelor noastre. 
Crescând cu trupul, micul Velimirovici creştea încă şi mai mult cu 
duhul. Precum buretele se îmbibă cu apă, aşa primea şi el cunoştin-
țele. nu numai una, ci mai multe şcoli l-au avut ca elev şi auditor. 
Serbia, Rusia, Anglia, Germania şi Elveția l-au văzut pe meleaguri-
le lor ca o albină ce adună miere. nu năzuia doar să ştie mult, ci să 
ajungă la Adevăr. Statornic în credința ortodoxă, el râvnea ca şi cu 
mintea să capete ce dăruieşte credința. nu se îndoia de adevăruri-
le de credință, ci năzuia ca mintea lui să o sfințească cu Adevărul şi 
să-i slujească Acestuia prin minte, inimă şi voință. îşi sporea mintea 
ca prin roadele ei să se hrănească nu numai pe sine, ci şi pe alții. Pe 
măsură ce creştea cu mintea, creştea şi cu duhul. Treptat, se pierdeau 
slăbiciunile lui omeneşti şi se zidea un uriaş duhovnicesc, sfânt şi cu 
mintea, şi cu viața. Precum Sfântului Grigorie Theologul, cel ce a în-
cercat adâncurile duhului, i s’au adăugat şi frumusețile Cuvântului, 
aşa şi lui. Acel băiețandru – atât de pirpiriu, încât se temeau să-l tri-
mită la şcoală – a ajuns mare învățător al Bisericii ortodoxe, propo-
văduitor al Credinței ortodoxe, păstor înțelept, călăuză duhovniceas-
că a Serbiei, stâlp al patriei sale, Apostol al ortodoxiei în toate zările. 

Cugetând mereu la întrebările înalte, a absorbit înțelepciune de 
peste tot – din ştiință, din natură, din întâmplările vieții de zi cu 



zi, dar cel mai mult şi-a străluminat sufletul cu lumina dumneze-
iască, hrănindu-l cu Sfintele Scripturi şi cu rugăciune. El povățuia 
prin pildă şi cuvânt, în tot locul şi în toată vremea, neținând soco-
teală că vorbeşte unui om sau unei mulțimi. Când se ştia că va pre-
dica Vlădica nicolae, se strângea multă lume: şi credincioşi, şi pu-
țin credincioşi, oameni învățați şi simpli, tineri şi bătrâni, profesori 
şi elevi. Pentru toți erau de folos cuvintele sale. 

Prin lucrările sale scrise, Vlădica nicolae a intrat în rândul ma-
rilor Scriitori Bisericeşti.

însemnătatea lui pentru ortodoxie în vremea noastră poate fi 
asemuită doar cu cea a Mitropolitului Antonie (Hrapovițki). Amân-
doi sânt dascăli soborniceşti ai Bisericii ortodoxe. dar dacă Mitro-
politul Antonie este asemuit cu Sfântul Athanasie cel Mare, Epis-
copul nicolae a mers după pilda Sfântului Grigorie Theologul. El 
este podoaba şi lauda Bisericii Sârbe, dar în acelaşi timp aparține 
şi întregii Biserici ortodoxe. Precum Sfântul Proclu a spus despre 
Sfântul ioan Hrisostom că numai un alt Gură-de-aur îl poate lăuda 
după cuviință, tot aşa pe Vlădica nicolae îl poate lăuda doar unul 
pe potriva lui. 

şi-a încheiat viața pământească în rugăciune şi credem că acum 
se roagă pentru noi în fața Scaunului Ceresc al Mântuitorului lu-
mii, căruia i-a slujit cu credincioşie. 

Sfântul ioan Maximovici  
Episcop de Shanghai și de San francisco





un om 
al PoPoRului 
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niColAE S’A năSCuT PE 23 dECEMBRiE (duPă CAlEndARul 
vechi) 1880, în satul lelici, de lângă Válievo, din părinții dragomir 
şi Katarina, țărani evlavioşi, reprezentanți tipici ai evlaviei şi cin-
stei poporului nostru. din casa părintească şi din satul său, tână-
rul nikola avea să ducă cu sine, de-a lungul întregii sale vieți, des-
chiderea şi simplitatea sufletului pravoslavnic Sârbesc, adâncimea 
înțelepciunii poporului şi frumusețea limbii neaoşe. nicolae, cu 
adevărat, a fost şi a rămas un om din popor în cel mai deplin sens 
al cuvântului. Micul ciobănaş Sârb a rămas tot un om din popor şi 
după toate studiile şi călătoriile prin Europa şi America, şi după că-
lătoria în Sfântul Munte şi în Răsăritul Creştin, şi după ce a ajuns 
arhipăstor al Bisericii în eparhiile Jicei şi ohridei, dar şi când a fost 
întemnițat în lagărele nemțeşti sau exilat în îndepărtata Americă. 

nicolae s’a şcolit mai întâi în Mănăstirea Celie (şcoala primară), 
apoi în Válievo (gimnaziul) şi în Belgrad (seminarul). Avea să stu-
dieze la Berna, Geneva, londra şi Petersburg. şi-a luat doctoratul 
în theologie (despre învierea lui Hristos) şi în filosofie (filosofia 
lui George Berkeley). dar aceste doctorate nu sânt nici pe departe 
expresia şi caracteristica principală a culturii sale theologice şi fi-
losofice şi a marii sale înțelepciuni înnăscute. 

Educația lui a fost la început mai mult generală, filosofică şi reli-
gioasă, şi mai puțin cea theologică, ortodoxă, scripturistic-patristi-
că, ce caracterizează perioada ulterioară a vieții sale. Căci trebuie 
recunoscute două perioade în formarea lui nicolae: până la ohrida 
şi perioada ohrida – Jicea. de aceea şi avem, generic spus, două fe-
luri ale operelor lui nicolae: cele de până la Proloagele de la ohri-
da şi cele de după.

nicolae a ajuns la ohrida în contact nemijlocit şi cu Sfinții Părinți 
ai Bisericii, cu operele lor theologice şi ascetice, insuflate de dumne-
zeu. Avea să mărturisească el însuşi că înainte considera că sânt multe 
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probleme ale duhului şi vieții omeneşti nerezolvate şi nerezolvabile, 
dar când i-a cunoscut pe Sfinții Părinți ai Bisericii ortodoxe – şi asta 
s’a întâmplat la ohrida şi în Sfântul Munte – a descoperit că aceştia de 
mult au rezolvat aceste probleme, şi asta mulțumită lui Hristos dum-
nezeu-omul, în Care credeau şi pe Care îl trăiau cu adevărat. Ca şi 
aceştia mai înainte, aşa şi Vlădica nicolae, acest „pustnic de la ohri-
da” al nostru, a găsit în Hristos domnul, dumnezeu întrupat pentru 
mântuirea lumii şi omului, Cheia adevărată pentru rezolvarea finală 
a tuturor problemelor sale şi tuturor problemelor general umane şi fi-
losofico-religioase. de atunci atitudinea sa de viață a fost: „dumnezeu 
mai presus de toate, iar omul mai înainte de toate.” Aceasta este tema 
fundamentală a Evangheliei lui Hristos. întreaga descoperire a dom-
nului Hristos se poate reduce la acestea două – la dumnezeu şi la om. 
Hristos l-a arătat lumii pe dumnezeul adevărat şi pe omul adevărat. 
Prin persoana Sa a arătat întregii lumi şi în chip limpede şi cum este 
dumnezeul adevărat, şi cum este omul adevărat. începând cu perioa-
da petrecută la ohrida, şi apoi întreaga viață, nicolae a fost cu totul 
pătruns de Emanuil – „Cu noi este dumnezeu,” dumnezeu cel Viu şi 
întrupat în Biserică şi cu Biserica. 

neavând intenția de a prezenta pe larg theologia ortodoxă şi pa-
tristică a lui nicolae, o adevărată „filosofie după Hristos,” vom spu-
ne doar atât, că ea este cel mai dens înfățişată în următoarele sale 
opere: „Suta de capete de la Mileșeva – învățătură despre înțelege-
rea Creştină a dragostei” şi „Suta de capete de la liubostina – Cre-
dința în Evanghelie. înțelesul şi însemnătatea acestei credințe. Roa-
dele în Biserica ortodoxă.” 

Episcopul Jicei îşi începe theologia ortodoxă cu „credința în 
Evanghelie,” iar începutul ei sânt cuvintele lui Hristos: „Pocăiți-
vă şi credeți Evangheliei.” Pocăința pentru ortodocşi înseamnă 
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„întoarcerea cu totul a sufletului de la întuneric spre lumină, de la 
Pământ spre Cer, de la sine spre dumnezeu.” Credința ortodoxă 
în Evanghelie înseamnă „a crede în Vestea cea Bună, pe care Ves-
titorul Ceresc, dumnezeu fiul lui dumnezeu, a adus’o neamului 
omenesc [...] ca să-l prefacă pe omul-vierme în omul-dumnezeu şi 
fiul lui dumnezeu.” Ceva de o asemenea înălțime nu a putut fi dat 
omului de „toate credințele şi filosofiile până la Hristos, căci toate 
sânt întunecate şi pesimiste, îndoielnice şi neaşezate.”

în continuare, nicolae spune: „Biserica ortodoxă, singura Biseri-
că a lui Hristos din lume, a ținut dintru început adevărata credință 
în Evanghelie, fără a aluneca la stânga sau la dreapta, [...] această 
credință adevărată ne-a fost predanisită de Sfinții Părinți şi învă-
țătorii Bisericii [...][şi] de aceea Biserica ortodoxă, singura în lume 
care a păstrat credința în Evanghelie ca unicul adevăr absolut, este 
singura în lume care nu are nevoie să se sprijine pe alte credințe 
sau filosofii păgâneşti, nici pe ştiințele naturii.”

şi încă mai spune Vlădica Jicei însuflețit de dumnezeu: „Maica 
Biserică! Astfel îşi numesc ortodocşii Biserica lor. Statul nu se nu-
meşte maică şi nici altă societate omenească nu o numim cu acest 
nume. Acest nume se potriveşte doar Bisericii. şi pe bună drepta-
te Biserica este numită maică, căci ea naşte fiii şi fiicele lui dum-
nezeu. [...] Ca dragoste, şi nu ca mijlocire lămureşte Biserica orto-
doxă legătura între poporul lui dumnezeu de pe Pământ şi popo-
rul lui dumnezeu din Cer, ierusalimul cel de Sus. [...] Biserica or-
todoxă are adunată o mare experiență cum că sfinții lui dumne-
zeu sânt vii, că ne văd, ne aud şi ne ajută. Ei sânt aproape de noi, 
le simțim apropierea, iar ei ne simt răsuflarea. [...] Cu adevărat ne-
am apropiat «de muntele Sionului, şi de cetatea dumnezeului celui 
Viu, ierusalimul cel Ceresc, şi de zeci de mii de îngeri, şi de aduna-
rea celor întâiu născuți cari sânt scrişi în Ceruri, şi de Judecătorul 
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tuturor dumnezeu şi de duhurile drepților celor desăvârşiți»” /
Evr. 12: 22-23/    

Evanghelia, spune nicolae, „este Vestea cea Bună pentru toți oa-
menii acestei planete. [...] Ea este acea Veste Bună pe care domnul 
iisus Hristos a propovăduit-o lumii. Ea este însuşi El. Biserica or-
todoxă este singura care a păstrat în întregime credința în Vestea 
cea Bună a lui, în El. [...] A păstrat-o nu pentru slava sa, ci pentru 
slava lui Hristos, şi nu numai spre mântuirea poporului său, ci şi a 
tuturor generațiilor viitoare din toate popoarele Pământului, dacă 
aceştia vor voi să-şi deschidă inimile şi cugetele. Viitorul omenirii 
este în legătură inevitabilă cu ortodoxia.”

nu vom lungi cu acest prilej nici lucrarea bisericesc-pastorală a 
Vlădicăi nicolae în poporul nostru ortodox Sârb, mai ales în epar-
hiile ohridei, Bitoliei şi Jicei, măcar că lucrarea sa nu s’a mărginit 
la aceste eparhii şi nici numai la Biserica ortodoxă Sârbă, ci s’a în-
tins peste toată ortodoxia. 

Aici aş vrea să spun ceva şi despre dragostea sa deosebită față de po-
porul său Sârbesc. Această dragoste nicolae a adus’o cu el de pe melea-
gurile sale şi din poporul său de țărani iubitori de neam. nicolae şi-a 
iubit în chip deosebit poporul, dar nu l-a idolatrizat, nu a fost un închi-
nător orb la popor, ci un adevărat iubitor de popor. în dragostea sa pen-
tru poporul Sârbesc, Vlădica nicolae l-a urmat mai cu seamă pe Sfân-
tul Sávva, şi sub acest aspect putem spune că i s’a asemuit foarte mult. 
Poate câteodată a fost şi prea romantic în aprecierea poporului său, dar 
asta nu înseamnă că nu a cunoscut şi recunoscut slăbiciunile şi lipsurile 
poporului său, alunecările şi căderile sale, trădările lui Hristos şi vânză-
rile sufletelor, din vremurile mai vechi şi din cele mai noi.

nicolae a vrut să apropie cât mai mult poporul său de dumne-
zeu şi să-l împodobească cât mai mult cu virtuțile Evangheliei, cu 
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toate acele calități pe care sfinții, mucenicii, drepții, răsăriți din ace-
laşi neam le-au împlinit de-a lungul multor veacuri ale pătimitoa-
rei istorii a Sârbilor. Cuvintele şi scrierile sale despre neamul Sâr-
besc (mai ales neamul Sârb ca Theodul) înfățişează mai degrabă 
un fel de pedagogie deosebită, pentru că scoate la iveală cea mai 
bună caracterologie Creştină după pilde, din sânul poporului Sârb. 

nicolae ştia bine şi nu ascundea, ci chiar vorbea despre cum mulți 
Sârbi, ba chiar şi din cei mai buni, „au păcătuit ca oameni după slă-
biciunea omenească, dar s’au şi căit pentru păcatele lor şi au răposat 
cu adevărat pocăiți.” Căci, spune el, „istoria poporului Sârb nu se 
poate scrie doar cu condeiul, ci şi cu sânge, şi cu lacrimi din inimă.” 

Tot aşa, nicolae ştia bine şi înfățişa amănunțit vechea şi noua is-
torie a neamului Sârbesc. El spunea că în istorie, în general, şi mai 
ales în istoria Sârbilor, „este o linie a dreptății şi o linie a nedreptă-
ții.” de aceea şi adaugă: „cunoaşterea adevărului este mai presus 
de toate – când se ştie adevărul, se ştie şi calea cea dreaptă şi se în-
țelege şi viața cum se cuvine. [...] din ispite grele şi dese cataclis-
me, Sârbul s’a învățat să tacă şi să cugete adânc. Asta l-a întărit să 
creadă în dreptate, în dreapta judecată.” Să mai scoatem la iveală şi 
următorul cuvânt al Vlădicăi nicolae: „în Kosovo nu cresc numai 
bujori, ci şi spini, dar la Graceanița se aduc numai bujori.”

la sfârşit încă un cuvânt al Sfântului nicolae, poate unul din ul-
timele din viața sa pământească: „Viață, viață, viață – cel mai des 
întâlnit cuvânt în noul legământ – este glasul meșteșugit al nou-
lui legământ, struna de căpătâi a harfei Creştine (Psaltirea). Toa-
te celelalte valori sânt neînsemnate pe lângă viață, dar viața trăită 
cum se cuvine, căci viața păcătoasă şi rea este cea mai mare pată 
pe întreaga zidire a lui dumnezeu.”

Episcopul Athanasie (ieftici)  
al Zahumului şi Herțegovinei



VăZătoR De taine 
şi VăZătoR 
De DumneZeu
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SfânTul STAREţ dE lA CEliE, PăRinTElE iuSTin, l-A nuMiT, 
la parastasul de zece ani al Vlădicii nicolae, pe acest nou sfânt şi lu-
minător al neamului Sârbesc cel mai mare Sârb după Sfântul Sávva. 

Ceea ce văd ochii sfinților lui dumnezeu, ochii noştri văd mai 
greu. Ceea ce de mult a simțit poporul cu sufletul curat şi ceea ce 
de mult a văzut Sfântul Stareț de la Celie, mulți ochi Sârbeşti, întu-
necați de cunoştințe înguste şi prejudecăți, încă nu văd. însă ade-
vărata vedere şi adevărata cunoaştere este ceea ce văd ochii sfințiți 
şi ceea ce simt inimile curate. Pentru aceasta, cuvintele Sfântului 
Stareț de la Celie sânt un mare adevăr despre un om al vremurilor 
noastre cu adevărat mare şi sfânt. 

Vlădica nicolae, ca puțini din vremea noastră, a purtat în sine un 
întreg veac. în acelaşi timp, şi-a pus pecetea de neşters pe viața şi 
soarta poporului Sârb în veacul al douăzecilea. fără îndoială, el va 
lăsa urme adânci şi peste veacurile ce vor urma. Multe mărimi din 
vremea sa, poporul nostru nu le va şti, însă el va rămâne de neoco-
lit în conştiința acestuia. Precum în veacurile de dinainte, fiecare 
nouă generație de Sârbi a fost pusă în fața alegerii: cu sau împotri-
va Sfântului Sávva; cu sau împotriva legământului de la Kosovo; 
aşa şi cele viitoare vor fi puse în fața aceloraşi alegeri, afară că la 
acestea se va adăuga şi alegerea: cu sau împotriva Vlădicii nicolae. 

Moştenirea Sfântului Sávva, ca şi legământul de la Kosovo, au 
aflat în Sfântul Vlădică al Jicei şi al tuturor Sârbilor un mărturisi-
tor credincios şi o continuare firească, ca unul ce le reînnoieşte, le 
adânceşte şi le răspândeşte.

Am zis că Vlădica nicolae a purtat în sine un întreg veac. Cu 
adevărat nu e nevoie ca cineva să ştie ce s’a întâmplat la noi la sfâr-
şitul veacului trecut şi în prima jumătate a acestuia. E de ajuns să 
urmărească cu luare-aminte personalitatea, faptele şi cuvântul scris 
ale acestei minunate şi sfinte mlădițe a satului lelici ca să înțeleagă 
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toate luptele şi întâmplările duhovniceşti, morale, politice şi, în ge-
neral, sociale şi istorice nu numai din Serbia şi ale poporului Sâr-
besc, ci şi mai larg, pe cuprinsul Europei şi al lumii întregi.

încă din tinerețile sale, nikola Velimirovici, viitorul Episcop ni-
colae, în toate câte se atingea şi în tot ce ținea de el, se dedica cu ela-
nul înflăcărat, fără frică, al tânărului mărturisitor şi înnoitor, mu-
cenic şi Proroc. Pe măsură ce creştea, era mai înflăcărat şi mai în-
țelept, dar şi din ce în ce mai simplu. după ce a terminat şcoala, a 
fost o vreme învățător. Calea vieții sale a sfârşit-o ca învățător, în-
țelept şi Proroc. 

încă de tânăr student, la începutul veacului, nikola Velimiro-
vici vedea toate problemele importante şi neajunsurile vieții soci-
ale din Serbia acelor vremuri, precum şi neajunsurile educației bi-
sericeşti din veac. şi, singur, răstignit pe crucea vremii sale, simțea 
indiferența crescândă şi slăbirea sentimentului religios, secarea iz-
vorului viu al credinței şi răcirea față de credință. Este caracteris-
tic titlul unei scrieri a lui din prima perioadă: „Criza religioasă.” 
Această criză, după el, îndemna la credință şi lege morală, ținea de 
lucrurile legate de familie, educație, relațiile între oameni. „Politica 
a pus stăpânire asupra credinței, patimile au tulburat mințile, mo-
rala a căzut.” Rădăcinile atheismului la noi, el le găsea în anii ’70 
ai veacului trecut [al XiX-lea]: „Sămânța necredinței răsărea îmbel-
şugat. Reprezentanții Bisericii nu erau în stare să ia nici o măsură.” 
în timp ce conferințele atheiste şi pesimiste ale feluriților „doctori” 
otrăveau poporul, Biserica privea neputincioasă la ceea ce se întâm-
plă, iar propovăduitorii Evangheliei se retrăgeau.

„Rădăcina răului” tânărul Velimirovici o găsea în răsadnița du-
hovnicească – seminarul – şi în sămânța care se seamănă în el; în 
slăbirea predicilor din vremea sa, care erau „o adunătură de fraze 
searbăde, stoarse şi uscate, repetate de nenumărate ori.” Pricinile 
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căderii credinței şi moralei nu erau pentru el întâmplătoare şi nici 
nu erau de dată recentă. Exista „un sistem nimicitor” care, „trep-
tat,” a stricat organismul Bisericii. Ca tânăr, se revolta împotriva 
amorțirii bisericeşti de la începutul veacului; împotriva liturghisi-
rii fără propovăduire, a conflictelor dintre clerul inferior şi cel su-
perior, împotriva absolutismului mitropoliților şi a „autocratismu-
lui fanariot” – „nepotrivite nouă.” 

Adunându-se din anul 1901 în jurul revistei „Vestitorul Creştin” – 
revista preoților din toate ținuturile Sârbeşti – şi în jurul redactoru-
lui, Protopopul Aleksa ilici, un grup de oameni treziți duhovniceşte, 
printre care era şi nikola Velimirovici, dorea să oprească „starea de 
nesuportat şi ucigătoare a Bisericii noastre; cerem întărirea prestigiu-
lui Bisericii, clerului, Seminarului, ca şi purtarea de grijă pentru Sâr-
bii din toate părțile Sârbeşti.” Gândul de căpetenie care îl preocupa 
pe viitorul călugăr şi episcop era prefacerea duhovnicească şi mora-
lă a poporului Sârb, ieşirea şi înălțarea măcar a „intelighenției,” dacă 
nu a întregului popor, „din acest cerc al egoismului animalic,” prin 
zidirea „Bisericii vii a lui dumnezeu” în poporul Sârb şi eliberarea 
lui definitivă, eliberare începută în secolul XiX. Găsim acest program 
al lui, definit pe scurt în „Vestitorul Creştin,” cu prilejul reînființării 
lui în 1909: 1. lucrul la înduhovnicirea vieții bisericeşti; 2. Reforma-
rea adâncă a aşezărilor bisericeşti (învechite şi împietrite); 3. Evan-
ghelizarea poporului prin noi metode; 4. urmărirea vieții cultural-
bisericeşti a Sârbilor din afara Regatului Serbiei. 

Grija pentru prefacerea duhovnicesc-morală a poporului şi dragos-
tea arzătoare de neam vor fi nu numai o preocupare de tinerețe, ci o 
preocupare principală a Vlădicii nicolae până la sfârşitul vieții sale.

Tânărul talentat nikola Velimirovici nu a trăit criza religioasă 
şi bisericească numai a poporului său. foarte devreme, a înțeles că 
e vorba de o criză a întregii ortodoxii. ştia că „anarhia” este ispita 
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nu numai a Sârbilor, ci a tuturor Slavilor, şi că, fără religie, viața 
socială este primejdioasă, iar omul devine fiară, „şi chiar cea mai 
flămândă fiară.”

Petrecând mai târziu în Elveția şi Anglia, s’a confruntat îndea-
proape cu toate bunele şi relele Creştinismului Apusean, ale gândi-
rii şi culturii Europene Apusene. A urmărit cu atenție criza roma-
no-catolicismului, despre care a şi scris, mai cu seamă despre se-
pararea bisericii de stat în franța, precum şi despre conflictul din-
tre ultamontanism şi modernism de la începutul acestui secol [al 
XX-lea]. Atenția lui a fost îndreptată mai cu seamă asupra persona-
lității puternice a Cardinalului newman, asupra motivelor trece-
rii sale de la anglicanism la romano-catolicism şi asupra concepți-
ei acestuia asupra Bisericii. o perioadă parcă, a ajuns să-i fie foarte 
apropiată ideea lui newman despre Creştinism ca un organism viu 
„care se dezvoltă,” chiar dacă ştia că această idee nu se potriveşte 
întotdeauna cu realitatea istorică. într’un moment de acceptare a 
unui fel de dezvoltare organică a Creştinismului, el merge mai de-
parte chiar decât newman, susținând credința în „renaşterea pro-
gresivă” a catolicismului, care l-ar duce într’o legătură mai strânsă 
cu celelalte părți, aşa cum singur le numeşte, ale Creştinismului, 
şi prin care „mai multă dragoste şi umanism s’ar aduce în lume.” 
Amăgit într’o vreme de această utopie contemporană a „dragostei 
şi umanismului,” el tăgăduiește învățătura lui newman că doar ro-
mano-catolicismul este trupul lui Hristos, suținănd că: „noi cre-
dem că toate bisericile Creştine sânt părți ale trupului lui Hristos.” 
însă de această concepție se va lepăda cu totul mai târziu. în arti-
colul „Chestiunea unirii bisericilor,” în acelaşi duh, dr. nikola Ve-
limirovici merge şi mai departe, susținând că problema purcederii 
Sfântului duh „şi de la fiul” şi chestiunea transubstanțierii nu sânt 
piedici absolute pentru unire; mult mai importantă decât aceasta 
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este chestiunea „atingerii inimii” şi „unirea inimilor” Creştinilor. 
Astfel, el susține că unirea în cele ce sânt esențiale între ortodocşi 
şi anglicani există – lipseşte doar „unirea inimilor.”

Această primă perioadă a maturizării şi cristalizării concepției 
lui despre om, Biserică, lume, societate, dumnezeu este plină de 
cercetări, câteodată de împotriviri şi de încântări revoluționare, de 
căutări pentru ceva mai adânc şi mai cuprinzător. în această vreme 
avea să scrie, tot în duhul căutărilor gândului său: „Creştinismul 
nu este un muzeu unde totul stă aşa cum a fost aşezat dintru înce-
put, ci un atelier în care nu încetează larma lucrului.”

Toată căutarea lui, precum şi fuga de ideile moarte şi de structu-
rile împietrite ale gândirii şi viețuirii, sânt de fapt căutarea şi fuga 
pentru credința vie în dumnezeul cel Viu, pentru rostul şi aşezarea 
adâncă şi lăuntrică a întregii ființe. de aceea, când se interesează de 
persoana episcopului anglican Wetcot, scriind despre el un întreg 
studiu, nu o va face din curiozitate ori de dragul ştiinței, ci ca să 
arate şi să împărtăşească credința acestuia în prezența lui dumne-
zeu în lume. din aceleaşi pricini, el are un Vis despre religia tutu-
ror Slavilor. Aceasta este pricina şi pentru care adânceşte, mai mult 
decât oricine înainte şi după el, personalitatea lui niegoş, Proro-
cul răstignit din lovcenaț, în „Religia lui niegoş.” identificându-se 
cu niegoş, el a fost primul care a simțit şi a zis că niegoş, care era 
rânduit de soartă să conducă o mână de oameni săraci, a făurit, din 
sufletul său, o scenă pe care a reprodus drama întregului Cosmos. 

Transmițând, prin mintea sa sclipitoare şi prin inima sa mult 
simțitoare, lumile cugetătoare ale Răsăritului şi Apusului, a des-
coperit şi a arătat că „persoanele cele mai reprezentative ale ten-
dințelor şi căutărilor duhovniceşti” ale epocii sale sânt nietzsche şi 
dostoievski. în supra-omul lui nietzsche şi în a-tot-omul lui dos-
toievski, el regăseşte chipurile iudeei şi Romei, păgânismului şi 
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Creştinismului, tiranului şi poporului, necredinței şi credinței, dez-
nădejdii şi nădejdii, al lui antihrist şi al lui Hristos. Aceasta este 
tema la care se va întoarce în nenumărate rânduri şi din felurite 
perspective, dar mereu adâncind şi ajungând, în cele din urmă, să 
o reducă la lupta biblică între bine şi rău, între dumnezeu şi sata-
na pentru inima şi soarta omului în veac şi în veşnicie. 

Mai este încă o temă mereu abordată de Vlădica nicolae, temă 
care s’a aflat în centrul atenției în vremea sa. Este vorba de legătu-
ra între credință şi cunoaştere, credință şi ştiință, theologie şi filo-
sofie. în legătură organică cu aceasta este şi problema legii naturale 
şi a celei morale. Această problemă a rezolvat-o, în cele din urmă, 
în folosul legii morale, ca supremă şi omniprezentă, chiar şi singu-
ra existentă (în lucrarea sa „nomologia”). o perioadă a susținut că 
prin credință se plineşte cunoaşterea, iar prin cunoaştere se sus-
ține credința, apoi, cu vremea, în el credința a ajuns una cu însăşi 
viața, ceva prin care se (şi) trăieşte, se (şi) respiră, se (şi) gândeşte, 
se (şi) simte. foarte devreme, avea să se confrunte cu relativitatea 
întregii cunoaşteri senzoriale şi raționale și cu singurătatea omu-
lui în lume. Ce adâncimi sau înălțimi amețitoare a cercetat Vlădi-
ca nicolae, atât în sine, cât şi în însuşi miezul existenței, descope-
rind nimicnicia, se vede cel mai bine din cuvintele sale, oarecum 
paradoxale, dar dureros de pline de adevăr, când zice că nu se teme 
de singurătatea fără oameni, ci de singurătatea cea mai groazni-
că – cea fără credință! Credința pe care o caută el nu poate dăinui 
ca încredințare, şi încă mai puțin ca teorie care se argumentează 
prin rațiune şi se dovedeşte în chip logic. descoperirea faptului că 
cea mai groaznică singurătate este singurătatea fără credință în-
seamnă plânsul amarnic al ființei pentru credința care mărturi-
seşte prezența Celuilalt. Aceasta este credința care dă încredințare 
şi naşte cunoaşterea cea din care, la rândul ei, se naşte dragostea şi 
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înțelepciunea. Este limpede că pentru nicolae a crede înseamnă, la 
urma urmelor, a cunoaşte cu adevărat, precum pentru el dragostea 
născută din această cunoaştere înseamnă însăşi existența, chipul 
tainic al existenței. Pentru că dumnezeu ne-a iubit, noi am fost zi-
diți, am intrat în existență; pentru că ne iubeşte – noi sântem, prin 
dragoste. dacă prin dragoste noi sântem şi existăm, înseamnă că şi 
noi naştem şi dăm viață altor ființe, după măsura dragostei noastre. 

despre Vlădica nicolae s’a spus că avea ochi ce cuprindeau vea-
curile. după mărturia sa despre înfricoşata vedenie din dachau, 
adică despre trăirea minunată a nimicniciei sale şi a slavei dumne-
zeieşti, Sophia Zernov avea să scrie: „Mă uitam în ochii omului care 
l-a văzut pe dumnezeu față către față!.” însuşi Vlădica nicolae avea 
să povestească cum un ofițer German l-a întrebat în dachau dacă 
crede în dumnezeu, iar el i-a răspuns că nu crede. după ce ofițe-
rul atheu s’a bucurat de această convingere „de om educat,” nico-
lae a adăugat: „Când eram copil credeam. Acum nu mai e nevoie 
să cred, căci ştiu că dumnezeu există. Prin cercare, credința mea a 
ajuns cunoaştere. Acum ştiu că dumnezeu există.”

Această ultimă trăire şi experiență vie a Vlădicăi nicolae, aceas-
tă trăire care a izvorât din întemnițările sale la liubostina, Voilovi-
ța şi dachau, a fost precedată de o a doua etapă de experiență şi cu-
noaştere, mult mai cuprinzătoare şi împlinită decât prima, despre 
care am pomenit pe scurt mai sus. Acea primă perioadă a ajuns la 
apogeu în „Rugăciuni la țărmul lacului” şi „Cuvinte despre A-tot-
omul,” precedate de „Predici la poalele Muntelui” şi „noi predici la 
poalele Muntelui.” deschis spre Apus, o vreme în căutarea cunoaş-
terii şi înțelepciunii pentru a desluşi legile Cosmosului, ale alcătu-
irii societății şi ale mersului istoriei, iar apoi în mărturisirea apos-
tolică, în chip prorocesc, în fața „Europei eretice” şi a popoarelor ei, 
a adevărului dintru început al Evangheliei şi al ortodoxiei, Sfântul 
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Vlădică nicolae, ca nimeni înainte de el sau după el, la noi, s’a des-
chis şi pentru vechea înțelepciune a indiei şi Răsăritului îndepărtat. 
nimeni nu a încercat cu atâta seriozitate – şi, de multe ori, chiar a re-
uşit – ca Vlădica nicolae, să depăşească prăpastia între gândirea Eu-
ropeană şi înțelepciunea indiană, respectiv între Preaînțelepciunea 
Creştină şi înțelepciunea Vedelor şi upanişadelor. Prin „Rugăciuni la 
țărmul lacului” şi „Cuvinte despre Atotomul,” și mai ales prin „Scri-
sorile indiene,” el s’a ridicat Mai presus de Răsărit şi de Apus, în tai-
na dumnezeu-omului evanghelic, Singurul iubitor de oameni, tai-
nă păstrată în toată frumusețea şi curăția Sa doar în Biserica orto-
doxă a Răsăritului. Vremea va arăta cu limpezime şi puternicul său 
cuvânt apostolic va întări că Vlădica nicolae nu a fost şi nu a vrut 
să fie doar un apostol al poporului său Sârb. în poporul Sârb şi prin 
poporul Sârb, Vlădica nicolae s’a învățat să fie apostol neamurilor 
Apusului şi Răsăritului, străduindu-se să se facă tuturor toate, ca să 
îi dobândească pe mulți pentru Hristos. Simțind responsabilitatea 
în fața lui dumnezeu pentru poporul său, a dezvoltat în sine un ne-
obişnuit de adânc sentiment şi o profundă responsabilitate pentru 
toate popoarele Pământului şi pentru toate făpturile lui dumnezeu.

Privit în întregimea operei, personalității şi nevoinței sale, Vlă-
dica nicolae nu se ştie ce este mai mult: predicator cu gură-de-aur 
sau poet dulce-glăsuitor; înțelept văzător al tainelor sau theolog vă-
zător de dumnezeu; tâlcuitor al Cuvântului lui dumnezeu insuflat 
de dumnezeu sau pătrunzător al dramei cosmo-istorice dumneze-
iesc-omeneşti; făcător de minuni plin de dragoste sau slujitor minu-
nat al tainelor; învățător, întocmai cu apostolii, al căii care duce la 
Viață sau jertfelnic iubitor de neam; fratele fiecărei zidiri sau atot-
milostiv A-tot-om... 

Chiar din capul locului, Vladica nicolae a început să pătrundă 
adânc şi tot mai adânc în urzelile şi întâmplările omeneşti, cosmice, 
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istorice şi dumnezeieşti. Parcă, în timp, a căpătat milioane de ochi, 
precum şi minunatul dar de a înțelege lucrurile şi întâmplările 
dinlăuntru, nu doar părelnic, ci din ce în ce mai mult pipăind şi 
chiar atingând adevărul lucrurilor, ființelor şi întâmplărilor. Cu 
vremea, a ajuns din ce în ce mai limpede pentru Taină şi din ce 
în ce mai primitor pentru „cea mai simplă şi strălucitoare înțelep-
ciune.” Aceasta se vede mai ales în a doua perioadă şi apoi în ulti-
ma perioadă a vieții şi a lucrării sale, lucru întărit de operele sale 
scrise după întoarcerea cu toată ființa sa la Predania Sfinților Cli-
ment şi naum ai ohridei, la gândirea poporului său după învățătu-
ra Sfântului Sávva şi la nevoința după tradiția Athonită. descope-
rind Sfântul Munte şi Sfinții Părinți, s’a închinat cu totul Predaniei 
vii a ortodoxiei, găsind că sfințenia este singura adevărată lumina-
re. întorcându-se astfel spre trăirea vie şi tradițională a poporului 
său, sufletul lui începe să glăsuiască cu noimele străvechi al cre-
dinței ortodoxe, iar buzele şi condeiul său cu limba curată şi sim-
plă a poporului. Asta întăresc „Proloagele de la ohrid,” de neînlo-
cuit şi, după unele caracteristici, unice în lume, „Scrisorile misio-
nare,” „divanul,” „ţara de nicăieri,” „Secerişul domnului,” „Kasi-
ana,” „Suta de capete de la liubostina” şi alte scrieri mai mici sau 
mai mari, predici şi însemnări. 

Precum am văzut, în tinerețea sa, Vlădica nicolae a început cu 
un fel de viziune ecumenist-umanistă a Bisericii, dar, adâncind şi 
răs-adâncind trăirea sa în Biserică, ca familie a lui Hristos, va ajun-
ge la deosebirea limpede a „bisericilor eretice” de Biserica ortodo-
xă, „singura în lume care a păstrat credința în Evanghelie ca unicul 
adevăr deplin [...] care nu se aseamănă chipului veacului acestuia.” 
El spune limpede că sânt theologi ortodocşi cărora le sânt pe plac 
cugetările theologilor eretici, dar aceşti theologi nu sânt purtători 
ai ştiinței şi conştiinței ortodoxe, ci mădulare bolnave ale trupului 
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Bisericii, /cf. Suta de capete de la liubostina/ care îi aşteaptă să se 
pocăiască. începând cu veacul al zecelea, Creştinii Apuseni au în-
ceput să se lepede de Biserică. de atunci, în Creştinismul Apusean 
începe acomodarea – modernismul lor. după el, deosebirea de că-
pătâi între Răsărit şi Apus constă în înțelegerea diferită a Evanghe-
liei lui Hristos – Apusul înțelege Evanghelia doar ca o simplă teo-
rie, dintre multe altele, iar Răsăritul ca nevoință şi trăire. /cf. Suta 
de capete de la liubostina/ 

în cuprinderea personalității şi operei Vlădicii nicolae trebuie 
scoase la iveală mai cu seamă două adevăruri, fără de care este de 
neînțeles tot ce a făcut sau a scris. Primul este încredințarea sa ne-
clintită că „puterea veşnică,” singura în stare să săvârşească lumi-
narea oamenilor şi „renaşterea morală a societății,” este Cuvântul 
lui dumnezeu, cuprins în Evanghelia cea veşnic puternică şi proas-
pătă; el lucrează „limpede ca un cristal, curat ca lumina zilei, pu-
ternic ca un fulger.” Toată predica lui hrisostomică este întemeia-
tă şi însuflețită de duhul evanghelic. un astfel de predicator, cu o 
aşa putere a cuvântului, prospețime, elocință şi simplitate nu am 
avut nici înainte, şi nici după el. El a fost şi a rămas Gură-de-Aur al 
Sârbilor, gură de aur de nedepăşit în veacul nostru atât de guraliv... 

dacă pentru el predica era mijloc şi metodă de mărturisire a ade-
vărurilor Evangheliei purtătoare de viață, atunci Persoana lui Hris-
tos a fost miezul întregii sale propovăduiri, al mărturiilor sale gră-
ite şi scrise, al cugetării sale la dumnezeu şi al întregii sale trăiri a 
vieții şi a lumii. El spune răspicat: „Aş urma lui Hristos chiar dacă 
toți ceilalți s’ar lepăda de El.” logosul veşnic al lui dumnezeu a 
descoperit oamenilor Adevărul prin şi în Persoana Sa, prin care s’a 
afirmat demnitatea persoanei omeneşti. Hristos este pentru el „sin-
gura noutate sub Soare.” Toate lumile văzute şi nevăzute sânt lucra-
rea belşugului dragostei dumnezeieşti. Pentru ele este responsabil 
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fiul care s’a dat pe sine pentru viața lumii. întemeind dragostea pe 
Sfânta Treime, pe taina întreită şi lăuntrică a ființei dumnezeieşti, 
el vede arătarea şi dăruirea dragostei acesteia în fiul lui dumnezeu 
cel unul născut. Vlădica nicolae e împotriva oricărui compromis 
al Creştinătății cu duhul acestei lumi, adică împotriva aşezării lui 
Hristos în slujba țelurilor mărunte ale oamenilor, în loc ca lumea să 
fie în slujba lui Hristos. Sfântul vlădică îl vedea mereu pe Hristos 
ca biruitor în istorie, ca pe Cel Care a umblat şi a intrat uşor, dar si-
gur în lume, dăruindu-i plinătatea vieții şi a adevărului.

Pe măsură ce se scurgea viața pământească a acestui pusnic de la 
ohrida şi întemnițat de la dachau, el se tot micşora pe sine, ca oare-
când ioan Botezătorul, iar Hristos creştea tot mai mult într-însul, până 
a ajuns să-i fie totul în toate. Privind mai adânc, tot ceea ce scrie Vlădi-
ca nicolae scrie despre Hristos, de la primul cuvânt până la „Singurul 
iubitor de oameni.” Văzând conflictul permanent din lume între cele 
două logici, cerească şi pământească, înțelegătoare şi neînțelegătoare, 
adică între logică şi anti-logică, cum singur le numeşte, Vlădica alege 
mereu logica cerească, adică pe Hristos, împotriva satanei.

Pentru Vlădica nicolae, totul în Biserică se întemeiază pe atin-
gere. Puterea atingerii cu Hristos este importantă pentru toate vre-
murile, din vremea apostolilor până la sfârşitul lumii şi al veacuri-
lor. Milioane de Creştini din lumea largă caută şi astăzi, spune el, 
vindecarea prin atingerea duhului lui Hristos cu sufletul lor sau a 
veşmintelor lui Hristos cu mâinile şi buzele lor. Revoluția lui e sin-
gura revoluție adevărată în lume. Vlădica vedea Cosmosul ca „veş-
mânt” al lui Hristos cel întrupat şi arătat. Mulțumită lui, lucrării 
şi prezenței Sale, această lume „a început prin minune, se ține prin 
minune şi se va sfârşi prin minune.”

Pentru că persoana lui Hristos este miezul tuturor dimensiuni-
lor – cosmice, antropologice, ecleziologice, istorico-eshatologice –, 
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nu e de mirare că Vlădica nicolae se întoarce mereu la subiectul 
învierii lui Hristos. nu numai teza lui doctorală, „Credința în în-
vierea lui Hristos ca dogmă fundamentală a Bisericii Apostolice,” 
ci şi întreaga sa gândire şi mărturie e pătrunsă de adevărul despre 
învierea lui Hristos, pe care se întemeiază nemurirea ființei ome-
neşti şi „reabilitarea” trupului omenesc. în cele din urmă, A-tot-
omul celei de-a doua perioade străluceşte în ultima trăire a lui ni-
colae, cu strălucirea de nestins a dumnezeu-omului Hristos. „o 
inimă are dumnezeu pentru toți copiii Săi, și de aceea îi numeşte 
pe toți la singular – fiul.”

Când veşnicia lui Hristos „a străfulgerat prin el,” nu numai că 
s’a micşorat, ca toți adevărații purtători de Hristos înainte de el, ci 
prin el „Cerul şi Pământul s’au rupt ca o trestie în mâinile lui.” în 
cartea despre iisus Hristos, în „Emanuil,” ce vorbeşte despre mi-
nunile lui dumnezeu, Cel Care este cu noi, în „Theodul,” în care îl 
priveşte pe Hristos prin perspectiva gândirii indiene (având ca țel 
evident, măcar în viitor, mărturisirea lui Hristos indiei politheis-
te, prin limbajul lor filosofic, ca un nou apostol al ei) – peste tot în-
țelepțitul de dumnezeu ucenic şi propovăduitor al lui Hristos, ni-
colae, noul luminător al Serbiei şi al întregii ortodoxii, înfățişează 
chipul minunat al lui Hristos.

Pentru el, toate lucrurile şi toată zidirea sânt cuvânt, sau simbol, 
sau semn al Cuvântului veşnic al lui dumnezeu, al logosului lui 
dumnezeu, al fiului cel unul-născut. Cuvântul adevărat repre-
zintă prinos de jertfă. în „Rugăciuni la țărmul lacului” şi „Cuvinte 
despre A-tot-omul,” dar şi în alte cărți, ne întâlnim cu viziunea fi-
rii ca jertfă, cu slujirea lui şi a oamenilor în general ca jertfire. To-
tul se întemeiază pe jertfă, mai întâi pe jertfa lui Hristos, ca arăta-
re a dragostei negrăite, care singură descoperă adevărul, iar apoi 
pe jertfa celor mai bune lucruri şi a celor mai buni dintre oameni, 
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jertfă ca ceilalți să poată trăi, jertfă pentru răscumpărarea multora. 
Prin dragostea sa jertfelnică, Hristos îi atinge şi îi îmbrățişează pe 
toți. iar cele mai însemnate chipuri prin care omul primeşte aceas-
tă atingere două sânt – împărtăşania şi rugăciunea lăuntrică. şi, în 
cele din urmă, euharistică este şi viziunea Bisericii ca familie, ca 
Maică mereu născătoare, mai ales ca adunare a dumnezeilor în ju-
rul Mielului lui dumnezeu. 

Ce este cel mai minunat şi mai de necuprins dintre toate este că 
cea mai adâncă trăire a prezenței, atingerii şi comuniunii cu dum-
nezeu, clipe pentru care şi-ar fi dat întreaga sa viață, Vlădica-cel-în-
tocmai-cu-Apostolii le-a avut în temniță, la dachau, în întunericul 
temniței (oare nu putem asemăna acest întuneric cu întunericul în 
care Moisi l-a văzut pe dumnezeu în Muntele Sinai?), „care celui 
întemnițat aduce libertate necunoscută zilei.” întunericul, adaugă 
vlădica, face să dispară zidurile temniței, zidurile dintre popoare 
şi țări, dintre trecut şi viitor, ascunzând chiar şi trupul de oameni 
și lăsând numai sufletul – „o, fericită noapte, o, binecuvântată li-
nişte! în întuneric sânt în cea mai mare tovărăşie, fără oameni, cu 
dumnezeu.” 

Această scurtă prezentare a vieții acestui văzător de taine şi vă-
zător de dumnezeu al vremii noastre, care şi cea mai întunecată 
temniță a prefăcut-o în cămară a ierusalimului Ceresc şi pregusta-
re a împărăției lui dumnezeu, o vom încheia cu cuvintele sale care 
încununează întreaga sa viață:

„Cea mai limpede lacrimă,
neîncetată cuminecare cu dumnezeu;
în liniştea inimii,
în înfrânarea minții,
în tăcerea sufletului,
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duce la curăția serafimică
A omului lăuntric.
din această curăție se pot vedea toate lucrurile
şi toată făptura în curăția ei dintru început,
Ca reflexie a curăției Ziditorului
Tuturor lucrurilor şi făpturilor.”

La Învierea Domnului
1996 – Ţetinie – Muntenegru 

Mitropolitul Amfilohie (Radovici)  
al Muntenegrului





suta de capete 
De la ioVanie 
despre mInunI
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01 Această lume a început prin minune, se ține prin minune şi 
se va sfârşi prin minune. Tot omul adânc cugetător, după ce 

se slobozeşte de tulburarea şi larma din jurul său şi începe să cu-
gete la tot ce este şi ce se întâmplă, negreşit ajunge la această în-
cheiere. însă mărturie de încredere şi neclintită despre aceasta ne 
dă dumnezeiasca Sfântă Scriptură, întărită şi împlinită de Sfânta 
Predanie. 

02 dumnezeiasca Sfântă Scriptură este cu adevărat îndreptar 
al dumnezeieştii rânduieli, zidiri şi călăuziri a acestei lumi. 

Aşadar, după mărturia Sfintei dumnezeieşti Scripturi, această lume 
este zidită prin Cuvântul lui dumnezeu, se ține prin duhul lui 
dumnezeu şi se va sfârşi cu Judecata lui dumnezeu. iar acestea trei 
înseamnă: minune, şi minune, şi minune.

03 şi oare nu e mare minune că această lume, aşa uriaşă şi îm-
povărătoare, din plumb, fier şi piatră, a fost zidită după po-

runca unei puteri cugetătoare, fără pic de greutate, adică de Cuvân-
tul lui dumnezeu? 

04 şi oare nu este mare minune că această lume bine închegată 
şi întemeiată nu se ține şi nu se mişcă prin nici o putere uri-

aşă a ei însăşi, ci prin duh – duhul cel nevăzut al lui dumnezeu?

05şi încă oare nu este mare minune că această lume, ce se miş-
că într’un ritm neschimbat de mii de ani, încât aşezarea sa 

pare a fi veşnică – de la zei, după învățătura buddhismului –, aşa-
dar că această lume, într’o clipă, când va zice dumnezeu, va arde 
în foc şi va lăsa loc pentru ceva cu totul nou – Ceruri noi şi Pământ 
nou? /2 Pt. 3:13/



38 S fâ n T u l  n i C o l A E  V E l i M i R o V i C i

06două mărturii ale Sfintei Scripturi sânt de osebită însemnă-
tate pentru învățătura despre minuni: prima, că dumnezeu 

a rânduit şi binecuvântat o aşezare statornică a lucrurilor în aceas-
tă lume, şi a doua, că dumnezeu, ca Ziditor şi Stăpân al acestei lumi 
este cu totul liber, cu nimic legat şi nimănui dator, încât El se miş-
că şi lucrează în lume, şi în afară şi mai presus de acea aşezare rân-
duită, însă mereu logic, cu un rost şi folositor pentru oameni. Căci 
scopul lumii este omul, iar scopul minunii este mântuirea omului. 

07 Să luăm drept pildă o grădină. Gospodarul îşi rânduieşte 
grădina după planul şi după placul său. Sădeşte legumele 

unde vrea. Taie poteci largi şi strâmte după voia sa. întreaga grădi-
nă o împrejmuieşte cu gard înalt, pe care nimeni dintre străini nu 
are voie a-l trece. Pune însemne pe lângă poteci cu înscrisuri: „nu 
călcați afară de potecă!,” sau „nu rupeți florile!,” sau „nu intrați 
peste pepeni!,” sau „nu călcați pe iarbă!” Toate acestea oprelişti sânt 
pentru străini, şi nu pentru gospodar.

08omul gospodar, chiar şi când e grădina cel mai bine îngri-
jită, îşi păstrează pentru sine deplina libertate să sară peste 

gard unde pofteşte şi să meargă pe lângă poteci şi căi, şi să culea-
gă câte flori vrea, şi să se plimbe prin iarbă după poftă. nici o opre-
lişte nu prețuieşte pentru el. El are deplină libertate în tot şi în toa-
te, căci el este ziditorul şi stăpânul a toate. Singur dumnezeu este 
ființă nemărginit liberă; şi pe acest adevăr se întemeiază toată logi-
ca minunilor. 

09Străinilor le este oprit a umbla peste tot locul unde umblă 
gospodarul şi a face tot ceea ce face gospodarul. Căci fap-

tele lor pot fi păgubitoare. Cu cât străinii sânt mai îndepărtați de 
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gospodar, cu atât umblarea lor prin grădină este mai îngrădită şi 
opreliştile sânt mai aspre. însă prietenilor şi apropiaților, gospoda-
rul le dă mai mare slobozenie şi le îngăduie să facă şi unele din lu-
crurile ce le face doar el şi să umble unde umblă doar el.

10oriunde vrea dumnezeu se schimbă aşezarea firească a lucru-
rilor. dumnezeu săvârşeşte minuni ori în om, ori în afara omu-

lui, dar întotdeauna pentru om. El, care a putut plăsmui şi plămădi din 
pământ pe om, şi prin duhul său a-i da viață, încă mai uşor a putut 
face ca bătrâna Sara, de 90 de ani, care era stearpă, să nască fiu. şi asta 
pentru că Avraam, bărbatul Sarei, nu era străin, ci slugă credincioasă a 
lui dumnezeu, prieten al Gospodarului acestei mari grădini cosmice. 
Aceeaşi minune a făcut dumnezeu şi cu stearpa Anna, maica Prorocu-
lui Samuil, şi cu bătrâna Elisaveta, maica marelui ioan Botezătorul. la 
dumnezeu nimic nu este cu neputință şi nici greu. la dumnezeu totul 
este uşor de săvârşit, așa cum îi este și gâtului a cânta.

11Moisi a săvârşit mari şi înfricoşate minuni atât în fața fara-
onului în Eghipet, cât şi în pustie. şi marea a despărțit-o, şi 

stânca a despicat-o ca să scoată apă, şi pâine a adus din Cer, şi oşti 
mai puternice a biruit, şi Pământul l-a deschis să-i înghită pe po-
trivnici, şi multe alte lucruri minunate a săvârşit, precum sânt scri-
se în Sfintele dumnezeieşti Scripturi. dacă se spune că omul Moisi 
a săvârşit aceste minuni, atunci ele ar putea fi puse la îndoială. dacă 
însă se spune că dumnezeu le-a săvârşit, atunci sânt în afara îndoie-
lilor. Căci numai la dumnezeu nimic nu este cu neputință. 

12dumnezeu îl numeşte pe Moisi robul său: „nu este aşà cre-
dincios în toată casa mea ca robul meu Moisì.” /num. 12:7/

Aşa este numit şi urmaşul lui Moisi, iisus navi. Asemenea lui Moisi, 
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şi acest iisus a săvârşit mari minuni, iar cea mai mare este oprirea 
soarelui. „şi a zis iisus să steà soarele spre Gavaon şi luna despre 
valea Aialonului. şi au stătut soarele şi luna.” /iis. nav. 10: 12-13/ 
Cine a oprit soarele? Cel care mai întâi l-a şi pus în mişcare. dom-
nul care veghează asupra aşezării grădinii sale. întocmai precum 
şoferul opreşte maşina pentru ca toți călătorii să se odihnească. Căci 
maşina este pentru om, nu omul pentru maşină. 

13Multe fapte ale Judecătorilor Evreilor au fost cu adevărat minu-
nate. Citeşte despre Gotoniil, devora, Ghedeon, ieftae, Samson 

şi Samuil. şi a fost domnul cu fiecare Judecător. şi fiecare din ei se te-
mea de domnul, precum sluga se teme de stăpânul său. dumnezeu îşi 
arăta puterea prin ei, ca prin robii săi, nu ca prin fii în noul legământ.

14Samuil înainte-vedea întâmplările ce vor veni, biruia oştile 
prin rugăciune şi aducea ploaia în vremurile cele mai sece-

toase. „şi s-a temut foarte poporul de domnul şi de Samuil.” /1 împ. 
12: 18/ Mai întâi s’a temut de fierar şi apoi de ciocan. Căci ciocanul 
nu lucrează fără fierar. 

15dumnezeu l-a ajutat pe david să-l ucidă pe Goliat cu praştia, 
ca din păstor să ajungă împărat, să întocmească Psaltirea, să-l 

înfățişeze limpede pe Mesia ce va veni. Soarta sa neobişnuită şi toa-
te marile sale fapte, şi vedeniile, şi prorociile sânt socotite în rândul 
minunilor. Căci domnul oştilor a fost cu el. şi totuşi dumnezeu nu-l 
numeşte fiu, ci rob al Său: robul meu david. 

16după rugăciunea împăratului Ezechia şi a Prorocului  isaia, 
dumnezeu a izbăvit ierusalimul de oştile Asiriene. împă-

ratul Asiriei, Senahirim, a înconjurat ierusalimul cu oaste mare şi 
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a început să batjocoreasă şi să ponegrească pe dumnezeul cel Ce-
resc. Atunci Ezechia şi isaia s’au rugat din inimă către dumnezeu. 
şi dumnezeu l-a trimis pe îngerul său, care în timpul nopții a ucis 
o sută optzeci şi cinci de mii de Asirieni. Senahirim a fugit în nine-
vi, cetatea sa. dar şi acolo l-a ajuns sabia domnului. fiii lui l-au ucis 
în templu, în fața idolilor. Aşa dumnezeu a izbăvit în chip minunat 
ierusalimul. Rugăciunea a fost a împăratului, dar minunea a fost a 
lui dumnezeu. /4 împ. 19/

17Prorocul isaia, la rândul lui, a făcut o minune cu soarele, pre-
cum isus navi. Acela a oprit mişcarea soarelui, iar isaia a în-

tors soarele înapoi cu zece linii. Cum a putut oare isaia face asta? „şi 
a strigat isaia Prorocul către domnul şi s’a întors umbra de la semn 
înapoi zece trepte.” /4 împ. 20:11/ Aşadar, de la Proroc rugăciunea şi 
de la dumnezeu minunea. 

18întrebare: de ce nu a săvârşit domnul minunea prin altcine-
va, ci tocmai prin isaia? Pentru că isaia era robul ales şi cre-

dincios al lui dumnezeu. „Robul Meu isaia,” /is. 20:3/ îl numeşte 
gura Preaînaltului. de aceea i-a dat mai multă slobozenie în țarina 
Sa, decât unui străin sau unui năimit. i-a arătat Cerurile deschise, 
i-a dat putere să prorocească naşterea fiului lui dumnezeu, Ema-
nuil, din fecioară, şi să săvârşească alte fapte neobişnuite. însă toate 
acestea sânt de la stăpân, prin sluga sa credincioasă.

19Cu adevărat mare şi înfricoşat a fost Sfântul Proroc ilie în să-
vârşirea minunilor. Trei ani şi şase luni a închis Cerurile şi 

nu a plouat. deasupra cui a închis Cerurile? deasupra unui popor 
căzut de la dumnezeu. A ars cu foc pe cei care au vrut să-l prindă. 
Pe cine a ars? Slugile necredincioase ale împăratului necredincios. 
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A tăiat cu sabia sute de preoți ce jertfeau idolilor. Pe cine a tăiat? Pe 
cei ce se tăiaseră de la dumnezeul cel adevărat, slugile diavolului, 
într’un cuvânt morți-vii.

20Prorocul Elisei a curățit de lepră, oarecând, un om şi l-a lovit 
pe altul tot cu lepră. Pe un rege străin l-a lecuit, iar robului 

său i-a trimis boală. dar cel dintâi a venit de departe cu credință şi 
rugăciune sincere, iar cel de-al doilea s’a arătat iubitor de arginți şi 
înşelător. şi amândouă minunile au fost după dreptate.

21S’a întâmplat şi ca dumnezeu să facă minuni fără mijloci-
rea omului. Bunăoară, pe femeia lui lot a prefăcut-o în sta-

nă căci a călcat porunca lui dumnezeu şi s’a întors, curioasă, să 
vadă Sodoma în flăcări; pe sora lui Moisi a lovit-o cu lepră deoare-
ce s’a ridicat împotriva lui Moisi; pe împăratul ozia tot aşa l-a lo-
vit cu lepră pentru că singur a luat cădelnița şi a început a cădel-
nița ca un preot; pe dreptul iacov l-a izbăvit de lavan arătându-i-
se în vis şi mustrându-l. fiece minune a lui dumnezeu îi îndeam-
nă pe oameni la dreptatea dumnezeiască şi la Calea cea dreaptă 
a mântuirii. întotdeauna cu rost, niciodată fără rost, nici fachiric, 
nici magic.

22dumnezeu, prin minuni, nu pedepseşte sau izbăveşte doar 
persoane, ci noroade întregi, cetăți şi țări. din pricina cârti-

rilor împotriva lui dumnezeu, întreg poporul Evreiesc, ce prin mi-
nune dumnezeiască a fost izbăvit şi scos din Eghipet, a pierit vreme 
de 40 de ani în pustie. Au pierit de pe fața Pământului fenicienii, iar 
cetățile lor, Tir şi Sidon, s’au nimicit. Tot aşa Sodoma şi Gomora. Tot 
aşa Capernaumul şi Betsaida. Tot aşa şi legendara Atlantida şi le-
muria, care s’au pierdut fără urmă în mare. 
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23lui dumnezeu îi este uşor şi a izbăvi, şi a pedepsi. dar este 
mai grabnic a izbăvi decât să pedepsească. iar când pedep-

seşte, nu face asta doar pentru a pedepsi, ci pentru luare-aminte 
şi izbăvire. Când împăratul Etiopiei, cu un milion de ostaşi şi trei 
sute de care de luptă, a lovit iudeea, aşa a strigat împăratul iudei-
lor, Asa, către domnul: doamne, nu este cu neputință ție a mântuì 
cu mulți sau cu puțini; întăreşte-ne pre noi. doamne dumnezeul 
nostru, că spre Tine nădăjduim şi întru numele tău am venit asu-
pra mulțimei aceştiia mari; doamne Tu eşti dumnezeul nostru, să 
nu se întărească omul asupra Ta.” /2 Paral. 14:11/ şi i-a lovit dom-
nul pe Etiopieni şi nici unul nu a rămas viu. Puterea nu este în 
număr, ci în domnul. şi cel singur cu domnul, întotdeauna este 
puternic. 

24împotriva vrăjmaşului mai puternic s’a rugat dreptul îm-
părat iosafat astfel: „doamne dumnezeul nostru, au nu vei 

judecà pre dânşii? Că nu putem noi stà împrotiva acestei mulțime 
multă, care a venit asupra noastră. şi nu ştim ce vom face lor, ci nu-
mai către tine sânt ochii noştri. şi tot iuda stà înaintea domnului, 
şi pruncii lor şi femeile lor. şi preste oziil al lui Zaharia, al lui Va-
neu, al lui Eleiil, al lui Mattania levitul cel din fii lui Asaf preste el 
s’a făcut duhul domnului întru adunare. şi a zis: ascultați tot iuda şi 
cei ce lăcuiți în ierusalim şi împăratul iosafat, acestea zice domnul 
vouă înşivă: să nu vă speriați, nici să vă temeți de fața acestei gloa-
te multă, că nu este al vostru răsboiul, ci al lui dumnezeu.” /2 Paral. 
20:12-16/ şi în loc de luptă, oastea lui iosafat a început a cânta cântări 
spre slava lui dumnezeu. şi s’au mirat vrăjmaşii, şi s’au tăiat între 
ei aşa că nici unul nu a rămas în viață. în război, dumnezeu nu nu-
mai că îi ajută pe cei care cred sincer lui şi îl proslăvesc cu rugăciu-
ne smerită, ci el însuşi luptă în chip neaşteptat. 
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