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ЕПИСКОП ФОТИЈЕ
– ВЕЧНОСТ

НИЈЕ ЛУТРИЈА

ПРЕОБРАЖЕЊЕ
СВИЈЕТА И ЧОВЈЕКА

У НОВОМ АДАМУ

ТАЈНА ВЕЧЕРА
И ЕВХАРИСТИЈА

ЦРКВЕ

ДА ЛИ АТЕИСТИ
ИДУ У РАЈ?

ИСТОЧЊАЧКА
„ДУХОВНОСТ“

И ЊЕНИ ПЛОДОВИ

ИНТЕРВЈУ СА
ВЛАДИМИРОМ
КОЛАРИЋЕМ:

ЗА ХРИШЋАНИНА
ЦЕНТАР И ГЛАВА

БИ ТРЕБАЛО
ДА БУДЕ ХРИСТОС

ЕПАРХИЈА

��������ǋ�
Ноћ која светлија од дана поста,

када се на Тавору
преобрази Господ

пред ученицима Својим
и показа им Славу Своју,

Славу Јединороднога од Оца.
И јавише се с Њим
Мојсије и Илија,

Говорећи о Његовом
Предстојећем страдању

у Јерусалиму.
А свети Апостоли

попадоше од Таворске светлости,
не могавши је гледати

и тражаху три сенице да се начине,
као символ вере, наде и љубави,

којима се успиње 
на гору Преображења.
И глас Бога Оца чу се:

Ово је Син мој возљубљени,
Њега послушате.

Владика Фотије
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СВЕТИ АНДРЕЈ КРИТСКИ
Свети Андреј родио се нем у граду Дамаску од врлинских хришћанских ро-
дитеља. И остаде нем седам година. Када се с родитељима својим причести у 
цркви Божанствених Тајни Тела и Крви Христове, тог часа му се у време све-
тог причешћивања разреши језик од немила и он стаде говорити. Јер Хри-
стос, истинити Син Божји под видом хлеба и вина, начинивши себи хвалу 
устима овог немог дечка, показа колико је велика сила Светог Причешћа. 
Добивши кроз Свето Причешће моћ говорења, блажени Андреј би дат да се 
учи божанственим књигама. У четрнаестој пак години свога узраста он би 
доведен у свети град Јерусалим ради служења Богу. Свјатјејши патријарх га 
прими и причисли клиру; потом га, као паметна човека, узе себи за писмо-
водитеља. Свети Андреј вођаше тако врлински живот, подвизавајући се у 
целомудрију, уздржању и кротости, да му се и сам патријарх дивљаше. И 
беше он Богу угодан и свима мио.
Након много година, за царовања Константина Брадатог, у Цариграду би 
сазван Шести Васељенски Сабор светих отаца против злочестиве јереси 
монотелита. На овај Сабор тадашњи јерусалимски патријарх Теодор посла 
овог блаженог Андреја, тада архиђакона, јер сам свјатјејши патријарх није 
могао ићи на Сабор у Цариград, пошто се Јерусалим у то време налазио под 
влашћу муслимана. На овом Сабору блажени Андреј постаде знаменит међу 
светим оцима, и код цара, због благодати Светога Духа којом беше испуњен. 
Они приметише у њему не само књижну мудрост и дубоко познавање дог-
мата свете Православне Цркве него и светост богоугодног живота. Против 
јеретика он се показа као сјајан војник Исуса Христа, и јуначки војујући за 
благочешће он много помагаше Сабору светих отаца.
По завршетку Сабора свети Андреј се врати у Јерусалим, и провођаше вре-
ме у својим уобичајеним богоугодним трудовима. По налогу патријарха он 
вођаше бригу о сиротињи, збрињавању путника и неговању болесника. У 
свему томе он бејаше толико марљив и усрдан, као да самоме Христу слу-
жи. После тога, за владања цара Јустинијана Другог блажени Андреј би на-
значен за архиепископа на Криту. Ту он беше светилник свету, обасјавајући 
Цркву Христову својим богонадахнутим учењем и својим животом, пуним 
сваковрсних врлина. Јеретицима пак он беше страшан, као непобедиви под-
вижник, кога се и демони бојаху и које он изгоњаше.
Но не само невидљиви него и видљиви непријатељи се прогоњаху њего-
вим молитвама. Тако једном на острво Крит нападоше Сарацени са својим 
лађама, и опседоше град Друмеос, у коме се хришћани беху затворили са 
својим пастирем, светим Андрејом. Они силно тукоше опседнути град, али 
без успеха; и са стидом побегоше, гоњени не оружјем него моћнијим од сва-
кога оружја молитвама светитељевим, које он са сузама проливаше к Богу, и 
њима као стрелама наношаше ране непријатељима. Његове молитве имађа-
ху велику силу: он за време бездождија и суше на Криту молитвама својим 
низведе дажд, који напоји земљу и даде јој обилан род.
Светитељ Христов Андреј написа многе богонадахнуте књиге, песме и ка-
ноне, као и Велики Канон што се пева у четвртак пете недеље Великог По-
ста. Он украси Цркву песмама, и многим похвалама окити Пречисту Дјеву 
Богородицу. Ради неких црквених потреба он отпутова у Цариград, и би 
тамо многима од користи, јер се сваки наслађиваше и поправљаше гледајући 
лице његово и слушајући медоточиве речи његове. Због тога се и стицаху к 
њему сви који ишту спасење душама својим. А пред повратак из Цариграда 
на Крит, светитељ провиде своју смрт и рече својим милим у Христу прија-
тељима, да он неће више видети Крит. И опростивши се са тим пријатељи-
ма, он седе на лађу и крену на пут. Допловивши до острва Митилене, он се 
разболе, и на једном месту званом Јерис он предаде своју свету душу у руке 
Божије, године 740.
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Данас нам лепо
Свети апостол рече,

да се сви људи
деле у две групе,
на слуге Божије

и слуге греха

Први су они
које Бог руководи,
док не достигну

живот у слободи,
од греха, смрти

и ђавола,
како нам и рече

наш Ћелијски авва

Други нажалост,
из греха у грех падају,

постајући тако
слуге греха,

ђавола и зла,
и тако иду путем

који их од Бога
и ближњих одваја

Зато, браћо моја,
док смо још

у овом животу,
обратимо се Богу
као пчела цвету,

и светлости
и сваком добру,

јер нам од тог избора
и вечност зависи,

јер вечност није лутрија,
већ само крај 

нашег животног пута

ДУХОВНО ПЈЕСНИШТВО

ВЕЧНОСТ НИЈЕ ЛУТРИЈА
Епископ Фотије
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Старосавезни Мудрац суми-
рајући своје цjeлокупно со-

зерцање васељене и земље, 
закључује да се ништа ново не 
дешава у покретном циклусу 
свијета: ,,Таштина над ташти-
нама…Што је било то ће и 
бити, што се чинило то ће се и 
чинити, и нема ништа ново под 
сунцем. Има ли шта за што би 
неко рекао: Види то је ново?“ 
(Проп 1, 1-10). 

Ипак, мудром Соломону, 
један од отаца Новог Завјета 
поручује да има ,,Нешто“ ново 
под сунцем, да се ипак нешто 
несвакидашње појавило, а то је 
Христос, наше Сунце Правде. 
Христос као једино ново под 
небеским сводом чини смис-
леним читав ток историје, и 
прије свега кретања човјека, и 
људских генерација уопште. Тај 
ток управо и јесте Он сам, који 
Духом Светим води сву видљи-
ву творевину, њену круну у 
стварању, а своју икону - човје-
ка, ка вјечном океану мира, и 
тихости, ка животу вјечном. 

То једино ,,ново под сун-
цем“, Христос ,,Који јесте“, који 
,,Јесте“ одувијек, и ,,кога сунце 
сваки дан пита за дозволу да 
изађе“, припрема ,,све ново“, 
у обећању Новога Јерусалима 
(Живота вјечног), као што сам 
и поручује ријечима Светог 
Писма: ,,Гле, ево све творим 
новим“ (Отк 21,5), и ново небо 
и нову земљу, јер ,,Прво небо 
и прва земља прођоше“ (Отк 
21,1).

 Крећући се у сусрет ка два 
велика празника, ка Преоб-
ражењу Господњем и Великој 

Госпојини, Црква Христова се 
молитвено опомиње ,,новога 
свијета“, у Христу Исусу, и на то 
нас ови високочасни празници 
и упућују, ка Господу кроз кога 
долази преображење свеколике 
твари, да би она задобила спа-
сење, и од смртности обукла се 
у нераспадљиво одијело преоб-
ражено за вјечност, за живот 

који не пролази. 
Велика Госпојина, као успо-

мена на Уснуће Увијек-дјеве Ма-
рије, оне која је омогућила спа-
сење човјечанства кроз рађање 
Бога Сина, као човјека, и оне 

која је ,,Нова Ева“, Богородица, 
јесте успомена на најсвјетлију 
тачку људске историје и Бо-
жије икономије спасења, а то 
је рађање Бога Логоса, чудесно 
и ,,надразумно“ Оваплоћење 
Њега који нам доноси све ново. 
Доносећи нову наду, нови жи-
вот, ново небо, Христос преоб-
ражава читав свијет, и својим 

Преображењем на гори Тавору, 
показује нам Себе као Новога 
Адама, и показује нама какви 
ћемо бити у Царству Небеском, 
а бићемо управо такви - преоб-
ражени у Новога Човјека.

Преображење свијета и човјека 
у Новом Адаму

БОГОСЛОВЉЕ
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Господ Христос као Нови 
Адам, који у себи крунише сву 
твар, и кроз кога долази спа-
сење читавом свијету, узима 
најближе ученике и са собом 
их уздиже на гору Преобра-
жења, на Тавор. Узимајући 
Петра као стуб и камен ис-
повиједања вјере, Јована као 
најсрчанијег и најхрабријег и 
Јакова као најревноснијег на 
службу - Господ узимајући 
ову тројицу апостола, показује 
нама којим путем и ми да дође-
мо до Њега, и до нашега Пре-
ображења, до мијењања наших 
срца и природа, кроз прожи-
мање божанским енергијама, 
кроз прожимање људске при-
роде благодаћу Бога Живог до 
које се долази вјером и бого-
служењем.

Све што је урадио Господ 
Исус на земљи, урадио је нас 
ради, и ради нашега спасења. 
Тако је и светим Преобра-
жењем показао својим светим 
ученицима и апостолима, а 
преко њих и нама, какво ће 
бити људско тијело у вјечности 
– а биће спашено, преображено 
и обожено, прожето нетвар-
ним свјетлостима, нестворених 
енергија Тројичног Бога. 

 Преображење је нама ујед-
но и доказ Божанства Хри-
стова, то јест да је он Бог Син 
који у исто вријеме, показује 
се апостолима, јавља се свије-
ту, савјетује са пророцима и 

житељима неба, са Мојсејем и 
Илијом. Ову реалност Христо-
вог божанског свеприсуства, 
најплеменитије описују рије-
чи литургијске молитве: ,,У 
гробу тјелесно, у аду са душом 
као Бог, у рају са разбојником, 
и на Престолу био си, Христе, 
са Оцем и Духом, све испуња-
вајући, Неограничени“. Управо 
Неограничени, Господ Хри-
стос, својим Васкрсом ставља 
печат на Преображење, и нас 
позива да приступимо истом. 
Кроз покајно припадање ка 
Њему, ка Богу Сину, од подвига 
до литургијске свјетлости при-
чешћа у Цркви Његовој, човјек 
је призван да се преобрази, да 
се обуче у Новога Човјека, у 
свој Архетип, по коме је ство-
рен, у искони времена, у седми 

дан креације, отац Адам, и по 
чијој икони и лику се сви људи 
рађају. Вољно наше припадање 
ка Христу, почетак преобра-
жавања, је облачење у Христа 
на светом крштењу, од кога нас 
Господ води надом и љубављу 
преко ријека живота и смрти 
до Васкрсења и Живота Вјеч-
ног, живљења на небесима које 
никада не престаје. 

Чекајући пуноћу преобра-
жења цјелокупне творевине у 
новом стварању, у премоди-
фикацији свијета које ће доћи 
с Другим и Славним доласком 
Христовим, човјек са вјером, 
надом и љубављу очекује ,,мје-

ру раста Христова“, облачење 
у Новога Човјека, у тијело ду-
ховно. Заправо читав живот у 
Цркви, као богочовјечанском, 
спасавајућем тијелу, је по Пре-
ображењу и у ишчекивању 
истога. Томе нас и поучавају 
богослужбене пјесме да се Пре-
ображени на Тавору, Христос 
,,облачи свјетлошћу као ризом“, 
и да Он пребива у свјетлости 
као Бог, те му се молитвено и 
обраћамо, да и нама подари од 
те свјетлости: ,,Подај ми ризу 
свијетлу, Ти који се облачиш 
свјетлошћу као ризом, Много-
милостиви Христе Боже наш“. 

По древном учењу Цркве 
које се од времена Светог Гри-
горија Паламе, назива иси-
хазмом, а још старијег назива 
умно-срдачна молитва, вјерује 
се да је светим и усавршеним 
људима могуће видјети нетвар-
ну таворску свјетлост, која је 
присутна као енергије Божије 
у свијету. Та таворска свјетлост 
као реалност и исијавање Цар-
ства Небеског већ од Преобра-
жења на гори исијава у свијету 
и историји, а чека крај историје 
када ће засијати у пуноћи есха-
тона. Тада ће свако тијело бити 
преображено преображењем 
благодати Божије у слави Хри-
стовој, у усиновљењу Богу Оцу, 
и тада ће се свако пред престо-
лом Божијим као апостоли под 
Тавором, радовати уз ријечи 
,,Добро нам је овдје бити“ (Мт 
1,4). 

Поклањајући се великом 
празнику Преображења Го-
сподњег и празнику Уснућа 
Његове Пречасне Матере, и 
наше Предстатељнице Богоро-
дице, зовемо ка Христу рано-
хришћанским вапајем Маран 
ата – Дођи, Господе. 

Славиша Тубин, ђакон

Преображење је нама уједно и доказ Божанства Христова, то 
јест да је он Бог Син који у исто вријеме, показује се апостолима, 
јавља се свијету, савјетује са пророцима и житељима неба, са 
Мојсејем и Илијом. Ову реалност Христовог божанског свепри-
суства, најплеменитије описују ријечи литургијске молитве: ,,У 
гробу тјелесно, у аду са душом као Бог, у рају са разбојником, и 
на Престолу био си, Христе, са Оцем и Духом, све испуњавајући, 
Неограничени“.
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У oпису Тајне вечере 
постоји један еле-

мент који се занемарује. 
Наиме, „док пасхални 
обед представља по-
родични догађај, Тајна 
вечера представља до-
гађај групе пријатеља 
предвођене Христом“.1 
Овде се Тајном вече-
ром удаљавамо од јед-
не природне заједнице 
ка другој заједници, 
коју образују љубитељи 
свог Учитеља. Разлика 
указује на есхатолошки 
карактер ове последње. Сабрање 
у Тајној вечери желело је да ука-
же да у Новом Завету, свако пре-
вазилажење породичних веза, 
везује се за есхатолошки карак-
тер Цркве. Тако се Евхаристија 
представља у примеру „свадбене 
гозбе“ на коју су позвани прија-
тељи Женика, они, који су напу-
стили природну егзистенцију, 
породицу, и живот свој положи-
ли за Њега (Мт.19,27), као што је 
и Он учинио за њих (Јн.15,13). Из 
овога се види да Евхаристија није 
догађај из породичног живота, 
као пасхални обед, већ догађај 
који се тиче „пријатеља јагњета“, 
јер и сама Евхаристија налази 
своје утемељење у Тајној вечери.2 
Евхаристија представља „про-
дор“ есхатона у историју, тако да 
је Она Последња вечера, поно-
во одиграна, али не поновљена 
приликом сваке нове просла-
ве, него иста Тајна вечера,3 која 

1 Јован Зизјулас, Евхаристија: Неки би-
блијски аспекти, 8.

2 Више о овоме, погледати код: Николај 
Афанасјев, Трпеза Господња, Вршац 2001.

3 Георгије Флоровски, Богословске сту-
дије, 60.

се наставља. Христос још увек 
дела као Првосвештеник. Тајна је 
иста. Жртва је једна, света трпеза 
једна. Свештеник исти. Није јед-
но Јагње заклано, понуђено да-
нас, а друго у старини. Него увек 
исто, увек и свуда. Јагње Божије 
„које узима грехе света“.4

Због тога је Евхаристија жрт-
ва, не јер је Христос поново 
убијен, него што су исто тело и 
жртвена крв предложени у „ол-
тару, светом гробу, у коме је Го-
сподар небеса уснуо“.5

Последња пасхална Вечера 
Христова6 са Својим ученицима 
није била само обредна јеврејска 
вечера, него и потпуно нова Ве-
чера Царства Божијег.7 Вршење 
ове Новозаветне Пасхалне вече-
ре, Спаситељ је завештао Својим 
ученицима: „Ово чините у мој 
спомен“ (Лк.22,19). Надовезују се 
и речи апостола Павла: „Јер кад 
4 Наведено дело, 60.
5 Наведено дело, 60 – 61.
6 „Соба у којој је Христос обавио последњу 

– Тајну вечеру, била је у облику бази-
лике“, опширније о овој теми види код: 
Мирко Ђ. Томасовић, Богословско ткање 
на чунку облагодаћеног живота, 232.

7 Погледај интернет страницу: Евхари-
стија у источној цркви, http://spc.rs/sr/
evharistija_u_istocnoj_crkvi.

год једете овај хлеб 
и ову чашу пијете, 
смрт Господњу об-
знањујете, докле не 
дође“ (1.Кор.11,26). 
Апостолов израз 
„док не дође“, као и 
многи други изра-
зи, указују на есха-
толошки карактер 
саме Свете Евхари-
стије.

Апостоли нису 
вршили Вечеру 
Христову (Евхари-

стију), све док на њих 
није сишао Дух Свети Утеши-
тељ у дан Педесетнице, од када 
почиње да се врши Евхаристија 
у Цркви као есхатолошка вече-
ра народа Божијег у историји. 
Тек силаском Духа Светога на 
дан Педесетнице, отпочиње из-
вршавање заповести Христове 
о вршењу Евхаристије у Његов 
спомен. Због тога је у Источној 
цркви наглашена улога Духа Све-
тога у Евхаристији. Према Дели-
ма и Посланицама апостолским, 
нарочито у Посланици апостола 
Павла Коринћанима, Евхари-
стија прве Цркве, евхаристијска 
заједница (1.Кор.10,16), увек се 
налази у контексту „киноније 
Духа Светога“ (2.Кор.13,13). Јер, 
Дух је тај који актуализује Госпо-
да Исуса Христа за све верујуће 
у Цркви, пошто „нико не може 
назвати Исуса Христа Господом, 
осим у Духу Светом“ (1.Кор.12,3), 
и пошто „сви се ми једним Ду-
хом крстисмо у једно тело и 
сви се једним Духом напојисмо“ 
(1.Кор.12,13). Целокупна иконо-
мија спасења, од оваплоћења до 
вазнесења, извршена је силом и 

Тајна вечера и Евхаристија Цркве

ЛИТУРГИЈСКО БОГОСЛОВЉЕ

Христос причешћује апостоле
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дејством Духа Светога, да Он као 
Утешитељ Цркве, настави реали-
зацију, актуализацију и конкре-
тизацију Христовог дела у исто-
рији света.8 

Зато се Дух Свети даје учени-
цима Христовим, силази у Црк-
ву, крштава и учлањује у тело 
Христово, раздаје харизме, бла-
годатне дарове, за живот Цркве 
(1.Кор.12,4–13). Главе 10. и 14. у 
Првој посланици Коринћани-
ма, изразито су евхаристијског 
карактера које указују на неоп-
ходност молитвеног призивања 
(epiklеsis), ради благодатног си-
ласка и присуства Духа Све-
тог при вршењу Евхаристије у 
Цркви. Отуда су несумњиво у 
праву они који у изразу Прве 
посланице Коринћанима (14,16), 
виде оно што ће се касније на-
звати епиклеза. Јер целокупно 
спаситељско дело Христово ак-
туализује се и реализује се тек 
силаском и дејством Духа Свето-
га. Зато евхаристијска епиклеза, 
има суштински значај у Право-
славној источној цркви. Сматра 
се да без ове молитве и призи-
вања Св. Духа, ни саме инсти-
туционе речи Христове „Ово је 
тело моје“, не претварају дарове 
Цркве, хлеб и вино,9 у Дарове Бо-
жије, односно у Тело и Крв Хри-
стову. „Евхаристијска заједница 
је тело Христово par excellence, 
зато што оваплоћује и реализује 
8 Погледај интернет страницу: Евхари-

стија у источној цркви, http://spc.rs/sr/
evharistija_u_istocnoj_crkvi , 2.

9 Све новозаветне приче слажу се са јед-
ним, Господ не поистовећује само хлеб 
и вино са својим Телом и Крвљу, већ 
ово везује и са другом назнаком: Он 
„за“ или „уместо“, „многих“ или „вас“ 
предаје самог себе (Мт.26,28; Мк.14,24; 
Лк.22,20; 1.Кор.5,15).

заједницу унутар самог живота 
и заједнице, и то на начин који 
чува есхатолошко својство исти-
не уједно је чинећи интегралним 
делом историје“.10

Због тога, вршење Евхари-
стије у Цркви никад није било 
само „анамнеза“, меморијално 
спомињање или просто „по-
нављање“ Христове Тајне вечере, 
у смислу успомене на Христову 
жртву, него, литургијско опри-
сутњење у Цркви, целокупног 
дела Христовог, укључујући и 
есхатолошку реалност. Евхари-
стија од самог почетка до данас, 
почиње да се непрекидно врши 
силаском Духа Светог на Црк-
ву, „на нас и на предложене да-
рове“, на верујући народ Божији 
окупљен (1.Кор.11,20) на молитви 
у Цркви, на челу са епископом, 
који испред свих приноси Богу 
„дарове Његове свете Цркве“.11 
Јер, од вазнесења, Христос, иако 
присутан у Цркви, у све дане до 
свршетка света, не јавља се више 
„по телу“, него у Духу, који чини 
Христа присутним у Евхари-
стији и Цркви као једном телу 
Његовом. 

Дух Свети је тај који „под-
сећа“ Цркву на Христа у пуном 
значењу евхаристијске анамнезе, 
односно чини Га поново присут-
ним у његовом животу.12 Овде 
се не ради само о томе да Дух 
Свети „подсећа“ Цркву на оно 
што је Христос већ урадио, него 
представља и објављивање ства-
ри које ће тек доћи, као што је и 

10 Јован Зизјулас, Истина и заједница, 85 – 86.
11 Јован Зизјулас, Истина и заједница, 2.
12 Јован Зизјулас, Евхаристија: Неки би-

блијски аспекти, 12.

„објављивање“ смрти Христове 
у Евхаристији (1.Кор.11,26), од-
носно предукус есхатона овде и 
сада. 

Ова есхатолошка оријента-
ција Евхаристије,13 видљива је 
код првих евхаристијских зајед-
ница. Арамејски израз „Маран 
ата“14 (1.Кор.16,22), несумњиво 
је литургијско–евхаристијски 
термин, и има есхатолошки са-
држај (Господ је близу, долази, 
или ће доћи).15 Понављајући 
евхаристијске речи Господње 
(1.Кор.11,23 – 26), Павле умеће до-
датак који се односи на Други до-
лазак Христов („докле не дође“).16 
Откровење, које је у основи евха-
ристијски текст, утицало је на 
формирање православне Литур-
гије, не само да Евхаристију сма-
тра сликом Царства, већ се зав-
ршава алузијом на ишчекивање 
есхатона: „дођи, Господе Исусе!“ 
(22,17 – 20).

мр Младен Јурошевић, 
протонамјесник

13 Више о есхатолошком схватању божан-
ствене Евхаристије види код: Петар Ва-
силијадис, Lex orandi, Крагујевац 2006, 
100 – 103.

14 „Богочовек Исус Христос никада није 
престао да се самооткрива људима, 
увек је са нама и опет ће доћи, то јест, 
по Други пут, и јавити се у свој слави 
Својој (Мт.24,27). Први пут је Бог Ло-
гос дошао у свет када се оваплотио да 
би пострадао за људски род. Други пут 
ће доћи не да страда, него ће доћи у свој 
слави Својој да подари коначну духов-
ну награду онима који су је заслужили. 
Други долазак Христов је испуњење 
Домостроја спасења, то јест свеопште 
васкрсење мртвих, испуњење и васпо-
стављање целовитог човека у нетрулеж-
ност, и њихово довођење у нову заједни-
цу са Тројичним Богом“, види: Мирко 
Ђ. Томасовић, Символ вере, Тумачење 
Никејско – цариградског Символа вере, 
189 – 190.

15 Јован Зизјулас, Евхаристија и Царство 
Божије, Беседа, Богословски часопис 
православне Епархије бачке, Књига 6, 
Нови Сад 2004, 7.

16 Смисао одељка: „Објављујемо смрт Го-
сподњу, гледајући с радошћу према Ње-
говом доласку“, види: Јован Зизјулас, 
Евхаристија и Царство Божије, 7.

Апостоли нису вршили Вечеру Христову (Евхаристију), све док 
на њих није сишао Дух Свети Утешитељ у дан Педесетнице, од 
када почиње да се врши Евхаристија у Цркви као есхатолошка 
вечера народа Божијег у историји. Тек силаском Духа Светога на 
дан Педесетнице, отпочиње извршавање заповести Христове о 
вршењу Евхаристије у Његов спомен.
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У име Оца и Сина и Светога 
Духа,
Дивно је видјети испред себе 

вас, народ Божији, коме је пре-
тежније оно што је небеско, него 
што је земаљско, који се радује 
да чује ријеч Божију, не само 
да бисте је чули, већ да бисте је 
и живјели. Данас у Светом Је-
ванђељу, као и увијек, чули смо 
ријеч Божију (Прича о сејачу и 
сјемену- Мт. 13,1-9; Лк. 8,4-8). 
Христос је ријеч Божија. 
Он је тај сијач, али Он је 
и сјеме. И ријеч. И логос. 
Он је Свечовјек. И Бог и 
човјек. Творац свакога 
добра. Онај који је постао 
један од нас. Онај који је 
уткао лик Божији у нас. 
Онај који је људску при-
роду спасио, прославио 
и вазнио на небо, за вије-
кове вијекова. И чувши 
ово данашње Јеванђеље, 
ми у ствари чујемо само-
га Христа. Ова прича је 
од самога Христа можда и 
најпојашњенија у Светом 
писму, тако да нема велике 
потребе за појашњавањем. 
Јасно је речено да нам је 
свима дата Божија ријеч, 
Христос је нуди свима. И 
не зависи од Њега како 
ће се она примити у нама, да 
ли ће живјети у нама, него то 
зависи од нас. Чули сте у Апо-
столу како апостол Павле каже: 
Не живим више ја, него живи у 
мени Христос (Гал. 2, 20). Он то 
каже негдје при крају своје про-
повиједи. На почетку је говорио: 
Не живим и не радим оно што 
хоћу, него радим оно што нећу 
(Рим. 7,15). И апостоли су има-

ли своје муке, проблеме и борбе, 
али када је Дух Свети почео да 
дише у њима, они живе Христом 
и Христос се настани у њих. Зато 
и ми, примивши Господа Бога 
у себе, примивши Духа Свето-
га на Светоме крштењу, знате 
да се окренемо према Западу 
и кажемо: Одричемо се ђавола, 
свих анђела његових, свих ријечи 
његових, сваке злобе и пакости 
његове. Онда се буквално, фи-

зички окренемо према Истоку, 
према Христу, према Часној тр-
пези и кажемо: Сједињујемо се са 
Христом, са науком Његовом, са 
Јеванђељем Његовим, сједињује-
мо се са самим Богом. Ко је имао 
прилику да крочи на Свету Гору, 
могао је да види како се тамо 
сваки камен, свака биљка, свако 
дрво, сваки човјек сјединио са 

живим Богом. Како се тамо сје-
ме Божије примило, како се на-
калемило и како све живи све-
тошћу. Тамо се у неким келијама 
може видјети један мудар нат-
пис који каже: Ако умреш прије 
него што умреш, нећеш умрије-
ти кад умреш. Та реченица није 
ништа друго него појашњење 
овог данашњег Јеванђеља. Ако 
већ овдје, на земљи, умремо за 
гријех и за страст, ако овдје на 

земљи умремо за старо-
га човјека, ако овдје на 
земљи умремо за оно што 
је пропадљиво и тренут-
но - живјећемо вјечно, 
живјећемо и послије наше 
физичке смрти, кад вра-
тимо тијело земљи од које 
смо саздани, живјећемо 
вјечно са Господом и че-
каћемо васкрсење мртвих 
и живот будућег вијека. 
Зато морамо имати увијек 
на уму да је Бог мјера све-
га. Ако нам Христос буде 
мјера свега и ако нам Хри-
стос буде на првом мјесту, 
све ће се остало поредати 
и ставити на своје мјесто. 
Овај живот заиста јесте 
једна борба, без муке се 
пјесма не испоја, без муке 
се сабља не сакова! Нема 

спасења без борбе, али што 
је људима тешко и чини се не-
могуће - Богу је лако и могуће. 
Ниједан крст неће бити преве-
лик и претежак ако дозволимо 
Христу да га носи заједно са 
нама. Зато треба да се боримо 
и против гријехова и против 
страсти. Треба ући у борбу са 
страстима, као што су то чини-
ли бесребреници Свети Козма и 

Бесједа о ријечи

БЕСЈЕДА

Господ Исус Христос
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Дамјан, које прослављамо. Они, 
не да су само постали добро тло 
на коме је Божија ријеч заживје-
ла, већ су постали сијачи добре 
ријечи, Јеванђеља и спасења. 
Разлика између страсти и грије-
ха је у томе што смо сви ми по-
слије пада по људској природи 
постали страсни. Страсти су на-
гони, а гријех је реализација тих 
страсти, њихова пројава. Зато, 
када се боримо против гријеха, 
треба ући у борбу са страстима. 
Треба препознати шта је то што 
нас одваја од Бога, шта је то што 
гуши добро сјеме у нама, шта 
је то што Божију ријеч у нама 
убија и не да јој да живи. Када 
препознамо своје слабости, ми 
треба тај коров буквално да 
чупамо из себе, да га „тоталом 
залијемо“, да га угушимо, да га 
не заливамо, да га не хранимо, 
да му не дамо да живи. Тада ће 
борба са гријеховима и страсти-
ма бити много лакша. Када тако 
спознамо Господа, када Господ 
почне да живи у нама, ништа 
нам неће бити напорно и теш-
ко, него ће све бити радосно. 
Видјећемо да је једино смислено 
управо то - када живимо Богом, 
када смо Христови, када будемо 
хришћани. Не можемо ставити 
крстић око врата, прекрстити се 
и назвати се хришћанима, него 
треба живјети достојанствено, 
господски и људски. Живјети 
Богом и за Бога. Бити амбасадор 
Христов овдје на земљи. Пред-
стављати Господа Исуса Христа 
овдје на земљи, бити апостол 
и посланик Његов. Бити бла-
говјеститељ ријечи Његових, 
ријечима и дјелима нашим. И 

онда ће се у нама настанити Је-
ванђеље Господње које се цје-
локупно може сабрати у двије 
реченице: Љуби Бога и Љуби 
ближњега (Мт. 22, 37. и 39; Мк. 
12, 30 и 31). Не можеш љубити 
Бога или човјека, а да не љубиш 
и једног и другог. Како да волиш 
Бога ако не волиш човјека који 
је саткан по лику Христовом? 
На свакога од нас Христос личи, 
макар мало и свако од нас пома-
ло личи на Христа, а личићемо 
и више када будемо Његови. И 
зато се сабирамо у цркви око 
Њега. Зато примамо тијело и 
крв Његову, јер Му бесконачно 
вјерујемо. То је сјеме Његово за 
вјечност. То је Он. Он је тај који 
се даје. Он је тај који се узноси. 
Он је тај који је са нама. И зато се 
поздрављамо ријечима Христос 
је међу нама (ријечи које свеш-
теници говоре прије Символа 
вјере). И тако увијек треба да се 
поздрављамо. Јер, ако је Христос 
међу нама, онда ћемо бити јед-
ни дргима браћа и пријатељи. 
Онда ћемо једни у другима ви-
дјети лик Господњи и неће међу 
нама бити ни мржње, ни муке, 
ни клевете, нити ћемо моћи од 
брата да украдемо, нити туђу 
жену да погледамо, нити зло да 
му говоримо, јер знамо да то 
радимо Христу. То је сјеме Го-
сподње. А највећа награда биће 
то што ћемо се препознати када 
се сусретнемо са Христом. Пре-
познаће Он нас и ми Њега. И 
онда ћемо са Христом да буде-
мо браћа и сестре. То је награда. 
Сваки подвиг који имамо, да ли 
је то пост, да ли је то молитва, 
да ли су то метаније, шта год да 

радимо, не радимо то да бисмо 
постали велики мајстори или 
гуруи подвига, него да бисмо 
човјека могли да волимо. Тако 
брусимо себе, јер кад брусимо 
себе, ми смо спремни за друго-
га човјека. На тај начин брусимо 
гордост своју, сваки недостатак 
свој. Јер, знајте, када чинимо до-
бро дјело, нисмо ми ту централ-
ни догађај, него онај други, коме 
дајемо. У Царству небеском биће 
оних са којима се не слажемо, 
чак и оних с којима нисмо раз-
говарали...Зато, треба да учимо 
да се мијењамо, да будемо благи, 
кртотки и смирени, и да то сјеме 
Божије у нама живи, а онда ће 
Господ те неке мале недостатке 
и муке наше уништити и одба-
цити, јер ако се кајете Господ ће 
и седамдесет пута седам опро-
стити (Мт.18.21-35). Само ни-
када не смијемо да се помиримо 
са гријехом, јер знамо да то ми 
нисмо. Хоћемо да живимо за 
вјечност, хоћемо да просијава-
мо, да живимо светитељски. На 
то смо позвани! Хвала Вам што 
дођете на Свету Литургију да 
будете судионици, саучесници 
и сунасљедници Царства небес-
кога, да кажемо Господу на Ње-
гов призив: Амин, да се одазо-
вемо на Његов позив када каже 
са страхом и вјером приступите 
и да заблагодаримо Господу на 
сјемну Његовоме животворно-
ме, вјечноме, љубави зато што 
је међу нама и зато што нас ни-
кад неће оставити. Нека Господ 
молитвама Светих бесребрника 
Козме и Дамјана, чудотвораца 
који су сјеме Божије наставили 
да сију и након Господа, подари 
и нама да и ми будемо сијачи до-
брог сјемена, да будемо хришћа-
ни по своме животу и да будемо 
насљедници вјечних добара. 

Синиша Шаренац, 
протојереј

Јер, ако је Христос међу нама, онда ћемо бити једни дргима браћа 
и пријатељи. Онда ћемо једни у другима видјети лик Господњи и 
неће међу нама бити ни мржње, ни муке, ни клевете, нити ћемо 
моћи од брата да украдемо, нити туђу жену да погледамо, нити 
зло да му говоримо, јер знамо да то радимо Христу.
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Када читамо о догађајима из 
Светог писма, или житија 

светих, често се деси да пожа-
лимо што нисмо тада живјели, 
мислећи како је тад било лак-
ше задобити спасење, како су 
се чуда чешће дешавала, како је 
било више духовника и стараца. 
Са друге стране, многи хришћа-
ни су оптерећени будућношћу, 
догађајима који су испричани 
у Откровењу Јовановом, Дру-
гим Христовим доласком и до-
гађајима који ће му претходити. 
И тако једни живе у прошлости, 
а други у будућности. А Хри-
стос нас позива да живимо у са-
дашњости. Једино на садашњост 
можемо утицати и једино је она 
битна за наше спасење.

Сваки дан живота је велика 
шанса, велики дар Божији, не-
замјењив и непоновљив. Свети 
апостол Павле нас упозорава да 
користимо вријеме јер су дани 
зли (Еф 5,16). И заиста, савре-
мени човјек је веома заробљен 
и не може да располаже својим 
временом како би хтио. Опте-
рећен је многим обавезама. По-
ред тога, пола живота проведе-
мо борећи се са болестима, са 
разним недаћама, рјешавајући 
многе егзистенцијалне пробле-
ме. Зато је врло битно да оно 
вријеме којим можемо да распо-
лажемо по својој вољи проведе-
мо квалитетно, духовно прије 
свега. 

Ђаволу управо и јесте циљ да 
наш ум оптерети размишљањем 
о прошлости и будућности. А 
Христос нас учи да се молимо: 
Хљеб наш насушни дај нам данас 
(Мт 6,11). А сутра ћемо се опет 
молити за сутра. Каже: Не бри-

ните се за сутра. Доста је сва-
ком дану зла својега (Мт 6,34). 
Наш живот је саткан од дана. 
Од тога како квалитетно про-
водимо дане зависи да ли ћемо 
квалитетно провести живот. Не 
треба да се заваравамо и тјеши-
мо изговорима како ћемо дана-
шњи дан протраћити, али ћемо 
се сутра молити, чинити добра 
дјела, читати Свето писмо... 
Зато апостол Павле каже: Ево 
сад је најпогодније вријеме, ево 
сад је дан спасења! (2 Кор 6,2). 

Када се човјек пресели у вјеч-
ност и види какав је удио светих 
у Царству Божијем, и сјети се да 
је то све и њему било доступ-
но, он би, макар био и спасен, 
желио да се врати у овај живот 
макар на један дан, али не да би 
уживао у пролазним љепотама, 
јер су оне блиједа сјенка вјечних, 
већ да би још које добро учи-
нио. Сваког дана ми купујемо 
вјечност. Свети нису такви зато 
што су се само дивили својим 
претходницима, него зато што 
су у своје вријеме и на мјесту 

на којем их је Господ поставио 
проводили у дјело јеванђељску 
науку и подражавали свете. 
Они нису маштали о Другом 
Христовом доласку, већ су се за 
Њега свакодневно припремали. 

Говорећи о последњим вре-
менима, Христос каже: Али па-
зите на себе да срца ваша не оте-
жају преједањем и пијанством и 
бригама овога живота, и да Дан 
онај не наиђе на вас изненада (Лк 
21,34). Управо то се десило оном 
сјемену из јеванђељске приче 

које је пало у трње, па га трње 
загушило и без рода остало (Мт 
13,7). Свако јутро када „нисмо 
стигли“ да прочитамо јутарње 
молитвено правило је пропало. 
Свако вече када нисмо прочи-
тали вечерње молитве је пропа-
ло. Свака седмица у којој нисмо 
ниједном отишли на Литургију 
је пропала. Нисмо свјесни да су 
дани и седмице дарови Божији 
за које ћемо дати одговор пред 
Богом. То није нешто безвријед-
но што можемо да траћимо како 
нам је воља.

Сад је дан спасења

БЕСЈЕДА
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 Није прошло много време-
на од како су биле разне врсте 
забрана због вируса короне, 
па између осталог и црквених 
окупљања. Тад смо се бунили да 
су нам ускраћена основна људ-
ска права. Ко зна каква нас вре-
мена још очекују? Велики је дар 
Божији што сваки хришћанин 
има у близини мјеста гдје живи 
храм у којем се редовно служи 
Богу и у који може несметано да 
оде и учествује у богослужењу. 
Али човјек тек кад нешто изгу-
би схвати шта је имао. Бог Отац 
сваке недјеље кроз Сина Сво-
га љубљенога, а у Духу Светом, 
долази у сваки храм у којем се 
служи Литургија да види који 
су Његови, да нам нешто важно 
каже, да нас утјеши, да нас по-
савјетује и поучи и да чује шта 
ми имамо да кажемо Њему и, 
оно што је најважније, да се сје-
дини с нама кроз Причешће. А 
толико је жедних и напаћених 
који умиру поред Извора Воде 
Живе.

Много је добра и корисна 
ствар водити неку врсту дневни-
ка духовног живота, да видимо 
у шта трошимо вријеме, какви 
смо били јуче, шта смо урадили 
данас и шта можемо промије-
нити сутра. Ако ништа друго, 
бар ћемо увидјети колико смо 
немоћни, а и то је нешто, да се 
смиримо пред Богом и усрдније 
вапимо за помоћ. Видјећемо да 
се не мијењамо на боље и да смо 

често данас гори него јуче. Ако 
не знамо како вријеме правил-
но искористити, прибјегнимо 
молитви и нећемо погријешити. 
Свети Јован Кронштатски каже 
да свему другом треба придава-
ти другостепени значај. 

По томе колико времена неко-
ме посвећујемо, можемо видјети 
и колико некога волимо. Богу се 
вријеме посвећује кроз молитву, 
ближњима кроз чињење добрих 
дјела, себи кроз забаву, а гријеху 
среброљубља кроз стални рад 
и стицање ради материјалног 
благостања. Било би занимљиво 
извршити анализу чије смо ми 
слуге већи дио времена и коли-
ко сати и дана на кога трошимо. 
Видјели бисмо да су нам личне 
забаве и новац убједљиво на пр-
вом мјесту, а све остало далеко 
иза. Том редослиједу приорите-
та учи нас и савремено друштво, 
почевши од школе. Медији и 
улица нас уче да се забављамо, 
а родитељи и шќола да радимо и 
стичемо. Наравно, рад је битан 
и без њега не можемо ни други-
ма помоћи, али смисао живота 
и истинска срећа су у љубави, у 
служењу и самодавању.

Имајмо времена бар за Онога 
који нас воли и оне који нас воле 
да бисмо били кадри једном 
завољети и оне који ће нас тек 
да заволе. И то данас. Будимо 
хришћани сваки дан. 

Давор Арнаут, ђакон

Велики је дар Божији што сваки хришћанин има у близини мјеста 
гдје живи храм у којем се редовно служи Богу и у који може несме-
тано да оде и учествује у богослужењу. Али човјек тек кад неш-
то изгуби схвати шта је имао. Бог Отац сваке недјеље кроз Сина 
Свога љубљенога, а у Духу Светом, долази у сваки храм у којем се 
служи Литургија да види који су Његови, да нам нешто важно 
каже, да нас утјеши, да нас посавјетује и поучи и да чује шта ми 
имамо да кажемо Њему и, оно што је најважније, да се сједини с 
нама кроз Причешће. А толико је жедних и напаћених који умиру 
поред Извора Воде Живе.

Чест мотив, 
сам против свих,

данас управо тако поста,
и нема ко да каже

престаните, доста

Један човек битку води
читав свет да ослободи,
и на наш кров ево дође

и гледа кроз 
размакнути цреп 

у даљину, гледа
ка своме циљу

Сад мало 
и духовитости треба,

сањам двојицу Руса,
један, огроман нож

у руци држи, 
и њиме као да нешто пише,

ил’ брише, ко зна…

А други, исто седи,
и у руци огроман 

пиштољ колт држи,
ал’ тако, као да њиме пише,

ил’ брише, ко зна…

Ал’ ипак један
битку води и хоће

цео свет да ослободи,
ево нама Србима

на кров дође,
и гледа даље 

ка свом циљу,
ал’ је нажалост сам,

јер га у сну
само ја гледам

Епископ Фотије

ДУХОВНО ПЈЕСНИШТВО

САМ ПРОТИВ СВИХ
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Изложење апостолске про-
повиједи и Изложење и по-

бијање лажноназванога знања 
Светог Иринеја Лионског су 
најутицајнија богословска дје-
ла која су настала у периоду из-
међу појаве Посланица Светог 
Игњатија Антиохијског и списа 
О начелима Оригена Алексан-
дријског. Ријеч је о раздобљу 
дужем од једног стољећа обре-
мењеном гностичким изазовом, 
непријатељским окружењем, 
недефинисаним новозавјетним 
каноном и непрецизном бо-
гословском терминологијом. 
Стога, појава докторске дис-
ертације Славољуба Лукића о 
антропологији Епископа Лиона 
је велики догађај наше Цркве, 
културе и језика.

Рођен у Смирни средином 
другог стољећа, ученик Светог 
Поликарпа Смирнског, свеште-
ник у Галији, насљедник Светог 
Потина на катедри Епископа 
Лиона, учесник спора о датуму 
празновања Пасхе, богословски 
писац и мученик, Свети Иринеј 
Лионски је – у полемици са гно-
стичким гледиштима – оставио 
ктисиолошка и антрополошка 
виђења на која су се наслањале 
генерације долазећих богосло-
ва.

У студији Славољуба Лу-
кића, која је измијењена и до-
пуњена докторска дисертација 
одбрањена у Солуну и преве-
дена са грчког језика од стра-
не аутора и Марине Вељковић 
Ђуровић, читалац ће пронаћи 

излагање мисли Светог Иринеја 
Лионског до сада незабиљеже-
но на нашем језику. Након кон-
текстуализовања епохе у којој 
је дјелао Свети Иринеј, детаљ-
но су препричана космолошка 
и антрополошка становишта 
Епископа Лиона, уз неизбјежну 
компарацију са старојелинским 
и гностичким виђењима. Међу-
тим, упадљиви недостатак рада 
јесте одсуство мисли гностич-

ких аутора и старојелинских 
философа са којима је полеми-
сао Свети Иринеј Лионски. На-
вођење гностичких становишта 
би читаоцу приближило њихо-
ву представу о настанку свијета 
путем еманација, док би исти-
цање старогрчких философских 
писаца учинило да њихови ста-
вови о беспочетности твари 
буду јаснији. Супротстављајући 

се гностичком виђењу поријек-
ла твари које није имало срод-
ност са библијском вјером у 
Бога Који је Творац, Свети Ири-
неј казује да је стварање твари 
догађај у којем судјелују Отац, 
Син и Дух Свети. Противећи се 
старојелинској мисли о савјеч-
ности Творца и твари, Свети 
Иринеј истиче да творевина 
има почетак своје егзистенције 
у стваралачком чину Творца. 
Исцрпни су космолошки и ан-
трополошки увиди Светог Ири-
неја Лионског у интерпретацији 
Славољуба Лукића. Космолош-
ки увиди о стварању свијета ни 
из чега потврђују да је твар саз-
дана да би учествовала у слави 
Господњој, а теантрополошка 
становишта о Богочовјеку као 
разлогу због којег је творевина 
створена казују да је узрок и 
циљ свих и свега у Њему. 

Вриједности књиге – поред 
детаљног препричавања списа 
Светог Иринеја Лионског – су 
наглашавање двије особености 
његове богословске терминоло-
гије. Син и Дух Свети су имено-
вани Рукама Очевим у догађају 
саздавања творевине. Наведено 
терминолошко рјешење – којим 
се жели нагласити да је призи-
вање твари из небића у биће дје-
ло Сабора Личности Пресвете 
Тројице – може да има суборди-
национистички призвук којем 
стољеће послије није одолио 
Ориген Александријски. Иако 
новозавјетни списи – инспи-
рисани (и) старозавјетном пое-

СЛАВОЉУБ НАМ ПРЕПРИЧАВА ИРИНЕЈА  
СЛАВОЉУБ ЛУКИЋ, АНТРОПОЛОГИЈА 

СВЕТОГ ИРИНЕЈА ЛИОНСКОГ  
ФОЧА – БАЊА ЛУКА, 2021. ГОДИНА

ПРИКАЗ КЊИГЕ
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зијом – Логоса именују Прему-
дрошћу Очевом, Свети Иринеј 
Лионски Светог Духа именује 
Премудрошћу. 

Казујући о Богу као Творцу 
који саздаје творевину ни из 
чега, Славољуб Лукић нам је 
понудио неколико мисли које 
су вриједне пажње. Особито 
мјесто заузимају мисли аутора 
у којим се покушава сублими-
рати библијско искуство у бого-
словљу светих отаца о стварању 
творевине ни из чега, нество-
рености Господа, створености 
човјека и посљедицама које (не)
створеност има на егзистенцију 
Творца и творевине. 

Зато што је створен ни из 
чега, свет носи у себи могућност 
да се врати у ништа. Свет по 
природи није вечан и због тога не 
може остати вечан. Свет нема 
за основу постојања самог себе, 
већ Бога, који му даје постојање. 
Само Бог, као нестворено биће, 
не може да падне у небиће.

Прва реченица је израз иску-
ства Цркве: творевина се није 
самосаздала, будући да јој је по-
стојање даровао Господ у чијој 
Руци – или, како је писао Све-
ти Иринеј Лионски, Рукама – је 
њен живот. 

Свет по природи није вечан 
и због тога не може остати ве-
чан. Тачно је да библијски и све-
тоотачки писци казују да творе-
вина није вјечна, али – колико 
нам је познато – у њиховим спи-
сима нема ниједне ријечи која 
поткрепљује тврдњу да твар не 
може остати вјечна. Напротив, 
Господ је саздао твари да имају 
живот и да га има у изобиљу. 
Шта Црква исповиједа у свом 
Симболу вјере? Чекам васкр-
сење мртвих и живот будућег 

вијека. Дакле, богословље Црк-
ве – као израз њене вјере – је 
незамисливо без исповиједања 
у живот долазећег Вијека који 
се неће окончати. Стога, напи-
сана мисао Славољуба Лукића 
о свијету који не може остати 
вјечан је опозит библијско-све-
тоотачком искуству. Лијепа 
илустрација грубог неспоразу-
ма који се у наведеној реченици 
чита јесте мисао Преподобног 
Максима Исповједника који 
је знао да заоштри вјечновање 
човјековог бића рекавши да 
човјек у Господу постаје не само 
бескрајан, него и беспочетан. 

Само Бог, као нестворено 
биће, не може да падне у небиће. 
Однос створености и смртно-
сти је од Светог Атанасија Алек-
сандријског до Јована Зизјуласа 
неријетко био тесан, али нео-
пходна је велика пажња да се 
не би склизнуло у нежељеном 
правцу. Да ли се међуузрочност 
створености и смртности може 
пресликати на могући међуод-
нос нестворености и бесмрт-
ности? Узрок немогућности 
непостојања Господа Славољуб 
Лукић види у Његовој нество-
рености. Ову реченицу смо 
назвали клизавом. Разлози су 
бројни. Први: незгодно је дово-
дити у однос Бога и небиће, јер 
Он је – најљепше је о томе писао 
Свети Дионисије Ареопагит – 
са друге стране и бића и небића. 
Други: казати да Бог нешто не 
може стоји у немалој колизији 
са исповиједањем Цркве да не 
постоји ништа што њен Бог не 
може. Трећи: ако нествореност 
Господа одређује Његово по-
стојање значи да је Бог у Којег 
вјерујемо подложан нужности 
сопствене нестворености. Ако 

су свети оци инсистирали на 
могућности повратка твари у 
небиће, то никако не значи да 
је пожељно чинити паралелу са 
немогућношћу одласка Творца 
у небиће. Ако наша створеност 
чини да ходамо ивицом без-
дана, то никако не значи да се 
смије закључити да нестворе-
ност Господа не допушта Ње-
гов одлазак у небиће. Библијско 
искуство нам казује да је Бог 
слободан од сваке нужности. 
Сљедствено, Он није подложан 
ни Својој нестворености. Ако 
би мисао Славољуба Лукића 
била тачна, она би значила да 
нествореност Господња дик-
тира Његово постојање. Није 
тешко пронаћи древне писце у 
чијим списима је могуће прочи-
тати праузоре писања на тему 
моћи не умријети и не моћи 
умријети. Али, за разлику од 
најчувенијег међу њима Светог 
Августина Ипонског, мишљења 
смо да је ареопагитско исповије-
дање о немогућности аналогија 
између твари и Творца ближе 
изграђивању страха Господњег, 
који је почетак мудрости. 

Тешко је прецијенити руко-
пис Славољуба Лукића о Све-
том Иринеју Лионском. Будући 
да је наш језик добио одличан 
увод у богословље човјека без 
чијег дјела је незгодно сагледа-
ти теолошки развој од поста-
постолског периода до алек-
сандријских, антиохијских и 
кападокијских писаца, не по-
стоји сумња у изузетно дјело које 
је аутор пишући и објављујући 
ову књигу учинио свима који су 
жедни богословља са извора.

Срђан Мастило
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С уше, урагани, ратови и друго 
зло, укључујући разводе у по-

родици и болести дешавају се 
због „злог језика“.

У то тешко могу да поверују 
људи који неодговорно и некри-
тички емитују речи у ваздух. 
Епоха „слободе говора“ је одав-
но обезвредила саму реч.

Али ову духовну истину су 
одавно формулисали најбољи 
људи Старог Завета. И она де-
лује. Од својих речи ћеш се 
оправдати и од својих речи ћеш 
бити осуђен – каже Свето Је-
ванђеље, само потврђујући већ 
речено. Закон је делотворан и 
кад су у питању поједини људи, 
и читави народи.

Ево, на пример, Украјина:
– Ритуални и дугогодишњи 

повици о Гладомору у прошло-
сти, а сада – цинични извоз ре-
зерви житарица од стране за-
падних земаља у ситуацији кад 
је сетва тешко изводљива и кад 
је економија уништена. Однос-
но, постоји перспектива правог 
Гладомора.

– Сталне песме о Независно-
сти преко 20 година, а на крају, 
претварање западних области у 
провинцију Пољске, и уопште 
губитак реалног суверенитета.

– Незахвално и некритично 
блаћење совјетске прошлости, 
а на крају специјални одреди 
који пуцају у леђа војсци која 
покушава да се повуче у духу 
Стаљиновог времена и губитак 
огромног материјалног и тери-
торијалног совјетског наслеђа.

Јер смиреном ће се дати и ум-
ножиће се, а од дрског и неза-
хвалног биће одузето све што је 
мислио да поседује.

Свуда је зли језик донео зло-
кобне ствари. Свуда је растери-
вао измишљене невоље и изро-
дио је много опипљивије. Људи 
су гађали небо камењем забора-
вивши зкон гравитације.

Политичар је почео, нови-
нар је надувао, народ је прихва-
тио, радосно је поновио и тако 
је научио децу. Укључујући и 
„Кољи Русадију!“ која се отима 
са дечјих усана.

Готово је! Будућности нема. 
Колективни језик је уништио 
лепу будућност, а мучну је пре-
творио у стварност.

Наравно, трули језик сам по 
себи не постоји. Потребна су му 
два компањона – празна гла-
ва и зло срце. Тога сад има на-
претек. Али језик ипак заузима 
средишњи и владајући положај. 
Као што се у телу налази испод 
мозга (ако га има) и изнад срца, 
тако и у духовној стварности он 
– језик – повезује делатност злог 
срца и празне главе.

Ово се односи на све. Зато је 
и Исаија угледавши Бога преуз-
несеног на престолу рекао: „По-
гибох, јер сам човек нечистих 
усана, и живим усред народа не-

чистих усана“ (Ис. 6: 5). Између 
свих грехова пророк је пре свега 
издвојио грех уста. Притом није 
себе искључио из народа.

Господ је разговетним и ос-
мишљеним говором издвојио 
човека из свега живог на земљи. 
Реч треба да се рађа у тиши-
ни и да води ка Богу. Главно је 
то да демон не сме да овлада 
човековом говорном делатно-
шћу. Хигијена говора је фактор 
друштвене и личне безбедности.

„Ко хоће да живи? Ко воли 
дуг живот и да види добро?! – то 
је питање из 34. псалма. У њему 
је и одговор: „Устављај језик свој 
ода зла, и уста своја од преварне 
речи.“

Поновићу да се ово тиче свих 
људи (посебно новинара и по-
литичара). И то се сад нарочито 
јасно види у Украјини која иде 
путем самоуништења.

 
Протојереј Андреј Ткачов

Са руског Марина Тодић
5/27/2022

Преузето са сајта: 
www.pravoslavie.ru 

(српска верзија)

ЈЕЗИК

АКТЕЛНЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ
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З ашто би требало да изучава-
мо Књигу постања? Зашто се 

не бисмо усредсредили искљу-
чиво на спасење својих душа, 
уместо да размишљамо о томе 
како ће свет изгледати на крају 
или како је изгледао на почетку? 
Могли бисмо доспети у невољу, 
јер би могао да дође Карл Са-
ган[1] и да нам се супротстави. 
Зар није сигурније да се бавимо 
искључиво изговарањем својих 
молитава и да не размишљамо 
о тим великим темама? Зашто 
да размишљамо о тим далеким 
стварима, кад би требало да 
мислимо о свом спасењу?

Често сам слушао фразе 
сличне овима. У одговору на 
њих, пре свега можемо да каже-
мо да постоји непосредна веза 
између вашег понашања и онога 
што мислите о човековом по-
реклу. У свом јавном обраћању 
младим људима који су живели 
под комунистичким режимом 
у Румунији, отац Георгије Кал-
чиу је рекао: „Речено вам је да 
потичете од мајмуна и да сте 
звери које се могу дресирати.“[2] 
То може да буде веома моћна 
ствар: „Наука доказује да сте 
ви само животиње; према томе, 
изађимо и подигнимо у ваздух 
цркву!“[3]

Као друго, Књига постања 
је део Светог Писма, а Бог нам 
је Свето Писмо дао ради нашег 
спасења. Сматрамо да значење 
Светог Писма упознајемо кроз 
коментаре светих отаца. Оци 
су о Књизи постања говорили 
у цркви; сви њихови коментари 

били су у суштини проповеди 
које су одржавали у цркви, јер 
се Књига постања у цркви чита 
сваког радног дана током Вели-
ког поста. Велики оци који су 
то практиковали били су Свети 
Златоуст, Свети Василије Вели-
ки и Свети Амвросије Медио-
лански (Милански). Те пропо-
веди су записивали људи који 
су били у цркви и слушали их, 

да би други могли да их читају. 
Према томе, читање ових тек-
стова сматрало се делом сва-
кодневног живота оних људи 
који су одлазили у цркву. Ми 
смо данас донекле изгубили ту 
идеју. Тако је разјашњење Књи-
ге постања или Откровења на 
неки начин постало тајинствена 
област и ми као да се плашимо 
ових тема, иако су оци говори-
ли о њима!

Најзад (и ово је веома важ-
но), наше хришћанство је рели-
гија која нам казује шта ћемо 
чинити у вечном животу. Оно 
има задатак да нас припреми за 

нешто вечно, а не за oвaj свет. 
Ако мислимо само о овом све-
ту, онда је наш хоризонт веома 
ограничен и не знамо шта се 
дешава после смрти, не знамо 
одакле долазимо и куда идемо, 
нити шта је сврха нашег живо-
та. Када говоримо о почетку 
ствари, и када говоримо о крају 
ствари, откривамо шта да учи-
нимо са читавим својим живо-
том.

 
НАПОМЕНЕ: 

1. У писму из 1981. г. отац Сера-
фим Роуз пише о телевизијској 
серији и књизи Карла Сагана 
Космос: „Један од наших прет-
платника управо нам је послао 
исечке из новина о ономе о чему 
се, по свему судећи, сада много 
говори и чини се да је то типич-
но за начин на који се еволуција 
данас проповеда као догма и 
готово као религија.“ – (Прим. 
изд.)

2. У време када је отац Серафим 
одржавао ова предавања, о. Ге-
оргије Калчиу био је у затвору 
због проповеди које је изговарао 
пред младима. Надахнут херо-
измом о. Георгија и подстакнут 
његовим речима, о. Серафим је 
касније објавио ове његове бе-
седе у часопису Православна 
реч (Orthodox Word). Затим су 
1997. г. ове проповеди објављене 
у књизи коју је приредило Брат-
ство Светог Германа под нази-
вом Христос те призива (Christ 
Is Calling You). Горњи цитат је 
преузет са стр. 27. у тој књизи, 
док се остали проницљиви од-
ломци о еволуцији могу наћи на 
стр. 33-34,152. и 154. (Изд).

3. Свети Варсануфије Оптински 

СВЕТО ПИСМО

ОТАЦ СЕРАФИМ РОУЗ
Зашто треба изучавати 

Књигу постања?

Отац Серафим Роуз
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(1845-1913) изнео је слична запа-
жања у једној од својих духов-
них беседа: „Енглески филозоф 
Дарвин створио је читав систем 
према којем је живот борба за 

опстанак, борба јаких против 
слабих, у којем су побеђени пре-
додређени за пропаст… То је 
већ почетак зверске философије 
и они који је прихвате неће се 

предомишљати да убију човека, 
да нападну жену или да опљач-
кају блиског пријатеља. Они ће 
то учинити мирне савести, са 
потпуним признавањем свог 
права да почине такве злочине“ 
(из књиге Старац Варсануфије 
Оптински, која ускоро треба 
да се појави у издању Братства 
Светог Германа). (прим. изд)

Одабрао: 
Бојан Чечар, 
протођакон

Сматрамо да значење Светог Писма упознајемо кроз коментаре 
светих отаца. Оци су о Књизи постања говорили у цркви; сви њи-
хови коментари били су у суштини проповеди које су одржавали 
у цркви, јер се Књига постања у цркви чита сваког радног дана 
током Великог поста. Велики оци који су то практиковали били 
су Свети Златоуст, Свети Василије Велики и Свети Амвросије 
Медиолански (Милански).

И з области теорије умјетности 
и културе долази глас Влади-

мира Коларића (1975) који јас-
но и недвосмислено пројављује 
живог Господа управо кроз 
двије области које су неријетко 
постављане у директну опреку 
ка хришћанском. У томе смислу 
важност позиционирања умјет-
ности у покушају или тежњи 
ка животу по Јеванђељу храбро 
и гномски снажно у врло кон-
кретном лику, дао је путем књи-
га Хришћанство и уметност 
(Библиос, 2021) и Хришћанство 
и филм (Отачник, Бернар, 2017). 
Коларић је драматург, али је и 
прозни писац (приче: Лутали-
це, Рат љубави и друге приче, 
Тајна пурпурних зора, романи 
Авантуре Победника и Филип 
од злата), преводилац (поред 
одломака, текстова разних вр-
ста, роман Ломоносов, царски 
помоћник Јурија Нечипоренка). 
Одбрана уметности је симбо-
лично и наслов његовог блога. 

Потписује преко 30 радио-дра-
ма емитованих на Радију Бео-
град, па не изненађује што је до-
битник награде Витомир Богић 
за допринос радиофонији Драм-
ског програма Радио Београда 
2020. године. Као истраживач и 
организатор истраживања ради 
у Заводу за проучавање култур-
ног развитка и као доцент на 
Високој школи за комуникације 
у Београду, на предметима Тео-

рија културе и уметности, Есте-
тика, Херменеутика уметно-
сти. Члан Српског књижевног 
друштва и Удружења драмских 
умјетника Србије.  

1. Да ли се перманентна кри
за умјетности продубила сав
ременим технологијама или је 
само промијенила форму? И 
колико је ово питање већ ире
левантно? 

Технологије су ту па ту, неће 
нестати, а уметност можете 
стварати и без њих, и даље има-
те избор да правите скулптуре 
од глине или пишете пером на 
пример. Уметност је отелеотво-
рење људске стваралачке потре-
бе, али и одређена историјска 
форма њеног испољавања, која 
не мора бити вечна, или макар 
вечно релевантна. Све зависи од 
тога како треба схватати умет-
ност. Ја верујем да ће уметност 
увек постојати и да ће бити важ-
на, и нисам сигуран колико је у 

За хришћанина центар и глава 
би требало да буде Христос 

(ИНТЕРВЈУ СА ВЛАДИМИРОМ КОЛАРИЋЕМ)

ИНТЕРВЈУ

Владимир Коларић
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кризи, јер увек је била. Ми да-
нас видимо свакакво смеће, а из 
прошлости видимо оно пробра-
није, па нам се чини да је тада 
било боље. Да не говоримо да 
нам је данас све доступно, свес-
нији смо будалаштина, па и пре-
увеличавању њиховог значаја. 
Треба радити, а не мислити о 
кризи, или кризу треба схватити 
као суд, а то је читав наш живот, 
јер не треба се самообмањива-
ти и уљуљкивати како је живе-
ти што и поље прећи. Уметност 
ће бити важна онолико колико 
је не само шарено цвеће на том 
пољу, него нешто што нам даје 
енергију и охрабрење да наста-
вимо даље, па и некуд стигнемо.

2. Пишете о паници у овом 
времену вишеслојно пресву-
ченог неопаганизма, можемо 
ли поближе о тој више него 
опасној паници, која некако 
у посљедње вријеме иде уз ме
дијски лом мрежног дошапта
вања и лажних имена? Ко су 
данашњи реципијенти култу
ре, ко је та истинска публика, 
истинске умјетности и какав 
јој је квантум?

Не знам шта је истинска 
уметност, не постоје формуле 
и рецепти, а ако покушате да 
их пропишете улазите на терен 
идеологије. А ја као и већина 
уметника не волим да ме сма-
трају идеологом, с тим што сам 
за разлику од многих свестан 
колико је од идеологије тешко 
побећи, што не значи да ме то 
спречава да избегнем њене зам-
ке. У сваком случају, људима, па 
и публици, не треба подилази-
ти, али их и не осуђивати. Треба 
им прилазити срцем, обраћа-
ти се њиховој души, па ко ко-
лико прихвати. Није уметност 
најважнија не свету, људи се тру-
де да преживе и остану нормал-
ни, по ономе како замишљају да 

треба бити нормалан, да неш-
то зараде и да се забаве. Траже 
и смисао, а он опет није само у 
уметности. Уметник не треба да 
тежи привилиегијама и да мис-
ли да му друштво, држава или 
било ко нешто дугује зато што 
се прогласио уметником. То је 
жртва или професија, може да 
буде и једно и друго, али треба 
бити реалан, а не живети у ма-
глама заблуда о сопственој изу-
зетности. 

3. Књига Хришћанство и 
уметност биљежи у другом 
дијелу приказе актуелних 

умјетничких производа разли
читих умјетности и њихових 
жанрова (стрип, филм, поезија, 
романи) у различитим фор
матима (онлајн изложба Олге 
Јеврић и Коље Божовића), те 
неколико теоријских књига о 
Достојевском, Бахтину нека то 
буде парадигма овог питања: 
шта заправо јесте хришћански 
поглед на свијет, које су његове 
вриједности, напосљетку, шта 
значи бити хришћанин при
ступајући свим овим дјелима 
управо из ципела релације 
коју насловљава књига?

Бити хришћанин не значи 
испуњавати неке апстрактне, 
механичке, унапред прописа-
не норме. То је искуство и до-
живљај, али чији је извор и ре-
гулатор жив црквени живот, 
другачије не иде. Поглед на свет 
и вредност за хришћанина није 
ово или оно правило или си-
стем, неко живи Христов лик, до 
ког покушава да прочисти и свој 
сопствени. Из тог угла он гледа 
и доживљава све, па и уметност, 
било као стваралац или посма-
трач. Уметност може да буде 
испразност и идолатрија, али 
верујем да може да нам помог-
не да се оријентишемо на овом 
свету, а понекад да нам пренесе 
и неки одсјај, можда тек слаб и 
мутан, невидљивог, али и то је 
већ нешто.

4. Прошла година била је 
у знаку дуплог јубилеја До
стојевског, Ваш коментар на 
Достојевског нашег насушног 
и ко су достојни насљедници 
ако их има?

Најзанимљивије је што је До-
стојевски и даље жив, људи га и 
даље интензивно доживљавају, 
и то у целом свету, у веома раз-
личитим културама и друштви-
ма, код људи различитих генера-
ција и средина. Има способност 
да нас продрма, да изазове неко 
узнемирење које доведе у пи-
тање нашу посвемашњу инерт-
ност. Не воле га сви, али ни так-
ви најчешће нису равнодушни. 
Укратко, према њему је мало ко 
равдушан и кроз ту призму тре-
ба трагати за његовом тајном. 
Моја менторка Ениса Успенски 
прича како одмах препознате 
када студенти на трећој години 
студија русистике почну интен-
зивно да читају Достојевског, 
једноставно им се нешто догоди, 
„флипну“, имају другачији по-
глед. Александар Гајшек ми је ис-

Хришћанство и филм
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причао како му је ректор једне 
руске духовне академије рекао 
како највише студената до њих 
дође преко Достојевског, а не 
читања светоотачке, богослов-
ске, катихетске или полуларне 
мисионарске литературе. А то 
нешто врло озбиљно и добро го-
вори о човеку, да хоће истински 
доживљај, хоће да буде уздрман, 
а не само да следи прописане 
рецепте ове или оне врсте.

5. Шта је оно што није толико 
освијетљено у домаћој умјет
ности свих грана, а носи изу
зетну вриједност? Одличан сте 
познавалац руске савремене 
умјетничке сцене, како је до
шло до тога и ко су, рецимо, 
аутори актуелне генерације на 
којима свијет остаје? Колико 
су нам доступни у преводима 
или визуелним поставкама? 

Руска уметничка сцена је 
слабо позната код нас, преводи 
се стихијски, посебно оно што 
постигне успех на Западу. За то 
је умногоме крива у руска држа-
ва, чији програми подршке пре-
водима и промоцији сопствене 
уметности пате од бирократиз-
ма и инертности која се грани-
чи са равнодушношћу. Руси да-
нас имају добру поезију, она им 
је тренутно вероватно најјача, 
а у савременој прози је од оног 
што је код нас преведено сва-
како не треба заобићи Германа 
Садулајева и Јурија Нечипорен-
ка. Ту је и Дмитриј Данилов, 
који има и одличну прозу, и од 
кога је до сада превођена само 
поезија, али наративна, при-
вући ће и оне који више воле 
на пример кратке приче. Зо-
рислав Паунковић је недавно 
превео „Записе о пијењу чаја и 
земљотресима“ Леона Богдано-
ва, писца из совјетског периода, 
али веома особеног, па то треба 
прочитати.

6. Питање позиције умјетно
сти у различитим релацијама 
је оно на шта многе гране које 
је дотичу покушавају да од
говоре, дјелује као перпетуум 
непресушно, зашто сте пре
познали важност стављања 
умјетности у корелат са 
хришћанством у овом исто
ријском тренутку? Заправо 
оквир књига Хришћанство и 
уметност и Хришћанство и 
филм је поприлично сличан, 
како бисте у најкраћем предло
жили њихову садржину на чи
тање и зашто је она подједнако 

интересантна и онима који су у 
вјери и онима ван ње и дјелат
ницима у њој и уживаоцима? 

Питање да ли уметност, као 
естетски, дакле материјални и 
чулни феномен, може да пре-
несе, представи и посредује не-
видљиво и неопипљиво је дало-
косежно и не тиче се само оних 
који се занимају за уметност. 
Данас као Недељу Православља 
или Победу Православља, у пр-
вој седмици Великог поста, про-
слављамо пре свега као победу 
над иконоборством, дакле као 

оправдање иконе. Ако оправ-
дање иконе и иконопоштовања 
постављамо на тај ниво да је 
изједначавамо са опрадвањем 
самог православља, онда то 
много говори. Икона је оправ-
дана зато што она као света и 
богосложбена слика може да 
постоји само уколико верујемо 
у Христово оваплоћење у људ-
ском телу, као и његово телесно 
ваккрсење, само ако верујемо 
у дејство Светог Духа у свету и 
у твари и ако верујемо и једин-
ственост и непоновљивост сваке 
појединачне људске личности. А 
то су основне истине наше вере, 
које сведочи икона. Негирање 
иконе би било негирање тих ис-
тина и обрнуто, јер би онда ико-
нопоштовање заиста била идо-
латрија или пука обмана. Ако се 
Бог није у једном од својих Лица 
оваплотио и васкрсао икона би 
заиста била идол или обмана 
и било би је исправно негира-
ти, док ако јесте, онда би било 
бесмислено негирати икону, јер 
би то говорило да сумњамо у 
оно што проповедамо, јер ако се 
Бог јавио, чулима доступан, ко 
може да забрани да он буде и на-
сликан? То би било не само ли-
цемерје и оспоравање човекове 
боголикости, него и својсврстан 
нихилизам. А најважније чему 
нас икона учи, а требало би и 
свака уметност, јесте јединстве-
ност и непоновљивост сваког 
човека. Као што би било зазор-
но икону уништити или баци-
ти у контејнер, тако би требало 
односити се према сваком чове-
ку кога сретнемо, посвећујући 
му се са макар истом толиком 
пажњом и трепетом, а нипо-
што га, фигуративно говорећи, 
не бацајући у смеће, као нешто 
потрошно, замењиво и за једну 
употребу, по нашим непоузда-
ним мерилима.

Хришћанство и уметност
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7. Флоровски на једном мје
сту вели да је наш свет дезо-
ријентисан, без једног центра, 
духовно и интелектуално 
збуњен и растројен, шта га то 
тако темељно уздрмава и како 
умјетност то региструје? 

То је доживљај релативно бр-
зих не само друштвених него 
и цивилизацијских промена. 
Кад се системи мењају, цен-
тар се премешта с једног места 
на друго, мултипликује се или 
флуктуира, док се опет релатив-
но не фиксира, макар у домену 
одређене партикуларне циви-
лизације, с тим што смо ми на 
глобалном Западу навикли на 
цивилизацију као такву иденти-
фикујемо са собом. Центар није 
питање географије, него идеја, 
вредности, норми, дубљих ци-
вилизацијски регулисаних 
струк тура, и он не може да 
остане неотпоран на историјске 
мене. За хришћанина центар и 
глава би требало да буде Хри-
стос, тако да он заправо никад 
не би требало да буде дезоријен-
тисан. Али сви живимо у овом 
свету и тешко се одупрети ње-
говим вртлозима. Уметност уме 
да буде добар сеизмограф тих 
промена, тим већи када је умет-
ник мање свестан онога што у 
њему одјекује, усаглашавајући 
се са флуктуирањима епохе. Још 
боље је кад уметник ипак зна и 
осећа да је центар и извор онога 
што ствара ипак изван свих тих 
бура и кад се у ономе што ства-
ра ипак наслуђује неки удаље-
ни мир, тишина неких мирних 
мора у позадини.

8. Имате огромно повјерење 
у умјетност и пишете: Па зар 
наше – наспрам Божјег убого 
– стваралаштво може да се 
заснива на другим принципи-
ма, колико сте усамљени у том 
повјерењу? Или нисте?

Имам поверење у Бога, Бо-
жију објаву која нас обавештава 
о томе да смо створени по Бо-
жијем образу и подобију и да је 
циљ нашег живота да будемо бо-
гови. То подразумева да смо од-
говорни за себе и свет и да има-
мо неку улогу у Божијем науму. 
А то значи да имамо способност 
да стварамо и да то стварање 
ипак нешто значи, и да је засно-
вано на слободи. Уметност је је-
дан од начина да остваримо так-
во назначење на свету, макар и 
само у смислу да нам помогне да 
превладамо и колико је могуће 

премостимо терет своје апсо-
лутне појединачности.

9. Симптоматичан је Ваш по-
вратак у седиште земље, у 
епицентар ствари, Тајна пур-
пурних зора између архетипа 
и апокрифа, са друге стране, 
Авантуре победника које су 
бурлеска свекњижевног путе
ног у пробијању до духовног 
– Ви сте, рецимо, да упрости
мо и сликовито поставимо, 
између рокенрола или шире 
субкултуре, и хришћанства. 
Како се налази мјера, да ли је 
потребна и зашто запањују ове 
дисторзије?

Оно што све то повезује је 
жеља за личном слободом, која 
ми је увек била императив. Оту-
да и рокенрол, панк, андергра-
унд и хришћанство, нека врста 
мистичног анархизма, који је 
вероватно најближи ономе што 
сам. А ако тежите слободи, те-
жите и епицентру ствари, јер то 
је једини центар ком допушта-
те да постоји. Све друго је зам-
лаћивање и губљење времена, а 
времена је мало. Више волим и 
преступнике него конформисте, 
ратнике него лажне миротвор-
це, мада је мир, Небески Јерус-
лалим као мир мира Божијег, 
неприкосновени циљ наших 
живота и свег постојања. Ство-
рени смо да будемо синови свет-
лости, а не црви.

10. Да ли живимо у ери сте рео
типних схватања појмова као 
непромјенљивих категорија, 
као да су забрањена помије
рања и мијењања? Да ли је с 
тим у вези, рецимо, маестрал
ни албум Изнад Истока и За-
пада, ако га узмемо као пара
дигму још увијек табу? 

Тај албум је померио грани-
це, унео нову чињеницу у нашу 
културу и свест, тако да то више 
није табу какав је био. Сећам се 
да је за Петра Луковића једино 
објашњење на учешће Парти-
брејкерса или Дарквуд Даба на 
том албуму, који је благословио 
њему омражени митрополит 
Амфилохије, било да су ти људи 
напросто полудели. Вероватно 
тако и даље мисли, и то је његово 
право, а свакако није и једини. 
Ипак, до данас су о овом смислу 
највише учинили Бјесови, који 
су правили добар рокенрол ја-
ког егзистенцијално заснованог 
искуства, сведочећи духовну 
реалност на начин лишен декла-
ративности, површне реторике, 
лицемерства и идеологије.

Тајна пурпурних зора
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ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА

В јеронаука је можда новија 
ријеч, али означава кратак 

преглед хришћанске катихезе 
– основне поуке о вјери Хри-
стовој, кратко излагање науке 
Господа Исуса Христа о Богу, 
човјеку и свијету, о свештеној 
историји на земљи и Царству 
Божијем на небу, о свему ономе 
у шта као хришћани вјерујемо 
и чему се надамо. Православна 
вјеронаука излаже православну 
црквену апостолско-светоотач-
ку науку, тумачење Јеванђеља 
Христа Богочовјека, како га је 
Христос открио и предао, како 
су нас апостоли научили и про-
светили, како су свети оци Црк-

ве кроз вијекове свједочили и 
тумачили, како су свети сабори 
догматски формулисали, како 
су га сви прави Христови уче-
ници и сљедбеници као чланови 
истините Цркве Божије кроз ге-
нерације доживљавали и њиме 
се спасавали, освећивали и про-
свећивали.

Питање вјерске наставе је 
једно од суштинских питања за 
концепцију вјерског васпитања 
и образовања данас, прије све-
га, у погледу њене важности као 
неодвојивог дијела свеукупног 
дјеловања Цркве. Концепција 
вјерског васпитања и образо-
вања зато и треба да се интегри-

ше у опште васпитање, односно 
изгради на општем школском 
систему образовања. Отуда је и 
неопходно организовати вјер-
ско образовање на једној систе-
матски основаној религијској 
настави, обострано осмишљеној 
и за Цркву и за државу. 

Православно васпитање 
најмлађих задире у једно есен-
цијално питање људског жи-
вота. Без обзира да ли је човјек 
религиозан у православном 
и неправославном смислу и 
уопште религиозан и антирели-
гиозан, он ће се једнога дана и 
пред својом савјешћу запитати. 
Православно васпитање одго-

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ КРОЗ ПРИЗМУ 
ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ

11. Доста светоотачке лите
ратуре је иза Вас, ко је на Вас 
оставио највише утисака и 
зашто је ова литература неоп
ходна?

Конкретно, мени су најваж-
нији били Василије Велики, 
Симеон Нови Богослов и Гри-
горије Палама. Сусрет са Па-
ламиним моштима у Солуну је 
изазвао неке од најјачих и најра-
дикалнијих духовних искустава 
у мом животу, о којима је теш-
ко, а и непотребно говорити 
јавно. Без обзира на оправдану 
подозривост према ефектима 
које читање аскетске литера-
туре може да изазове код лаи-
ка, аскеза је неопходан аспект 
живота сваког хришћанина, 
а читање такве литературе не 
своди се само на поуке, идеје, 

упутства, информације, него 
пре свега на њено енергијско, 
молитвено дејство, искуство и 
подстицај сличан оном који дају 
иконе, дејство које вас обликује 
на начин ког нисте увек свес-
ни, како већ Свети Дух делује у 
нама и са нама.

12. Дешавања у Украјини 
су Вас искристалисала као ак
тивисту, у ком тренутку сте се 
осјетили позваним и прозва
ним да испишете серију тек
стова на ову тему?

Ја нисам ни политиколог ни 
публициста, и такве текстове 
нисам радио по наруџбини, за-
датку, због хонорара, којих није 
било, или било каквих интере-
са. Осећао сам се обавезним, 
јер сам био у Русији, на Криму 
и Донбасу, познајем људе, при-

лике, историју, културу, делом 
и савремено руско друштво и 
политичке прилике. Нарочито 
ме је на писање подстакла отво-
рена и систематска антируска и 
русофобна пропаганда и вели-
ко незнање које код нас влада о 
свему томе, без обзира у којим 
круговима, Узео сам то на себе, 
иако ме је то већ понешто ко-
штало. Али живот никад није 
бесплатан. Да сам ћутао и пра-
вио се луд, неким људима једно-
ставно не бих могао да погледам 
у очи, неколиким тамо у зараће-
ним земљама и бар једном чове-
ку овде.

Разговор водила: 
Јелена Калајџија
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вара на сва животна питања и 
нуди човјеку одговор на та пи-
тања. Црквено васпитање прет-
поставља образовање и васпи-
тање човјека цијелог његовог 
живота од рођења, па и прије 
његовог рођења и послије смр-
ти, као што опомињу и упућују 
црквене молитве.

Изворно Хришћанство има 
своје сопствено схватање вас-
питања и образовања, разрађе-
но кроз његову вјековну прак-
су и искуство, а утемељено на 
библијској визији човјека 
и цјелокупне стварности. 
Васпитање које нуди но-
вовјековна култура, запо-
чета ренесансом, претежно 
је било и остало натурали-
стичког и хуманистичког 
типа. Природно је да вас-
питни идеал и циљеви вас-
питања, као и методи обра-
зовања, зависе од основних 
претпоставки на којима се 
она утемељује. Као и све оста-
ло и педагошка мисао зависи 
од схватања свијета и човјека и 
њиховог коначног циља. Већ је 
позноримско Хришћанство, на-
рочито од XI вијека па надаље, 
својим схватањима односа Бога 
и свијета, Бога и човјека, својим 
поимањем човјекових могућно-
сти и његовог коначног циља, 
припремало рађање натурали-
стичког и хуманистичког вас-
питања и образовања.

Човјек је, наиме, по приро-
ди боголико биће и као такав 
пријемчив не само за трајне кул-
турне вриједности, него прије 
свега за савршенство, за обита-

валиште Духа Божијег, за вјечно 
сједињење са Творцем – за спа-
сење. Ова људска богосличност 
има пресудни значај и темељ је 
правог – православног васпи-
тања и образовања. Васпитати 
и образовати значи успостави-
ти и образовати нешто. У слу-
чају православног васпитања и 
образовања ови термини значе 
успостављање лика Божијег, об-
раза Божијег у човјеку ради ње-
говог сједињења са Богом ради 
спасења.

Човјек је створен као икона, 
слика Божија, али је он ту своју 
богосличност унаказио грије-
хом. Једини начин на који људ-
ски род може поново да се обого-
личи јесте кроз благодат Христа 
Спаситеља, у Цркви кроз свете 
тајне и кроз лично врлинско 
усавршавање и обликовање. Јер, 
дејство благодатне љубави Хри-
стове, која је неопходна човје-
ку за спасење, посебно долази 
до изражаја у светим тајнама. 
Зато је испуњавање заповије-
сти Божијих, редовна молитва, 
причешћивање, стално учешће 
у светим тајнама и примање 
изобиља дарова Цркве неопход-

но за православно васпитање и 
образовање чији је крајњи циљ 
спасење у Христу.

Колико ће овакво васпитање 
и образовање бити прихваћено 
од стране савременог човјека 
зависи, прије свега, од тога како 
савремени човјек види смисао 
свог живљења на земљи. Ако 
смисао свог живљења на земљи 
темељи на Богу и чврсто вјерује 
и осјећа Његово стварно при-
суство у историји свијета, онда 
он лако прихвата и спроводи у 
живот православно васпитање, 
које је за њега и једино спасо-
носно.

Извори васпитања у Пра-
вославној цркви су Христово 
учење и његов примјер. То је 
непромјенљиви идеал коме сва-

ки васпитаник треба да 
стреми, јер речено је: "Бу-
дите ви, дакле, савршени, 
као што је савршен Отац 
ваш небески." (Мат. 5,48). 
Колико ће овај идеал бити 
остварен зависи од самог 
човјека и од његове побједе 
над сопственом природом 
и од божанске помоћи и 
милости. О томе Св. Сера-
фим Саровски каже: "Бла-
годат која наше биће од 

распадљивог у нераспадљиво, 
од духовно мртвог до духовно 
живог, из мрака у свјетлост пре-
твара и преводи стиче се уну-
трашњим подвигом нашег бића". 
Сви вјечни хришћански идеали, 
путеви и уопште могућност жи-
вота у знаку тих највиших идеа-
ла дати су нам у Јеванђељу. Сам 
Господ Исус Христос је људима 
углед за сва времена, јер Својим 
доласком на земљу није донио 
само божанско учење, већ га је 
и испунио. Велики светитељи, 
такође, су својим животом до-
казали да ријечи Јеванђеља нису 
празне ријечи, већ да су то, "нова 
животна правила" (Св. Јован 

На старословенском ријеч васпитање значи пùтање тј. 
храњење. Користиле су је и наше древне, старе мајке. Поред тога 
што су дојиле, дјеци су давале и кашасту храну "пùтајући" их. 
Васпитање је храњење духовном храном. То је та порука Цркве 
која говори да смо дужни и обавезни да се цијелог свог живота 
образујемо и васпитавамо до искони наше.
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Златоусти) за сваког ко у истини 
хоће да испуни своје назначење 
на земљи.

Мало је жалосно што људи 
који се данас баве образовањем 
не знају ни значење те ријечи. 
Образовање је извјестан калуп, 
као начин живота, и самим тим 
једна врста хода ка горе. То значи 
образовати, оформљивати себе 
као личност, али како? Па по 
лику самога Бога Саздатеља који 
је заиста побиједио на граници 
двају свјетова, духовног и мате-
ријалног. Ту је призив и позив 
за човјека да се подигне у мјеру 
раста висине Христове, као што 
каже апостол Павле. Ето, само 
у тој једној реченици се огледа 
најдубља тајна и дужност је, на 
крају крајева, сваког од нас да 
се формира и образује по 
лику свога Саздатеља.

На старословенском 
ријеч васпитање значи 
пùтање тј. храњење. Кори-
стиле су је и наше древне, 
старе мајке. Поред тога што 
су дојиле, дјеци су давале и 
кашасту храну "пùтајући" 
их. Васпитање је храњење 
духовном храном. То је та 
порука Цркве која говори 
да смо дужни и обавезни 
да се цијелог свог живота об-
разујемо и васпитавамо до ис-
кони наше. Шта друго васпитач 
ради него се труди да у мукама 
породи свог васпитаника уколи-
ко је уистину васпитач?

Православна вјеронаука 
увијек је била и остајала првен-
ствено у литургијском, екли-
сијалном контексту, а то значи: 
не само учење и знање разу-
мом, главом, интелектом, него 
истовремено и срцем и душом 
и тијелом, уз дјелатно учешће у 
бићу и животу Цркве као свето-
тајинске стварности и заједнице 
Бога Живога и живих људи, дје-
це Божије, браће са Христом, и 

међусобно у Христу.
Вјеронаука у школама не 

смије бити само учење у учио-
ници, на часу, „пуњење главе“ 
одређеним знањима, свеједно 
„вјерским“ или „религиозним“, 
него истовремено и оплемењи-
вање срца, савјести и душа и 
грађење карактера дјеце, уз ак-
тивно учешће у животу и све-
тим тајнама Цркве. Потребно 
је, дакле, умно и срдачно, карак-
терно и подвижничко и првен-

ствено литургијско образовање 
и изграђивање дјеце и народа 
Божијег у свему богочовјечан-
ском.

Вјеронаука је несумњиво да-
нас потребна у нашим школама, 
не факултативно, него редовно, 
уредно, систематски, као редов-
ни школски предмет, са свом 
озбиљношћу академске наста-
ве, стручне спреме, дидактичке 
и педагошке културе вјероучи-
теља.

Разумљиво је да није довољно 
само квалификовано, стручно, 
педагошко предавање хришћан-
ске науке, са модернизованијим 
методама, а и системима наста-

ве, практичним примјерима, до-
брим уџбеницима, визуелном и 
другом помоћном пратећом на-
ставом. Потребно је, свакако, да 
дјеца у школама најприје стекну 
изворно знање о хришћанским 
истинама вјере и живота, откри-
веним истинама Бога Живога и 
Истинитога, не само „религије“.

Православна вјеронаука је-
сте ријеч жива и истинита, дје-
лотворна ријеч Божија, која 
као „мач духовни“ просијеца и 

расијеца између зглобова 
и саставака, душе и мозга, 
тијела и удова цјелокупног 
психофизичког бића људ-
ског, који је ум, срце, раз-
ум, месо и живци – и још 
више од свега тога. Човјек 
је за вјеронауку наше живе 
Цркве боголика личност, 
жива слика Свете Троји-
це: Оца и Сина и Светога 
Духа, живи образ Хри-
ста Богочовјека. Отуда је 

код нас православних учење, и 
уопште образовање, живо, дје-
латно, свеличносно, сликање и 
вајање живе иконе Христове у 
човјеку.

Православна вјеронаука тако 
има за задатак да православ-
ну младеж, на један педагошки 
ваљан начин, хришћански вас-
питава и уводи у вјерске, однос-
но култне традиције и темељна 
начела хришћанске вјере и мо-
рала, односно да Богом откриве-
не истине хришћанског живота, 
вјере и учења, учини основом 
и темељним постулатом рели-
гијско-педагошке концепције 
васпитног идеала, задатака и 

Православна вјеронаука увијек је била и остајала првенствено у 
литургијском, еклисијалном контексту, а то значи: не само учење 
и знање разумом, главом, интелектом, него истовремено и срцем 
и душом и тијелом, уз дјелатно учешће у бићу и животу Цркве 
као светотајинске стварности и заједнице Бога Живога и живих 
људи, дјеце Божије, браће са Христом, и међусобно у Христу.



ж
ив

от
во

рн
и 

ис
то

чн
ик

24

b

циља хришћанског васпитања и 
образовања данас.

Православно васпитање од-
говара на сва животна питања. 
Оно није васпитање као што је 
то школско. Докле год досеже 
црквена молитва дотле досеже 
и потреба за образовањем човје-
ка. Овако схваћено образовање 
задобија сасвим нов садржај и 
смисао. Оно није само стицање 
знања из једне или више области 
него има антрополошки и етич-
ки па и дубоки духовни смисао. 
Образовање значи обнављање 
образа Божијег у човјеку, његово 
разоткривање и развој. Прости 
народ, незагађен површним ев-
ропским рационализмом, ника-
да није заборавио у свом језику 
то дубоко етичко значење образа 
("образа ми!" или: "човек без об-

раза", "гдје ти је образ" итд.), што 
значи и органску везу између 
образовања и етике, образовања 
и духовног живота уопште.

На тим основама утемељено 
васпитање би могло бити де-
финисано сљедећом кратком 
дефиницијом: Васпитање је - об-
нављање и обликовање човјека 
по Образу Онога који га је ство-
рио и његово питање вјечном 
божанском свјетлошћу, исти-
ном, љепотом и добром; једном 
ријечју, свим божанским савр-
шенствима.

Овакав приступ васпитању 
не искључује савремено педа-
гошко искуство. Штавише, све-
му ономе што је здраво у том ис-
куству он даје темељ, унутарњу 
кохезију, стабилност и смисао, 
откривајући прави лик човјеков 

и његово вјечно назначење. Без 
тог лика, у суштини - боголи
ка, као неуништиве заједнице 
и најузвишеније вриједности 
свега постојећег, све оно што се 
збива у космосу и са космосом, 
у човјеку и са човјеком, као и сва 
човјекова историја, у коју спада 
и историја човјековог васпи-
тања, губи свој разлог постојања 
и своје право значење. Са њим и 
у њему све постаје, вавијек, ли-
ковито и сликовито, образно и 
богообразно, христолико и бо-
голико, вјечно и богочовјечно. 
И као такво пријемчиво за обра-
зовање и обожење, као коначни 
циљ истинског васпитања.

мастер теолог 
Радмило Радовић, протојереј

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ

Рај и пакао не представљају до-
бар и лош смештај. Рај пред-

ставља живот са Богом и за оне 
који Га љубе живот са Њим ће 
бити вечна радост. За атеисте 
то није тако. Наведимо пример: 
ако будете загрлили особу која 
вас воли и жели ваше загрљаје, 
за њу ће то бити тренутак среће. 
А ако загрлите човека који вас 
не воли и не жели да га грлите, 
то ће за њега бити мука.

Сећам се, једном приликом 
сам одржао предавање на једном 
од факултета, где је поред студе-
ната, седело и неколико преда-
вача. Један од њих је након мог 
предавања рекао:

 „Желим да вам поставим пи-
тање. Ви сигурно не можете да 
одговорите на њега, али ипак. 
Ето, ја сам атеиста. Ако будем 

живео цео свој живот пристојно 
и будем чинио добре поступке, 
да ли ћу након смрти отићи у рај, 
сагласно са хришћанским пред-
ставама? Чак и притом што на-

стављам да одричем Бога?“
Одговорио сам да у његовом 

питању не видим ништа компли-
ковано - он неће отићи у рај.

Како се увредио овај ате-

Да ли атеисти иду у рај?
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иста! И касније сам наилазио 
на сличне ситуације и у другим 
разговорима - из неког разло-
га атеисте интересује где ће они 
отићи након смрти и вређају се 
када сазнају да у рај неће доћи. 
Сигурно је да се то не тиче свих 
атеиста, али је сама тенденција 
занимљива.

Мене, на пример, нимало не 
узнемирава што ћу се, по исламу, 
наћи у паклу и што ћу се, саглас-
но будизму, рађати у свету стра-
дања поново и поново. Ја просто 
не верујем у то и мене нимало не 
дотичу представе у које не ве-
рујем.

Зашто то узнемирава атеисте? 
Многи од њих покушавају да то 
представе као противречност 
хришћанства - „ето, ако будете 
поверовали да је ваш Бог тако 

добар и све воли, зашто онда Он 
шаље на муке у пакао оне који не 
желе да верују у Њега?“

Међутим, рај и пакао саглас-
но са хришћанством не пред-
стављају добар и лош смештај. 
Рај представља живот са Богом. 
Само за оне који љубе Бога, жи-
вот са Њим ће представљати веч-
ну радост. Наведимо пример: ако 
будете загрлили човека који вас 
воли и жели ваше загрљаје, то ће 
за њега бити тренутак среће. А 
ако будете загрлили човека који 
вас не воли и не жели да га грли-
те, то ће за њега бити мука.

Рај не представља плату за до-
бре поступке, већ сусрет са Оним 
кога си заволео. Добри поступци 
помажу овом сусрету само онда 
када представљају израз свесне 
љубави ка Богу.

Људима који не воле Бога, Он 
своје друштво неће почети да 
намеће. Они ће остати у „тами 
најкрајњој“ са својим гресима и 
муком коју рађају ови греси. Гре-
си које чини човек већ овде по-
казују разарајуће дејство на њега 
– на пример, у земљама Сканди-
навије где је јако велики проце-
нат атеиста, јако је велики и про-
ценат оболевања од депресије. 
Сит и уређен живот без Бога из 
неког разлога не доноси радост.

Након смрти човек жање оно 
што је сејао – последице свог из-
бора. И то је праведно.

Свештеник Георгије Максимов
Из књиге: 

„Шта да кажем атеисти?“
Преузето са сајта: www.https://

prijateljboziji.com/

ДУХОВНЕ ПОУКЕ

Б ојте се зла као ватре. Не до-
зволите да вам дотакне срце 

чак и ако изгледа праведно или 
исправно. Без обзира на окол-
ности, не дозволите му да уђе у 
вас. Зло је увек зло. Понекад се 
зло представља као настојање 
у славу Божију, или као нешто 
добронамерно према ближњем. 
Чак и у таквим случајевима, не 
верујте овом осећају. То је по-
грешно дело и није испуњено 
мудрошћу. Уместо тога, радите 
на терању зла од себе.

Зло, колико год невино из-
гледало, вређа Божју дуготр-
пељиву љубав, која је Његова 
највећа слава. Јуда је издао свог 
Господа за тридесет сребрника 

претварајући се да помаже си-
ромашнима. Имајте на уму да 
непријатељ непрестано тражи 

вашу смрт и напада жешће када 
нисте на опрезу. Његово зло је 
бескрајно. Не дозволите да вас 
надвладају самољубље и љубав 
према материјалним стварима. 
Када осетите бес према некоме, 
верујте свим својим срцем да је 
то резултат ђавољег делања у 
вашем срцу. Покушајте да мр
зите ђавола и његова дела, и бес 
ће вас напустити. Не признајте 
га као део себе и не оправда
вајте га. Знам ово из искуства. 
Ђаво се крије иза наших душа, 
а ми слепо мислимо да сами де
лујемо. Тада бранимо ђавоље 
дело као нешто своје. Понекад 
мислимо да је бес поштена ре
акција на нешто лоше. Али, 

СВЕТИ ЈОВАН КРОНШТАТСКИ 
Бојте се зла као ватре!
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сама идеја да би страст икада 
могла бити поштена је потпуна 
и смртоносна лаж. Када је неко 
бесан на вас, сетите се да је то 
зло осећање у њему. Ђаво га је 
преварио и он је инструмент 
патње у његовој руци. Молите 
се да га непријатељ остави и 
да му Бог отвори духовне очи, 
које је зли дух помрачио. Моли-
те се Богу за све људе поробљене 
страстима, зато што непријатељ 
делује у њиховим срцима.

Можда мрзите свог ближњег, 
презирете га, не желите да раз-
говарате с њим мирно и с љу-
бављу јер је био груб, арогантан 
или одвратан у свом говору или 
понашању. Можда га презире-
те јер је пун себе или горд или 
неучтив. Али, криви сте више 
од њега. Лекару, излечи се сам 
(Лука 4, 23)! Дакле, учитељу, на-
учи себе. Оваква врста беса гора 
је од сваког другог зла. Како се 
зло може отерати другим злом? 
Како можете извадити трун 
из ока другог човека док имате 
брвно у свом? Зли недостаци 
других морају се поправљати 
љубављу, добротом, помирљи
вошћу и стрпљењем. Сматрајте 
себе најгорим од свих греш
ника и верујте у то. Сматрајте 
себе најгорим, отерајте од себе 
сваку дрскост, бес, нестрпљење 
и љутњу; тада ћете почети да 
помажете другима. Будите по
пустљиви према недостацима 
других, јер ако стално будете 
обраћали пажњу на њихове 
мане, постојаће непрекидно 
непријатељство. На леђима 
мојим радише грешници, проду-

жише безакоње своје (Пс. 129, 3). 
Јер ако опростите људима сагре-
шења њихова, опростиће и вама 
Отац ваш небески (Мт. 6, 14).

Можемо с времена на време 
осетити најсавршенију љубав 
према Богу, а да не волимо једни 
друге. Ово је чудна ствар и мало 
је оних којима је стало до тога. 
Али, љубав према ближњем 
никада неће доћи без нашег 
труда. Прави хришћанин нема 
разлога да се љути ни на кога. 

Бес је ђавоље дело. Хришћанин 
у себи треба да има само љубав, 
а пошто се љубав не размеће, 
не треба да се размеће нити да 
лоше мисли о другима. На при-
мер, не смем да мислим о дру-
гом човеку да је зао, горд итд.; и 
не смем да помислим да би ми 
се смејао или поново узнеми-
равао ако му опростим увреду. 
Не смемо дозволити да се зло 
сакрије у нама ни под каквим 
изговором. Зло и бес су обично 
покривени многим различитим 

веловима. Не препуштајте се 
суморним осећањима у свом 
срцу, већ их контролишите и 
искорените снагом вере и свет
лошћу здравог разума. Ове 
снаге ће учинити да се осећате 
сигурно. Да се не постидим, јер 
се у Тебе поуздах (Пс. 25, 20).

Суморна осећања се обично 
развијају дубоко у срцу. Неко 
ко није научио да их контро
лише биће већи део времена 
суморан и замишљен и биће 
му тешко да се носи са собом 
и другим људима. Кад ти се 
приближе, одржавај себе уну
трашњом снагом, срећом и не
виним шалама: и ускоро ће те 
напустити. Ово је из искуства.

Господе, дај ми снаге да во-
лим свакога као себе и да се ни-
када не љутим или радим за ђа-
вола. Дај ми снаге да разапнем 
своје самољубље, своју гордост, 
своју похлепу, своју сумњича-
вост и друге страсти. Нека нам 
име буде „узајамна љубав“. Нека 
не бринемо ни о чему. Буди је-
дини Бог срца наших, и нека не 
желимо ништа осим Тебе. Нека 
живимо увек у уједињујућој љу-
бави и мрзимо све што нас раз-
дваја једне од других и од љуба-
ви. Нека тако буде! Нека тако 
буде! Ако нам се Бог показао и 
живи у нама као и ми у Њему 
(према Његовој вечној Речи), зар 
нам не би дао све? Да ли би нас 
икада преварио или оставио? Он 
који свога Сина не поштеде, него 
га предаде за све нас, како да нам 
с њиме и све не дарује (Рим. 8, 
32)? Сада се утешите, драги моји, 
и не знајте ни за шта друго осим 
за љубав. Ово вам заповедам: да 
љубите једни друге (Јн. 15, 17).

 
Превод са енглеског за 

svetosavlje.org
Бојана Милидраговић

Преузето са сајта: 
Orthodox Christianity

Зли недостаци других морају се поправљати љубављу, добро-
том, помирљивошћу и стрпљењем. Сматрајте себе најгорим од 
свих грешника и верујте у то. Сматрајте себе најгорим, оте-
рајте од себе сваку дрскост, бес, нестрпљење и љутњу; тада 
ћете почети да помажете другима. Будите попустљиви према 
недостацима других, јер ако стално будете обраћали пажњу на 
њихове мане, постојаће непрекидно непријатељство.
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ДУХОВНЕ ПОУКЕ

Р азним људима је потребна 
различита количина хране за 

одржавање физичке снаге – то 
зависи од узраста, телесне кон-
ституције, здравственог стања, 
од тежине рада који човек 
обавља. У самој храни нема ни-
каквог греха, јер је то дар Божји. 
Грех се састоји у односу према 
њој као према жељеном циљу, 
клањању пред њом, и сладо-
страсном доживљавању осећаја 
укуса, разговора на ову тему, 
у тежњи да се што више новца 
потроши на нове и раскошне 
ђаконије.

Хришћанин увек мора да се 
уздржава од свега излишног, да 
се труди да све ради по мери, 
онолико колико је то неопходно 
и колико користи, а све оно што 
је прекомерно и души наноси 
штету, да одсече. Када се поштује 
мера у храни, она служи да се 
човек поткрепи и даје му снагу 
за труд у славу Божију, за духов-
ни и телесни рад, даје му снагу 
да се моли, да чини метаније 
итд. Лишавање себе неопходне 
количине хране, тј. неразумни 
пост, исто као и прекомерност, 
одузима снагу, спречава човека 
да одржава одређени ритам свог 
живота који је користан за душу.

Наслађивање укусном хра-
ном је веома штетно по духов-
ни рад, оно отупљује укус за све 
духовно, развија сладострашће, 
жељу за сталним тражењем не-
ких нових телесних осећања, а у 
душу се усељава осећање неког 
незадовољства “сивим” живо-
том, човек почиње да очекује и 
да тражи нешто снажније и сен-

зибилније, и то више не само у 
храни него и у другим испоља-
вањима своје чулности. Зато од 
прождрљивости до распаљи-
вања блудних страсти треба 
само мало. Због тога чревоуго-
дије проузрокује и нарушавање 
поста, а то већ удаљава човека 
од Цркве, од Бога.

Онај који угађа стомаку није 
способан да се бори са многим 
другим страстима, док је пост, 
напротив, оружје против мно-
гих страсти. Такође, грешно је 
ако човек заборави да се моли 
пре јела, нарочито због нестр-
пљиве жеље да што пре почне 
са јелом. Врло је штетно јести из 
досаде, очајања и доколице.

Тешка страст која стоји тик 
уз прождрљивост јесте пијан-
ство. Свако зна колико несреће 
ова страст свуда доноси. О томе 
колико је пијанство погубно по 
здравље, по психу, по односе с 
блиским људима – о томе много 
говоре и они који верују и они 
који не верују у Бога. Несрећа 
је у томе што човек који пије 
тешко може да избегне повод за 
пиће и да се клони алкохола, јер 
без пића у друштву не пролази 
ниједан догађај – ни мали, ни 
велики, ни радостан, ни тужан. 
Притом сви сматрају да им је 
дужност да пажљиво мотре на 
то да ближњи пије, јер се плаше 
да без тога неће бити “располо-
жења”.

Тако је и сад, и међу верни-
цима, тим пре што је за сваког 
хришћанина вино нарочита 
супстанца, као хлеб и уље, који 
су освећени тиме што се често 

користе у богослужењу; чисто 
црвено вино и специјално испе-
чен хлеб – просфора, служи за 
обављање свете тајне – Евхари-
стије. Због тога и на хришћан-
ским празницима увек има 
вина и није грех ако човек мало 
попије како би се поправило 
празнично расположење, али су 
у наше време људи постали то-
лико слаби, толико се не уздржа-
вају, да се за празничним столом 
готово увек неко напије.

Раније је чак и по манастир-
ском уставу монасима било до-
звољено да попију до две чаше 
вина за трпезом, али треба има-
ти у виду то да су људи тада били 
много снажнији и уздржанији и 
да вино на њих није имало такво 
дејство. У наше време треба бити 
крајње опрезан, и кад човек зна 
да има слабост према пићу тре-
ба унапред да се припреми врло 
строго на то да се или уопште 
не дотиче пића, или да поштује 
тачну меру.

Сада се вино често пије и за 
време поста, што представља 
очигледно нарушавање, јер је у 
црквеним типицима јасно на-
писано кад се у посту може упо-
требљавати вино, а то је у случају 
неког празника. Запамти, брате, 
следеће: иако вино испочетка 
изгледа као врло фина, пријатна 
ствар и безазлена ствар, демони 
веома воле да хватају слабе људе 
на ову удицу – често и једна 
чаша човека лишава будности и 
опрезности и ђаво већ припре-
ма мрежу греха, у коју лако упа-
да онај ко се чак и мало забора-
вио и опустио.

Прождрљивост отупљује 
укус за духовно
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Какве само безум-
не поступке људи чине 
у пијаном стању, често 
имају очигледне нападе 
беса, потпадају у пот-
пуну зависност од злих 
духова, “играју како они 
свирају”, често их зли 
дуси доводе до самоуби-
ства.

Господ у Светом 
Писму директно гово-
ри да се пијанице неће 
спасити. Пијаница у вину тра-
жи радост и весеље, хоће да 
се заборави, да избегне патње 
овога света, али сила у вину 
која весели и греје срце је сла-
бо подсећање и слаба слика у 
поређењу с оном радошћу и 
духовним весељем којим се већ 
радује и весели свако ко истин-
ски верује и извршава запове-
сти Христове. Благодат Божија 
коју шири јеванђељско учење 
испуњава сваког ко поштује реч 
Божију и живи због ње – то је 
вино које весели и опија и које 
води у Царство Небеско!

Људи су у сва времена сма-
трали да најстрашнији грех 
представља нарушавање ше-
сте заповести – убиство – ли-
шавање другог човека највећег 
дара Господњег – живота. Исто 
толико страшан грех јесте са-
моубиство и убиство детета у 
утроби – абортус. Врло близу 
томе да почине убиство јесу 
они који у гневу допуштају себи 
тучу, наносећи другом ударце, 
ране, повреде. Тако греше ро-

дитељи који се сурово опходе 
према својој деци и туку их за 
најмању кривицу, па и без икак-
вог повода.

Често у грех туче падају људи 
који прекомерно употребљавају 
вино. Тучњава је међу млади-
ма постала уобичајена ствар, 
они често једни другима нано-
се озбиљне повреде, готово се 
убијају ни због чега, или ради 
тога да покажу своју “мушкост”, 
да покажу своје “ја”. Али, зар је 
то храброст? Најчешће такви 
“јунаци” једноставно не умеју 
да угуше у себи страст, делују 
у наступу гнева и мржње, под 
утицајем сатанске злобе.

Ми хришћани знамо да се 
права храброст показује упра-
во у чврстом, стрпљивом и по-
стојаном супротстављању стра-
стима, непотчињавању њима. 
Ко је храбрији: они кротки, фи-
зички слаби, ћутљиви и покор-
ни хришћани – младићи, девој-
ке, мала деца, мајке, заједно са 
својом новорођенчади, који су 
без противљења ишли на муке 
ради Христа, добровољно се 

предавали мучењу, трпе-
ли нечувене поруге или 
оне “мушкарчине” које су 
за једну увредљиву реч 
спремне да ближњем раз-
бију нос и да потегну нож 
због ситнице? Занимљиво 
је како би се такви људи 
понашали кад би били 
подвргнути мукама и кад 
би се од њих захтевало 
да се одрекну своје вере? 
Највероватније би се или 

одмах одрекли или би поче-
ли да проклињу оне који су их 
увредили, да шкргућу на њих 
зубима, да покушавају неког да 
ударе. А хришћани су се увек 
молили за своје мучитеље и џе-
лате.

Сад се често могу чути 
оправдања да у животу владају 
“вучји” закони и да кротост није 
увек корисна и могућа. Како 
се онда такве мисли слажу са 
хришћанским законом? Коме 
су онда упућене речи Самог 
Господа: “Научите се од Мене, 
јер сам кротак и смирен срцем” 
или заповест – када те ударе у 
десни образ, окрени и леви.

 За ове грехове су криви и 
они који трују људе сплеткама, 
који друге подстичу на тучу, 
лажним оптужбама и клеветом, 
који хушкају људе једне против 
других, који завађају блиске 
људе, они који уносе раздор у 
околину. Они треба да знају да 
чине ђаволско дело, јер и сама 
реч “ђаво” значи клевета.

Неблаговремено указивање 
помоћи болеснику, ономе ко је 
на умору, равнодушност према 
туђим патњама, треба сматра-
ти за пасивно убиство. Наро-
чито је ужасан сличан однос 
деце према старим и болесним 
родитељима. На ово се односи 
непружање помоћи човеку који 
је доспео у неприлику: бескућ-
нику, гладном, човеку који се 

Наслађивање укусном храном је веома штетно по духовни рад, 
оно отупљује укус за све духовно, развија сладострашће, жељу за 
сталним тражењем неких нових телесних осећања, а у душу се 
усељава осећање неког незадовољства “сивим” животом, човек 
почиње да очекује и да тражи нешто снажније и сензибилније, 
и то више не само у храни него и у другим испољавањима своје 
чулности. Зато од прождрљивости до распаљивања блудних 
страсти треба само мало. Због тога чревоугодије проузрокује и 
нарушавање поста, а то већ удаљава човека од Цркве, од Бога.
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дави на наше очи, ономе кога 
бију или краду, унесрећеном у 
пожару или поплави.

Али ближњег не убијамо 
само рукама или оружјем него 
и суровим речима, грдњама, ру-
гањем, смејањем туђој несрећи. 
Свети апостол Јован каже: 
“Сваки који мрзи брата својега 
јесте човјекоубица” (1 Јн. 3, 15). 
Свако је на себи осетио да зла, 
сурова и отровна реч рањава и 
убија душу. Ништа мањи грех 
не чине они који младе душе 

лишавају части и невиности 
развраћујући их физички или 
морално, гурајући их на пут 
разврата и греха.

Блажени Августин каже: 
''Немој да мислиш да ниси уби-
ца ако си ближњег навео на 
грех. Ти развраћујеш душу са-
блажњеног и крадеш од њега 
оно што припада вечности''. По-
зивати младића или девојку на 
пијанке, насилно опијати онога 
ко не пије, подстицати на ос-
вету због увреде, саблажњава-

ти развратним призорима или 
причама, подсмевати се неви-
ним, скромним људима, наво-
дити на кршење поста, бавити 
се подвођењем, оставити стан 
на коришћење за пијанчење и 
развратне скупове – све је то 
саучесништво у моралном уби-
ству ближњег.

Лазар Абашидзе, 
архимандрит

Преузето са сајта: www.
prijateljboziji.com

ДУХОВНЕ ПОУКЕ

Д ана 7. септембра сећамо се 
игумана Никона (1894-1963). 

Отац Никон (у свету Николај 
Николајевич Воробјов) рођен 
је у царској Русији. Био је све-
док свих трагичних и великих 
догађаја XX века: револуције, 
неколико ратова, репресије, 
друштвених преврата и научних 
открића.

Син сељака, паметан, тален-
тован, истицао се међу шесторо 
браће својом озбиљношћу, по-
себном честитошћу, кротошћу и 
добродушношћу. Увек је желео 
да дође до суштине, да открије 
смисао живота. Никада није био 
површан човек, увек је трагао 
за дубинама. Ове особине отац 
Никон задржао је до краја свог 
живота.

Још у детињству било му је 
предсказано да ће се замона-
шити и, замонашивши се у го-
динама затварања манастира и 
разарања цркава, до краја својих 

дана подвизавао се у свету, у па-
рохији. Преживео је хапшење, 
затварање, прогонство у сибир-
ске логоре. Живео је као под-
вижник, с највећом строгошћу 
према себи и с љубављу према 
онима око себе. Стекао је непре-
стану Исусову молитву и дар 
духовног расуђивања. Његови 
савети о духовном животу за-
сновани су на личном искуству 
и испуњени светлошћу благода-
ти Божије.

 
Мир у души и са ближњима

„Не одступај од Господа док 
ти не опрости и не подари мир 
твојој души. Знак опроштаја од 
Господа је мир у души.“

„Чувајте мир у себи, а затим и 
са ближњима.“

„Боље је упропастити посао, 
али сачувати мир са ближњим, 
не заборави то.“

„Покушај да живиш са сви-

ма тако да људи одлазе од тебе 
утешени и захваљују Господу за 
тебе.“

„Грех према ближњем је ве-
ома тежак за савест. Да, и Го-
спод опрашта такве грехе само 
када се ми сами помиримо са 
ближњим.“

„По мом мишљењу, према 
људима се треба односити она-
ко како се лекар односи према 
болеснима. Сви смо болесни од 
свих болести, само је код једних 
очигледнија једна болест, код 
других друга.“

„Тамо, то јест у болници, 
не грде некога ко је оболео од 
плућа, срца, стомака, не говоре: 
„Ах, слепи подлаче, болесних 
очију!“ Дакле, не треба да грдите 
једни друге због душевних боле-
сти, већ да трпите и сажаљевате 
једни друге. Носите бремена је-
дан другога и тако испуните за-
кон Христов, каже апостол.“

Покушајте да живите тако 
да људи одлазе од вас утешени

ИГУМАН НИКОН ВОРОБЈОВ
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Искра правог „ја“

„Људи су у суштини, дубоко 
у себи, бољи од манифестација 
које видимо у њиховим животи-
ма.“

„Сви смо затрпани смећем, 
али ипак искра правог „ја“ тре-
пери испод њега.“

 
Непријатељство чини беско

рисним сва наша дела

„Зато сам се дуго задржао на 
непријатељству, јер оно чини 
бескорисним сва моја дела. Го-
спод не прима ни молитву, ни 
покајање, ни милостињу од чо-
века који има непријатељство 
према ближњима.“

„Никаква земаљска истина 
не може оправдати непријатељ-
ство. Кажем „земаљска“, јер не-
беска истина даје и унутрашњи 
и спољашњи мир. Ако умре неко 
кога сматраш својим неприја-
тељем, ти ћеш патити, јер ћеш 
пре или касније осетити своју 
кривицу. Обично долази током 
молитве. Ако умреш у неприја-
тељству (да не буде тако), онда 
знај да ће пропасти сва твоја 
добра дела и свака нада на спа-
сење. Отићи ћеш у руке онима 
који сеју мржњу. Царство Небес-
ко је царство љубави и мира. Не-
пријатељство не може ући тамо.“

„Ако желимо да неко победи 
себе и промени свој однос пре-
ма нама, онда прво сами морамо 
потпуно избацити из срца сва-
ко непријатељство према њему. 
Тада ће Господ обавестити ње-
гово срце.“

 
Не осуђуј никога

 
„Никада ни о коме не говори-

те лоше или иронично… Ваше 
речи могу се пренети чак и не из 
злобе или непријатељства, већ 
једноставно из непажње или из 

шале — и тако сте себи стекли 
непријатеља.“

„Пут ка спасењу је кроз по-
кајање за своје грехе, а не кроз 
осуђивање ближњих. Ако човек 
осуђује своје ближње, то значи 
да не осећа своје грехе и да нема 
покајања. И обрнуто — неосуђи-
вање ближњих је знак свести о 
нашим гресима и покајања због 
њих. Ради свој посао, који ти је 
поверен; не мешај се у туђе по-
слове; ако је могуће, увек ћути; 
никада не оптерећуј друге; као 
камен у мору, нека се у теби уто-
пе све речи које чујеш; сажали 
се на свакога, опрости свима у 
души, а и на делу ако имаш при-
лику.“

„Затворите очи пред туђим 
гресима, али ако је немогуће не 
видети, онда се молите за греш-
нике, као за себе, да им Господ 
опрости, тада ћете добити ми-
лост од Господа.“

 
Они који нас вређају су наши 

најбољи учитељи

„Потребно је и да нас неко 
увреди, али не без основа, и да 
тако открије неки наш недоста-
так, иако преувеличан. Не го-

ворим из теорије, већ сам и сам 
више пута искусио благотвор-
не ефекте овога, и са потпуним 
уверењем кажем да су они који 
нас вређају наши најбољи учи-
тељи.“

 
Више читајте добре књиге

„Поново вам саветујем: више 
читајте добре књиге. Мало је 
људи од којих можете имати 
користи, и често су заузети или 
болесни, али увек можете про-
читати књигу.“

 
Не бој се ничега

„Не бој се ничега. Усади у 
себе мисао да се у целом свету ни 
најмањи покрет не дешава без 
знања и допуштења Божијег.“

„Господ води и уређује окол-
ности тако да је човеку лакше да 
се спасе.“

„Понекад се човек нађе у 
таквим околностима да у датом 
граду, на датом месту не може да 
се спасе. Тада Господ устројава 
тако да се појави потреба да се 
овај човек или његова породи-
ца преселе на друго место. Тамо 
среће вернике који му постају 
пријатељи и помажу јачању 
вере. Тамо ће, можда, у близини 
бити црква или неки верујући 
људи који ће помоћи овој поро-
дици да се спасе.“

„Ево човека који пати од 
пијанства и изопачености. Све 
своје слободно време троши на 
тражење задовољства у пијан-
ству и разврату. То види ми-
лостиви Господ, сажали се на 
његову породицу и сажали се 
на овог човека. Шта да радим с 
њим? Господ му шаље такву бо-
лест да не може ни помислити 
на вотку или разврат. Напро-
тив, он почиње да размишља о 
свом прошлом животу, о њего-
вој бесмислености, почиње да се 
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каје за своје грехе, исповеда их и 
тако се спасава.“

„Ако човек не може, на при-
мер, да победи прождрљивост, 
или пијанство, или блуд – Го-
спод му шаље болест. Човек је 
горд, уображен – Господ ће га 
понизити пред свима да поста-
не најмањи човек у очима свих. 
Ако је човек-хришћанин привр-
жен земаљским стварима и сву 
своју снагу, све своје жеље, све 
своје снове усмерава на то како 
да, било истином или лажју, 
крађом, преваром – било којим 
средством – стекне земаљско 
благостање, онда ће му Господ 
одузети све што има. Тако, по-
ред наших трудова у сопственој 
борби против греха, Господ нам 
шаље и невољне туге као помоћ 
у овој борби.“

 
Господ брине о потребама 

оних који Му верују

„Тражите Царство Божије 
и његову правду, и, по непро-
менљивој речи Самог Господа, 
речи чвршћој од неба и земље, 
додаће вам се све што је потреб-
но у материјалном животу. Иако 
Господ испитује слуге Своје, Он 
се и стара о њима, о њиховим ду-
ховним и телесним потребама, 
и даје све у право време онима 
који се уздају у Њега, а не у своје 
способности, снаге, вештине и 
тако даље.“

„Онога који хоће да угоди 
Богу, Бог неће напустити све док 
он сам не напусти Бога.“

 
Једини пут – трпљење невоља

 
„За наше време остаје само 

један једини пут: трпљење не-
воља.“

„Неће бити личних подвига 
за оне који траже Царство Бо-
жије. Њих ће спасити само тр-
пљење невоља и болести. Зашто 

неће бити подвига? Зато што 
људи неће имати смирења, а без 
смирења подвизи доносе више 
штете него користи, могу чак 
и да погубе човека, будући да 
нехотице побуђују код подвиж-
ника високо мишљење о себи, и 
рађају прелест.“

„Само под вођством веома 
искусних духовних људи може 
се допустити овај или онај под-
виг, али сада таквих нема – не 
могу се наћи. Сада је Сам Господ 
наш водич и, делимично, књиге 
за оне који их имају и могу да их 
разумеју. Како нас Господ води? 
Допушта гоњења, увреде, боле-
сти и дугу старост с њеним те-
ретима и немоћима.“

„Страдања неопходна за спа-
сење човека човек може теже 
или лакше примити у зависно-
сти од његовог устројења. Ако 
човек с вером прихвати реч 
Божију о неопходности и неиз-
бежности страдања ради спа-
сења, ако призна своје безбројне 
грехе речима, делима и мисли-
ма и сматра да потпуно заслу-
жује не само послата страдања, 
већ и много већа, смиривши се 
пред Богом и људима, тада ће му 
страдања постати лакша.“

„Ако човек ропће на невоље 
и болести, тражи кривца за те 
невоље међу људима, демонима 
и околностима, покушавајући 
свим средствима да их избегне, 
онда ће му непријатељ у томе по-
моћи, показујући му измишље-
не кривце (шефове, надзорнике, 
комшије и тако даље), и изази-
вајући у њему непријатељство 
и мржњу према њима, жељу за 
осветом, увредом и тако даље, и 
тако даље.“

„Људи и околности су само 
Божји инструменти, који често 
не разумеју шта раде.“

„Мудар и верујући човек не-
вољу користи за велики успех у 
духовном животу, а неразборит 
човек који ропће губи шансу за 
добитак, повређује себе, узнеми-
рује и тело и душу.“

 
Ако не желиш невоље – не греши

„Ако не желиш невоље – не 
греши, искрено се покај за своје 
грехе и безакоња, не чини зла 
ближњима ни делом, ни речју, 
ни мишљу, чешће посећуј цркву, 
моли се, буди милосрдан пре-
ма другима, и тада ће се Господ 
смиловати на тебе, и ако је ко-
рисно, ослободити те од твојих 
невоља.“

 
Лек за тугу и бол

„Лек за тугу, за бол, је молит-
ва или псалмопјеније и благода-
рење Господу. Ако се примораш 
да пажљиво читаш Псалтир и 
чешће убацујеш Исусову молит-
ву, молитве Богородици и сви-
ма светима, онда ће твоја туга 
утихнути и добићеш велику ду-
ховну корист.“

„Када те обузме униније, 
меланхолија, присиљавај себе 
да мислено говориш: „Слава 
Теби, Боже! Слава Теби, Боже! 
Примам по делима својим. За-
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хваљујем Ти, Господе, што си ми 
послао болест да спасеш душу 
моју. Слава Теби, Господе, слава 
Теби!” Изговарајте ове речи де-
сетине, стотине пута, говорите 
убеђено, од свег срца – и после 
неког времена осетићете олак-
шање у срцу, мир и спокојство, 
чврстину и стрпљење. Ово су 
знаци посете благодати Божије“.

 
Најбољи пут је средњи пут
 
„Бити превише узнемирен 

спољашњим тешкоћама – знак 

је маловерја; бити превише уз-
немирен због оних унутрашњих 
– знак је гордости.“

„Не захтевајте од себе више 
него што можете. Уздајте се у 
милост Божију, а не у своје вр-
лине.“

„Немојте се преоптеретити 
телесним трудовима. Најбољи 
пут је средњи пут. Тело преви-
ше здраво и тело превише слабо 
подједнако сметају.“

 
Не дела, него смирење при

клања Господа милости

„Успех у духовном животу 
мери се не духовним утехама, 
које могу доћи и од злога, већ 
дубином смирења.”

„Не дела, него смирење при-
клања Господа милости.“

 
 

Превод са енглеског за 
svetosavlje.org

Бојана Милидраговић
Извор:

Orthodox Christianity

МАЈКА РУСИЈА

Духовна победа вере над раз-
боженом револуцијом у Ру-

сији даје крила нашој нади да ће 
огањ божанске љубави огрејати 
сву планету из срца православне 
Русије.

Ми Срби ценимо све народе, 
али највише волимо свете Грке 
и браћу Русе: једни су нам дали 
Кирила и Методија, а другима 
дугујемо много, почев од Светог 
Саве јер то беше један непознати 
Рус, монах, који је одвео Растка 
Немањића у Свету Гору… У ру-
ски манастир на Атосу.

Природно, ми се поносимо 
нашим уздарјем: дали смо Русији 
Пахомија Серба, митрополита 
кијевског Кипријана, генерала 
Милорадовића, дипломату гро-
фа Саву Владиславића, који је 
повукао границу између жутог 
и белог цара. Дали смо Петру 
Великом и морепловце из Пе-
раста…

„Васеленски“ Рус, протоје-
реј Георгије Флоровски (славни 

емигрант, који је преживео рат у 
Београду), у својој књизи Путеви 
руског богословја, поставио је 
неодговориво питање: зашто је 
Русија, за разлику од Византије, 
ћутала на богословском плану од 
10. до 19. века.

Мој одговор је нагађање: та-

ленти разних народа су разли-
чити. Не ваплоти се христоумно 
богословје једино у високоумним 
појмовима хеленске философије, 
него и у преображеним телима 
светих подвижника, па у радо-
стотворним иконама светих сли-
кара. По томе признаку, Русија 

ВЛАДИКА ДАНИЛО БУДИМСКИ: 
ЗА РУСИЈУ ХРИСТОНОСНУ

Епископ Данило (Крстић)
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има дивне теологе већ у 11. веку: 
кијевопечерске пресадитеље мо-
наштва Светог Антонија и Тео-
досија; тиховатеља Светог Сер-
гија Радонешког (14. век); Светог 
иконописца Андреја Рубљова 
(15. век); Светог нестицатеља 
Нила Сорског (16. век); јуроди-
вог Василија Блаженог (16. век); 
пламеног Серафима Саровског 
(19. век), и у нашем веку Светог 
Јована Кронштатског Чудотвор-
ца и Силуана Светогорца…

Православна Русија може се 
дичити и својим „политичким“ 
свецима, који су мачем вере и 
гвозденим карактером бранили 
Божју Истину, као Свети кнез 
Александар Невски од немачких 
крсташа (13. век); као Свети ми-
трополит Филип Московски од 
цара Ивана Грозног; као Свети 
патријарх Ермоген од римока-
толичких фанатика Пољака; као 
Свети патријарх Тихон Белавин 
од безбожне Револуције Лењино-
ве…

Печат дара Духа Светога види 
се у Русији и на њеним „свецима“ 
књижевности, који славе Лепо-
ту Бога лепотом руске речи, то 
су Пушкин, Гогољ, Достојевски, 
Блок, Гумиљов, Ахматова, Сол-
жењицин…

У области писане теологије, 
имамо две гране: једна укорење-
на у философији овога света, са 
„великим“, али неправославним 
мислиоцима, као што су: Толстој, 
Соловјев, Флоренски, Берђајев, 
Сергије Булгаков… И друга гра-
на, израсла из Дрвета Живота, 
то су православни боготражи-
тељи међу којима су најпознатији 
Хомјаков (који је упутио „Писмо 
Србима“), светитељ Игнатије 
Брјанчанинов, светитељ Теофан 
Затворник, протојереј Георгије 
Флоровски… Владимир Ло-
ски… архимандрит Софроније 
Сахаров… иконописац Леонид 
Успенски…

Западњаци и словенофили

Борба између „западника“ и 
„словенофила“ води се и данас… 
Нико не пориче потребу за тех-
нологијом Запада, али словено-
фили одбацују да са њом приме 
и декадентну теологију Запада. 
Они штите самосвојну културу 
велике Русије, и њен извор Пра-
вославље. Они су нашли тачку 
ослонца у споју националне све-
сти са истином Православља, 
које својом васеленском шири-
ном спречава да православни 
народ исквари свој умерени па-
триотизам у бесни шовинизам. 
Од њих можемо наследити дух 
слободе, како унутарње, тако 
и политичке. Доказ да су били 
слободољубиви: гоњени су од 
кратковидих властодржаца… У 
славенофилима видимо живе 
ствараоце православне културе, 
који су дали Русији у задатак да 
она створи хармоничну синте-
зу противречних начела Запада 
и Истока. У том смеру писао је 
Иван Кирејевски: „Вратићемо 
права истинитој религији, сје-
динићемо отмено са наравним 
(моралним), пробудићемо љубав 
ка правди, а глупи либерализам 
заменићемо уважавањем закона, 
и чистоту живота уздигнућемо 
изнад лепих манира“…

 
Достојевски

 
Мучан је и стрм успон до врха 

какав је Достојевски, али са њега 
се види цело човечанство, као 
поприште, где у срцима људи 
тутњи бој између Бога и Сатане 
кроз тајну слободе…

О Фјодору Михајловићу је не-
давно рекао неки премудри Грк: 
„Овај велики грешник, коцкар, 
имао је укус за светињу. Читао је 
дела светих отаца православних, 
„Добротољубје“ Светог Паисија 
Величковског, и постао човек 

теолог… А они са дипломом тео-
лошког факултета, са прашином 
досадних докторских теза оста-
доше бунари без воде…“

Његова основна теолошка по-
рука охрабрује: Лепота ће спасти 
свет. А то је преображена лепота 
Богочовека Исуса. Бог је платио 
цех слободе на Крсту, и Васкр-
сењем позвао све човечанство 
на свадбу… Друга порука беше: 
да је руски народ посебно даро-
вит као народ богоносни. Да ли 
је Достојевски у овој другој по-
руци претерао? Није, јер бого-
носни значи бити христоносни, а 
то увек мора бити и мученички. 
(А Стаљин је био гори гонитељ 
вере, него Нерон…)

Фјодор Михајловић је извукао 
трезвени закључак: гордост је из-
вор тоталитарног рационализма, 
а обезбожени ум нуди лажни рај 
Великог Инквизитора… Руски 
атеисти и језуити, то су најотров-
нији сејачи нихилизма као систе-
ма власти. „На Западу изгубили 
су Христа (због римокатолициз-
ма)“, али (у писму Страхову) До-
стојевски је пун љубави према 
Европи, и верује у могућност ње-
ног „воскрешенија“ благодарећи 
Русији… јер је неискоренива жеђ 
руског народа за правдом и ис-
тином. И човечанство може то 
наћи само у Православљу.

Берђајев, који није био сло-
венофил, ипак је дао строгу 
оцену Запада: цивилизација Ев-
ропе и Америке створила је ин-
дустријални, капиталистички 
систем, који уништава дух веч-
ности, дух светиње. У њој није 
главна Црква, него берза и бан-
ка… А поклоњење мамону, уме-
сто Богу, једнако је својствено и 
капитализму и социјализму…

Дошли смо до трагичне пара-
лизе: нико више не верује у било 
које политичке покрете или иде-
ологије.
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Пуцање у Николаја Другог

  После пада династије 
Романових, после грозоморног 
цареубиства, намеће се питање: 
Да ли византијскоросијански 
идеал сарадње између Церкве и 
Царства, вреди нешто данас? Мој 
професор Антон Владимировић 
Карташов (у младости министар 
у влади Коренског) неустраши-
во је бранио вредност и лепоту 
„јединоначалија“ у Русији… Он 
је волео да каже да само у пле-
менитим народима, који верују 
у Бога, може да цвета монархија, 
јер народ не завиди цару, него 
се поноси њим, као крунисаним 
оцем. Ускоумни идеолози Фран-
цуске револуције прогласили су 
Парламент за израз суверености 
нације. А шта ако се Парламент 
подели тачно на две полови-
не. Онда је геометријски разум 
Француске парализован. Међу-
тим, мудра Британија, у таквом 
кризном случају, има краља, 
који са висине трона нуди ар-
битражу… Помазање даје и ха-
ризматичност… Русија не може 
без јаке централне власти. Чак и 
Стаљин је био лоша карикатура 
цара…

Карташов дијалектички ре-
шава проблем неједнакости: 
само одозго постоји суштинска 
једнакост као што Бог очински 
воли све људе једнако. Међутим, 
у историји, феноменолошки, јед-
накости нема, јер Бог ствара сва-
кога човека различитим, непо-
новивим, са разним талентима. 
Отуда је неизбежна хијерархија 
у космосу и човечанству. И зато 
оваква револуционарна дерњава 
о једнакости завршава крвавом 
комедијом бонапартизма…

Антон Владимировић није 
био фантаста. Веровао је у „мало 
дело“, свакодневни напор. Гово-
рио је да хришћани могу опстати 
у секуларизованој држави, где је 
Црква одвојена од центра власти, 
и поседује свој минимум - слобо-
ду култа. Али њихов максимал-
ни идеал јесте православна тео-
кратија, симфонија двеју власти, 
у циљу литургизације целога 
Божјега космоса. На том поли-
тичком послу треба да раде само 
верници, који улазе у све поре 
друштва, а свештенство треба да 
се држи на висини мистагогије 
олтара, јер православни клир 
нема папске политичке претен-
зије…

Пуцање у Николаја Другог и 
његову невину децу, било је пу-
цање у руски православни народ. 
Антихришћанске силе хтеле су 
да у њему униште веру у Троји-
цу. Њихов терор је био немило-
срдан, али са убијањем само су 
умножавали мученике. Зато је 
Руска црква данас најбогатија 
новим свецима, на хиљаде, на 
милионе… Да ли ће таква Русија 
изнедрити Кирила и Методија за 
Кину, Индију, Африку?…

/…/
 
Духовна победа вере над раз-

боженом револуцијом у Русији 
даје крила нашој нади да ће огањ 
божанске љубави огрејати сву 
планету из срца православне Ру-
сије.

Но, уколико Антихрист изне-
нада овлада целим светом, има-
мо охрабрење од најновијег атон-
ског свеца, Силуана Руса: „Буди 
у Аду, и не очајавај!“

 Eпископ Данило Крстић

Преузето из: 
(Теолошки погледи, 

3-4/1988, стр.121-129)

Ову пјесму Тин Ујевић је написао 1918. године на Крфу. На-
кон што је помогао Србији и Србима у Првом свјетском рату 
– припријетивши савезницима (Еглеској и Француској) да ће 
Русија изаћи из рата против Аустро-Угарске уколико они не 
пошаљу бродове и помоћ српској војсци– руски цар Николај 
Други Романов и његова породица били су звјерски убијени од 
стране нове бољшевичке власти а царска Русија је доживје-
ла слом. Занимљиво је да ову пјесму пише један Хрват. Про-
сто је фасцинантно колико пјесма одише једним синовским 
односом према смртно рањеној мајци. Ипак, пјесма обилује 
надом у њен препород и васкрсење.

МАЈКА РУСИЈА

Тин (Августин) Ујевић
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ТИН (АВГУСТИН) УЈЕВИЋ
РУСИЈА РУСИЈА

Мајко свом племену какву ја сам снио
у бујне вечери и предзорја врућа,

владај нашим грчем, крвава Русијо,
царуј душом нашом, Велика Будућа;

јер ако се руши камен са камена,
и ако твој дворац понире стубоком,
још се чува жижак светог пламена, 

као бисер тајне, у срцу добоком. 

И синовске очи које јур видјеше
Пожар царске Москве и огромне распе,
Храбро проматрају гдје се у прах креше
Креч твојих палата над гримиз-Хидаспе;

и гдје крилом огња ударене круне
пропадају у мрак крвавог блата,

и гдје славу царства, сада царство буне,
црвена и црна, помрчина хвата. 

Али прасак бакље или звијезда кријеса, 
и сва ова магла, и сва ова тама,

тешко да ће скрити висока небеса,
још нескрајно чиста над тим могилама;

сутоне, и јутра препуна уздања,
жамор млада лисја, росу водоскока,

и светиње зора и пеане грања,
и сву пашу нашег очараног ока. 

- Умрла си данас. Но ускрсну опет
Као она лабуд Глобуса на Крсту

што, попљуван, стучен, израњен и пропет,
чува тајну чуда у божанском прсту,

невина за наду других покољења, 
за сутрашње твоје златне Петрограде

гдје у складу пјесме дивљи громор јења
што, на ужас свијету, сазда Барикаде. 

Васиона мајко густих покрајина,
твоје срце жарко грије цијелу земљу,

у човјеку сваком има родна сина

анђео Словенства у старинском Кремљу;

али ништа славно, ништа тако моћно
од Истока рујна до рујна Запада,

као, и у вријеме сутонско и ноћно,
пробуђења свјесна и исконска Нада. 

Јер ако су многи побједници пали,
и ако су зашли цари што владаше,

благо оној сјенци што је људство жали,
благо тој авети ком се кривци плаше;

и јер више него ријечи срицања, 
и јер више него једнодневни жамор,
један кратки натпис вјековно озвања
достојно усјечен у бесмртни мрамор. 

На сувишна плача за блаженим одром
(мојих тајних суза вишњи Бог је јемац),
Но молитва срца овом Своду модром:

уздах, клетву тежак: Словен није Нијемац!

Бескрајна, незнана, мраком скривена, 
чувај своју бакљу за луч Нараштаја;

буди добра мајка, што си тужна жена, 
слушај кратки вапај наших свих вапаја:

Мајко свом Племену какву ја сам снио
у бујне вечери и предзорја врућа,

владај нашим грчем, крвава Русијо,
царуј душом нашом, Велика Будућа,

јер ако се руши камен са камена, 
и ако твој дворац понире стубоком,
још се чува жижак светог пламена,

као бисер тајне у срцу дубоком. 

Крф, 1918. 

Преузето из књиге: 
Тин Ујевић, Песме, 

Издавачко предузеће 
„Рад“, Београд 1969. , стр. 28-30. 
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у току последњих месеци 
због тектонских поре-

мећаја у светској политици 
постаје све актуелнија тема 
унутрашње и спољне русофо-
бије. Већ сам имао прилике да 
ову тему детаљније разматрам 
у чланку „Русофобија“*, који је 
објављен у филозофском збор-
нику „Другачије“ пре неколи-
ко година. Од тада се много 
тога променило.

Данас најважнији задатак 
представља формирање (из-
градња) нових приступа ради 
дубље и тачније анализе фе-
номена русофобије у контексту 
најновијих геополитичких про-
мена.

1.
Раније је русофобија разма-

трана углавном као појединач-
ни случај ксенофобије и опи-
сивана је у оквирима опште 
антидискриминационе логике. 
Међутим, доживљај ове појаве 
је у току последњих месеци пре-
шао на нови ниво. Русофобија у 
својим садашњим политичким 
облицима не представља само 
скуп дискриминационих, већ 
и репресивних пракси и има 
конкретан циљ – насилну деру-
сификацију Руса на сопственој 
историјској територији.

Док је русофобија раније 
често попримала субјектив-
но-личне, емоционалне фор-
ме, сад је прфесионализована 
и подигнута на професионал-

ни ниво. Политички субјекти 
који се баве дерусификаицјом 
почели су да се усмеравају на 
уништавање руских социјал-
них и државних институција 
од Цркве и породице до шко-
ле и војске. Без схватања новог 
институционалног карактера 
русофобије њена пуновредна 
анализа је данас немогућа.

Ради се о хибридном рату 
који против Русије и Руса воде 
представници савременог ли-
бералног и националистичког 
консензуса. Овај рат је усмерен 
на разарање мобилизационих 
механизама руског друштва 
укључујући и конфискацију 
руских резерви златне валуте 
и експропријацију уметничких 
дела која се налазе на изложба-
ма у иностранству.

Конфликт се развија и на вој-
ном, и на цивилном пољу сна-
гама политичких субјеката који 
своје циљеве и вредности ради-

кално одвајају од руских.
Активност политичких 

субјеката који се налазе под 
контролом спољашњих игра-
ча личи на употребу војних 
формација, али се примењује у 
цивилној сфери. Циљ је деста-
билизација социјалних инсти-
туција. Имајући у виду мили-
тантни карактер ових дејстава 
и озбиљност њихових циљева 
као што су уништвање инсти-
туација и ликвидација руског 
грађанског друштва овај об-
лик русофобије се може дефи-

нисати као „дерусификациа“. 
„Дерусификација“ представља 
најпрецизнији термин који оз-
начава данашњи радикални и 
веома организовани облик ру-
софобије.

Дерусификација може бити 
описана с различитих тачака 
гледишта, она није сасвим мо-
нолитна и има мноштво међу-
собно повезаних облика. У 
сфери идеологије то је поновно 
разматрање резултата Другог 
светског рата, завађање идејних 
„црвених“ и „белих“, борба про-
тив цивилне религије, између 
осталог, девалвација сећања на 
победу из 1945. године. У току 
последњих месеци запажену 
појаву представља комерцијал-
ни пацифизам с темом „Не 
рату“, који у пракси значи: „Не-
мојте нам сметати да и даље не-
кажњено убијамо Русе.“

У ситуацији када је ратни 

МАЈКА РУСИЈА

ДЕРУСИФИКАЦИЈА И ТЕОЛОШКИ РАТ
На сајту листа „Парламентарна газета“ објављен је чланак првог заменика председ-

ника Синодског одељења за односе између Цркве и друштва и медија, првог проректора 
Руског православног универзитета „Свети Јован Богослов“, саветника председника Др-
жавне думе ФС РФ А. В. Шчипкова.
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конфликт у јеку овакве радње 
заправо значе издају национал-
них интереса.

2.
Посебан правац у деруси-

фикацији представља теолош-
ки рат који се у последње вре-
ме води против религиозног 
дела руског друштва, пре свега 
против православаца. Пошто 
је црквено-религиозна сфера 
директно повезана с основа-
ма националног идентитета 
и социјалном организацијом 
народа, на овом аспекту деру-
сификације се треба детаљније 
задржати.

Њено полазиште пред-
стављали су напори за делеги-
тимизацију Украјинске Пра-
вославне Цркве Московске 
патријаршије (УПЦ МП) која 
чини део наше Цркве. Ови 
напори се остварују помоћу 
расколничке и јеретичке ква-
зицрквене структуре – Право-
славне цркве Украјине (ПЦУ) 
која је постала инструмент који 
је омогућио САД-у да антиру-
ски етнички рат у Украјини до-
пуни активизирањем верских 
прогона.

Све ово је праћено форми-
рањем одговарајуће концеп-
туално-теоријске базе. Њену 
кључну компоненту у последње 
време представља агресивно 
негирање Руског света – сав-
ременог облика руског зајед-
ништва које наставља тради-
цију историјске Русије и њен 
спољашњи аналог. Битна црта 
оваквог негирања јесте његово 
преношење из националне рав-
ни у теолошку.

Негирање Руског света ко-
ристе либерално-православне 
групе које постоје унутар Црк-
ве, а повезане су заједничком 
идеологијом. Један од кључних 
пропагатора русофобије јесте 

Кирил Говорун, присталица 
украјинског национализма и 
аутор концепције такозваног 
мајданског богословља.

Подсетићемо на изворе и са-
држај овог учења.

Основна идеја мајданске „те-
ологије“ садржи су томе да чо-
век може да се спаси и стекне 
Царство Небеско бавећи се по-
литичком револуционарном де-
латношћу, а не тежећи ка духов-
ном преображају. Први је ову 
отворено јеретичку идеју 2012. 
године изнео Сергеј Чапњин у 
чланку „Педесетница хришћан-
ског друштвеног живота“. Без 
обзира на извесну незграпност 
формулација општи смисао је 
био сасвим очигледан. У раз-
вијеном облику идеја мајдан-
ског богословља је изнета у тек-
сту поменутог К. Говоруна.

„Богословље мајдана“ је 
2014. године постало једна од 
идеолошких тачака ослонца 
украјинског државног преврата 
и одиграло је извесну улогу у 
нацификацији Украјине. Почеле 
су политичке репресије против 
верника УПЦ МП. Процес је 
почео да се форсира након до-
ношења томоса који је ПЦУ из-
дала Цариградска патријаршија. 
Томос је створио формалну иде-
олошку и правну базу за репре-
сије против непожељног дела 
православних верника у Украји-
ни. Између осталог, санкциони-
сао је кретање ка „националној 
цркви“. Био је то украјински 
аналог немачког „кирхенкамп-
фа“ – такозване борбе за цркву 
која се активно развијала у Не-
мачкој 1930-их година када је 
Хитлер био на власти.

Циљ „кирхенкампфа“ било је 
стварање „немачке цркве“ која 
је с тачке гледишта нацистич-
ких активиста требало да има 
предност у односу на постојеће 
легитимне цркве. Између оста-

лог, постављало се питање о 
расној чистоти пастве и о по-
треби за новим „храбријим“ ли-
ком Христа који би више одго-
варао критеријумима аријевске 
хероике. Приликом анализе фе-
номена ПЦУ лако се могу уста-
новнити директне сличности с 
немачким прототипом, између 
осталог, захтеви за идеолош-
ку и етничку чистоту Цркве. У 
„украјинској националној црк-
ви“ не треба да постоје људи с 
руском самосвешћу, који при-
падају Руском свету и гаје сим-
патије према руској култури. 
У њој нема места за такозване 
„ватњике“ (политички обојен 
назив за руске патриоте који 
подржавају њену владу, прим. 
прев.) и „колораде“ (увредљив 
назив за проруске активисте у 
Украјини, прим. прев.), који се 
између осталог одликују но-
шењем георгијевске ленте и ан-
тифашистичким ставовима.

Осећај припадности Руском 
свету мајдански богослови да-
нас истичу као неконвенцио-
нални облик идентитета који 
треба искоренити. Ово осећање 
проглашавају за главни циљ 
својих пропагандистичких и 
идеолошких напада. Пре све-
га покушавају да униште сам 
појам „Руски свет“ надајући се 
да ће изазвати дезоријентацију 
у носиоцима руског идентите-
та.

Идеја онтолошког негирања 
Руског света недавно је попри-
мила облик програмског доку-
мента. У марту 2022. године на 
сајту Академије богословских 
истраживања у граду Волосу 
(Грчка) објављен је текст под 
називом „Декларација о док-
трини ‘Руског света’“ (у даљем 
тексту – Декларација). Декла-
рацију су потписали и неки за-
падни либерални професори, 
између осталог и теологије.
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Кључно место овог докумен-
та гласи: „То што многи јерарси 
Московске патријаршије подр-
жавају рат председника Влади-
мира Путина има корен у обли-
ку православног етнофилетског 
религиозног фундаментализма, 
тоталитарног по свом каракте-
ру под називом ‘Руски свет’ чије 
лажно учење привлачи многе у 
Православној цркви, и које су 
прихватили чак и крајње дес-
ничарски, католички и проте-
стантски фундаменталисти.“

Назив документа садржи 
појам-оксиморон „доктрина 
‘Руски свет’“ звучи подједна-
ко апсурдно као што би звучао 
израз „доктрина ‘Русија’“, „док-
трина ‘Британска заједница’“ 
или „доктрина ‘Афрички свет’“.

Овај оксиморон изражава 
убеђеност аутора Декларације 
у то да концепција Руског света 
постоји, а да сам Руски свет не 
постоји.

Поставља се питање: ако по-
стоји арапски, англосаксонски 
и угрофински свет, зашто не 
постоји руски? Ако се, на при-
мер, Реџепу Ердогану постави 
питање: да ли постоји туркиј-
ски свет? – одговор ће бити ду-
боко несхватање саговорника.

Остаје нејасно зашто извесна 
група међународне професуре 
сматра да боље од Руса зна да 
ли Руски свет постоји или не. 

Ово карактерише однос према 
Русима као крајњи степен русо-
фобије, јер је негирање Руског 
света исто што и негирање ру-
ске заједнице.

Дакле, Руски свет се деон-
тологизира и описује као појам 
који нема предметну реалност. 
Управо тако функционише 
„култура укидања“ о којој се у 
последње време много пише.

Међутим, то је тек први ко-
рак. Други корак јесте да се 
појам Руског света прогласи за 
извесну верску „доктрину“ која 
је одмах окарактерисана као бо-
гословска „јерес“ повезана с ет-
нофилетизмом. Помињање ет-
нофилетизма без указивања на 
унутарцрквену националистич-
ку компоненту је само по себи 
чудно. Истаћи ћемо успут да се 
дефиниције које су истакнуте у 
Декларацији много више одно-
се на сасвим другу структуру – 
ПЦУ. Околности њеног рођења 
су заиста повезане с етнофиле-
тизмом – то је управо „нацио-
нална црква Украјине“. У датом 
случају је етнофилетизам заиста 
поспешио изградњу нацистич-
ког државног модела на терито-
рији Украјине.

Другим речима, у основи 
Декларације се налазе тезе које 
практично немају никакве везе 
с описаним објектом, пошто Ру-
ски свет није богословски, већ 

културно-историјски феномен, 
исто као арапски, туркијски, 
англосаксонски или угрофин-
ски свет.

Дакле, појам „јерес“ у усти-
ма колега које су потписале 
овај документ, није политичка 
дефиниција, већ је једностав-
но погрдна реч љутитог човека, 
исто као и „ватњик“, „колорад“ 
и слично.

Руски свет, као и Руска 
земља из времена „Повести о 
Игоревом походу“ није „црк-
вено учење“, већ облик руског 
историјског постојања и један 
од кључних концепата руске 
културе. Иза њега се налазе 
конкретна историјска реалност 
и милиони људи обједињених 
заједничким доживљајем света, 
који се налази изван појединач-
них политичких ставова и раз-
личитих погледа на свет.

Заправо, борци против Ру-
ског света споре са сопственим 
постулатима, али то маскирају, 
уклапајући у свој наратив лик 
Другог, онакав какав им одгова-
ра. Испоставља се да је овај Дру-
ги носилац извесне „богослов-
ске“ доктрине у којој Руски свет 
одједном постаје извесна суп-
ституција за историјску Цркву.

У суштини, „Декларација о 
доктрини ‘Руски свет’“ коју је 
потписало неколико стотина 
европских стручњака за рели-
гију, представља покушај да се 
помоћу извесне теоретске осно-
ве политичка русофобија учини 
легитимном. Међутим, због ка-
тастрофалног недостатка кон-
цептуалних и логичних веза 
њихове конструкције изгледају 
неуверљиво.

Текст Декларације је макси-
мално идеолошки, с обзиром на 
то да је замишљен као инстру-
мент дискурсивне борбе. Неги-
рање историјске руске заједни-
це (Руског света) које се налази 

Посебан правац у дерусификацији представља теолошки рат 
који се у последње време води против религиозног дела руског 
друштва, пре свега против православаца. Пошто је цркве-
но-религиозна сфера директно повезана с основама национал-
ног идентитета и социјалном организацијом народа, на овом 
аспекту дерусификације се треба детаљније задржати. Њено 
полазиште представљали су напори за делегитимизацију 
Украјинске Православне Цркве Московске патријаршије (УПЦ 
МП) која чини део наше Цркве. Ови напори се остварују помоћу 
расколничке и јеретичке квазицрквене структуре – Православ-
не цркве Украјине (ПЦУ) која је постала инструмент који је 
омогућио САД-у да антируски етнички рат у Украјини допуни 
активизирањем верских прогона.
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у његовој основи аутоматски 
значи негирање Руса као суве-
рене нације. На сличан начин 
су нирнбершки закони Трећег 
рајха полазили од аксиоме о 
томе да Јевреји нису нација. У 
коначном, логика Декларације 
неизбежно доводи до тога да 
се Русима, независно од свих 
околности, негира право на не-
зависност и заштиту од војног 
геноцида. Са жаљењем морамо 
признати да се група научни-
ка који су потписали овај текст 
очигледно не налази само у 
власти глобалистичких, већ и 
нацистичких идеја.

3.

Реторика Декларације је ди-
ректно усмерена против Руске 
Православне Цркве и њеног по-
главара. Након њеног објављи-
вања почели су да звуче апели 
да се уведу санкције против 
Руске Православне Цркве и 
против Његове светости па-
тријарха Кирила лично. Ово је 
јединствени у новијој историји 
случај покушаја увођења санк-
ција против духовних лидера 
за које се увек сматрало да се 
налазе ван политике, у извес-
ном алтернативном простору 
и који су били неприкоснове-
ни. Овај принципијелни став 
је данас укинут, као и многе 
друге моралне границе. Једини 
аналог овакве одлуке постојао 
је с ајатолама у Ирану, али су 
тамо духовне вође представља-
ле темељ теократске државе и 
на њих су се односиле државне 
санкције. У садашњој Русији не 
постоји ништа слично.

Санкције претпостављају 
отуђивање црквене имовине 
која се налази у иностранству, 
као и ограничавање путовања 
патријарха у западне земље, у 
којима се налазе епархије дијас-

поре. Ово представља прак-
тично директну забрану за 
руковођење паством, јавну про-
повед и мисионарски рад. Тако 
је било за време бољшевизма. 
Руску Православну Цркву неки 
желе да одвоје од света. У пер-
спективи ће ово највероватније 
представљати прелудијум за 
забрану УПЦ МП у Украјини 
и запоседање њених објеката и 
имовине, односно до политичке 
отимачине која је данас већ за-
почета.

Санкције против патријарха 
представљају срамотну страни-
цу у животу западних друшта-
ва. Ове мере говоре о томе да 
је патријарх веран принципи-
ма Цркве и православља и да 
је близак народу (због тога се 
санкције и уводе) као и о томе 
да се западне елите плаше па-
тријарха Кирила, плаше се ње-
гове проповеди, плаше се да ће 
он нашој пастви у Европи отво-
рити очи на дешавања и плаше 
се његовог духовног утицаја.

4.

Може се констатовати да да-
нашњи радикални облик русо-
фобије не чине само уверења 
извесне групе која „не воли 
Русе“. То је пројекат за системат-
ску дерусификацију. Он припа-
да оном делу западног друштва 
који претендује на руску тери-
торију и на руско историјско 
наслеђе. Овај део друштва 
представља групу социјалних 
субјеката која се придржава 
либерално-глобалистичких 
уверења. Она рукама садашње 
украјинске власти свету намеће 
модел Русије као пројекта ква-
зидржаве потчињене трансна-
ционалној олигархији.

Представници овог дела 
друштва постоје и у самој 
Русији. Они се издвајају од 

грађанске већине. Издвајање се 
дешава, како на нивоу фразео-
логије („срамота ме је што сам 
Рус“, „ова земља“ и томе слич-
но), тако и на богословском 
нивоу, који разматрамо у овом 
чланку. Они о себи размишљају 
као о административној класи 
будуће дерусифициране и обе-
здржављене Русије. Русима се 
у оваквој „Русији“ будућности 
додељује улога маргиналне и 
мањкаве заједнице – становни-
ка културног, правног, поли-
тичког и верског гета.

Њихов непосредни задатак 
је да ослабе, а у идеалном слу-
чају да анулирају мобилизаци-
они потенцијал Руса. Због тога 
се води стална русофобска ин-
формационо-пропагандистич-
ка кампања. Дакле, планирано 
је да се победи у дугогодишњем 
рату против Русије и да она 
буде лишена права на историј-
ски и социјални избор. У овом 
случају „култура укидања“ се de 
facto шири на цео народ.

Услов за опстанак руског 
друштва представља ликвида-
ција пројекта дерусификације. 
Инфраструктуру овог пројекта 
треба осујетити у свим обла-
стима – од информационог до 
финансијског.

Крајње је важно да се из јав-
ног поља Русије отклони онто-
логија овог пројекта, а да при-
том не ступамо у бесмислене 
и бескорисне социјално-поли-
тичке дискусије.

Александар Шчипков
Са руског Марина Тодић

Патријархија.ru
5/17/2022

Преузето са сејта: www.
pravoslavie.ru (српска верзија)
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н ајзад Вам, добра моја Н. Д., 
пишем по изласку са старог 

места2. Када сам Вам последњи 
пут писао, био сам болестан 
душом и телом. Туга ме јела и 
мислим да сам Вам написао јед-
но потпуно несувисло писмо. 
Овај дуги и тешки, физички и 
морално безбојни начин жи-
вота сломио ме је3. Увек ми је 
мучно да у таквим тренуцима 
пишем писма; а наметање своје 
туге другима у таквим тренуци-
ма – макар и онима који су нам 
веома наклоњени – ја сматрам 
малодушношћу. Ово писмо Вам 
шаљем по једној прилици и ра-
досно се осећам што могу с Вама 
овога пута да поразговарам; уто-
лико пре што сам одређен за Се-
мипалатинск у 7. батаљон, и због 
тога још не знам на који начин ће 
ми бити могуће да Вам пишем и 
добијем од Вас писма. Још одавно 
сте ми писали о моме брату. Још 
тада сам припремио писмо за Вас 
и за брата (у Вашем писму). Али 
сам се плашио да га пошаљем и, 
изгледа, добро сам учинио. Ја сам 
читао све Ваше адресе у писму 
С.О.Д. и узећу их за сваки слу-
чај, оне су може бити поуздане, 
али последње Ваше писмо стигло 
ми је отворено и због тога мора-
1 Достојевски је ово писмо написао у Омску 

20. фебруара 1854. године. Наталија Дми-
тријевна Фонвизина је била супруга по-
знатог декабристе Ј. А. Фонвизина. 

2 Достојевски је првобитно био осуђен на 
смрт, због тога што је радио против вла-
сти у тадашњој Русији. Међутим, казна 
је преиначена на робију коју је Достојев-
ски издржао у периоду од 1849. до 1854. 
године. 

3 Достојевски овде мисли на период жи-
вота који је провео на робији у Сибиру. 

мо бити јако опрезни. И боље би 
било, ако бисте Ви усхтели да ми 
причините срећу и да ми пишете, 
онда адресујте на мога брата у Пе-
трограду, или ће он можда (али то 
није сигурно) лично доћи да Вас 
види, или ће Вам, најзад, посла-
ти поверљивог човека. Мој брат 
се сада бави трговином и зато, ја 
мислим, његову адресу није теш-
ко наћи, нпр. у публикацијама. Ја 
лично његову адресу не знам. Уо-
сталом, ни Вама не саветујем да 
се поуздате у пошту. Али пошто, 
по свој прилици, између Москве 
и Петрограда путују лица која 
познајете, најбоље је да му писмо 
доставите по некоме од њих. На 
тај начин ћу ја саобраћати само 
са братом, а у оваквим случајеви-
ма је и боље имати односе само 
са једним лицем него са два. То 
је безбедније. Уосталом, ако Ви 
нађете потпуно нешкодљиву 
могућност да ми пишете на дру-
ги начин, онда, наравно, и то ће 
бити изванредно, чак и боље, јер 
ја ни сам не знам на који начин ћу 
писати брату. На њега се ја овако 
ослањам зато што ћу с њим неи-
зоставно успоставити преписку. 
Уз то, Ви живите у Марјину, а то 
је на уобичајеном путу који води 

из Москве у наше сеоце у Тулској 
губернији. Ја сам једно двадесе-
так пута пролазио тим друмом 
у оба правца и зато могу јасно 
да замислим место Вашег азила, 
или боље речено, Вашег новог 
заточења. Да само знате са как-
вим задовољством читам Ваша 
писма, мени веома драга Н. Д. Ви 
их изванредно пишете, или боље 
рећи Ваша писма излазе право 
из Вашег доброг, човекољубивог 
срца, лако и неизвештачено. Има 
природа затворених и јетких 
које себе ретко затичу у трену-
цима експанзивности доброте. 
Ја познајем такве. А, међутим, то 
уопште нису лоши људи, напро-
тив. 

Не знам, али по Вашем писму 
погађам да сте се са тугом поно-
во вратили отаџбини. Ја то схва-
там; више пута сам мислио да ћу, 
ако се некад вратим у отаџбину, 
међу својим утисцима наићи на 
више патње него утехе. Ја ни
сам живео Вашим животом и 
не знам много о њему, као што 
ниједан човек много не зна о 
животу другог човека, али људ
ско осећање у нама је свеопште 
и изгледа да сваки изгнаник 
приликом повратка у отаџби
ну мора у својој свести и успо
менама поново да преживљава 
све своје прошле невоље. То је 
налик на вагу на којој измериш 
и тачно сазнаш праву тежину 
овога што си испатио, прету-
рио преко главе, изгубио и што 
су нам одузели добри људи. Али 
нека Вам Бог да још много дана! 
Од многих сам слушао да сте Ви 

МАЈКА РУСИЈА

ПИСМО ФЈОДОРА МИХАИЛОВИЧА 
ДОСТОЈЕВСКОГ УПУЋЕНО ГОСПОЂИ 

НАТАЛИЈИ ДМИТРИЈЕВНОЈ ФОНВИЗИНОЈ 1 

Фјодор Михаилович Достојевски
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веома религиозни, Н. Д. Не зато 
што сте Ви религиозни, него 
због тога што сам и сам прежи
вео и проосећао то исто, рећи 
ћу Вам да у таквим тренуцима 
жудиш за вером као „сасушена 
трава“ за водом, и налазиш је 
заправо због тога што у несрећи 
истина постаје јаснија. Рећи ћу 
Вам за себе да сам ја – дете овог 
века, дете неверовања и сумње 
све до сада и чак (ја то знам) 
до самртног дана. Каквих ме 
страшних патњи сада стаје та 
жудња за вером, која је утоли
ко јача у мојој души уколико су 
у мени јачи аргументи против 
ње. Па ипак, Бог ми шаље с вре
мена на време тренутке у који
ма сам савршено миран; у тим 
тренуцима ја волим и налазим 
да и други мене воле и у так
вим тренуцима ја сам оформио 
у себи свој симбол вере у коме 
је све за мене јасно и свето. Тај 
симбол је врло једноставан, ево 
га: ВЕРОВАТИ ДА НЕМА НИ
ЧЕГ ЛЕПШЕГ, ДУБЉЕ СИМ
ПАТИЧНИЈЕГ, РАЗУМНИЈЕГ, 
СМЕЛИЈЕГ И САВРШЕНИЈЕГ 
ОД ХРИСТА, И НЕ САМО ДА 
НЕМА ВЕЋ, СА ЉОБОМОР
НОМ ЉУБАВЉУ, ГОВОРИМ 
СЕБИ ДА ГА И НЕ МОЖЕ 
БИТИ. ШТАВИШЕ, АКО БИ 
МИ НЕКО ДОКАЗИВАО ДА ЈЕ 
ХРИСТОС ИЗВАН ИСТИНЕ 
И КАД БИ СТВАРНО ИСТИ
НА БИЛА ИЗВАН ХРИСТА, ЈА 
БИХ РАДИЈЕ ОСТАО СА ХРИ
СТОМ НЕГО СА ИСТИНОМ. 

Али о томе је боље престати 
говорити. Уосталом, не знам због 
чега су неки предмети разговора 
потпуно избачени из употребе у 
друштву, а ако их ко и покрене, 
другима ће то бити непријатно. 
Али да оставимо то. Чуо сам да 
хоћете да путујете некуд на југ? 
Дај Боже да измолите дозволу. 
Али када, реците, молим Вас, 
када ћемо ми бити потпуно сло-

бодни или бар онолико колико 
и други људи? Та неће то ваљда 
бити када нам уопште не буде 
требала слобода? Што се мене 
тиче, ја желим све или ништа. У 
војничком шињелу ја сам исти 
онај заробљеник који сам и пре 
био. И како се радујем што у 
души својој још за дуго време 
налазим стрпљење, што за зе
маљским добрима не жудим и 
што су ми потребне само књи
ге, могућност да пишем и да 
будем сваког дана по неколико 
часова сам. За ово последње се 
врло бринем. Ево, скоро већ пет 
година како се налазим под стра-
жом у гомили људи и ниједног 
часа нисам био сам. Човеку је 
потребно да буде сам, то је нор
мална појава, као што му је по
требно да једе и да пије, иначе 
у овом присилном комунизму 
се постаје човекомрзац. Људско 
друштво постаје отров и зараза 
и управо од тог неиздржљивог 
мучења сам за ове четири годи-
не патио више но од свега другог. 
Имао сам и такве тренутке када 
сам мрзео сваког кога сретнем, 
правог и кривог, и гледао сам 
на њих као на лопове који су од 
мене некажњено крали мој жи-
вот. А најнеизждржљивија не-
срећа је кад сам постанеш непра-
ведан, зао, одвратан, кад си сам 
свега тога свестан чак и преко-
раваш сам себе – и не можеш да 
се надвладаш. Ја сам то искусио. 
Уверен сам да је Вас Бог од тога 
избавио. Ја мислим да је у Вама, 
као жени, било много више снаге 
да издржите и опростите. 

Напишите ми нешто, Н. Д. Ја 
одлазим у забит, у Азију, и чини 

ми се да ће ме управо тамо у Се-
мипалатинску, потпуно напу-
стити сва прошлост, сви утисци 
и успомене моје, зато што ће и 
последњи људи које сам волео и 
који су ми били пред очима, као 
сенка моје прошлости, морати да 
се растану са мном. Ја се ужасно 
лако саживљујем са околином, 
намах срастем са оним што ме 
окружује и после се болно отки
дам од тога. Живите, Н. Д., жи-
вите што срећније и дуже! Кад 
се видимо, онда ћемо се поново 
упознати и можда ће још много 
срећних дана бити пред сваким 
од нас. Ја сам у некаквом очеки-
вању нечега; као да сам још и сад 
болестан и чини ми се да ће ми 
се ускоро, врло ускоро, догодити 
нешто одлучујуће, да ми се при-
миче криза читавог мог живота, 
као да сам сазрео за нешто што 
ће бити можда тихо и ведро, мо-
жда олујно, али у сваком случају 
неизбежно. Иначе ће мој жи-
вот бити промашен. А можда је 
све ово моје болесно бунцање. 
Збогом! Збогом, Н. Д., или боље 
рећи, до виђења, да верујем да је 
до виђења!

Ваш Д.
Тако Вам Господа, опрости-

те ми што Вам пишем тако не-
уредна и испрецртавана писма! 
Али, богами, не могу да избегнем 
прецртавање! И не љутите се, 
молим Вас. 

Преузето из књиге: 
Фјодор Михаилович Достојев-

ски, Одабрана писма 1, 
Издавачка радионица „Рад“, 

Београд 1981, стр. 134-137.
Приредио: 

Бојан Чечар, протођакон

Веровати да нема ничег лепшег, дубље симпатичнијег, разум-
нијег, смелијег и савршенијег од христа, и не само да нема већ, са 
љобоморном љубављу, говорим себи да га и не може бити. шта-
више, ако би ми неко доказивао да је христос изван истине и кад 
би стварно истина била изван христа, ја бих радије остао са 
христом него са истином. 
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у огледалу општег мишљења 
које утиче на преовлађујуће 

представе у јавној свести увек се 
могу препознати искази, приме-
ри и представе чија је средишња 
претпоставка – опасност која 
прети од Русије.

И минимално руско јавно 
присуство добија одредницу 
пропаганде: и то у ситуацији 
када у нас већ деценијама постоје 
медији, невладине организације 
и појединци које финансирају 
западни (амерички) чиниоци. 
Како је дошло до изокренутог 
света у јавном огледалу?

То је дуги континуитет XX 
века код нас. Имамо у XX веку два 
аспекта тог проблема. Краљеви-
на СХС између два светска рата 
је имала један наглашени анти-
совјетски став: због монархи-
стичког принципа, због прихва-
тања великог броја белих Руса, 
нарочито на територији Србије, 
као и због политике Коминтер-
не, која је прихватила ставове ау-
стромарксиста о великосрпској 
хегемонији, па отуд извела и став 
да је Југославија вештачка творе-
вина коју треба разбити. У том 
антисовјетском ставу, међутим, 
није било елемената који су били 
русофобни, већ је било државне 
опрезности и поунутрашњене 
стрепње пред могућношћу да за-
падне силе не би благонаклоно 
гледале на наше приближавање 
совјетској Русији. Јер, још је ре-

гент Александар – како пише у 
меморандуму Ситон-Вотсона из 
1914. године – гарантовао како 
Србија не намерава да буде ру-
ска губернија. Иако држава није 
ни имала уопште границу са Ру-
сијом.

Након раскида са Информ-
бироом 1948. године, настаје ви-
шедеценијско таложење америч-
ког и западног утицаја на врло 
суптилан и прорађен начин, док 
се напоредо развија један уна-
пред подозрив однос према сва-
ком руском присуству. Тако је, на 
пример, највише Фулбрајтових 
стипендија добијала у периоду 
хладног рата – Југославија: после 
СР Немачке. То је податак који 
доноси књига енглеског аутора 
Лампеа. Не Француска, не Ита-
лија, као вишеструко бројније 
земље, него – Југославија. Ду-
бока индоктринација западним 
(америчким) утицајем омогући-

ла је – на путањама хладнора-
товске пропаганде – да се напет 
и негативан однос према кому-
нистичкој традицији семантич-
ки пренесе на присуство Русије.

  У руском присуству код 
нас – осмотреном кроз векове – 
уочавамо кретање у одређеним 
периодима. У XVIII веку код нас 
је врло снажно руско културно 
присуство: кроз језик у цркви, 
кроз словенизме, кроз барокне 
сликарске и архитектонске на-
носе, кроз црквене утвари и са-
суде. Носиоци политике у XVIII 
веку код нас, пак, најчешће су 
били црквени поглавари, који су 
такође били оријентисани према 
руској традицији: упечатљиво 
сведочанство је писмо патријар-
ха Арсенија III Чарнојевића ру-
ском племићу Головину 1705. 
године или молбе упућиване 
Петру Великом да помогне осло-
бађање грофа Ђорђа Бранковића 
из аустријског кућног затвора. 
Постоји, дакле, паралелизам у 
културној и политичкој оријен-
тацији у нас у XVIII веку.

У XIX веку је важнa поли-
тичкa оријентација која прати 
руске интересе, јер је XIX век 
велики за Русију по историјском 
замаху. Такво је саветовање у 
Враћевшници 1810. године. Тада 
Доситеј, наш највећи западњак 
у култури, предлаже да се иде 
са Русијом, а не са Аустријом, 
јер је реално процењивао помоћ 

МАЈКА РУСИЈА

МИЛО ЛОМПАР: 
Борба против руског утицаја је борба 

против српског становишта

Мило Ломпар

Борба против руског утицаја у нас борба је против српског саморазумевања. У садашњој 
ситуацији, то значи: ако уведемо санкције Русији, одричемо се јединог међународног ос-
лонца. Зашто бисмо то чинили?
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коју Карађорђева Србија добија 
из једног или другог правца. Ту 
препознајемо извесно двојство: 
културна подлога постаје све 
више западна, док политичка 
оријентација, премда вијугава, 
ипак остаје у обавезујућем од-
носу према руском утицају. То се 
одвија постепено: већина наших 
интелектуалаца је школована у 
Бечу и у Паризу, па су се чак и 
делили на Бечлије и Парижлије; 
било их је и из Берлина и Јене, и 
из Санкт Петербурга, али мање.

На крају XIX века имамо кул-
турну подлогу која је у суштини 
западна: већина наших интелек-
туалаца гледа у правцу Запада, 
нарочито у правцу француског 
утицаја због републиканизма, 
демократизма и секуларизма. То 
није без разлога. Уколико човек 
поседује једну критичку меру у 
процени ствари, западни свет 
делује привлачно. Невоља је била 
у томе што су – то је Слободан Јо-
вановић касно признао – ови ин-
телектуалци гледали на западни 
свет без критичке дистанце, го-
тово идолатријски. Кроз XX век 
наша културна подлога је дубоко 
наталожена западним (америч-
ким) утицајима, док је руски кул-
турни утицај у повлачењу.

Опстаје извесно присуство 
– у појединим периодима – ру-
ског политичког утицаја. Руска 
политика – и у постсовјетском 
периоду – као да обезвређује вр-
сту утицаја који је везан за кул-
турну подлогу. То је погрешно, 
јер из садржаја које обезбеђује 
културна подлога ипак долазе 
доминантне представе о држа-
вама, нацијама, вредностима, 
стремљењима. Тако уочавамо да 
је постепена промена садржаја 
културне подлоге – у периоду од 
три века – довела до битне про-
мене садржаја наше политике.

Овакав опис може бити из-
ненађење само за особе које су 

у власти пропагандне обмане по 
којој руски утицај јача аутори-
тарну власт код нас. Ствари стоје 
друкчије: западни (амерички) 
утицај је историјски потврђено 
подржавао ауторитарну, дикта-
торску и тоталитарну власт код 
нас. Од датума државне независ-
ности Србије (1878) постојале су 
три такве власти. После Берлин-
ског конгреса, изразито проау-
стријски режим краља Милана 
Обреновића – који је Тајном кон-
венцијом (1881) државну сувере-
ност ставио у руке аустријских 
(западних) чинилаца – био је у 
директном сукобу са сопственим 
народом.

Диктатура краља Александра 
Карађорђевића, уведена 6. јану-
ара 1929. године, имала је снаж-
ну подршку француских фи-
нансијских кругова. После 1953. 
године, тоталитарни режим 
титоистичке Југославије ужива 
вишедеценијску финансијску, 
пропагандну и војну подршку 
западних (америчких) чинилаца. 
Зашто су сва три режима имала 
одлучујућу подршку западних 
чинилаца?

Ако би се ослонили на народ-
но расположење, обликовано 
дуготрајним дејствима културне 
подлоге, западни чиниоци не би 
имали осигуран пласман својих 
интереса. Отуд се они опредељују 
за контролу оних политичких 
појединаца који – посредујући 
народно расположење – иду у 
сусрет њиховим интересима. 
Тако циљ западне политике (кон-
трола) постоји у сагласности са 
средствима којима се она служи 
(диктатура). Симулакрум настаје 
у часу када се западне вредности 
уведу у успостављене односе, јер 
се њихов садржај као циљ (демо-
кратија) разилази са неопходним 
средствима (диктатура).

Не треба пак бркати долазак 
југословенских комуниста на 

власт са подршком на којој је по-
чивао титоистички режим. Јер, 
Совјетски Савез је – као после-
дицу своје војне победе 1945. го-
дине – довео на власт комунисте 
у бројним земљама Источне Ев-
ропе. Али, само се југословенски 
комунистички режим одвојио 
од совјетског утицаја после пар 
година, па је ипак остао и то-
талитарни и диктаторски. Због 
настојања да очува симболички 
значај победе у Другом светском 
рату, Русија привилегује – у кул-
тури сећања – долазак комуни-
ста на власт код нас и потискује 
прецизну историјску свест о 
другом антифашистичком по-
крету – четницима генерала Ми-
хаиловића.

Вођена својим интересима и 
често империјално неосетљива, 
садашња руска политика одбија 
да разуме да је 1945. година – у 
историји српског народа – упоре-
дива са 1918. годином у историји 
руског народа: комунистичка ре-
волуција их је оставила без мо-
нархије, спроводила унутрашњи 
терор, изручила насилним по-
ступцима однарођавања, одвоји-
ла од пређашњим ратовима по-
тврђених територија, извршила 
битну редукцију културног на-
слеђа, материјално и морално 
опустошила Православну цркву 
– она их је учинила пораженом 
жртвом, а не победником.

Српска победа у 1918. години 
пак упоредива је са совјетским 
тријумфом из 1945. године: на-
стала у великим жртвама, по-
беда је донела уклапање у ширу 
(југословенску, односно – за 
Совјетски Савез – варшавску) 
констелацију односа и терито-
рија, чији се погубни утицај по-
казао деценијама касније – у го-
динама после пада Берлинског 
зида (1989). Тада су нестали и Ју-
гославија и Совјетски Савез. Тада 
су се – као у неком буђењу, као у 
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премошћавању епохалног ин-
террегнума, у напокон реалном 
времену – изнова среле српска 
и руска традиција, историја и 
политика. Због пропагандне 
предодређености совјетским 
погледом на ствари, садашња 
руска политика не жели да уочи 
епохалну инверзију у положају 
српског и руског народа у XX 
веку. Историја се не одвија само 
линеарно у времену, већ се у кул-
тури сећања препознаје и круж-
но кретање догађаја и процеса.

У бројним европским држа-
вама, попут балтичких, оди-
грава се процес оправдавања 
нацистичких формација које су 
учествовале у ратном походу на 
Совјетски Савез. Томе иду у су-
срет различите интерпретативне 
и пропагандне технике. У об-
личју антикомунизма оправдава 
се пронацистичка прошлост, да 
би се културнополитички леги-
тимисала у новонасталим при-
ликама: као антируско кретање.

Тако се пронацистичка про-
шлост поставља као претходни 
члан садашњег антируског кре-
тања. Повратна реакција је јед-
нако предвидива: комунизам се 
– у садржајима садашње руске 
културе сећања – поставља као 
претходни стадијум садашње 
одбрамбене реакције. Тако се 
– на нивоу јавне свести – бло-
кира увид у историјски биланс 
комунизма. Као да руска кул-
тура сећања не сеже даље од 
Совјетског Савеза. Јер, ако би 
се сетили Катарине II, требало 
би да одговоре на питање: Због 
чега је Крим освануо у другој 
држави, кад су победили у Дру-
гом светском рату? А ако би се 
сетили Петра Великог, питање 
би било слично: Ако је под њим 
Кијев био у Русији, због чега 
сада није? У ком друштвеном 
систему се одиграо преокрет 
чије су последице на делу?

Тако и спољни чиниоци об-
разују садашњу српску политику 
као симулакрум политику: руска 
политика симболички подржа-
ва титоистичку традицију, која 
је ишла у сусрет западним (аме-
ричким) чиниоцима; ти чинио-
ци, пак, обнављају сећање на ак-
ције српских четника, којима су 
спасавани амерички пилоти, али 
их приписују недефинисаним 
припадницима српског народа, 
чувајући титоистичка решења 
у југословенском унутрашњем 
уређењу. Оба кретања су изнутра 
недоследна, у нескладу са чиње-
ницама, што им даје збуњујући 
садржај, али су, истовремено, 
функционална у политичким 
наумима спољних чинилаца. На 
оваквој спољној подлози настаје 
симулакрум политика режима 
СНС. То је политика у битној 
подударности са циљевима и 
средствима невладине интели-
генције.

Ако се залажемо за политику 
српског становишта, као поли-
тику која превасходно води ра-
чуна о српским националним и 
државним интересима, која није 
успостављена на нивоу јавне све-
сти, јер тек треба да буде декри-
минализована, онда нас мора 
интересовати зашто је српско 
становиште – криминализова-
но. Зашто је безочан отпор који 
негује невладина интелигенција 
према идеји српског становишта? 
Не чини се – у заплетима свет-
ских политика – да је много ва-
жан разлог који они именују као 
националистичко становиште.

Разлог је друкчији: ако успо-
ставимо српско становиште као 
оријентир у политици, оно не 
може по дефиницији бити ан-
тируско. Оно може бити у већој 
или мањој мери у подударности 
са руским интересима.

Стојан Новаковић је, као 
председник српске владе и оз-

биљан политичар, знао да се 
разилази са руском политиком. 
Али, како? У једном сведочан-
ству пише како је – у конкрет-
ној ситуацији, око потписивања 
конкордата Србије и Ватикана у 
XIX веку – казао руском амбаса-
дору: “Ја сам му питање објаснио 
са српског гледишта, изложив-
ши да би то гледиште Руси мог-
ли разумети истом кад би било 
Руса и православних и католика 
и кад би се налазили поцепани у 
неколико држава. Стога сам га 
молио да уђе у основно гледиште 
целокупнога српског народа и 
његових дужности према ју-
гословенству, по којима ће одмах 
схватити да је оно што радимо 
само наша права, добро схваће-
на дужност”.

То значи да српско стано-
виште подразумева интересе 
који нису увек сагласни са ру-
ским интересима, и није ни ло-
гично да буду увек сагласни, јер 
Русија је једна огромна држава: 
и како ће једна толика држава са 
тако разгранатим интересима на 
два континента имати паралелне 
интересе са једном малом држа-
вом која је у срцу Балкана? Али, 
суштина је у томе да српско ста-
новиште не може бити антиру-
ско. Можете се и не слагати у не-
чему, али то неће бити зато што 
сте против Руса, него зато што се 
у конкретној ствари ваши инте-
реси разилазе, али настављате и 
даље да пратите оне смернице где 
се подударају. Кључно подручје 
на коме се одвија и ублажава ово 
разврставање интереса је кул-
турно подручје: оно обезбеђује 
трајност дејства и када нема по-
литичке подударности. Отуд је 
фатално да руска политика не 
жели да учествује у обликовању 
културне подлоге у нас.

Кључно настојање невладине 
интелигенције, која је потпуно 
некритичка према западним ин-
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тересима и вредностима, ситуи-
рано је у тотализовању, као под-
вођењу под једно значење, и то 
безусловно негативно, сваког ру-
ског присуства, иако историјске 
чињенице показују супротно. 
Русија је вековни и позитивни 
пратилац српске националне 
егзистенције. Она је низом кон-
кретних потеза, спречавањем 
промене Резолуције 1244 у Са-
вету безбедности (2008), спре-
чавањем британске резолуције 
о Сребреници у УН (2015), која 
је тежила жигосању српског на-
рода као геноцидног, спреча-
вањем уласка Косова и Метохије 
у УНЕСКО, показала спремност 
да прати српске националне ин-
тересе у садржајима у којима су 
западне (америчке) силе тежиле 
да их пониште. Да није било ру-
ског вета у Савету безбедности 
УН, носили бисмо жиг геноцид-
ног народа, који би био одређен 
британском резолуцијом.

Историјски морамо уважити 
чињеницу да је руски интерес 
када смо ми у питању био не-
упоредиво више плодотворан 
него што је био против наших 
интереса. Било је ситуација, као 
што је Санстефански мир, када 
је Русија следила своје интересе 

на начин који је онемогућавао 
наше. Има једна прича која то 
показује. Јовану Ристићу, вели-
ком српском политичару друге 
половине XIX века, као делега-
ту Србије на Берлинском кон-
гресу, казао је руски министар 
спољних послова, кнез Горчаков: 
“Видите то са Андрашијем”. Био 
је то аустроугарски министар 
спољних послова. То је практич-
но значило да Русија диже руке 
од наше борбе за Босну и Херце-
говину. Кнез Горчаков му је ре-
као да прво иду руски интереси, 
па бугарски, па српски. Премда 
је имао тешко лично искуство, 
Јован Ристић је у Народној 
скупштини, образлажући зашто 
мора да се прихвати оно што је 
Берлински конгрес одлучио, у 
атмосфери у којој је све грмело 
против Руса, рекао кључну рече-
ницу: “Тешко је нама са Русима, 
само нам је теже без њих”.

То може бити прича, али од 
оних у којима је смештена ис-
тинска повест човека у нашим 
околностима. Јер, деведесетих 
година XX века видело се како 
то изгледа када имате Русију која 
се безусловно саглашава са свим 
западним намерама. Ако његове 
речи прихватимо као историјску 

причу, она потврђује оно што 
смо гледали својим очима. Да-
кле, једноставно морамо водити 
рачуна да ниједна империја није 
лака и мали народи су по при-
роди ствари принуђени на при-
лагођавање, на једну врсту вију-
гања у политици. У понашању 
великих сила не може се ставити 
знак једнакости између Запада и 
Русије, не само због историјске 
истине да – како је још Стојан 
Новаковић рекао – Србије не би 
било без Русије. Премда, дакле, 
не постављамо знак једнакости 
између Русије и западних (аме-
ричких) сила, наглашавамо да 
по природи ствари велике силе 
брину о својим интересима и да 
су склоне да у појединим тре-
нуцима жртвују наше због њи-
хових интереса. То је у логици 
саме моћи. Битно је да будемо 
заокупљени својим интересима 
и у том смислу да имамо свест о 
њиховим интересима.

У еманципацији од титоиз-
ма (комунизма), не треба при-
онути уз садржаје русофобије. 
Јер, аксиом титоизма гласи: ан-
тируска спољна и антисрпска 
унутрашња политика. Унутар 
сложеног света односа – прева-
сходно зато што је Југославија 
била потребна као посебност у 
комунистичком монолиту, као 
привлачна тачка за многе деко-
лонијализоване земље у педесе-
тим и шездесетим годинама XX 
века – титоизам је у јавну свест 
усадио једно опрезно, али да-
лекосежно поистовећивање са 
хладноратовском пропагандом: 
на западном (америчком) свету 
све је добро, толерантно, раци-
онално, исправно, док је руски 
свет само неправедно, варвар-
ско, дивљачко. У неколико скоро 
објављених књига о русофобији 
– Шафаровича, Дела Кјезе, Хоф-
бауера – подробно су приказани 
садржаји овог обрасца.

Историјски морамо уважити чињеницу да је руски интерес када 
смо ми у питању био неупоредиво више плодотворан него што је 
био против наших интереса. Било је ситуација, као што је Сан-
стефански мир, када је Русија следила своје интересе на начин 
који је онемогућавао наше. Има једна прича која то показује. Јо-
вану Ристићу, великом српском политичару друге половине XIX 
века, као делегату Србије на Берлинском конгресу, казао је руски 
министар спољних послова, кнез Горчаков: “Видите то са Ан-
драшијем”. Био је то аустроугарски министар спољних послова. 
То је практично значило да Русија диже руке од наше борбе за 
Босну и Херцеговину. Кнез Горчаков му је рекао да прво иду руски 
интереси, па бугарски, па српски. Премда је имао тешко лично 
искуство, Јован Ристић је у Народној скупштини, образлажући 
зашто мора да се прихвати оно што је Берлински конгрес одлу-
чио, у атмосфери у којој је све грмело против Руса, рекао кључну 
реченицу: “Тешко је нама са Русима, само нам је теже без њих”.
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У изванредној књизи једног 
Швајцарца, Ги Метана, показа-
но је како се овај образац ослања 
на давне и разноврсне засаде 
русофобије у прошлим векови-
ма: показује се континуитет ру-
софобије од Карла Великог. Ту 
су приказана четири модела 
русофобије: енглески, францу-
ски, немачки и амерички, па је 
објашњено у чему су слични, у 
чему су различити. Када је Си-
тон-Вотсон, човек који је јако 
много утицао на положај Срба и у 
Краљевини Југославији, написао 
– пре Првог светског рата – да би 
он победу српске идеје сматрао 
победом источне над западном 
културом, чиме би, као неко ко 
припада западној култури, био 
ожалошћен, онда је такав начин 
мишљења био оно што је предод-
редило положај нашег народа у 
XX веку. Jер, та реченица у њего-
вом писму тачно показује улогу 
културолошке предрасуде, која 
је дубља од идеолошког слоја. У 
меморандуму који је предао Фо-
рин офису 1914. године, он пише 

да му је регент Александар дао 
уверавања да Србија не намера-
ва да буде руска губернија. Како 
се Србија није ни граничила са 
Русијом, онда потреба да се дају 
оваква уверавања, уверљиво по-
казује снагу културолошке пред-
расуде у орбити западне (аме-
ричке) политике.

У оквиру комунистичке идео-
логије одигравао се један процес 
културнополитичког померања 
тежишта. Културнополитички и 
цивилизацијски слојеви су нас 
изненадили кад су искрсли 
пред нашим очима 1990. године, 
јер смо научили да гледамо на 
свет идеолошким очима: клас-
на борба, радничка класа, екс-
плоатација, планска и тржишна 
привреда. Кад је тај свет пропао, 
били смо зачуђени како одјед-
ном на наше очи ниче онај ис-
под њега, као дубљи нанос: свет 
културних и цивилизацијских 
слојева. Семјуел Хантингтон у 
књизи “Сукоб цивилизација” 
пише да Европа престаје тамо 
где су се граничиле Хабзбуршка 

и Османска империја, тамо где 
почињу православље и ислам. Ту 
ми живимо. Та вододелница иде 
тачно посред нашег народа. Ако 
те компоненте не узмемо у пре-
трес, онда неке аспекте сукоба 
у оквиру распада титоистичке 
Југославије не можемо добро да 
разумемо.

Отуд је борба против ру-
ског утицаја у нас борба против 
српског становишта, против 
српског саморазумевања. Јер, 
ако одстранимо свест о неопход-
ности руског присуства, одјед-
ном се непоправљиво налазимо 
у некој врсти дефанзиве, у којој 
унапред пристајемо на потезе 
који нису нужни. У садашњој 
ситуацији, то значи: ако уведе-
мо санкције Русији, одричемо се 
јединог међународног ослонца. 
Зашто бисмо то чинили?

Излагање о српском и руском 
становишту на Округлом столу 
“Европа и Русија” у Андрићгра-
ду, на Видовдан

Извор: Стање ствари

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ

о ефектима јога и медитација 
на човјека и друштво имала је 

директно запажање једна прија-
тељица која је живјела и радила 
у Индији. Прво што је примије-
тила по доласку у ову земљу су 
дјеца која се рађају, одрастају и 
умиру на улици, инвалиди који 
просе у блату, од којих је пошто-
ванија и светија и она њихова 
рогата крава. Дјевојка је по до-

ласку у Индију била шокирана 
биједом и сиромаштвом у вели-
ким градовима, непостојањем 
социјалне државе и огромним 
богатством којим се размећу 
богати, они из виших касти, а 
да им не пада на памет да неш-
то ураде за сиромашне. С једне 
стране безосјећајност, хладноћа 
богатијих, који сматрају да су се 
"уздигли", а страшно стање сла-

бих и немоћних о којим нема ко 
да брине. Болештине које харају 
због нехигијене и глади. Каже 
да је такво ужасно стање нижих 
слојева друштва (касти) управо 
резултат вјере и традиције у Ин-
дији. Њеним ријечима - ,,Како ја 
да говорим "ом" и медитирам док 
ми је пред очима гладно и болес-
но индијско дијете и инвалид на 
кога нико не обраћа пажњу док 

ИСТОЧЊАЧКА „ДУХОВНОСТ“ И ЊЕНИ ПЛОДОВИ
,,Како ја да говорим "ом" и медитирам док ми је пред очима гладно и болесно индијско 
дијете и инвалид на кога нико не обраћа пажњу док проводи дане у прашини улице која 
му је једини дом?"

Прича из искуства једне пријатељице.
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спава у прашини?" Заиста, какав 
мораш бити (не)човјек да игнори-
шеш патњу ближњег коме можеш 
помоћи, а овамо наводно усавр-
шаваш себе јогом и вјежбама ди-
сања? Код њих у азијским земља-
ма је то некако нормално, јер су 
научени томе од малих ногу.

Ту долазимо до онога што 
се дешава код нас у образовању 
дјеце и младих. Друштво је на-
водно "секуларно", те вјерски 
службеници слабо имају при-
ступ јавним установама, изузев 
као гости на неким прославама и 
изузев вјеронауке у школама коју 
стално покушавају да укину. Али 
зато гуру има свуда отворена 
врата, јер јога је наводно "спорт".  

 Још један од начина како ова 
превара функционише је упра-
во неистинита тврдња да јоге и 
медитације представљају само 
спорт или помоћ у спорту, вјеж-
бу концентрације, дисања.. То 
би било као када би имам рекао 
да се у џамији клања само због 
здравије кичме или да право-
славни свештеник каже да се кр-
стимо због неких нерава који се 
протежу кроз три прста.

Квази духовне праксе дошле 
су код нас на велика врата и 
преко жена чувених спортиста, 
које троше новац који оне нису 
зарадиле на помодарске гуруе 
и шамане, а својим друштве-
ним утицајем врше промоцију 
те пропасти и пошасти далеко 
изван свог елитног круга позна-
ника. (Посљедице овог зла тек 
ћемо да осјетимо, јер зло никада 
не долази само.) Ове помодарске 
праксе више нису резервисане за 
богате, јер су се досјетили да пре-
ко својих фондова и фондација 
јавно врше подршку изградњи 
или обнови вртића и других 
установа за боравак дјеце и мла-
дих, док мање јавно уводе гуруе 
у те установе. Ови ту имају отво-
рена врата да уче дјецу праксама 

које у њихове животе призивају 
зле духове, чиме их уводе у зајед-
ничку нову вјеру новог свјет-
ског поретка. Све за "врли нови 
свијет". 

Многи не виде опасности ове 
врсте секти, јер споља дјелују 
свијетло, бијело и углађено, за 
разлику од отворених сатаниста. 
Обећавају много успјеха на овом 
свијету и инстант благостање, 
њихове књиге се продају на сва-
ком углу, промовишу се инди-
ректно кроз филмове, серије, 
рекламе (нпр. једна нова реклама 

за чипс). Међутим, њихови ре-
зултати су потпуно исти као и 
да је неко отворени слуга ђаво-
ла - довођење човјека под утицај 
злих духова, прихватање зла као 
нечег нормалног (јинг-јанг), до-
вођење човјека до безличности 
- губљење личности, индивиду-
алности и душе. 

Питање је да ли смо свјесни 
да постоји нешто изван ове ма-
терије од које смо направљени 
и какав ефекат на наш живот 
и окружење може имати наше 
окретање духу добра или духу 
зла?

Питање је - вјерујемо ли у по-
стојање душе која је врховно до-
бро и коју морамо свакодневно 
бранити?

Ко вјерује да постоји душа, да 
постоји духовни свијет у коме 
се боре добро и зло, да постоји 
Створитељ коме се можемо обра-
тити за помоћ, тај има могућност 
да се сачува и у наизглед најте-
жим ситуацијама. Господ све 
лијечи и Његове могућности су 
несагледиве. Битка против Њега 
је унапријед изгубљена. Његови 
непријатељи то знају, али ће се 
борити до самоуништења, јер 
другачије не знају. Битно је да им 
не дозволимо да и нас повуку у 
свој пакао. Битно је, ако су нас 
дохватили, да знамо да се врати-
мо назад и покајемо. Не смијемо 
бити равнодушни, индиферент-
ни, слаби и килави. Таквима нас 
они желе направити кроз алко-
хол, дроге, њихове медије, па ко-
начно и кроз секте које обећавају 
много, а узимају све.

Маријана Чечар, мр права

Гуру Моханђи

Индија

Квази духовне праксе дошле су код нас на велика врата и преко 
жена чувених спортиста, које троше новац који оне нису заради-
ле на помодарске гуруе и шамане, а својим друштвеним утицајем 
врше промоцију те пропасти и пошасти далеко изван свог елит-
ног круга познаника.

Гуру Садгуру
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п атријарх Павле од срца 
је говорио о отаџбини 

и Косову и Метохији
Покојни патријарх 

Павле остао је у српском 
народу упамћен по 
својим бројним мудро-
стима.

О Косову је говорио од 
срца, позивајући у својим 
посланицама вернике 
да испуне косовски, све-
толазаревски завет, јер 
Косово и Метохија „није 
само питање српске територије“, 
него је питање духовног бића 
Срба.

- Ако држимо тај завет, нико 
нам неће отети Косово и Мето-
хију. Позивамо све, почевши од 
политичара и научника до најс-
кромнијих и најмлађих синова и 
кћери наше отаџбине, да својим 

радом и честитим живљењем за-
служимо и сачувамо пред Богом 
Косово и Метохију - рекао је он 
у Васкршњој посланици 2008. 
године коју су потписали и сви 
архијереји СПЦ.

Ипак, његове речи о Косову 
многи и дан данас памте. Гово-
рио је о отаџбини, срцу Србије, 
и значају Косова и Метохије за 

наш народ.
Ово су те речи:
- Косово и Метохија су 

саставни део живота сва-
ког православног Срби-
на, као што је и сваки Ср-
бин нераскидиво повезан 
са Косовом и Метохијом. 
То није само територија. 
То је питање нашег ду-
ховног бића.

- Отаџбина је срце 
човека, а ми смо у своја 
срца поставили Косово и 

Метохију. Нека сваком родитељу 
Косово и Метохија буду једна од 
првих речи које ће шапнути свом 
новорођеном детету! Нека сваки 
ратар прву бразду заоре и посве-
ти Косову и Метохији! - рекао је 
тада патријарх Павле.

Извор: www.eparhijazt.com

у Московској богословији се 
седамдесетих година десио 

необичан догађај.
На пријемном испиту један 

младић није одговорио ни на 
једно питање. Није знао чак ни 
„Оче наш“. Није имао никакву 
представу о „Симболу вјере“, а 
Литургија и богослужења га се, 
очигледно, нису тицала. Испи-
тивач га на крају упита: – Добро, 
знаш ли ишта барем? А као одго-
вор овај младић поче напамет да 
произноси одломак из Јеванђеља 

од Јована, одломак без сижејног 
увода и без краја… „Шта је то“? 

– упита га професор. – Не знам. 
Просто сам стајао на станици, а 
аутобуса није дуго било. И вјетар 
наједном до мојих ногу донесе 
лист папира. Подигао сам га и 
тамо је било ово написано. И док 
сам га читао, у срцу сам схватио, 
да је све ово – истина….

Његов одговор је био 
прихваћен као довољан.

 
Дејан Ђуричић, јереј 

Преузето са сајта: 
www.hriscanskeprice.com

СРПСКО КОСОВО

КРАТКА ПРИЧА

СВАКИ СРБИН НЕРАСКИДИВО ЈЕ 
ПОВЕЗАН СА КОСОВОМ!

НЕОБИЧАН ДОГАЂАЈ 
ИЗ МОСКОВСКЕ БОГОСЛОВИЈЕ
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ЈЕДНО РАЗМИШЉАЊЕ

х мм. Рекоше ми – Срби. 
Хммм. Таако, дакле. Ех, 

Срби моји, Срби, ееeх! Ја, слије-
пи гуслар Филип, свратих у 
ваше земље. Свратих и свега се 
нагледах. 

Рекоше ми да вам странци 
пишу историју, и прошлост и 
будућност. Пишу вам уџбенике 
из којих млади нараштаји ваши 
уче. Прописују вам шта и како 
да мислите! Гдје вам је понос, 
гдје вам је памет? Гдје сте то све 
погубили? Зар не знате сами да 
књиге своје пишете? Зар сте за-
боравили какви су вам преци 
били и како су крвљу власти-
том писали историју слободних 
људи?

Гдје су вам гусле? Не дај Боже 
да вам их неко тутне у шаке, 
исмијали бисте их, и њега и гус-
ле. Са презиром сте одбацили 
тај свети инструмент, чији вам је 
управо звук показивао свијетли 
пут ка слободи.  Није ни чудо, 
кад се само мало ослушне шта 
све слушате! Са ваших ради-
о-станица и телевизија тутње 
неки нама туђи, дивљи азијски, 
турски, па чак и туркменски 
ритмови! Уста су вам пуна не-
какве Европе и стално попут 
папагаја понављате како сте у 
двадесет првом вијеку. Стално 
блебећете како Европа, тај одав-
но трули брод који пред вашим 
очима тоне, нема алтернативу. 
Шта вам то вриједи? Ваљда се 
надате да ћете само поновив-
ши ту глупост довољно пута 
ријешити све проблеме. Са пре-
зиром причате о гуслама. Оне 
су, како ви вјерујете, дио старе 

бескорисне традиције. Умјесто 
тога срца ваша полако постају 
дигитализована. И све хладнија. 
Клањате се дигиталном ђаволу. 
Вама су у срцу турбофолк и рок. 

Причаше ми о некаквој Мета-
лици и Ајрон мејдену. Сам ђаво 
лично вам је спјевао ту музику! 
Она вам је замијенила Оченаш.

Ко вам васпитава младе на-
раштаје? Гдје су вама данас Ка-
рађорђе и Његош, Свети вла-
дика Николај, Петар Кочић, 
Гаврило Принцип и сви други 

наши, српски великани? Шта о 
њима уопште знају ваша дјеца? 
Не, то њих не интересује. Знају 
све о свакој европској шуши ако 
је само једном лопту шутнула, 
чак и број гаћа знају који носи. 
А кад вам хапсе ратне генерале 
и вође ваше шаљу у мрачни Хаг, 
остајете нијеми. Вама и вашој 
дјеци важније је како су играли 

Реал и Барселона, Бајерн и Ли-
верпул, и онда патите кад ови 
„ваши“ туђински љубимци изгу-
бе. Сузе лијете! Јесте ли се икада 
запитали ко то тамо од њих лије 
сузе за нашим Партизаном и 
Звездом.

Причаше ми о некаквом ве-
ликом брату. Ко је тај? Да то није 
можда ваш брат? Ко вам га је по-
слао? Чувајте се лажне браће и 
лажних пријатеља. Мало ли сте 
се пута у својој болној историји 
опекли о њих? Зар нисте једном 
заувијек барем толико научи-
ли да ће вас увијек негдје, по-
пут лешинара, вребати њихова 
сјенка? Еееех, Срби моји, јадни и 
несрећни, ко зна шта ће с вама 
бити ...

Па ја сам слијеп, онда у оном 
мраку, даље и боље видио него 
многи од вас данас! Чујем ваше 
кораке, ја у ствари чујем како 
мислите, чујем и ваше погледе 
који су вам често испуњени за-
вишћу, похлепом и свим оста-
лим што не ваља. Попут овчијег 
крда срљате за новом Европом 
која је духовно празна, срљате и 
блејите приче о лажној слободи 
којима вам је она вјешто напу-
нила уши. Зар је вама свјетионик 
она иста Европа која је кроз ције-
лу историју тако често помагала 
вашим душманима? Европа која 
је са самилошћу гледала како 
дјеци вашој срца ваде из живог 
тијела, и при томе се сатански 
кезила, сладећи се вашим болом 
и патњом? Зар и даље трчите за 
том истом Европом која би вам 
слатко још који пут крв пустила 
и сладила се вашом несрећом? 

Шта би нама данас рекао 
Филип Вишњић?

Филип Вишњић
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Зар за том до Бога безбожном 
Европом која ће, попут змије от-
ровнице, прије него што крепа, 
вребати прилику да вас још који 
пут жацне?

Отишли су они давни Тур-
ци, а ево, дошли неки модерни, 
препредени Турци из господске 
хладне Европе и Америке. Свих 
ових дана и година бесрамно се 
умиљавате и улизујете запад-
ним душманима који су недавно 
земљу вашу бомбама засипали, 
све се надајући да ће вас те исте 
убице примити у своју разбој-
ничку дружину. Ви сте њима 
препустили душу. Да, дуу-шууу.

Ееех, Срби моји, јадни и не-
срећни...

Пужући молите да вас приме 
за богати господски сто за којим 
већ одавно сједе богати туђин-
ци, а вас ће као презрене бијед-
нике, као псе луталице, џукеле 
које су тамо залутале и само 
милошћу њиховом припуште у 
близину господског стола, кат-
кад нахранити испод стола, тек 
мрвицама и отпацима. Боље и 
не заслужујете.

Ум ваш и срца ваша, све је то 
туђинштином опсједнуто и оп-
чињено. Страни обичаји су вама 
све дражи. Као да ништа своје 
нисте имали. 

Из кућа ваших све рјеђе одје-
кује плач беба и смијех дјеце, а 
то је најбољи знак да сте огрезли 
у себичности. Немојте ми прича-
ти како је то због тешког живо-
та. Па ко је живио тешко, ако не 
ми, преци ваши, под Турцима, 
а опет су наше куће биле пуне 
и јаке. А данас? Празне су вам и 
богаташке куће. Прођите било 
којим српским селом, и у сваком 
ћете наићи на поразну слику – 
мртве куће у којима одавно нико 
више не живи. Огријешили сте 
се и о те празне куће. Бојим се, 
ако овако наставите, доћи ће дан 
када ће се из ваших кућа једино 

чути шапат и уздаси умирућих 
стараца. Нестаћете без трага. 
Као дим са угашене ватре.

А то је зато што никад више 
заповијести Божијих нисте зна-
ли као што их кобајаги данас 
знате, а у ствари – никад их ни-
сте мање поштовали. Ко зна је-
сте ли их икада и схватили. Бо-
жије име призивате најчешће 
кад Бога псујете. Браћо моја не-
срећна, видјех многе цркве које 
сте саградили, величанствене су 
то грађевине, но су некако хлад-
не. Нема у њима пуно Срба, оне 
зврје празне. То су вам, браћо, 
цркве безбожног народа. На-
пунили сте коцкарнице и кла-
дионице, ено вас Срба тамо, то 
су ваше нове цркве, а ваш бог 
у којег ви још једино вјерујете, 
тај лажни бог звечи и шушти 
пјесме о новцу. Правог Бога сте 
протјерали из душа својих.

Какво сте ви то покољење? 
Гдје вам нестадоше идеали? Баш 
вас брига за идеале! Вама су важ-
није партијске борбе, подвале и 
смицалице, богаћење и пљачка, 
то су вама ваши идеали. Преци 
су вам били борци за слободу, а 
ви се претвористе у борце за по-
ложаје, фотеље и новац.

Браћо моја, тако сам уморан 
од свега што се слијеп по нашим 
крајевима нагледах. Не нађох 
нигдје гусле, а да могу, овако бих 
запјевао:

Ех, што нисмо више они
Као што смо некад били

Гдје нестаде Српство старо
Гдје су вама идеали

У мраку се види боље
Много боље и још даље
Коме ли сте душу дали
Не губите што сте били
Не стид'те се да будете

Оно што су преци ваши
Одвајкада снили.

Станко Нешковић
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ЕПИСКОП ФОТИЈЕ
– ВЕЧНОСТ

НИЈЕ ЛУТРИЈА

ПРЕОБРАЖЕЊЕ
СВИЈЕТА И ЧОВЈЕКА

У НОВОМ АДАМУ

ТАЈНА ВЕЧЕРА
И ЕВХАРИСТИЈА

ЦРКВЕ

ДА ЛИ АТЕИСТИ
ИДУ У РАЈ?

ИСТОЧЊАЧКА
„ДУХОВНОСТ“

И ЊЕНИ ПЛОДОВИ

ИНТЕРВЈУ СА
ВЛАДИМИРОМ
КОЛАРИЋЕМ:

ЗА ХРИШЋАНИНА
ЦЕНТАР И ГЛАВА

БИ ТРЕБАЛО
ДА БУДЕ ХРИСТОС

ЕПАРХИЈА

��������ǋ�
Ноћ која светлија од дана поста,

када се на Тавору
преобрази Господ

пред ученицима Својим
и показа им Славу Своју,

Славу Јединороднога од Оца.
И јавише се с Њим
Мојсије и Илија,

Говорећи о Његовом
Предстојећем страдању

у Јерусалиму.
А свети Апостоли

попадоше од Таворске светлости,
не могавши је гледати

и тражаху три сенице да се начине,
као символ вере, наде и љубави,

којима се успиње 
на гору Преображења.
И глас Бога Оца чу се:

Ово је Син мој возљубљени,
Њега послушате.

Владика Фотије


