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ВЛАДИКА НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ 
СРПСКИ НАРОД КАО ТЕОДУЛ 

 

 

 

IХ 

 
82. Свакоме човеку дата су од Бога два поља делатности: за свој дом и за своје ближње. Свакоме народу 
дата су исто тако два круга делатности и бриге: за себе и за друге. Коме је дато више, од њега се више и 
тражи, то јест више бриге о себи и о другима. Себични људи и народи су као о онај слуга који је примио 
један талант, па закопао. Србски народ је обдарен од Бога многим талантима, због чега се од њега много 
и тражило. Од њега је судба тражила одувек две ствари: да свој дом најбоље уреди и да помогне 
суседима мање даровитим да уреде свој дом. Србин је извршио оба ова задатка потпуно. Уредио је свој 
дом на Хришћански и домаћински начин, а помогао је свима и свакоме у суседству своме да уреди свој 
дом. Како оно каже свети Апостол Павле: „Ако се ко не умије својим домом старати, како ће се моћи 
старати за Цркву Божју?“ (1. Тимотеју 3, 5) 
  
83. Као редак домаћин Србин се домаћински старао о свом дому, о своме селу, о свом народу, па исто 
тако и о народима суседним, на близу и на далеко. Његову службу Христу није ограничавало ни време ни 
простор. Због таквог његовог широког и домаћинског духа свети Сава је био вољен као Ангел Божји и 
међу Мађарима и Бугарима, и међу Грцима и Арабима. Краљ Милутин одбијао је монголске навале, не 
само од Србије, него од целог Балкана. Цар Душан је ратовао и у рату пострадао далеко од своје земље 
ради одбране православних Грка и Бугара, исто толико колико и ради одбране Срба. Кнез Лазар погинуо 
је на Косову за крст часни и слободу васцелог хришћанства, што се тада осетило и признало у целој 
Европи, Карађорђе је дигао устанак са крајњим циљем ослобођења целога Балкана и стварања 
хришћанске хетерије свих православних народа на овом полуострву. 
  
84. Највећи задужбинари у Румунији и Мађарској били су Срби и Србкиње. Најзнаменитији велики везири у 
Стамболу били су Срби. Највећи песник мађарски био је Србин. Неколико Срба војсковођа били су међу 
првима у Русији. Неки од најуспешнијих државника и дипломата руских били су опет Срби. Неколико 
знаменитих духовника и светитеља руских били су Срби. На листи великих људи у Аустро -Угарској 
монархији налазе се многи Срби. Прва и главна светиња у Албанији јесте манастир са моштима светог 
краља Јована Владимира код Елбасана. Прва и главна светиња румунска јесу мошти свете Петке србске у 
Јашу. Дворска црква са маузолејом где се сахрањују владари румунски јесте србска задужбина у Куртеа 
де Арђошу. Прва и главна светиња у престоници бугарској јесу мошти светог Краља Милутина. У 
непосредној близини гроба Господњег у Јерусалиму налази се опет Милутинова славна задужбина, 
манастир светог Арханђела, и до сад добро очуван. У Грчкој Тесалији најчувенији су они манастири на 
метеорима, које су подигли Срби и у којима се налазе мошти Срба светаца и ктитора. Да и не говоримо о 
Светој Гори, која се обновила и до данас одржала благодарећи највише србској бризи и помоћи, духовној 
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и материјалној. Најзад и у наше време, у Новоме Свету, у Америци, генијални Срби научници заузели су 
места баш у првоме реду. Широм Америке и целога света позната су имена двојице Срба, Николе Тесле и 
Михаила Пупина. 
  
85. И обратно. Кућећи туђу кућу у даљним земљама, по судби Божјој, нису знаменити Срби никад 
заборавили ни своју отаџбину. Трудили су се да учине добро своме народу што су више могли. Тако је 
Сава Текелија основао „Текелијанум“, највећу добротворну установу у Аустро-Угарској за србски народ. 
Велимир Теодоровић завештао је сву своју имовину србском роду, која се зове под именом 
„Велимиринијанум“. Професор Михаило Пупин из Њујорка, поред свог великог легата Колумбија-
универзитету, оставио је милионски легат србском народу у Србији. Тако и Васа Ђуковић, Србин из 
Америке, завештао је своју велику имовину Србима у Боки, своме родном крају. И многи други, знани и 
незнани. 
  
86. Историја србског народа сведочи јасно и гласно, да онај ко је слуга Христов најбољи је домаћин, 
најхрабрији војник, најмилији сусед, највернији друг, најпослушнији син, најпоштенији грађанин – речју 
најдушевнији и најплеменитији човек. Служење Христу оплеменило је србски народ и учинило га 
најдушевнијим и најчовечнијим народом на свету. То не значи да међу Србима није било рђавих људи. И 
најсавршенији језик има неправилних глагола. И један од дванаест апостола био је богоиздајник. И међу 
Србима било је тешких злотвора, отмичара, јавних и тајних дерикожа и арамија, издајника и грешника 
сваке врсте, а у новије време и јавних богоотпадника и безвераца. Но то није чудо. Јер историјски пут 
србског народа, рекли смо, води стрмовитом литицом изнад страшног бездана. Ко се оклизне и падне, тај 
заиста пада у бездан. Али ма колико да су одвратни примери таквих Срба, они представљају трагичне 
епизоде на правилном путу једног целог народа. 
  
87. Служење Христу – то је вековни правилни пут србског народа. Теодулија, дакле, а не теократија нити 
аутократија нити пак западњачка демократија, него Теодулија јесте пут и начин живота србског народа. 
Тај пут га је прославио на земљи и на Небу. Тај пут, пут служења Христу, напунио је велики део Божјих 
Небеса Србима. Тим путем идући из поколења у поколење многи милиони Срба су ушли у жељено Царство 
Небеско и створили велику Небеску Србију. Не само велику, него величанствену и лучезарну. Тиме је циљ 
земног битисања једног народа увелико постигнут, и још се непрестано постиже, и постизаће се, надамо 
се, до краја времена. И постизаће се, велимо, с молитвом Богу да тако буде, и да се Небесна Србија 
повећава кроз сву будућност до краја времена. Тако ће извесно и бити, ако Срби не полуде, не изађу ван 
себе, и у својој вансебности не утрну визију Царства Небеснога и не потону у варљиво царство земаљско, 
и ако се не окрећу туђим системима и путевима живота, то јест ако не напусти служење Христу и не 
предаду се служењу Сатани. Јер се служити мора у овоме земном веку - то је очигледно - па ако се не 
служи Христу, служи се Антихристу. А два господара се служити не могу. Христос, пак, тражи од својих 
безусловну и свецелу службу. 
  
88. Шта је србски народ постигао својом Теодулијом, својим служењем Христу Богу? Постигао је све, и 
постизаће све до смака света, што један народ постићи може. Постигао је то, да за 800 година није имао 
верски рат, нити економски рат, ни туђинца за владара у време своје слободе. И само то троје, па је 
довољно чудо за народе на Балкану и у свој Европи. Но, то није најважније. Постигао је да створи једну 
велику и утанчану културу живота и рада, сву прожету Духом Светим и домаћинским. Но, и то није 
најважније. Постигао је, да доведе у хармонију оно што се зове индивидуално и колективно, да не клима 
ни тамо ни амо, то јест да се одржи заједнички живот, а да се личност не стесни. Но и то није најважније. 
Још је постигао човечност и душевност, да и слугу свога рачуна у чељад своју, и да последњег просјака 
ставља у славску софру и служи му као кнезу, што је велико, али није најважније. Још је постигао, да 
домаћински брине о суседним народима и о целом човечанству са искреном љубављу, молећи се Богу 
широкогрудом молитвом: „Помози, Боже, свима, па и нама“. Али и то није најважније. Постигао је још да 
има сразмерно више славних људи и жена, и више светаца и хероја, и више мегдана одсудних по Балкан и 
Европу, него ма који суседни народ. Но и то није најважније. Још је постигао да кроз Христа дође до 
сазнања о смислу, путу и циљу живота човекова на земљи, и до јасне и посведочене визије Царства 
Небеснога. То је најважније од свега, и све остало проистекло је из тога. 
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89. Познање истине најважније је од свега. Кад се зна истина, зна се пут и појима живот. Правда и милост и 
јединство духа долази од познања истине. „Познајте истину, и истина ће вас ослободити“, рекао је 
Спаситељ. Ко познаје истину, истина му светли као земаљски луч на путу живота и обасјава му све, те бива 
слободан од сваке заблуде и сваке странпутице. Једино у светлости истине човек може да разликује 
правду од неправде и добро од зла. А истина се не налази у произвољним људским мишљењима, нити у 
теоријама учењака, нити у философијама философа, него је сва истина у живоме Богу, због чега се истина 
не може ни открити ни наћи док је Бог не објави, а Бог је објавио истину кроз Сина Свога Јединороднога 
Исуса Христа. Отуда је Исус Христос жива и оваплоћена истина Божја. И отуда путовање за Христом јесте 
путовање у светлости, а одступање од Христа јесте окретање лица на супротну страну и лутање по мраку 
– неизбежно лутање по мраку лажи, насиља и сваке бесмислености. А истина се постиже само вером у 
Исуса Христа. Веровати Њему и у Њега – то и значи знати истину и ходати у светлости истине. 
  
90. Истина садржи у себи све: и правду и милост и доброту и светлост и разум и љубав. Истина је увек 
иста. Дивна је то реч србска за истину. Оно што је увек исто, оно је истина. А То је Бог. Он је једино вечно 
исти и непроменљиви. Оно што се мења, обмањиво је, пролазно и варљиво. Бог је увек исти. „Ја сам Онај 
Који јесам... Име Ми је Јесам“, говорио је Господ пророцима. И Господ Христос је увек исти, 
непроменљиви, неварљиви. Рекао је Он: „Небо и земља проћи ће, а речи Моје неће проћи.“ Србски народ је 
то познао и осетио дубоком интуицијом, па је заволео Христа као истину и свом душом прилепио се уза Њ 
и пошао за Њим, ставивши Њему јединоме у службу и Цркву и државу, и културу и војску, и сав живот свој. 
Приволевши се Христу, србски народ се приволео Царству Небесном. Али од 1918. године до 1941. србски 
је народ преживео једну катастрофу тежу од оне на Косову. Јер на Косову пала је војска, али не и народна 
идеологија, не истина, оборено је царство земаљско, али не и Небесно, пале су слуге Христове, али не и 
Христос, сломљени су крстоносци, али не и крст. У овом, пак, последњем периоду наше историје 
задобијено је царство земаљско, али се почело нагло губити Царство Небесно. Држава се испрегла из 
јарма службе Христу и ставила све остало у јарам да њој служи: и Цркву и школу и војску и све установе. 
Земаљско царство постало је, не само идеал, него идол. Повећање Небесне Србије успорено је као никад 
раније. Достигнута је кулминација свега умног и моралног распада, који је отпочео по смрти кнеза 
Михаила. 
 
91. Распад је отпочет, и отпочет и довршен - партизанством. И то четворним: партизанством 
интелектуалним, моралним, политичким и економским. Синови србских сељака окренули су се Западу да 
траже сунце тамо где се сунце гаси, а не рађа се, да траже прво истину коју је Запад изгубио, па је и сам 
тражи ево већ неколико векова жишцима философског мудровања, и није је нашао, него се поцепао у 
погледу истине и интелектуалне партије. Синови србских земаља отишли су на Запад, да питају шта је 
праведно, а шта неправедно, шта поштено, а шта непоштено, и вратили су се заваљени и поцепани у 
таборе око тог питања. Јер тамо где се није могла наћи истина, није се наравно могла наћи ни правда ни 
поштење, него партизанска свађа и препирка око тога. Синови србских сељака хаџијали су на Запад да 
проуче како треба државу и друштво уредити, и вратили су се завађени и поцепани у партије онако како 
су и западни народи, без Теодулије, завађени и поцепани. Синови србског народа лутали су по западном 
мраку да се науче како треба имовинске ствари решити на земљи, то јест оно што су давно давним 
њихови ђедови прађедови решили боље него ико: средњим системом лутали су и вратили се збуњени и 
јаросно завађени међу собом око тога као и народи на Западу. То четворно партизанство створило је од 
прескупо плаћене Србије једно тркалиште и вашариште, на коме су Христос и народна мудрост имали 
најнижу цену. Сва четири та чира распукла су се у време државе Југославије, и гној разлио по целом 
народу. Југославија је представљала за србски народ највећу забуну, најтеже грчеве и најсрамније 
понижење, које је он икад доживео и преживео у својој прошлости. Нико му није зато крив до његови 
сопствени синови, партизани у четири правца и хулитељи на свим линијама. 
  
...наставља се... 
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