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ВЛАДИКА НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ 
СРПСКИ НАРОД КАО ТЕОДУЛ 

 

 

 

III 

 
29. Србска историја не зна за борбу између Цркве и државе. Такве борбе нема, него крвави ратови 
испунили су историју западних народа. Чиме се да објаснити оно прво а чиме ово друго? Ово прво 
Теодулијом, а ово друго Теократијом. Узмимо за пример два мирна вола, како, упрегнути у исти јарам, 
вуку иста кола и служе истом домаћину. То је Теодулија. Онда узмимо два вола разбешњена један на 
другог, тако да се час левак извуче из јарма и боде свога друга дешњака терајући га да он сам вуче кола, 
час опет дешњак то чини са својим другом леваком. То је Теократија: рат Цркве против државе и рат 
државе против Цркве, рат папе против краљева и рат краљева против папе. Ниједан во није хтео да, 
ујармљен, служи Домаћину, сваки је од њих хтео да игра улогу Домаћина, и да тера свога друга у јарму. 
Зато су Домаћинова кола остала укочена а њива необделна и најзад сва зарасла у коров. Тако је на западу. 
  
30. Савина је мисао била да треба оба вола упрегнути у јарам, да подједнако служе Домаћину. И Цркву и 
државу. То је била библиска мисао – управо заповест Божја и у Старом и у Новом Завету. Псалмист 
разматра сву земљу и све што је на земљи, па, задивљен, говори Богу: „Све служи Теби“ (Псалам 119, 91). 
Шта је човек, да он једини чини изузетак? Зар лептири и птице, и ветрови и громови, да служе 
Створитељу Домаћину своме, а човек да не служи? То мора да је дошло до неког помрачења ума и од 
неке злокобне погрешке у срцу. Официри у двору кнежевском с поносом говоре: „Ми смо на служби код 
кнеза.“ А шта је један смртни кнез према бесмртном и свесилном Цару Неба и земље, и то још Творцу и 
Оцу своме? Заиста, само сумашедши и од Сатане дириговани људи могу сматрати за част да служе 
једноме кнезу, а за стид и понижење да служе Господу Богу. Колико сутра они ће лежати мртви, гроб до 
гроба, са својим кнезом и у трулежи распадати се, а Бог ће вечно живети и царовати. Али њихова 
кратковидост да ово виде већа је од кратковидости инсеката, заиста поражавајућа. 
  
31. Они представљају успех злобног Сатане. Они представљају и пораз Божји, пораз Онога што их је 
створио. Ај, каква очајна коб за једнога човека: представљати успех ђавола, а пораз Бога! Зато их творац 
њихов без милости, а по правди, сатире и уништава. Као кад би један отац одгајио синове, а они се 
одметнули у хајдуке, па са својим харамбашом (читај овде: Сатаном) нападали мучки на дом оца свога и 
на његову мирну чељад. Ко не служи Богу, тај неизбежно служи ђаволу, супостату Божјем. Зар је дакле 
стид служити Богу? Заиста јесте стид, али само за оне који пропадају, али не за оне који се спасавају. 
  
32. У Старом Завету говори се о народу израиљском, од Бога изабраном да Богу служи, једини између 
свих народа који су ђаволима и ђаволским идолима служили. Јер једна служба људима не гине: или 
служити Богу или ђаволу. Само што Бог службу Себи назива службом, а лажљиви ђаво назива службу 
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себи господством и уживањем. И тај изабрани народ израиљски храмао је на обе ноге кроз хиљаду 
година, служећи час Богу час ђаволу. Сви праоци, оци, праведници и пророци позивали су народ на 
службу јединоме Богу, али су често преовлађивали ђаволови лажни пророци и одвлачили народ на 
службу ђаволу. Премда ђаво никад не говори о служби ни Богу ни себи, него о господовању и уживању у 
овоме веку, он ни о чем другом не мисли, него да подјарми људе себи на грозну службу. Јер је он лажа и 
отац лажи. 
  
33. Нови Завет, пак, по превасходству је Устав служи Богу, свето, савршено и бескомпромисно. И Син 
Човечји није дошао да Му служе, него да служи. Служио је чак и Онај Који је Домаћин света, Господ Исус 
Христос, служили су и Његови апостоли и сви прави следбеници, служили Богу до последњег даха и 
издаха, од онда до данашњег дана. Па када Син Бога живота није се стидео службе Оцу Своме Небесном, 
како да се људи стиде те службе и прихватају лажно обећање сатанино о господовању и уживању у 
овоме свету? После дугог и предугог колебања између службе Богу или ђаволу, избрани народ израиљски 
на крају приволео се потпуно ђаволу, издао је Бога и распео Месију, Сина Божјега. Право им је рекао Исус: 
„Ваш је отац ђаво и сласти оца својега хоћете да чините, он је крвник људски од почетка и не стоји на 
истини, јер нема истине у њему, кад говори лажи своје говори, јер је он лажа и отац лажи.“ Тако је 
извршена мисија избраног народа израиљског, потпуним и свесним одступањем од службе Богу и 
стављање на располагање Сатани, коме тај народ и до данас служи. Јер нико од људи не може да не служи 
било Богу било ђаволу. Век људски јесте век службе. 
  
34. Све је то знао наш мудри отац Сава. И боље од нас знао је он, да је овај животни рок на земљи дат 
људима ради службе, а не ради господовања и уживања. Због тога се покорио неминовном и 
неизбежном, то јест служењу. Али он је још знао да служење може бити двојако: или Богу или Сатани. 
Зато се он са свом снагом трудио да точак свеколике енергије свога народа, као и своје личне, окрене на 
служење Богу. И још, поврх свега, да и државу, исто као и Цркву, стави у активно, неуморно и драговољно 
служење Богу. На тај начин он је остварио у србском народу потпуну и савршену Теодулију, то јест 
богослужење, а избегао западну аномалију, по којој Црква тобож сама дужна је служити Богу, али не и 
држава, папа, али не и краљ, свештеник, али не и грађанин и војник. 
  
35. Где год се Црква оделила од државе, ту је болесно стање или Цркве или државе или обоје. Раздељена 
Црква и држава – то значи служење двама разним господарима. А пошто постоји само један једини прави 
Господар, Коме се може свесно и поштено служити, то јест Господ Бог, значи да једна од завађених и 
раздељених установа, било Црква или држава, мора да служи противнику Божјему, ђаволу. Раздор, свађа 
и рат између Цркве и државе срамоти историју западних крштених народа за последњих хиљаду година. 
Час је црква била у служби противника Божјих због своје теократије, час опет држава због своје 
аутократије, час она прва због клерикализма, то јест погрешног служења Богу, час ова друга, због 
лаицизма, то јест потпуног одрицања служења Богу. Не по разуму, него по злоби завађених страна. А 
злоба помрачује разум, због чега и стоји у Светом Писму опомена: „Чувај се да ти злоба не помрачи 
разум.“ 
  
36. Од свих тих аномалија и ужаса Свети Сава је спасао свој народ установљењем Теодулије као пута и 
циља Цркве и државе. Не би то он лако извео, да му се отац Немања није замонашио и да му брат рођени 
није био краљ. Сам Бог је тако определио, да се на једној историјској прекретници српске историје нађу 
два брата као народне вође, један као духовни, а други као световни поглавар, архиепископ Сава и краљ 
Стеван. Необична сличност са једном судбоносном прекретницом у историји израиљског народа, када су 
се на челу тога народа, по Божјој заповести, нашла два брата, Мојсеј и Арон. Јер ко ће разумети човека и 
помоћи боље него рођени брат? Краљ Стеван као владар такмичио се у служби Богу са својим братом 
духовником и трудио се да у вероисповести не изостане из њега. Моћни Немања, пак, својим монашењем 
у старости започео је тим чином своје приволење Царству Небесном, к Небу управио дух својих потомака, 
а целоме народу својим примером оставио поуку да се кроз земаљски живот мора спремати за вечни 
живот. 
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37. Нека нас нимало не заварају крупне титуле српских владара, као: краљ, цар, деспот, автократор, 
севастократор. Све те звучне титуле писане су испод онога што је прво и битно – раб Христа Бога. И ово 
није било само мртво слово на хартији, нити нешто формално и обичајно. Не, него је то баш било битно у 
животу њиховом. Бранили су веру православну, што значи истину Божју – одлучно и неуморно. У томе су 
они надмашили и саме цареве византијске. (Тако је краљ Милутин спасао грчки народ од срамоте, а Грчку 
од унијаћења у време једног од Палеолога). Нису трпали на гомиле благо, нити су га трошили на своје 
палате, него су све давали на стројење велелепних храмова у славу Христа Бога, народу своме на 
корист, а души својој на спасење. Колико су ове њихове славне задужбине послужиле на корист србскоме 
народу, то је сам народ благодарно у песми исказао, а сви историчари признали и потврдили. 
  
38. Задужбинарство ове врсте, то јест у подизању цркава и манастира никад се после није превидело код 
српских владара ни у једној династији до наших дана. Чак и после Косова, под турским господарством, 
вазали кнежеви и кнегиње, деспоти и деспотице, војводе и војвоткиње, подизали су задужбине широм 
земље српске. То су наставили и Карађорђе и Милош, наши сељачки кнежеви, и њихови потомци. 
Краљева црква на Опленцу сведочи, да српски владари ни у двадесетоме веку нису прекинули службу 
Богу кроз задужбинарство одпочето још од наших првих крштених жупана и размахнуто од Немањића. 
  
39. Та племенита страст код Срба за подизање задужбина не може се наћи у таквој и толикој мери ни у 
једног другог народа. Не само да су украсили и освештали своју земљу безбројним и красним 
задужбинама, него су са истом ревношћу и љубављу подигли многе и сличне задужбине по земљама 
блиским и далеким: по Албанији и Грчкој, по Хрватској и Мађарској, по Бугарској и Влашкој, у Светој Гори 
и у Палестини. У неким од тих земаља србске задужбине представљају и до данас најглавније и најлепше 
светиње. 
  
...наставља се... 
 

 


