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ВЛАДИКА НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ 
СРПСКИ НАРОД КАО ТЕОДУЛ 

 

 

 

II 

 
19. Каква је разлика између теократије и теодулије? Као између наметнутог господара и драговољног 
слуге. Теократија може бити двојака: клерикална (=свештеничка) и световњачка. Клерикална теократија 
једино је и позната и страшно омрзнута у Европи, а световњачка теократија позната је у муслиманском 
свету, у коме је калиф или шеиф или шах носилац Божанске власти. (Као нешто пролазно ми не 
спомињемо овде световњачку теократију у Женеви, коју је Калвин засновао, но која је с њим и ишчезла. 
Теократија монашка већега стила постојала је од древних времена, постоји и сада у Тибету). 
  
20. Теодулија је главна карактеристика свих србских владара лозе Немањића. „Раб Христа Бога“; тако су 
себе сви називали и потписивали, почев од Стевана Првовенчаног до цара Уроша. И не само Немањићи, 
него и владари кнежеви, деспоти војводе и господари других лоза и фамилија тако су себе, попут 
Немањића, називали и потписивали, као кнез Лазар, деспот Угљеша, деспот Стеван Високи, деспот Ђурађ 
Бранковић, султанија Мара, мајка Ангелина и други многобројни. Сви раби Христа и Бога, сви теодули, 
слуге Божије. Тако их је све Сава упутио, Немања свима пример дао, а Дух Божји на том путу укрепио. 
  
21. О ко да се стиди назвати се слугом 
И служити Богу с радошћу, не с тугом? 
Кад се и Син Божји из Очевог крила, 
Господар свих твари и Небеских сила, 
Спустио на земљу да људима служи 
И да пример службе драговољне пружи. 
Прерушен у тело и у сиромаха, 
Слуга без одмора, Слуга без предаха, 
Он и ноге пере рибарима знојне, 
Нахрани, исцели, поучи безбројне. 
Цар царева тако, а грешници како? 
Да до власти дођу, и то брзо, лако, 
Да се хвале влашћу, да се надимају 
И да ближњим својим за врат ногом стају. 
То је њихов програм, то њихова сврха, 
И живот им је цео за сујетом трка. 
О Исусе славни, службом прослављени, 
Све људе на службу чудесно покрени. 
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Ко год теби служи, не хвата га рђа, 
Пун је Твоје силе, пун је милосрђа. 
За цара и краља и сваког смртнога 
Највеће је звање – раби Христа Бога. 
  
22. Свети Сава је тако установио и утврдио да архиепископ србски буде први слуга Христов у чину 
духовном, а краљ србски први слуга Христов у чину грађанском. А кад је архиепископ слуга Христов, то су 
слуге Христове и сви свештеници, и кад је краљ слуга Христов, онда су слуге Христове и сви чиновници, 
војни и грађански. Цела јерархија духовна треба да служи Христу, и цела јерархија војна и цивилна треба 
такође да служи Христу. Дакле, не само Црква има да стоји у служби Христу, него и држава, и то држава 
ни мало мање него Црква, и краљ ни мало мање него архиепископ. Теодулија је пут и сврха Цркве и 
државе подједнако. 
  
23. Сава је то сасвим јасно изразио у Жичи приликом крунисања свога брата Стевана за краља Србског. У 
својим беседама тада је он јасно истицао у лице краљу, великашима и народима две необориве 
стварности; прво, да је вера једини благословени темељ живота личног и живота друштвеног и уређења 
државног; и друго, да и краљ и сви великаши и сав народ као и свештенство морају служити вери, 
односно Оснивачу вере, Господу Исусу Христу, Сину Божјем Јединородном, како би и ми сви могли бити 
названи синовима Божјим и ући у Царство Небесно. (Реч је, наравно, само о вери православној, о вери 
чистој и правој, апостолској и отачкој, без примесе јеретичког мудровања и клерикалног политизирања.) 
  
24. Зашто мудри Сава није тада говорио како треба уредити лични дом, и краљевски двор, и организовати 
државу, и спремити војску, и распоредити послове и дужности? Зашто не то, него само о вери, па о вери? 
Зато што је вера истина, а истина је светлост, а без светлости нити се види пут ни мета, нити се распознаје 
брат од небрата, нити се зна докле се дошло и куда се иде, нити зашто се живи, зашто се мре и коме се 
служи, нити ко ће и чиме ће нам се платити наша служба. Истина је прво, главно и основно, све друго само 
собом долази. А истина – то је Христово Евангелије, то је вера у Христа. По речи самога Христа: „Ја сам 
светлост свету; ко иде за Мном, неће ходати по тами.“ Од тада, па занавек, Србин је остао истинољубив 
и Христољубив, што је једно и исто. Који народ у свету тако нескривено и нелицемерно говори истину и 
воли истину? Од тада, па занавек, србски владари названи су Христољубивим, што ће рећи 
истинољубивим. Деца и слуге истине. 
  
25. Сави Немањином, подвижнику и монаху светогорском, било је највише стало до тога да отвори очи 
своме народу, те да види стварност онога света, духовнога и бесмртнога, према коме се мора 
оријентисати и уређивати у свима работама овај свет телесни, пролазни и смртни. Онај свет, то је Царство 
Небесно, коме се он привезао у својој седамнаестој години, и за које се он још толико година трудио да га 
упозна до савршене несумњивости и повесности. Томе Царству Небесном он је после као црквени 
старешина и жарки родољуб хтео приволети и привести цео свој народ. Јер то је основно и главно, а све 
друго се као узгредица и споредица додаје онима који признају Царство Небесно и њему се приволе. На 
двеста година пре кнеза Лазара у Крушевцу, Сава и Немања, младост србска и старост србска, приволели 
су се Царству Небесном. То је судбоносна прекретница у животу сваког хришћанина и сваког 
хришћанског народа, наиме: хоће ли се приволети Царству Небесноме или царству земаљскоме. То је 
судбоносно било у време Немање и Саве за србски народ и сву његову доцнију историју до данас. 
  
26. Веран слуга, веран је домаћин. Ко је веран у маломе, веран је и у великоме, и биће похваљен од 
господара свога. То је истина евангелска. Свети Сава је био веран слуга у Светој Гори, па веран – и 
домаћин у Хилендару. Био веран слуга Господњи Србији, па и веран домаћин у србскоме роду, најбољи 
Србин слуга и домаћин што га је забележила србска историја. За вредног а бездетног домаћина кажу 
Срби: труди се и зноји као да има десет синова. Сава монах трудио се и знојио се око милиона Срба као 
да су све његова рођена деца, као његови синови и кћери. Није било посла ни духовног ни практичног, 
ни посебног ни народног, ни црквеног ни државног, који се њега не би тицао и у који он не би улазио као 
помоћник и саветник. Најтрудољубивији слуга Христов и народни, Сава је био најбрижнији домаћин у 
србскоме роду. Веран следбеник и подражатељ Господа свога Исуса. 
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27. Савршени домаћин као савршен слуга, то је пример и завет Светога Саве србскоме народу. О 
некаквоме господству код њега нема ни спомена. И на речи и на делу, од почетка до краја, он је био слуга 
са домаћинским духом. Знао је он да је људски век кратак и да је дат не ради господарења, него ради 
служења. Безбројне народне приче и легенде о Светоме Сави, који свуд стиже да свакоме човеку помогне 
нису неистините. Оне сликају прави карактер овог духовног родитеља србског народа као највећег слугу – 
домаћина у историји србској. 
  
28. По својој служби Богу и народу, по своме домаћинском духу, Сава је био Србин најближи Христу 
Господу. Слуга домаћин и домаћин слуга – истински Теодул. Теодулија је био цео његов земни век, 
Теодулија – најјаснији пример и најречитији аманет његов своме народу. Тај пример и аманет његов 
оставио је он свему србскоме народу и народним старешинама од првих до последњих. И није узалуд. 
Савин пример и аманет био је као здраво семе бачено на плодну земљу, те је кроз све векове до данас 
доносио богату жетву Богу за Царство Небесно. А његов пример и аманет може се изрећи једном речју – 
Теодулија или служба Богу. 
  
...наставља се... 
 

 


