
            

 

               

                              НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ 



                                                             

 

                                                    

                 

           Ко ме то гледа 

нетремице кроза све 

звезде на небу и све            

+   ствари на земљи?                

+                                                                                (Беседа на Гори) 
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По широком друму јури 

зло, и од сваког новог 
мегдана добија снаге и 
мала, и умножава своју 
свиту. 

-------------------------------------- 

Мудар се склања с друма, 
и оставља зло да јури. 

---------------------------------------- 

Онај ко је учио људе: око 

за око,  учио их је  како ће 
сви остати слепи. 

 



 

                       Николај Велимировић 

        Свети Јован Шангајски назвао је једном 

приликом владику Николаја Златоустим наших 

дана; Јустин Ћелијски назива га највећим Србином 

после Светог Саве, а Александар Шмеман 

најплеменитијим владиком XX века. Његово дело   

оставило је  неизбрисив траг на свесловенском 

простору, на његове савременике, али и на будућа 

поколења верујућих и неверујућих. 

 

          Овоземаљску славу владика Николај је 

стекао као теолог, архијереј, молитвеник и 

подвижник, као родољуб и мученик, али пре свега, 

као беседник и проповедник. Највећи део његовог 

светоотачког богословског промишљања исказан 

је управо у облику омилије, проповеди или беседе.  

Беседе под гором, Нове беседе под гором, зборник 

беседа Изнад греха и смрти, Омилије, Молитве на 

језеру и бројне проповеди, само су део обимног 

Велимировићевог дела. 

 

http://www.zaduzbine-nemanjica.rs/Zica/Vladika-Nikolaj.htm


 

                                 Јован Скерлић  о Николају Велимировићу 

... У осврту на Велимировићеву књигу Религија Његошева, 

Јован Скерлић је записао:                      

 "Велимировић је рођени ретор (...) Има код њега сувише 

књижевних флоскула и беседничких фигура, нечега што 

подсећа на свету речитост из периода рококо, толико да се 

ми гушимо у том мирису цвећа и тамјана и најзад 

зажелимо хришћанске простоте и скрушености (...) Сам 

тон је стално подигнут, и сва та речитост је стално напета 

и трајна, у високој ноти иде кроз целу књигу" (...)  "српска 

црква није имала литерарнијег писца и неортодокснијег 

теолога." С једне стране, владика је био восокообразовани 

богослов, а с друге стране, он је човек из народа који је 

познавао све вредности патријархалне културе српског 

сељака. Те две нити непрестано се укрштају у његовом 

промишљању. О том народном елементу најречитије нам 

говоре његове молитве које на више планова 

кореспондирају са народном неканонизованом молитвом, 

а ту је и често позивање на народну јуначку песму и њен 

етички кодекс. У његовом делу, дакле, прожимају се са 

лакоћом високи библијски стил (и мисао) и народна 

прагматистичка и рационалистичка филозофија. Због тога 

га Скерлић сврстава у неортодоксне теологе. Тој оцени 

вероватно доприноси и Велимировићево често посезање за 

доказима из егзактних наука. Његово дело попримало је и 

одлике модерног есеја, а на моменте и песме у прози ... 

 



 

 

 

 

  

   

 

...сија звездана 

прашина над 

главом мојом... 

-------------------- 

Зелени се кипарис 

и лети и зими.            

-------------------- 

Мирише босиљак 

и лети и зими. 
 

 

                     



 

                     Николај Велимировић 

 

                                       
                         (4. јануар 1881 – 18. март 1956)  

                         Николај  Велимировић+++++++++++ 



    

СРПСКИ ЕПИСКОП, ТЕОЛОГ, КЊИЖЕВНИК, БЕСЕДНИК, 

ВЛАДИКА ОХРИДСКИ И ЖИЧКИ, ДВОСТРУКИ ДОКТОР 

НАУКА, ЈЕДНА ОД НАЈУМНИЈИХ ГЛАВА СРПСКЕ ЦРКВЕ 

УОПШТЕ. ГОДИНЕ 1991. ПРОГЛАШЕН ЗА СВЕТИТЕЉА. 

                  

                



                   ПОРУКЕ ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 

 

             ВЕРА                                               

НАМ ТРЕБА ДА БИСМО СЕ 

МОГЛИ НАДАТИ,                                               

+          НАДА                                                   

ДА БИСМО МОГЛИ ЖИВЕТИ, А 

+          ЉУБАВ                                                   

ДА БИСМО МОГЛИ КАО 

КУЛТУРАН НАРОД ЖИВЕТИ 

         Давање је израз онога што смо.                                              

 

       ВРЛИНА ЈЕ КАО ЖЕЂ –                     

КАД ЧОВЕК ПОЧНЕ ДА ЈЕ ПИЈЕ,               

СВЕ ВИШЕ ЖЕДНИ И СВЕ ВИШЕ 

ЖЕЛИ ДА ЈЕ ПИЈЕ.                           

ОНАЈ КО ПОЧНЕ ВЕЖБАТИ 

ВРЛИНУ МИЛОСРЂА, НЕ ЗНА 

МЕРУ У ТОМЕ НИТИ ПРИЗНАЈЕ 

ИКАКВУ МЕРУ. 

 



 

ШТО ВЕЋЕ БОГАТСТВО 

САБИРАТЕ,  

ТО СТЕ ЖАЛОСНИЈИ,  

 

ШТО ВИШЕ ЗНАЊА 

СТИЧЕТЕ,  

ТО СТЕ МАЊЕ РАДОСНИ. 

 

СВЕ СУ ПРИЧЕ НА 

ПОВРШИНИ, А СМИСАО 

ЊИХОВ У ДУБИНИ. 

 



 

 

ОД ПАМТИВЕКА                        

ВУЦИ КОЉУ ЈАГАЊЦЕ,                           

А НИКАД  

НИЈЕДНО ЈАГЊЕ  

НИЈЕ ЗАКЛАЛО ВУКА,                                                    

ПА ИПАК ЈЕ  

У СВЕТУ   

ВИШЕ ЈАГАЊАЦА НЕГО 

ВУКОВА. 

 

 

 



 

 

Дужност је родитеља да  

не сматрају  децу своју за 

искључиву својину своју, 

но да их васпитавају мало 

за себе, а доста за 

друштво. 

Мајка природа научила је 

довољно свако дете 

себичности, а мајка  

детиња нема томе шта да 

дода, но има да одузме. 

 

 



 

 

Владика Николај Велимировић:  Молитва 

  Мученици велике љубави, молите се Богу за нас. 

Ви што познадосте љубав јачу од смрти, молите се Љубави за нас. 

Што се срећно извукосте у овом животу из мреже пролазне љубави, која је као 

мало боје на стени, што киша спира. 

Што проповедасте да је љубав тајанственија од тела и вечнија од звезда на 

небу. 

Што кроз љубав разумедосте и дрво и камен, и звера у гори и рибу у води. Јер 

љубав ломи печате свију тајни, и све ствари се показују наге љубавнику своме. 

Што љубављу испунисте све пророке, задовољисте све религије, и покристе све 

законе. 

Највећи освајачи, ко је јачи од вас? 

Највећи мудраци, ко је мудрији од вас? 

Најређи драгуљи, ко је малобројнији од вас? 

Богови, што видесте себе у Богу и Бога у себи. 

Што имате већу част од ангела, јер ангели посташе ангелима без муке и 

мучеништва. 

Вама се молимо и поклонимо, молите се Богу за нас. 

Да се и ми очистимо од призрачне љубави, која се завршује мржњом. 

Да и ми крунишемо нашу веру и наду круном, у којој сунца представљају малу 

вредност. 

Да и ми погледамо, и познамо, и зарадујемо се радошћу, којом се само ангели 

могу радовати. 

Да и наш живот постане тросунчано сијање, слично ономе, од кога долази све 

сијање непомешано с тамом. 

Да и ми сагледамо у себи вечиту девојку и превечног сина девојачког, и духа 

голубињег. 

Мученици велике љубави, само је страдање ваше мање од љубави ваше. 

Свака љубав земаљска доноси страдање, веће од те љубави. А ви сте заљубили 

оно што је дуже од времена и шире од простора. 

Чујући за ваша страдања ваша смртна браћа држе их за невероватна и 

неподношљива. Само зато, што се они, истина, могу пренети у ваша страдања 

но не и у љубав вашу, у смисао ваших страдања. О кад би се могли пренети и у 

љубав вашу! Сва ваша страдања била би за њих играчка као што су била и за 

вас. Као што је хладна киша и дување ветра у ноћи играчка за мајку што хита 

детету своме на дому. 

Ономе, ко има циљ већи од света, свет не може ништа. 

Онога ко хита дому ширем од простора, простор не може задржати. 



Онога ко има љубав скупљу од времених творевина, време не може ни 

спречити ни прегазити. 

Кроз све кршине и олујине Љубав води своје љубимце и вуче их себи. 

 

 

Свети Владика Николај Велимировић 

 

Беседе под Гором 

Беседа 

О ОМЛАДИНСКОМ ПЕСИМИЗМУ 

 

 

Конференција држана пред школском омладином. 

 

''Ради и не очајавај!   

Рад је мисија човекова на земљи. 

У основу узето, сваки прави посао је религија. Дивљења је 

    достојна изрека старих монаха: laborate et orare.  

Храброст, коју ми желимо и ценимо, није храброст пристојно 

    умрети но мушки живети.  

He треба човек да се тужи на своје време; то не помаже ни- 

    шта. 

Време је зло? Ну, ти си ту да га учиниш бољим.'' 

    Карлејл. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

''Нада нема право ни у кога до у Бога и у своје руке.'' 

    Горски вијенац. 

 

 

 



 

            Конференција држана пред школском омладином 

Ја сам потпуно свестан незнатне части, у 

којој ви, млада господо, држите овај чин, у 

коме се ја налазим. Но што се тога тиче 

молим вас једно: не допустите никад, да вас 

збуни или фрапира положај или звање или 

униформа једног човека. Знајте, да је наш 

друштвени положај зависан више од 

друштва, у коме смо, но од нас самих. Зато 

не варајте се и не цените никад човека по 

његовом друштвеном положају. He цените 

човека по ономе што је независно од њега 

на њему, но цените га по ономе што је на 

њему, само од њега лично зависно.                      

Оно што је од нас лично зависно, то је 

карактер наших осећаја, карактер наших 

мисли, и карактер наше воље, - једном речју: 

карактер наше душе. Од тога смо ми 

господари. 

 



 

Свака љубав земаљска доноси 

страдање,  веће од те љубави. 

Неће вас официрски мундир 

учинити                  +                                                

храбрим,                                                                   

ни свештеничка мантија                                   

+                                         

милосрдним,                                                         

ни судијска тога                                                            

+                                           

праведним,                                                        

ни министарска фотеља                                          

+                                              

моћним,                                                                

ако душа ваша није испуњена                

храброшћу и милосрђем и правдом 

и моћи. 



 

Једно чобанче у селу Тршићу чувало је овце, и идући 

за овцама једва срицало слова некакве старе књиге. 

Оно је сматрало за највећу срећу, да само зна читати 

и писати. To чобанче постигло је више него што је 

икад могло пожелети. Оно је без школе постало тако 

славно, да је добило докторат философије honoris 

causa. Оно је скупило већи део умнога блага нашега 

народа и показало га и нама и Европи. И то чобанче 

је прво створило науку о нашем језику. Вук Караџић 

није имао времена да буде песимист. 

 

Величина се, млади моји прија-

тељи, не извлачи на лутрији, она 

се осваја неуморним радом. 

He будите песимисти нарочито у погледу ваше 

личности, јер ни сами још не можете предвидети, у 

чему ћете се показати велики. Радите, јер ако радите 

не можете бити песимисти. Или рад или песимизам. 

 



 

Неколико сељака орали су у Шумадији пре сто година. 

Они су имала само право да ору и ћуте; и они су 

орали и ћутали. И вера је загревала њихове груди, и 

песимизам се није дотицао душе њихове. Никад нису 

мислили ти сељаци оставити своје рало и одати се 

другом послу. Орање и ћутање било је занимање 

њихово, орање и ћутање било је занимање и њихових 

предака кроз читава четири столећа. Но ви знате, шта 

се десило?  

Једнога дана ти сељаци оставе своја рала и припашу 

сабље и престану да ћуте. И од сељака постану хероји, 

који су победили ону силу, од које је била побеђена 

Византија, и остану још политичари, и реформатори, 

и кнежеви. И ни у једном свом животном занимању 

ови људи нису се показивали песимисти.  

Наша српска прошлост не зна за песимизам. Наше 

најцрње време у историји инспирисало је једну светлу 

херојску поезију. Чак и наши слепци били су 

оптимисти. Ко би од вас предузео, да напише једну 

студију о нашим слепцима - гусларима у прошлости? 

 

Мр Љиљана Павловић Дабић, професор 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          Изглед паноа 

 


