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Пост је мно го це ни дар Бож ји. Уста но-
ва пра ста ра, ко ја се очу ва ла као 

отач ко на сле ђе и сти гла до на ших да на.
При ми те га (пост) да кле са ра до шћу. 

При ми те си ро ма шни сво га дру га ра. При-
ми те слу ге ваш од мор. При ми те бо га ти 
ње га, ко ји вас спа са ва од опа сно сти пре-
је да ња и ко ји чи ни уку сним оно што од 
стал не упо тре бе по ста је без у ку сно.

Бо ле сни ци при ми те мај ку здра вља. 
Здра ви – оси гу ра ње ва шег здра вља. Упи-
тај те ле ка ре, и ре ћи ће вам ка ко ни шта 
ни је та ко сум њи во и не си гур но као здра-
вље. Због то га са ве сни по мо ћу по ста на-
сто је да са чу ва ју сво је здра вље и да се из-
ба ве од раз ру шу ју ће те жи не уго је но сти 
те ла.

Не твр ди ка ко не мо жеш да по стиш, 
на во де ћи као из го вор бо лест или те ле сну 
не моћ, по што, с дру ге стра не, це лог жи во-
та сво га му чиш те ло сво је са про ждр љи во-
шћу. Знам вр ло до бро ка ко ле ка ри мно го 
че шће на ла жу бо ле сни ци ма оскуд ну ди је ту 
и пост не го ра зно вр сност и обил ност хра-
не. Уоста лом, шта је лак ше за те ло: да про-
ве де ноћ са јед ном ла ком ве че ром, или да 
лег не у кре вет оп те ре ће но мно го је де њем? 
Мо же ли та ко да се од мо ри или ће се сву 
ноћ окре та ти пре то ва ре но и на му че но? 
Ко јим бро дом је дан ка пе тан мо же лак ше 
да упра вља и да га спа си у мор ској бу ри: 
оним ко ји је пре то ва рен, или оним ко ји 
но си нор ма лан те рет? Онај пре то ва ре ни 
не ће ли по то пи ти и са свим ма ла бу ра? Та ко 
и те ла, ка да се му че од мно го хра не ла ко 
под ле жу бо ле сти ма. Док, ка да се хра не ла-
ко, одр жа ва ју сво је до бро здра вље.

Пост по ја ча ва мо ли тву, по ста је кри ло 
ње но на пу ту ка не бу. Пост је мај ка здра-
вља, вас пи тач омла ди не, украс ста ра ца. 
Он је са пут ник пут ни ка и си гур ност оних 
ко ји жи ве за јед но. Муж ни ма ло не сум ња 
у су пру жан ску вер ност сво је же не, кад је 
ви ди да дру гу је са по стом. Же на не ки пи 
од љу бо мо ре, ка да ви ди сво га му жа да по-
сти.

Ко је ика да пре тр пео ште ту од по ста? 
Про ра чу нај еко ном ско ста ње ку ће сво је 

за је дан дан по ста. Та ко ћеш се ла ко уве ри ти ко ли ко ве ли ку 
до бит имаш од по ста.

По ми сли да и по ре зни ци оста ве по ре ске об ве зни ке да ма-
ло вре ме на жи ве мир ни и нео ме та ни. Не ка до зво ли и те ло да-
кле је дан ма ли пре дах усти ма . Не ка учи ни јед но ма ло при мир-
је оно, ко је, ка да се на је де, му дру је не што око уз др жа ња, а кад 
гла ду је, за бо ра вља оно што је ра ни је при ми ло.

Онај ко ји по сти не ма по тре бе за по зај ми цом. Ни ти је при-
ну ђен да пла ћа ка ма ту. Пост по ста је раз лог да се чо век ве се ли. 
Јер као што жеђ чи ни слат ким пи ће, и глад при јат ном тр пе зу, 
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та ко и пост чи ни је ла уку сним. Ако хо-
ћеш, да кле да ти тр пе за бу де при јат на, 
при хва ти про ме ну ко ју до но си пост. Ако 
си, пак, увек окру жен бо га тим је ли ма, чи-
ниш не прав ду се би, јер уни шта ваш при-
јат ност не у ме ре ним ужи ва њем.

Ни шта не ма, што не до са ди стал ном 
упо тре бом. Док, на су прот, че сто же ли-
мо она је ла, ко ја рет ко оку ша мо. Сто га 
нам је Тво рац наш из ми слио ра зно вр-
сност у на шем жи во ту, та ко да би смо 
осе ти ли при јат ност од свих бла га Ње го-
вих. По гле дај шта се до га ђа у при ро ди: 
сун це зар ни је све тли је по сле но ћи? Сан 
зар ни је сла ђи по сле бде ња? Здра вље 
зар ни је ви ше по жељ но по сле бо ле сти? 
Та ко и тр пе за би ва при јат ни ја по сле по-
ста. Ово, да бо ме, ва жи за све. И за бо га-
те, ко ји има ју оби ље је ла, и за си ро ма хе, 
ко ји рас по ла жу оскуд ни јом хра ном.

Да се се ћаш и да се бо јиш при ме ра 
оног бо га та ша из је ван ђел ске при че. 
Стал на ужи ва ња од ве ла су га у веч ни 
огањ. Овај бо га таш ни је био осу ђен за 
би ло ка кву не прав ду. Ме ђу тим, због ком-
фо ра и раз не же но сти ко ју је ужи вао, као 
и због ње го ве ин ди фе рент но сти за си ро-
ма штво Ла за ра, ка жњен је та ко те шко. 
На су прот то ме, пост и тр пље ње у стра-
да њу зар ни су би ли оно што је да ро ва ло 
по кој Ла за ру? При ча не го во ри за ње го-
ве (не ке) дру ге вр ли не, до са мо за ове 
на ве де не. Оне (пост и тр пље ње) уз ди гле 
су га и успо ко ји ле у на руч ју Авра а ма.

Жи вот Ча сног Пре те че био је је дан 
не пре кид ни пост. Ни је имао ни кре ве та, 
ни тр пе зе, ни има ња, ни сто ке, ни ма га-
ци не хра не, ни ти би ло шта дру го од оно-
га што се сма тра нео п ход но за жи вот. 
Но упра во због то га Го спод је по све до-
чио да је он „нај ве ћи ме ђу ро ђе ни ма од 
же на’’.

Пост је по ди гао до тре ћег не ба и апо-
сто ла Па вла. Ње га чак убра ја у не во ље и 
стра да ња ко је је под нео у сво ме ми си о-
нар ском ра ду за сла ву Бо жи ју и спа се ње 
љу ди.

Ме ђу тим, за све вр ли не, за вр хун ски 
при мер и обра зац има мо са мо га Го спо-
да. Го спод Исус Хри стос, да кле, по сле 
че тр де се то днев ног по ста по чео је сво-
је де ло на зе мљи. Пр во је утвр дио и на-
о ру жао те ло, ко је је при мио нас ра ди, 
по стом, а за тим до пу стио ку ша ња од 
стра не ђа во ла. Слич но и ми, по стом да 
се при пре ми мо и уве жба мо у на шој бор-
би про тив ду хов них не при ја те ља. 

У јед ном сум њи вом рат нич ком су ко-
бу, при су ство не ког са ве зни ка уз стра ну 
јед но га, до во ди до по ра за дру го га. Да кле, 
дух и те ло на ла зе се у ста њу (стал ног) су-
ко ба. Ко ме ћеш би ти са ве зник? Ако си са-
ве зник те лу, осла би ћеш дух. Док, ако си 
са ве зник ду ху, под чи ни ћеш те ло. Уко ли-
ко же лиш да оја чаш свој дух, кро ти те ло 
по стом. Апо стол Па вле пи ше: „Уко ли ко 
се наш спо ља шњи чо век (да кле те ло) рас-
па да, уто ли ко се уну тра шњи (да кле дух) 
об на вља’’.

Мој си је да би по дру ги пут при мио та-
бли це за ко на, мо рао је по но во да по сти. 

Ни не вља ни, да ни су по сти ли и они 
са ми и њи хо ва сто ка, не би из бе гли ка та-
стро фу. 

Али и Исав, шта је би ло оно што га је 
уни зи ло и учи ни ло слу гом бра та ње го ва? 
Ни је ли то би ло јед но је ло? За ње га са мо 
и про дао је сво је пр ве на штво!

Ко ји су опет оста ви ли сво је ле ше ве 
по пу сти њи? Ни су ли их оста ви ли они ко-
ји ко ји су тра жи ли ме со да је ду и удоб ни 
жи вот Егип та? Док су, да кле, Изра иљ ци 
би ли за до вољ ни са мо са не бе ском ма-
ном, по бе ђи ва ли су сво је не при ја те ље и 
ни ко се од њих ни је раз бо лео. Ме ђу тим, 
ка да су се се ти ли ло на ца са ме сом и по же-
ле ли по но во роп ство еги пат ско, ка жње-
ни су. По мр ли су у пу сти њи и ни су се удо-
сто ји ли да ви де зе мљу обе ћа ну. Зар се не 
бо јиш и ти то га при ме ра? Зар не ми слиш 
да ћеш мо жда због мно го је де ња оста ти 
ис пред за кљу ча них вра та не бе ске зе мље 
обе ћа не?

Про рок Да ни ло не би ви део бо жан-
ска ви ђе ња да ни је очи стио ду шу сво ју 
по стом. Ужи ва ње обил не и мр сне хра не 
ства ра у ду ши ис па ре ња, ко ја, као не ки 
гу сти облак ди ма, сме та ју уму да ви ди си-
ја ње Пре све то га Ду ха.

Пост је моћ но оруж је про тив де мо на. 
„Овај род (де мон ски) не из го ни се ни чим 
дру гим, до са мо мо ли твом и по стом’’, ре-
као је Го спод по во дом ђа во и ма ног мла ди-
ћа. 

На сла дом, пи јан ством и ра зним спре-
ма њи ма за па љу је се и сва ка вр ста рас ка-
ла шно сти. Тр ка за ужи ва њи ма пре тва ра 
љу де у „па сту ве’’. Пи јан ство иза зи ва и 
стра шне из о па че но сти, по ста је узро ком 
да раз врат ни ци тра же же ну код му шкар-
ца и му шкар ца код же не (тј. да па да ју у 
му же ло штво и ле збеј ство). 

Пост ре гу ли ше и брач ни жи вот. Спре-
ча ва рас пу сност и на ме ће уса гла ше но уз-
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др жа ње, да би се су пру жни ци по све ти ли 
мо ли тви.

Не огра ни ча вај, ме ђу тим, вр ли ну по-
ста са мо на ис хра ну. Истин ски пост ни је 
са мо од ри ца ње од раз ли чи те хра не, не го 
од ри ца ње од стра сти и гре хо ва: да ни ко-
ме не учи ниш не прав ду. Да опро стиш 
бли жње му сво ме за увре ду ко ју ти је на-
нео, за зло што ти је учи нио, за дуг што 
ти је ду жан. Ина че, не је деш ме со, али је-
деш са мо га бра та сво га. Не пи јеш пи ће, 
али уни жа ваш дру го га чо ве ка.

Све то пи смо на во ди: „Те шко они ма 
ко ји се опи ја ју без ви на’’. Та кво пи јан ство 
је, при ме ра ра ди, гнев, ко ји на во ди ду шу 
да пре зи ре. И страх та ко ђе, ко ји па ра ли-
ше ра зум. Уоп ште, сва ка страст ко ја по-
мра чу је ум, је сте пи јан ство. Гне вљив чо-
век се опи ја сво јом стра шћу. Не ми сли 
ко га има ис пред се бе. Као да се бо ри у 
но ћи, гра би што стиг не, спо ти че се о сва-
ко га. Не зна шта го во ри, псу је, уда ра, пре-
ти, про кли ње, ви че...

Ако, да кле, хо ћеш да ствар но по стиш, 
тре ба да из бе га ваш сва ку страст. 

Па зи и још не што: да су тра шњи пост 
не бу де по вод за бан че ње да нас. Не уни-
шта вај да на шњом рас пу сно шћу су тра-
шње уз др жа ње. Ни ко, ка да же ли да се 
оже ни за ко ни том и чед ном же ном, не 
при ма нај пре у сво ју ку ћу ли ца сум њи ве 
мо рал но сти. Јер чед на и по ште на же на 
не при ста је да ста ну је за јед но са осо ба ма 
из о па че ним и не мо рал ним.

Та ко да кле и ти. Са оче ки ва њем по-
ста, не при мај раз врат но пи јан ство, ко-
је је мај ка бе стид но сти, при ја те љи ца 
сра мот них ша ла, спрем но на сва ку не-
мо рал ност. Пост и мо ли тва не ће хте ти 
да ста ну ју у ду ши ко ја је упр ља на бан че-
њем. Го спод при ма у бо жан ске оби те љи 
оно га ко ји по сти. А гну ша се пи јан ца као 
бо го хул ног и гре шног. Ако, да кле, су тра 
до ђеш ов де и за у да раш на ви но, ка ко да 
сма трам за пост тво је бан че ње? Где да 
те по ста вим? Ме ђу пи јан це или ме ђу уз-
др жљив це? Бан че ње ко је је прет хо ди ло, 
по ка зу је те као пи ја ни цу, док уз др жа ње 
ко је си по чео, као пост ни ка. Са оста ци ма 
пи јан ства твој пост би ва бес ко ри стан. А 
ако је по че так бес ко ри стан, у опа сно сти 
је и да се цео пост за вр ши као бес ко ри-
стан.

Пост не вр ши ути цај са мо на по је дин-
це. Ути че и на це лу за јед ни цу. Уса гла ша ва 
и уми ру је бр зо све љу де. На ме ће ти ши ну 
неартикулиса ним гла со ви ма и ви ци, из-

го ни сва ђе и пре пир ке, уда љу је од љу ди 
осу ђи ва ње и ого ва ра ње.

При су ство ко јег учи те ља за у ста вља 
та ко бр зо не ред и ви ку де це? Чим се 
по ја ви пост, сва ки не мир у гра ду од мах 
пре ста је. Ко мо же да на ста ви лум пе рај и 
за ба ву у вре ме по ста? Ко мо же да спо ји 
пост и раз врат не игре? Не до ли чан смех, 
раз блуд не пе сме и не у ра чун љи ве игре 
(ко ла, пле со ви), уда љу ју се од гра да, чим 
стиг не пост као не ки стро ги су ди ја.

Ка да би сви по слу ша ли са ве те по ста, 
вла дао би са вр ше ни мир у чи та вом чо ве-
чан ству. Не би уста ја ла јед на др жа ва про-
тив дру ге. Не би смо има ли рат не су ко бе 
ни ти про из во ђа че оруж ја. Не би по сто ја-
ли су до ви, ни ти за тво ри. Пу ста ме ста не 
би др жа ла зло чин це, ни ти гра до ви кле-
вет ни ке, ни ти мо ра гу са ре.

Ка да би вла дао пост, наш жи вот не 
би био пре пун уз да ха. Јер он би на у чио 
све, не са мо огра ни че њу ра сип нич ког жи-
во та, не го укла ња њу и од мно го дру гих 
за ла. На у чио би их пот пу ном из бе га ва њу 
и укла ња њу од сре бро љу бља и грам зи во-
сти, сла во љу бља и сла сто љу бља. Ако се 
осло бо ди мо све га ово га, жи ве ће мо у ми-
ру и све ти њи.

Ако нам, да кле, та ква до бра да ру је 
ова ца ри ца вр ли на, при ми мо је без ика-
кве на мр ште но сти, без ика квог гун ђа ња. 
Сви ва тре но ис по штуј мо ду хов ну тр пе зу 
ко ју нам по ста вља пост, чи сте ћи нас и 
при пре ма ју ћи нас за веч ну бо жан ску ра-
дост у Ра ју. Амин.                          
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Свети Јован Златоусти

Ка да па сти ри на ђу до бру па шу, све 
ов це оте ра ју та мо и не од ла зе до кле 

ста до све не опа се. И ми тим па сти ри ма 
по дра жа ва ју ћи, за др жа ва мо се већ че твр-
ти дан на удоб ном по љу по ка ја ња и још 
не ми сли мо да га на пу сти мо.

Не са мо за то што се на ње му још на-
ла зи ве ли ко из о би ље, ко јим се мо же мо 
ко ри сти ти, не го што нас оно баш и уве се-
ља ва. Јер ли шће ста ба ла, ко је се у под не 
ра за сти ре над ста ди ма уме сто кро во ва, 
не укре пљу је та ко ов це ни ти да је же ље ни 
хлад, па ни сла до шћу не на па ја, као што 
чи та ње Све тог пи сма опо ра вља и бо дри 
ожа ло шће не и ту гом оп те ре ће не ду ше. 
По што оно из го ни сил ну и ду бо ку ту гу 
и пру жа опо ра вак при јат ни ји и ра до сни-
ји од сва ке хла до ви не и то не са мо при 
ма те ри јал ном гу бит ку, при гу бит ку де це 
и слич ним слу ча је ви ма, не го нас те ши и 
ка да смо у гре хов ном ис ку ше њу.

И за и ста ка да чо век, за ро бљен гре хом 
пад не, он не при ма уте ху од оних ко ји га 
те ше, јер га са вест пе че не пре ста ним се ћа-
њем на учи ње ни грех. По што из не мог не 
под те ре том пре ко мер не жа ло сти, поч не 
сва ким да ном би ти све ту жни ји, али ка-
да до ђе у цр кву и ту са зна да су се мно ги 
све ти му же ви по ди гли на кон сво га па да, 
и удо сто ји ли се по но во из гу бље не ча сти, 
он на не ви дљив на чин при ма у жа ло сти 
уте ху и из ба вља се од ње. На и ме, ми ко ји 
че сто гре ши мо и не тр пи мо да пред љу-
ди ма грех от кри ва мо, но се сти ди мо и 
цр ве ни мо, па и ка да се ис по ве да мо, не ку 
ве ли ку ко рист не ма мо. А ка да Бог те ши 
и на шег се ср ца до ти че, иш че за ва сва ка 
са тан ска жа лост. А па до ви пра вед них му-
же ва су опи са ни баш за то да би има ли 
ко ри сти, ка ко они у до бро де те љи (= ко ји 
жи ве вр лин ски), та ко и они ко ји су још 
у гре ху. Јер гре шник не ће оча ја ва ти ни-
ти гу би ти на ду ка да ви ди дру го га ко ји је 
пао, па опет устао, а пра вед ник ће по ста-
ти мно го опре зни ји ка да ви ди да су мно-
ги, од ње га мно го бо љи, па ли и још ће, 
па зе ћи да и сам не пад не, по сту па ти још 

ра зум ни је и би ће увек спре ман и опре-
зан. И на тај на чин ће вр лин ски (чо век) 
оста ти не по ко ле бљив у сво јој вр ли ни, а 
гре шник, по што се осло бо ди оча ја ва ња, 
вра ти ће се на оно ме сто са ко га је пао. 
Осим то га, кад нас ту жне чо век те ши, ако 
се и де си да се тре нут но уте ши мо опет ће-
мо па сти у исту ту гу, али кад нас Бог хра-
бри при ме ром дру гих, ко ји су са гре ши ли 
па се по ка ја ли и спа сли, кад нам Он по-
ка зу је очи глед но до ка зе сво је бла го сти и 
ти ме нам го во ри да не сум ња мо у на ше 
спа се ње, та да при ма мо ду бо ку и си гур ну 
уте ху. Та ко су и при че ста ро за вет не, не 
са мо за оне ко ји су у грех па ли, не го и за 
оне ко ји се бо ре са ра зним на па сти ма и 
те шко ћа ма, пот пу но це леб не ако их схва-
та мо са озбиљ но шћу. Јер ако нам се де си 
да нам и има ње раз гра бе, да нас кле вет-
ни ци кле ве та ју, ако би мо ра ли да тр пи мо 
и там ни цу, ра не или ма ка кво дру го зло, 
кад по гле да мо на оне пра вед ни ке ко ји су 
под но си ли и тр пе ли иста та зла, бр зо ће-
мо се и са ми охра бри ти. А ево ка ко. Код 
те ле сних бо ле сти и је дан је ди ни по глед 
упу ћен на дру гог бо ле сни ка умно жа ва 
бо ле сни ков бол, а че сто под сти че и ње-
го ву соп стве ну бо лест о ко јој ра ни је ни је 
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ни ми слио. На при мер: ако ко по гле да на 
оне ко ји бо лу ју од очи ју, са мо ће од јед-
ног по гле да и он осе ти ти оч ну бо лест. Са 
ду шом ни је та ко не го се де ша ва са свим 
су прот но, јер се че сто до га ђа да нам и са-
мо раз ми шља ње о они ма ко ји су па ти ли 
слич но на ма, знат но олак ша ва ту гу при 
на шим пат ња ма. А то је сва ка ко би ло до-
бро по зна то и Па влу јер је он, кад је сво је 
вер не хтео да уте ши и да их вра ти са пу та 
гре ха, као при мер на во дио не са мо жи ве 
не го и умр ле све те му же ве, као што су: 
Да ни ло и три мла ди ћа, Или ја и Је ре ми ја 
- ова ко го во ре ћи: Ко ји вје ром по би је ди-
ше цар ства, чи ни ше прав ду, до би ше обе-
ћа ња, за тво ри ше уста ла во ви ма, уга си ше 
си лу ог ње ну, уте ко ше од оштри ца ма ча, 

од не моћ них по ста до ше ја ки, би ја ху сил-
ни у ра ту, по ра зи ше вој ске ту ђин ске; А 
дру ги ис ку си ше по ру ге и ши ба ња, па још 
око ве и там ни це; Ка ме њем по би је ни, 
пре стру га ни, из му че ни, од ма ча по мре-
ше; по ту ца ше се у ко жу си ма и ко зјим ко-
жа ма у оску ди ци, у не во ља ма, у пат ња ма; 
Они ко јих сви јет не би ја ше до сто јан (Јев 
11,33-34; 36-38). И за и ста, ако бо ле стан 
зна да је и не ко дру ги исто та ко бо ло вао, 
осе ћа ве ли ко олак ша ње, као што го ре па-
ти онај ко ји ми сли да у та квом злу још 
ни ко ни је био. Да не би и ми сла би ли 
због оно га што нас вид но уз не ми ра ва, по-
треб но је да са сва ком па жњом слу ша мо 
при по ве сти из Све тог Пи сма. Јер осим 
то га што се та мо на ла зе мно ги при ме ри 
тр пље ња и што се, ви де ћи да су и мно ги 
дру ги ис ку си ли не да ће слич не на ши ма, 
и ми те ши мо, исте при по ве сти су још ва-
жни је за то што нас мо гу на у чи ти не са мо 
ка ко да се из ба ви мо од за ла ко ја нас оп-
те ре ћу ју, не го да и по сле из ба вље ња не 
пад не мо у гор дост и ле њост, не го да оста-
не мо у јед ном и истом рас по ло же њу. Јер 
ни је до бро ако би се не ко у са мом ча су 
стра да ња сми ри вао, па скру ша ва ју ћи се 
као по бо жан при ка зи вао, по што и са ма 
при ро да ис ку ше ња то са со бом но си. Јер 
онај ко ји стра да да и ка ме но ср це има, 
жа ло сти се, док ће по бо жни сваг да има-
ти Бо га пред очи ма па кад се не срећ ни 
до га ђа ји за бо ра ве он се не пре да је, као 
што се то че сто код Ју де ја де ша ва ло по 
све до чан ству про ро ка, ко ји их је уко ра-
вао го во ре ћи: Кад их по гу би, (тад) Га тра-
жа ху, и вра ћа ху се и ра но ра ни ше к Бо гу 
(Пс 77,34). А исто та ко их је и Мој си је 
че сто са ве то вао пред ви ђа ју ћи баш то и 
го во рио им да, кад ста неш је сти и на си-
тиш се, чу вај се да не за бо ра виш Го спо да 
(Понз 6,11-12), а то им се упра во до го ди-
ло: Али се, пи са но је, Изра иљ уго ји, па се 
ста де ри та ти; утио си, уде бљао и за са лио; 
па оста ви Бо га ко ји га је ство рио (Понз 
32,15). Не тре ба пра вед ни ма да се то ли-
ко ди ви мо са мо за то што су би ли бо го бо-
ја жљи ви и му дри при умно жа ва њу ту ге, 
већ за то што су он да, кад је бу ра про шла 
и ти ши на се вра ти ла, оста ли при ис тој 
кро то сти и уср ђу. Јер не се бич но по хва љу-
је мо оног ко ња ко ји и без узде ле по хо ди. 
Али кад он ле по хо ди са мо због узде и 
жва ле, ни је до сто јан ни ка квог ди вље ња, 
јер се ле њост у хо ду при пи су је са мо при-
ну ди због узде, а не при ро ди жи во ти ње. 
Ово се исто и о ду ши мо же ре ћи, јер ако 
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је она са мо при опа сно сти ма сми ре на то 
ни је ни шта див но, али кад на па сти про ђу 
и кад се осло бо ди од узде ко ја за у зда ва, 
он да ви ди мо ње ну ра зум ност и све дру ге 
ње не вр ли не.

Али тре ба да се па зим, да док Ју де је 
окри вљу јем и наш град не окри вим. Јер и 
на ма, док смо би ли уз не ми ра ва ни од гла-
ди и ку ге, од гра да и од ве ли ке су ше, од 
по жа ра и не при ја тељ ских на па да - цр ква 
је би ла те сна - због мно штва на ро да ко ји 
је сва ки дан у њу до ла зио. Ми смо би ли 
му дри и зе маљ ско смо све пре зи ра ли па 
нас ни је уз не ми ра ва ла ни љу бав пре ма 
има њу, ни же ља за сла вом, ни не уз др жљи-
ва по хо тљи вост, ни ти дру га ка ква зла по-
ми сао, јер смо се сви би ли по све ти ли бо-
го по што ва њу са мо ли тва ма и су за ма. И 
блуд ник је он да чед но жи вео, зло бан је 
тра жио по ми ре ње, шкр ти је би вао да ре-
жљив а гне вљив и др зак се при ми ри ше и 
по ста до ше крот ки. С дру ге стра не, ка да 
је Бог по пу стио у гне ву, ка да је сти шао 
бу ру и по сле ве ли ких та ла са вра тио мир, 
по но во се вра ти смо на шим ра ни јим скло-
но сти ма. Иако ни сам ни у вре ме ис ку ше-
ња пре ста јао све ово пред ви ђа ти и по твр-
ђи ва ти, опет се ти ме ни сте око ри сти ли, 
не го сте то као не ки сан и сен ку у про ла зу 
из ба ци ли из ми сли. За то се са да, на да све, 
и ви ше не го он да пла шим, и о че му он да 
го во рих сад се по себ но то га кло ним, да 
не би и те жа од оних пр вих на се бе зла на-
ву као и ону не из ле чи ву ра ну од Бо га при-
мио. Јер ка да чо век че сто гре ши, а че сто 
и опро штај за гре хе при ма, па не ће да се 
по пра ви иако ви ди ве ли ко стр пље ње Бо-
жи је, он да ће Бог на по слет ку, ма да то не 
би же лео, по след ње зло на ње га по пу сти-
ти и не ће му да ти вре ме на за по ка ја ње и 
пот пу но ће га пре да ти про па сти, што се 
не ка да до го ди ло фа ра о ну. Јер ни он ни је 
хтео, ни по сле пр вог, ни дру гог уда ра, ни 
тре ћег, па ни че твр тог као и оста лих ко ји 
су сле ди ли да се по пра ви, иако је имао 
при ли ку да ви ди ве ли ко ду го тр пље ње Бо-
жи је. На по слет ку је био уни штен и ис тре-
бљен са чи та вим сво јим гра дом. А то су и 
Је вре ји пре тр пе ли, а Хри стос им је, са мо 
за то што је уна пред ви део по ги би ју и опу-
сто ше ње ко је их је тре ба ло сна ћи, а ко је 
се ни је мо гло от кло ни ти, го во рио: „Ко ли-
ко пу та хтје дох да са бе рем че да тво ја као 
ко кош пи ли ће сво је под кри ла, и не хтје-
до сте! Ето, оста вља вам се дом ваш пуст” 
(Лк 13,34-35). Пла шим се, ве лим, да и ми 
то исто не ис ку си мо, јер ни ми не ће мо 

да се опа ме ти мо ни ту ђом ни сво јом не-
сре ћом.

А ово што го во рим, не го во рим са мо 
ва ма ко ји сте ов де, не го и они ма што их 
сва ко днев не бри ге отр го ше одав де, па 
су за бо ра ви ли и на про шла зла ко ја ја ни-
сам са гор чи ном пре ста јао по ми ња ти и 
го во ри ти: да, иако су на па сти про шле, не 
пре ста не у на шим ду ша ма се ћа ње о то ме, 
јер би ти ме, тј. че стим се ћа њем на до бро-
чин ства Бо жи ја, Ње му не пре ста ну бла-
го дар ност при но си ли. Ово сам и он да 
го во рио и са да вам го во рим, а пре ко вас 
и они ма ко ји са да ни су ов де. Сле дуј мо да-
кле све ти ма, ко ји ни ти су па да ли под те-
ре том жа ло сти, ни ти су по су ста ја ли по 
свом опо рав ку као што то са на ма би ва, 
ко ји од сва ког та ла са ко ји нас за де си, по-
пут не ких бро до ва, би ва мо пре пла вље ни 
и то не мо. Јер ако нас сна ђе си ро ма штво, 
у ту гу нас ба ца и то не мо, а у бо гат ству се 
гор ди мо и пре да је мо не ра ду.

Али ја вас мо лим да, по што све ово-
ме слич но од ба ци мо на стра ну, упра ви-
мо ду ше на ше к спа се њу. Јер док је ду ша 
у до бром рас по ло же њу, ако нас и сна ђе 
не ка ква не сре ћа, би ло глад или бо лест, 
би ло кле ве та или не ка по ха ра или не што 
дру го ово ме слич но, ми ће мо све то под-
не ти, ра ди за по ве сти Го спод ње и на де 
ко ју по ла же мо у ње га. На про тив, су ви ше 
жа ло сти и бри га, ако би се и у бо гат ству 
на ла зио и де це имао и 
ве ли ким имет ком се на-
сла ђи вао, има ће сва ко 
чи ја ду ша ни је спрем-
на на уга ђа ње Бо гу. И 
та ко, уме сто да за бо-
гат ством тр чи мо и бе-
жи мо од си ро ма штва, 
по бри ни мо се о ду ши. 
Учи ни мо је спо соб ном 
да нас и у овом жи во-
ту упра вља и од ово га 
(све та) у веч ност од ве-
де. Још са мо ма ло па ће-
мо сви оти ћи на исти-
ну. Сви ће мо об у че ни 
са мо у сво ја де ла иза ћи 
пред суд Хри стов и на-
шим ће мо очи ма гле да-
ти оно чи ме су зе си ро-
ти ма узро ко ва смо, на 
на ше сра мот не по хо-
тљи во сти ко ји ма ду ше 
на ше ока ља смо, на оно 
чи ме удо ви це уцве ли-
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смо, на оно чи ме си ро те 
по ни зи смо или на има ње 
ко је од си ро ти ње пре о те-
смо. Али не ће мо гле да ти 
са мо на ова и слич на де ла, 
не го ће мо гле да ти и оно 
не ча сти во што смо у уму 
на шем по ми шља ли, јер мо-
ра мо иза ћи пред суд ко ји: 
Су ди на мје ре и по ми сли 
ср ца (Јев 4, 12), ко ји спа са-
ва пра ве ср цем (Пс 7,11) и 
ко ји ће уз вра ти ти сва ко ме 
по дје ли ма ње го вим (Мт 
16,27). А ова мо ја бе се да не 
од но си се са мо на вер не у 
све ту, не го и на оне, ко ји 
су због жи во та у уз др жа њу, 
по ди гли ма на сти ре по го ра-
ма. Јер је по треб но да се и 
они чу ва ју не са мо од блуд-
ног осквр ње ња, не го и да 
ду шу за шти те од сва ке са-
тан ске по ми сли. Јер Па вле 
кад пи ше: Ко ја је не у да та 
...да бу де све та и ти је лом и 
ду хом (1 Кор. 7,34) и опет: 
Јер рев ну јем ...да дје вој ку 
чи сту при ве дем Хри сту (2 
Кор. 11,2), не го во ри са мо 
же на ма, не го и му шкар ци-
ма и чи та вој Цр кви.

Шта то зна чи: Дје вој ку 
чи сту?

„Ко ја не ма мр ље ни бо ре, или што то-
ме слич но, не го да бу де све та и не по роч-
на” (Еф 5,27) јер су по сто ја ле и оне де вој-
ке ко је су има ле уга ше не све тиљ ке, ко је 
су има ле те ла де во ја ка, али ни су има ле 
чи сто ср це. Иако му же ве ни су по зна ле, 
ипак су би ле ука ља не че жњом за има-
њем. Те ло им је би ло чи сто, али не и ду-
ша где се усе ли ше не чи сте ми сли за јед но 
са сре бро љу бљем и не ми ло сти во шћу, са 
гне вом и за ви шћу, са та шти ном, за бо ра-
вом и гор до шћу. Сви ме ти ме, оне као пре-
љу бом на ру ши ше вред ност сво га де во ја-
штва. Због то га је Па вле и го во рио: „Ко ја 
је не у да та бри не се за Го спод ње, ка ко ће 
уго ди ти Го спо ду, да бу де све та и ти је лом 
и ду хом” (1 Кор 7,34) и: „Јер рев ну јем ...да 
дје вој ку чи сту при ве дем Хри сту” (2 Кор 
11,2). Јер као што те ло тру ли од пре љу бе, 
та ко се и ду ша осквр њу је (= по га ни) са-
тан ским по ми сли ма, не пра во вер ним уче-
њем и не при лич ним ра су ђи ва њем. Та ко 
и дев стве ник, ако и го во ри о се би да је 

те лом та кав, ни је дев стве ник ако за ви ди 
бра ту, јер је сво ју дев стве ност по ме шао 
са за ви шћу и та ко је учи нио тру ле жном. 
А ни сла во љу бац ни је дев стве ник, јер му 
је дев стве ност по вре ди ла по хо та пра зно-
сло вља, ко ја је, ушав ши му у ду шу, на ру-
ши ла дев стве ност. Јер, ко бра та сво га 
мр зи пре је уби ца не го дев стве ник. Ко је 
за сле пљен ка квом стра шћу, њо ме је на ру-
шио и сво ју дев стве ност. Због то га нам 
Па вле, по што од нас от кла ња све вр сте 
та квих бе за ко ња, за по ве да да бу де мо та-
кви дев стве ни ци и да раз врат не по ми-
сли до бро вољ но не при ма мо у на шу ду-
шу. Шта ми на то да ка же мо? Ка ко ће мо 
би ти по ми ло ва ни и спа се ни? И то ћу вам 
раз ја сни ти. У ср цу тре ба да има мо не пре-
ста ну мо ли тву за јед но са ње ним пло до-
ви ма, сми ре њем и кро то шћу. „На у чи те 
се од ме не, пи са но је; јер сам ја кро так и 
сми рен ср цем, и на ћи ће те по кој ду ша ма 
сво јим” (Мт 11,29). И још да ље: „Жр тва је 
Бо гу дух скру шен; ср це скру ше но и уни-
же но Бог не ће од ба ци ти” (Пс. 50,19) јер 
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ни шта ни је при јат ни је и дра же не го крот-
ка, смер на и бла го род на ду ша. Чу вај се 
да кле и ти бра те! Кад при ме тиш да те ка-
кво нео че ки ва но зло уз не ми ра ва, не мој 
при бе га ва ти љу ди ма и че ка ти на по моћ 
смрт ни ка. Све оста ви и ср цем сво јим по-
ђи ду хов ном ле ка ру, ко ји је ди ни има си-
лу да из ле чи ср це тво је јер: „Он Ко ји је 
по на о соб са здао сва ср ца њи хо ва, Ко ји 
по зна је сва дје ла њи хо ва” (Пс 32,15). Са-
мо Он је ди ни мо же да уђе у на шу са вест, 
да се до так не на шег ср ца и ду шу на шу да 
уте ши. И ако Он ср ца на ша не уте ши, чо-
ве чан ска ће по моћ би ти уза луд на и бес-
ко ри сна. На про тив, док нас Он хра бри и 
те ши, кад би нас и без број ни љу ди уз не-
ми ра ва ли, ни нај ма ње нам не би мо гли 
на шко ди ти. Јер кад Бог ср це на ше кре пи 
ни ко га не мо же уз не ми ри ти. Ово, љу бље-
ни, знај те и сваг да се Бо гу обра ћај те, Бо-
гу ко ји и хо ће и мо же бе де на ше од нас 
да ода гна.

Кад нас му ка на те ра да не што мо ра-
мо да тра жи мо и од љу ди, пр во се увек 

(као што сви зна те) мо ра-
мо сре сти са њи хо вим вра-
та ри ма, њи хо ве чан ко ли-
сце (= ули зи це) и ла скав це 
мо ра мо мо ља ка ти и да ле-
ки пут пред у зи ма ти. Код 
Бо га, пак, све га то га не ма, 
јер Он при ма мол бе и без 
по сред ни ка, без на пла те и 
без сва ког тро шка се ода зи-
ва на на шу мол бу. До вољ-
но је са мо за ва пи ти ср цем 
и су зе про ли ти па ће мо Га 
од мах при до би ти за се бе. 
И ка да чо ве ка мо ли мо, 
обич но па зи мо да не би 
ка кав наш не при ја тељ или 
про тив ник или баш и при-
ја тељ, ко ји се та мо до дво-
рио, по што би о на шој на-
ме ри раз ми слио, су прот но 
то ме се из ја снио и оно што 
је пра вед но као не пра вед-
но при ка зао, док се код Бо-
га та ко не што не мо же ни 
за ми сли ти. Јер ако хо ћеш, 
го во ри Он, да се мо лиш ти 
до ђи сам кад ни ког дру гог 
не ма, тј. ср цем про го во ри 
не го во ре ћи усна ма. „Уђи у 
кли јет сво ју, и за тво рив ши 
вра та сво ја, по мо ли се Оцу 
сво ме ко ји је у тај но сти; и 

Отац твој ко ји ви ди тај но, вра ти ће те би 
јав но” (Мт 6,6). При ме ти да кле ко ли ка је 
то част кад ти та ко го во ри: „да те ни ко 
не ви ди кад се мо лиш, а кад те Ја бу дем 
удо сто јио ча сти, цео свет ћу при зва ти за 
све до чан ство Мо је до бро те”.

Уоста лом, слу шај мо Ње га и не мој мо 
се мо ли ти за жа лост (не при ја те ља) или 
на ште ту на ших не при ја те ља, а на ро чи то 
не мој мо тра жи ти на чин на ко ји да нам се 
по мог не. Јер кад љу ди ма ко ји се о на ма 
ста ра ју и код су до ва нас бра не, са мо го то-
во де ло са оп шта ва мо, а о сред стви ма ни-
шта не го во ри мо, тек пред Бо гом не сме-
мо та ко по сту па ти. Је си ли Му по тре бу 
сво ју ис ка зао, је си ли ре као о то ме ка ко 
си по стра дао, не мој го во ри ти о на чи ну 
на ко ји тре ба да ти се по мог не, јер Он вр-
ло до бро зна, шта је за те бе ко ри сно.

Има мно го и та квих ко ји уме сто мо-
ли тве чи та ве сти хо ве чи та ју па на гла ша-
ва ју: Го спо де! дај ми здра вље те ле сно, 
удво ји мо је има ње, уз вра ти мо ме не при-
ја те љу и слич но, а све је ово са свим без-
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ум но. За то ти пре зри све то као ца ри ник 
ко ји је го во рио: „Бо же, ми ло стив бу ди ме-
ни гр је шно ме!” (Лк 18,13), мо ли се, а Он 
ће већ зна ти на ко ји на чин ће ти по мо ћи. 
„Не го ишти те, ре као је, нај при је Цар ство 
Бо жи је и прав ду ње го ву, и ово ће вам се 
све до да ти” (Мт. 6.33). Та ко да кле, љу бље-
ни, ра зум но и са сва ком скру ше но шћу и 
сми ре но шћу тре ба да се мо ли мо, би ју ћи 
пр са сво ја као онај ца ри ник, па ће мо до би-
ти оно што иште мо. Јер ако се са гнев ним 
и уз не ми ре ним ду хом мо ли мо, би ће мо 
пред Бо гом мр ски и пре зре ни. За то скру-
ши мо ср це сво је, сми ри мо ду ше на ше и 
по мо ли мо се ка ко за се бе са ме, та ко и за 
оне ко ји нас ожа ло сти ше. Та квом ћеш мо-
ли твом за до би ти су ди ју Бо га да бу де у по-
мо ћи ду ши тво јој и на тво јој стра ни да се 
на ђе. Јер је та кав оби чај код ово га су ди је. 
Он ви ше чу ва и мо ли тве бр же ис пу ња ва 
они ма ко ји се за сво је не при ја те ље мо ле, 
ко ји не зло пам те и на не при ја те ље се сво-
је не по ди жу. И ка ко ови та ко по сту па ју, 
та ко се Бог про ти ви они ма ко ји се на пут 
по ка ја ња не вра те. Упам ти те бра ћо! Па 
и ако би вам се ка кво беш ча шће кад на-
не ло, не мој те од мах да оча ја ва те и да у 
ту гу па да те, не го ра зум но бла го да ри те и 
по моћ од Бо га оче куј те!

А зар нам не мо же Бог да ро ва ти бла-
га и жи вот без ту ге и без сва ке бо ле сти и 
пре на ше мол бе?

Мо же. Али и јед но и дру го Он чи ни 
из љу ба ви пре ма на ма. Он пу шта на нас 
ту ге и од њих нас истог тре на не осло ба-
ђа за то да би ми, не од сту па ју ћи од Ње га, 
узда ли се у Ње го ву по моћ и Ње му при бе-
га ва ли и сваг да Га при зи ва ли да нам бу де 
пред сто ја тељ (за ступ ник). За то би ва ју и 
те ле сне бо ле сти, не ма ње де це па и глад, 
да би по ми шља ју ћи и на та кве ја де сваг да 
се на Бо га осла ња ли, и по мо ћу ова квих 
про ла зних ожа ло шће ња жи вот веч ни на-
сле ди ли. Та ко смо ду жни да Му бла го да-
ри мо што нас и на ове на чи не ис це љу је и 
ду ше нам спа са ва.

Осим то га, ако нам љу ди по не кад и ка-
кво до бро де ло учи не, а ми их не хо ти це 
и не мно го би ло чи ме увре ди мо, од мах 
нам пре ба цу ју, и учи ње на до бра то ли ко 
ис ти чу да се на по слет ку мно ги и ка ју 
што су од та квих љу ди та кво до бро уоп-
ште и при ми ли. А Бог не по сту па та ко, 
не го ка да и на кон учи ње них до бро чин-
ста ва бу де пре зрен од оних ко ји му до са-
ђу ју, Он се прав да ре чи ма: „На ро де мој, 
шта сам ти учи нио?” (Мих. 6.3) и та ко се 

из ви ња ва. Они га ни Бо гом ни су хте ли 
на зи ва ти, а Он њих ни је пре ста јао и да ље 
на ро дом сво јим зва ти и при зна ва ти. Они 
су Му од ри ца ли го спод ство над њи ма, а 
Он се ни је од вра ћао од њих већ их је се-
би при сва јао и при вла чио го во ре ћи: На-
ро де мој шта сам ти учи нио? „Да ли сам 
вам, го во ри, те жак по стао или же сток 
или го рак?” Али ви то не мо же те ре ћи, а 
све да је та ко и би ло не би тре ба ло да се 
без об зир но про ти ви те. Јер ко ји је то син 
ко је га отац не ка ра! (Јев 12,7) па вам се 
не мо же из ви ње ње ни да ти. А на дру гом 
ме сту опет ово го во ри: Ка кву не прав ду 
на ђо ше оци ва ши у ме ни (Јер 2,5).

За и ста, ве ли ку и див ну си лу има та из-
ре ка, а њен сми сао је овај: „Шта сам вам 
са гре шио? го во ри Бог љу ди ма; ка кву сам 
по гре шку учи нио?” А ово не би до пу сти-
ле ни слу ге сво ме го спо да ру да из го во ри. 
За то Он и не го во ри: „Шта сам ва ма са-
гре шио”, не го „ва шим оче ви ма.” Јер не мо-
же те ре ћи да очин ску мр жњу пре ма ме ни 
га ји те, јер оче ве ва ше ни сам до во дио до 
то га да по рек ну мој про ми сао са мо за то 
што сам их на пу стио у ма лој или ве ли кој 
не во љи. При том ни је про сто ре као: „шта 
су има ли”, не го „шта на ђо ше” оци ва ши? 
Они су то ли ке го ди не мно го шта од ме-
не тра жи ли, па гле да ју ћи ме уз ме не су 
хо ди ли, Ја сам их во дио а опет ни ка кве 
по гре шке код ме не ни су на шли.

Ра ди све га ово га при бе га вај мо Бо гу 
не пре ста но, и у сва кој жа ло сти од Ње га 
ишти мо уте ху, и у сва кој не сре ћи и сва-
кој на па сти тра жи мо од Ње га по моћ и 
ми лост. Јер ма ка ко ве ли ка бе да да је, ма 
ка ко ве ли ка зло ба, све то Он мо же да по-
пра ви и от кло ни. И не са мо то, не го ће 
нам Ње го ва бла гост да ро ва ти и сва ку 
си гур ност (по уз да ње) и кре пост, до бар 
глас, те ле сно здра вље као и ду шев ну му-
дрост, до бре на де и од бој ност пре ма гре-
ху. Ни ка ко не мој мо, као не ра зум не слу ге, 
кри ви ти на шег Го спо да, ни ти на Ње га 
роп та ти, не го Му у све му бу ди мо бла го-
дар ни и грех про тив Ње га сма трај мо за 
ве ли ко зло. Ако та ко бу де мо по сту па ли 
тад нас не ће сти ћи ни бо лест, ни си ро-
ма штво, ни беш ча шће, ни не ма ње де це, 
ни ти пак ка кве дру ге за ми сли ве не сре ће, 
не го ће мо осе ћа ти са мо чи сту и не по му-
ће ну ра дост и на сле ди ће мо бу ду ћа бла-
га по бла го да ти и чо ве ко љу бљу Го спо да 
на ше га Ису са Хри ста ко ме са Оцем и са 
Све тим Ду хом сла ва, са да, сваг да и у све 
ве ко ве ве ко ва. Амин.
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Свети Јован Дамаскин

Бу ду ћи да нас по не ки пре ко ре ва ју јер 
се кла ња мо ико на ма и по шту је мо 

ико ну Спа си те ља и Вла ди чи це на ше, као 
и ико не оста лих све ти те ља и угод ни ка 
Хри сто вих, не ка чу ју да је Бог од по чет-
ка ство рио чо ве ка по соп стве ној ико-
ни (сли ци, обра зу). Ра ди че га се, ина че, 
кла ња мо је дан дру го ме, ако не за то што 
смо по ико ни Бо жи јој ство ре ни? Јер, као 
што ве ли бо го но сни и зна лац бо жан ских 
ства ри, Ва си ли је, што ва ње упу ће но ико-
ни, до спе ва до пра о бра за;1 а пра о браз 
(пр во-лик, про то тип) је оно што је на 
ико ни из о бра же но, из ко га би ва из во ђе-
ње обра за. Због че га се Мој си јев на род, 
став ши у округ, кла њао ша то ру,2 ко ји је 
био ико на и образ не бе ских ствар но сти,3 
или чак це ло куп не тво ре ви не? Ве ли, на и-
ме, Бог Мој си ју: Гле дај, те на чи ни све ово 
по сли ци (обра сцу) ко ји ти је по ка зан на 
Го ри.4 Па зар хе ру ви ми5 ко ји су чи ни ли 
сен ку жр тве ни ку ни су би ли де ло ру ку 
чо ве чи јих? Шта ли је био чу ве ни храм у 
Је ру са ли му?6 Ни је ли био ру ко тво рен и 
људ ском ве шти ном на чи њен.

Б ожанствено П исмо, м еђ утим, ос уђ-
ује оне к оји се кл ањ ају к ип ов има,7 али и 
оне к оји пр ин осе ж ртве д ем он има.8 Пр-
ин ос или су ж ртве Ј ел ини, а пр ин ос или 
су ж ртве и Ј уд еји; м еђ утим, Ј ел ини су пр-
ин ос или ж ртве д ем он има, а Ј уд еји Б огу. 
И б ило је ј ели нско ж ртв опр ин ош ење 

о дб ач ено и ос уђ-
ено, а ж ртва пр аве-
дних пр ихв аћ ена 
од Б ога. Јер Н оје 
пр инесе ж ртву и 
Г оспод Бог ом ири-
са м ирис угодни,9 
јер пр имио је м и-
рис д обре в оље   и 
бл аг ода рн ости Њ е-
му уп ућ ене. Т ако 
су, н а име, к ип ови 
ј ели нски, б уд ући да 
су пре дст ављ али 
и з обр аж ења д емо-
нска, б или о дб а-
ч ени и з абр ањ ени.

П оврх т ога, ко је 
у ст ању и з обр аз ити 
п од об ије н ев ид и-
вог, бе ст ел есног и 
не оп ис ивог и н еи з-
обр аз ивог Б ога? 
Према т оме, и з о-
браж ав ање он ога 
што је б ожа нско знак је кра јњег бе з умља 
и бе шч ашћа. От уда у Ст аром з ав ету н ије 
б ила уоб ич ај ена уп отр еба ик она. М еђ-
утим, п ошто је Бог, због об иља св оје м ил-
ости,10 уист ину п остао ч овек р ади н аш ега 
сп ас ења, и то не он ако као што се, у о бли-
чју ч ов ека, ј авио Авр а аму,11 н ити пр ор оц-
има, већ је уист ину по с ушт ини п остао 
ч овек, б ор авио на з емљи и са љ уд има п ож-
ивео,12  те је ч уд отв орио, стр адао, био ра-
спет, ва ск рсао, у знео се, и све се то уист-
ину зб ило, и љ уди су то в ид ели; з ап ис ано 
је то, д акле, да б исмо се т ога с ећ али и да 
би се т оме п о уч или они к оји т ада н ису 
б или пр ису тни, те да б исмо, иако н исмо 
в ид ели, чу вши за то п ов ер ов али, и т ако се 
уд ост ој или бл аже нства Г оспо дњег.13 Но, 
п ошто н ису сви ви чни п исму, н ити се з ан-
им ају ч ит ањем, о дл уч или су св ети Оци да 
све то, као н ек аква и з узе тна д ела, б уде на 
ик он ама з ап ис ано, р ади кра тког п ом ињ-
ања. Д о иста, мн ого п ута н ем ај ући на уму 

О иконама
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стр ад ање Хр ист ово, кад угл ед амо ик-
ону Хр ист овог ра сп ећа, д ол ази нам 
у с ећ ање сп ас он осно стр ад ање, 
па па вши на з емљу кл ањ амо се, 
не м ат ер ији, већ он оме ко је 
на ик они и з обр ажен; као 
што се не кл ањ амо м ат ер-
ији Ј ева нђ еља н ити м ат ер-
ији к рста, н его 
њ их овом обр азу. 
Јер, по ч ему се ра-
зл ик ује крст к оји 
н ема на с еби образ 
Г оспо дњи, од он-
ога к оји га има? 
Исто т ако и к ада 
је реч о Б ого ма-
тери: јер  пош-
товањс  које се њој 
у ка зује, у пу ћено је 
О номе  који се од 
ње  вап лотио.

На с личан 
 начин нас и  ве лика 
 дела с ве ти теља 
п одс тичу на  чов-
ечност и р евност 
и  под ра жа вање 
 њи хове  вр лине и 
с лаву  Бо жију. Јер, 
као што смо  рекли, 
 пош то вање  које 
у ка зу јемо б ла год-
арним  сас лу жи -
тељима  по ка зује 
б лаго нак лоност 
п рема зај едн ич-
ком В ла дици, и 
 пош то вање п рема 
и кони п ре лази на 
 пр волик. То је, 

1 Све ти Ва си ли је Ве-
ли ки, О Све то ме Ду-
ху. 18 гл; ЕПЕ, књ. 
10, стр. 402.
2 Изл 33,10.    
3 Јев 8, 5.  
4 Изл 25,10; Јев 8, 5.     
5 Изл 38, 6-8.     
6 1. Цар 6,1 и да ље.
7 Пс 97, 7.     
8 Понз 32,16-17.     
9 Пост 8, 21.     
10 Лк 1, 78.     

 наиме, не  за пи сано п ре дање, као што је 
к ла њање ка  ис току, к ла њање  крсту 

и м ноштво д ру гога што је  томе 
сл ично.

 Ка зује се и  не каква п ри-
повест о  томе  како је  Авгар, 
 који је  ца ровао у г раду Е деси, 
 послао с ли кара да  и зоб рази 

лик  Госп одњи,14 те 
овај то  није био у 
с тању због  зас леп-
љу јућег б лис тања 
 Њего вога  лица; а 
 Господ је п рис-
лонио на с воје  бож-
анско и  жи вотв-
орно  лице  један 
убрус и  и зоб разио 
на  њему свој лик, 
те га  тако  послао 
 Ав гару  који је то 
 желео.

А да су нам 
а пос толи м ного 
 тога  не за пи са но-   
га п ре дали, о  томе 
 пише  Павле, а по-
стол  на рода:  „Тако 
 дакле, б раћо, ст ојте 
ч врсто и  др жите 
п ре дања,  ко јима 
сте  н ау чени,  било 
 нашом р ечју,  било 
 пос ла ницом”.15 

А  Кор ин ћа нима 
 пише: Х валим вас 
пак, б раћо, што све 
 моје п ам тите, и 
 држите п ре дања 
као што вам п реда-
дох”.16

11 Пост 18,2.
12 Вар 3, 38.      
13 Јн 20, 29.
14 У  пи тању је  не-
пи сано п ре дање о 
и кони Х рис товој 
 и зоб ра женој на 
с ветом Уб русу. Сл-
ично  томе је и п ре-
дање о  та коз ваним 
 не ру кот во реним и ко-
нама. 15 2. Сол 2,15.     
16 1. Кор 11,2.      
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Као што ће те убр зо при-
ме ти ти, ја ни сам шко ло-

ва ни те о лог, по обра зо ва њу 
сам ле кар, али сам у то ку 
це лог свог све сног жи во та 
по ку ша вао да осми слим сво-
ју ве ру и да схва тим оно чи-
ме жи ви мо у том чу ду, што 
Пра во слав на Цр ква, Цр ква 
Хри сто ва је сте. И же лео бих 
да вам ка жем баш не што о 
Цр кви.

О Цр кви го во ри мо у 
Сим во лу ве ре: „Ве ру јем у 
Јед ну, Све ту, Са бор ну и Апо-
стол ску Цр кву”. Она је за нас 
пред мет ве ре, али са дру ге 
стра не, Цр кву по сма тра мо и 
у исто ри ји. Цр ква Сим во ла 
ве ре нам из гле да у не ка квом 
див ном сја ју све тло сти, ле п-

о те, ве ли чи не. Цр ква на зе мљи у сво јој 
исто ри ји, у свом по стан ку нам по не кад 
из гле да ма гло ви та, а по не кад тра гич на, а 
по не кад иза зи ва и не до у ми цу: ка кве ве зе 
има Цр ква за ко ју ис по ве да мо да је све та 
и ова Цр ква ко ју ми пред ста вља мо! Упра-
во ин си сти рам на овој ре чи ми, за то што 
се не ра ди о не кој Цр кви ван нас, ко ју по-
сма тра мо, већ упра во о Цр кви ко ја ми је-
смо, ко ја па ти због на ших гре хо ва, ко ја 
бо лу је због на ших бо ле сти. И же лео бих 
да ка жем не што о ова два аспек та Цр кве, 
и да мо жда до дам још не што.

Цр ква ни је са мо за јед ни ца вер ни ка 
оку пље них у име Бо жи је. Де фи ни ци ја из 
ка ти хи зи са, ма ка ко тач на би ла, не ис цр-
пљу је тај ну Цр кве, као што ни ка ква де-
фи ни ци ја не мо же да ис цр пи тај ну. Све 
де фи ни ци је ко је има мо у бо го сло вљу, у 
цр кве ном ис ку ству от кри ва ју пред на ма 
тај ну, али не са мо да је не ис цр пљу ју, већ 
ни не по ку ша ва ју да је до кра ја из ра зе. 
Ме ђу тим, ево шта де фи ни тив но зна мо о 
Цр кви: то је ме сто где су се Бог и чо век 

црква  ж  иво тело христово 
које јесмо и ми грешни

сре ли, где су за јед но, где чи не јед ну та јан-
стве ну по ро ди цу. И Цр ква у том сми слу 
пред ста вља исто вре ме но и под јед на ко 
Бо жан ску и људ ску за јед ни цу у два сми-
сла: ми чи ни мо Цр кву - љу ди гре шни, 
ко ји се бо ре, ко ји па да ју, ко ји уста ју, не-
моћ ни љу ди, али чо ве чан ство у Цр кви 
пред ста вља та ко ђе још је дан чо век, Је ди-
ни, Ко је у пот пу ном сми слу чо век - то је 
Го спод наш Исус Хри стос. Он је са вр шен 
чо век и Он је чо век до кра ја. Он је чо век 
ко ји нам је по све му сли чан осим у гре ху, 
и Он је чо век у ко јем мо же мо да ви ди мо 
ка ко се оства ри ло све оно на шта смо по-
зва ни, све са вр шен ство, сва ле по та, сва 
ве ли чи на чо ве чан ске при ро де, и ујед но, 
тај ну сје ди ње ња чо ве ка са Бо гом, Бо го чо-
веч ност. Он је за нас у Цр кви је ди но до 
кра ја оства ре но ви ђе ње оно га што чо век 
је сте, Он и Пре чи ста Дје ва Бо го ро ди ца. 
Да кле, у Цр кви нам је по ка зан лик истин-
ског, пра вог чо ве ка у свој ње го вој све то-
сти и у свој ве ли чи ни, и Све ти Јо ван Зла-
то уст у јед ној од сво јих про по ве ди ка же: 
,”Ако же лиш да по знаш шта је чо век, не 
упра вљај свој по глед ни пре ма цар ским 
па ла та ма, ни пре ма па ла та ма вел мо жа 
зе маљ ских, већ по диг ни свој по глед пре-
ма Пре сто лу Бо жи јем, и угле да ћеш чо ве-
ка, Ко ји се ди у сла ви с де сне стра не Бо га 
Оца.” И на тај на чин нам је у Цр кви чо ве-
чан ство по ка за но и у не мо ћи на шој, и у 
Ње го вом са вр шен ству и све то сти.

Али, у Цр кви не жи ви и не де лу је са-
мо чо ве чан ска при ро да кроз Хри ста. 
„Сва пу но та Бо жан ства у ње му оби та ва 
те ле сно” (Кол. 2, 9), и у Ње му, кроз Ње га 
је сва пу но та Бо жан ства већ ушла у тај ну 
Цр кве као људ ске за јед ни це. Али, Бог не 
при су ству је са мо Хри стом у Цр кви, већ и 
Ду хом сво јим Све тим. У Је ван ђе љу од Јо-
ва ну, на кра ју 20. гла ве и на по чет ку књи-
ге Де ла апо стол ских чи та мо о да ри ва њу 
Све тог Ду ха Цр кви и ње ним жи вим, пре-
по ро ђе ним чла но ви ма. Ове две при че 
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ни су пот пу но иден тич не. Мо же се ре ћи 
да су по сто ја ла два да ра, два раз ли чи та 
мо мен та овог да ри ва ња Ду ха Све тог Цр-
кви. Се ћа те се при че о то ме ка ко се Спа-
си тељ пр ви пут ја вио Сво јим уче ни ци ма 
по сле Вас кр се ња. У стра ху, у ту зи, у по ти-
ште но сти и не до у ми ци, они су се по сле 
Хри сто ве смр ти на Кр сту са кри ли у ку ћи 
Јо ва на Мар ка. За њих Ве ли ки Пе так као 
да је био по след њи дан. Ка да при су ству је-
мо, ка да уче ству је мо у слу жба ма Ве ли ког 
Пет ка, ма ка ко ду бо ко да их до жи вља ва-
мо, ми зна мо, зна мо не са мо зна њем, већ 
ис ку ством на шег жи во та, да не ће про ћи 
ни два да на, а ми ће мо у истом овом хра-
му пе ва ти: ,,Хри стос вос кре се!”, ра до сно 
гр ли ти јед ни дру ге због Бо жи је по бе де 

над смр ћу и над раз је ди ње но шћу. Ме ђу-
тим, за уче ни ке је до пр вог ја вља ња Хри-
ста по сле Ње го вог Вас кр се ња по сто ја ла 
са мо Хри сто ва смрт. Ни је пре о ста ло ни-
шта осим у нај бо љем слу ча ју не до у ми це, 
а у нај го рем - оча ја ња због то га што је Бо-
га по бе ди ла људ ска зло ба и мр жња, што 
је чо век мо гао да на ста ви да по сто ји, али 
ви ше ни је мо гло да се жи ви, за то што је 
сам жи вот, са Хри сто вом смр ћу, за њих 
оти шао са зе мље.

И од јед ном је пред њих стао Го спод 
и Ње го ве пр ве ре чи упу ће не њи ма у њи-
хо вој бу ри ко ле ба ња, оча ја ња, сум ње и 
не до у ми це би ле су: ,,Мир вам!” Ка ко им 
је то би ло по треб но!.. Ако је ово што сам 
вам са да та ко крат ко и та ко не у ме шно ре-
као, до шло до вас, тре ба да схва ти те да 
они упра во мир ни су има ли, а Хри стос 
им га да је: онај мир, ко ји зе мља не мо же 
да да ру је, онај мир ко ји зе мља не мо же да 
оду зме, мир Бож ји, ко ји са мо Он мо же 
да нам да... И за тим је ду нуо на уче ни ке 
и ре као: „При ми те Све то га Ду ха...” У том 
тре нут ку је ово ма ло ста до, ових де сет 
уче ни ка ко ји су та да би ли оку пље ни (за-
то што с њи ма ни је би ло То ме, а Ју да је 
по ги нуо), по ста ли као са суд, ко ји са др жи 
при су ство Све тог Ду ха, исто као што је 
Дух Све ти си шао на Ису са Хри ста ка да 
је Он из ла зио из Јор дан ских во да по сле 
свог кр ште ња и као што је остао на Ње-
му, исто та ко је сад Дух Све ти си шао на 
Те ло Хри сто во - на Ње го ве Апо сто ле и 
остао на њи ма, али ни на ком и ни у ком 
од њих одво је но од дру гих. Дух им је био 
дат као Те лу Хри сто вом у ње го вој це ло-
куп но сти, у ње го вој це ло ви то сти; Дух 
ни је при па дао ни ко ме од њих лич но, али 
је жи вео у овом но вом Хри сто вом Те лу. 
Не де љу да на ка сни је То ма се по но во на-
шао ме ђу сво јом са бра ћом ка да је Хри-
стос до шао и он ни је тре ба ло по себ но да 
до би је дар Све тог Ду ха, за то што је овај 
дар био дат Цр кви, а он је био члан Цр-
кве без об зи ра на то да ли је био или ни је 
био та мо у мо мен ту до би ја ња овог да ра. 
А за тим је, на дан Пе де сет ни це, за то што 
је Цр ква по ста ла овај са суд, ово ме сто 
оби та ва ли шта Све тог Ду ха, на сва ког 
уче ни ка ко јег је Хри стос при пре мио да 
Га при ми у то ку че тр де сет да на до Свог 
Ваз не се ња, бе се де ћи с њи ма о бу дућ но-
сти Цр кве и Цар ства Бо жи јег, на сва ког 
уче ни ка си шао је Све ти Дух и учи нио га, 
на нов на чин, је дин стве ним, не по но вљи-
вим, ви ше не де те том те ла, већ де те том 
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Цар ства Бо жи јег, као што го во ри мо у мо-
ли тви на Кр ште њу.

Дух Све ти оби та ва у Цр кви овим за-
јед нич ким да ром и овим лич ним да ром; 
и сва ко од нас при ли ком Кр ште ња и Ми-
ро по ма за ња сту па у Цр кву и за јед но са 
дру ги ма, због то га што је члан те ла Хри-
сто вог - за јед ни ча ри у овој тај ни ду хо но-
ше ња и до би ја дар Све тог Ду ха лич но. И 
ево, Цр ква пред ста вља и ме сто оби та ва-
ња Све тог Ду ха; сва ко од нас по себ но и 
сви ми за јед но у на шој це ло ви то сти пред-
ста вља мо храм Све тог Ду ха. Али чак је и 
реч храм ма ло да би се из ра зи ла ова тај-
на на шег за јед ни чаре ња. Храм је са суд, 
храм је рам; наш однос са Ду хом Све тим 
је ду бљи, ми не са мо да Га са др жи мо... 
већ нас Он и про жи ма, Он по ста је наш 
жи вот, Он при су ству је у Цр кви Хри сто-
вој и у сва ком од нас. На рав но, Ње го во 
при су ство је раз ли чи то, и на рав но ми не 
до но си мо исте пло до ве за то што на ши 
од но си с Бо гом ни су ме ха нич ки. Бог не 
чи ни уме сто нас оно што смо ми по зва ни 
да учи ни мо у име Ње го во и за Ње га. И 
због то га има мо за да так да сти че мо Све-
тог Ду ха под ви гом, чи сто том ср ца, очи-
шће њем ума, усме ре но шћу све на ше во-
ље у скла ду са во љом Бо жи јом, и мо ра мо 
да по ста не мо спо соб ни да да мо сло бо ду 
Ду ху Све том да де лу је у на ма, да го ри у 
на ма пу ним пла ме ном. Мо же се ре ћи да 
сва ко од нас ли чи на др во ко је још увек 
ни је су во, ко је се за па ли ло, па се де ли-
мич но ди ми, де ли мич но го ри, а де ли мич-
но се су ши и би ва за хва ће но пла ме ном, 
док на кра ју не бу де мо та ко об у зе ти да 
сва ко од нас по је ди нач но и сви за јед но, 
не по ста не мо по пут ку пи не не са го ри ве, 
ко ја је го ре ла ог њем Бо жан ства и ни је са-
го ре ла у ње му.

Да кле, Цр ква је, чак и у на ма кроз 
овај дар Све тог Ду ха ис пу ње на Бо жан-
ством и на ша чо ве чан ска при ро да у њој 
и у Ње му се по сте пе но ме ња, по сте пе но 
се пре ра ђу је на не ки не ви дљи ви на чин 
ко ји по не кад не мо же мо ни да осе ти мо.

Же лим да вам на ве дем при мер ка ко 
то мо же да се осе ти. Пре не ко ли ко го ди-
на је у наш лон дон ски храм свра тио - не 
сво јом во љом, већ на про сто ка ко би се 
срео са ве ру ју ћом пра во слав ном по зна-
ни цом - не ве ру ју ћи чо век. Он се на дао 
да ће до ћи пред крај слу жбе, али је ми ло-
шћу и про ви ђе њем Бож јим до шао ра ни је 
и стао по за ди. Ста јао је ћут ке, ни шта не 
оче ку ју ћи, не мо ле ћи се, за то што у Бо га 

ни је ве ро вао, и од јед ном је (ка ко ми је при-
чао) осе тио да у овој цр кви по сто ји не ко 
не схва тљи во при су ство ко је он ни ка да 
ра ни је ни је осе тио, да у овој цр кви по сто-
ји не што што он ван ње ни ка да ни је срео. 
То је при пи сао ути ца ју по ја ња, цр кве не 
ле по те, ико на, мо ли тве свих оку пље них 
љу ди - јед ном реч ју, при пи сао је то ути-
ца ју на ње го ву ду шу чи сто зе маљ ских и 
људ ских деј ста ва и ста ња. Али то га је то-
ли ко за го ли ца ло да је од лу чио да до ђе и 
да про ве ри да ли је та ко, или на овом ме-
сту по сто ји још не што што ни ка да до та-
да ни је срео. По сле не ког вре ме на до шао 
је пре слу жбе кад ни ког ни је би ло, ка да 
се ни шта ни је де ша ва ло. Ду го је ста јао и 
по сма трао, по сма трао је се бе и до шао до 
за кључ ка да у хра му не што или Не ко при-
су ству је, и да је то ве ро ват но оно што љу-
ди на зи ва ју Бо гом. Ме ђу тим, ис по ста ви-
ло се да му ни то ни је до вољ но. Као што 
ми је ре као; „Шта ме се ти че да ли Бог 
по сто ји или не, ако Га бу дем осе ћао са мо 
као спо ља шње при су ство или спо ља шњу 
си лу?” И од лу чио је да до ла зи у цр кву и 
да по сма тра ви ше не сво је ста ње, већ љу-
де, шта се с њи ма де ша ва. Да по сма тра 
не у сми слу ка ко се они по на ша ју, ка ко 
се др же, ка ко се мо ле, шта ра де, већ да 
ли се са њи ма не што де ша ва... И он је на 
кра ју до шао код ме не и ре као: „Три го ди-
не до ла зим код вас, посма трао сам љу де 
и до шао до за кључ ка да Бог ко ји жи ви у 
овом хра му не са мо да жи ви у ње му, већ 
и де лу је. Не знам да ли су љу ди ко ји до-
ла зе ов де код вас бо љи, али ви дим да се 
с њи ма не што де ша ва, не ки пре о бра жај. 
Они се си лом Бо га Ко ји ов де при су ству је 
ме ња ју и ме ни је по треб но да се про ме-
ним, и за то сам до шао код вас, же лим да 
ме кр сти те, же лим да Бог и ме не ме ња...” 
Ево шта је чо век, туђ, ко ји с на ма ни је 
имао ни ка кве ве зе, ко ји ни је Рус, чо век 
ко јег ни је мо гла да при ву че ру скост или 
осе ћај да се вра тио у не ку сво ју отаџ би ну, 
људ ски осе тио. Ево ка ко Дух Све ти при-
су ству је чак и у на ма, и по ред на ше не мо-
ћи де лу је, и си ја и до пи ре.

И тре ба још до да ти да смо у Хри сту 
и у Ду ху та ко сје ди ње ни са Оцем као што 
ни ко, ниг де и ни ка да не мо же би ти сје ди-
њен. Се ћа те се Спа си те ље вих ре чи: „Ни-
ко не до ла зи Оцу осим кроз Ме не” (Јн. 
14, 6), „Ни ко не зна Си на, осим Отац, 
ни ко не зна Оца осим Си н и оно га ко ме 
Син же ли да Га от кри је” (Мт. 11, 27) за то 
што је од нос из ме ђу Бо жан ског Си на и 
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Оца за нас та ко не по ја ман, Њи хо во је дин-
ство, Њи хо ва не по јам на раз ли чи тост су 
та кви да са мо за јед ни чаре ћи у оно ме што 
Хри стос је сте, мо же мо да поч не мо да се 
при бли жа ва мо по и ма њу то га Ко је и шта 
је наш Не бе ски Отац. И ка да го во ри мо о 
Очин ству у том сми слу, ми не го во ри мо 
о то ме да је Бог до бар и ми ло стив, да је 
из вор на шег би ти ја и да смо због то га у 
из ве сном мо рал ном сми слу, у сми слу би-
ти ја Ње го ви си но ви, кће ри, де ца... - не, 
наш од нос са Оцем у Хри сту и си лом Све-
тог Ду ха је не што што се ап со лут но не 
мо же пој ми ти дру га чи је не го ис ку ством, 
али се не мо же из ре ћи ре чи ма. За нас је 
то не по јам но, али је то на ше при зва ње, и 
то је сам са др жај Цр кве, то је сам њен жи-
вот. Зар се по сле то га мо же не го во ри ти 
о то ме да Цр ква је сте Тај на, да је Цр ква 
све та свом све то шћу Три јед ног Бо га, Ко-
ји у њој жи ви, свом по чет ном и по сте пе-
но на ра ста ју ћом све то шћу Све тих и гре-
шни ка ко је Бог по сте пе но пре о бра жа ва 
у но ву твар...

Ево, то је она Цр ква за ко ју ка же мо 
„ве ру јем”, за то што је по ре чи ма из По сла-
ни це Је вре ји ма (11,1), ве ра - уве ре ност, 
по твр да ства ри не ви дљи вих. Да, за спо-
ља шње око је то не ви дљи во, спо ља шњи 
чо век ви ди са мо људ ску за јед ни цу, у из-
ве сном сми слу при влач ну, а у из ве сном 
од бој ну. У сва ком од нас се бо ре и гре хов-
ност и те жња ка до бру. Зар Па вле, ве ли ки 
Па вле ни је го во рио о то ме да се у ње му 
бо ре два за ко на, за кон жи во та и за кон 
смр ти, за кон ду ха и за кон те ла (Римљ. 7, 
15-25). Исто та ко је и у на ма. Али, све то 
зна мо, зна мо из ис ку ства, из на ше сје ди-
ње но сти са Хри стом, деј ством Све тог Ду-
ха Ко ји нас не из ре ци во учи да се мо ли мо 
и ја сно нас учи да на зи ва мо Бо га - Оцем 
на шим (Гал. 4, 6), за то што смо та ко је дин-
стве ни, ма кар још увек тек у за чет ку, са 
Хри стом, у Ду ху Све то ме. Ево у шта ми 
ве ру је мо, ево шта зна мо, ево за што се 
мо же жи ве ти у Цр кви и за што је мо гу ће 
не пла ши ти се смр ти. Апо сто ли су се на 
Ве ли ки Пе так са кри ли од стра ха пред 
смр ћу и пат ња ма, за то што су та да зна ли 
са мо за про ла зни жи вот на зе мљи, али ка-
да је Хри стос вас кр сао, ка да су по ста ли 
жи во Те ло Хри сто во (или, по ре чи ма јед-
ног од пра во слав них бо го сло ва, ши ре ње, 
рас про сти ра ње ва пло ће но сти Хри сто ве 
кроз ве ко ве), та да се ни су пла ши ли да 
умру, за то што им се мо гло од у зе ти све 
што има ју, а то је био њи хов про ла зни, 

при вре ме ни жи вот, а они су у се би зна-
ли жи вот веч ни, ко ји им ни ко и ни шта не 
мо же од у зе ти.

И ово ис ку ство за јед ни чаре ња са Бо-
гом се по не кад та ко јар ко из ра жа ва код 
Ота ца Цр кве. Се ћам се јед не од хим ни 
Све тог Си ме о на Но вог Бо го сло ва. По-
сле при че шћа се вра тио у сво ју ке ли ју, 
ма лу, ни штав ну ке ли ју, где је ста ја ла др ве-
на клу па ко ја му је слу жи ла и као клу па и 
као кре вет. Био је већ чо век у го ди на ма. 
И он ка же: „Ја с ужа сом гле дам ове ста-
рач ке ру ке, ово те ло ко је ста ри и тро ши 
се, за то што су због при че шћа Све тим 
Тај на ма оне - Те ло Хри сто во; гле дам са 
тре пе том и ужа сом ову ни штав ну, ма лу 
ке ли ју - она је ве ћа од не ба, за то што са-
др жи при су ство Бо га Ко јег не мо гу да 
об у хва те Не бе са...” Ево, то је она Цр ква 
у ко ју ве ру је мо, ево, то је она Цр ква ко ју 
про по ве да мо, ево, то је на ша по бе да, ко ја 
је по бе ди ла свет (1. Јо ван. 5, 4).

Же лео бих да ка жем не што и о дру гој 
стра ни Цр кве, о на ма. Апо стол Па вле је 
сво је вре ме но го во рио: „Због вас се ху ли 
име Бо жи је” (Римљ. 2, 24). Ка да би смо 
ми би ли они Хри шћа ни ка кви тре ба да 
по ста не мо и ка кви су не ки Све ти са та-
квом сла вом би ли! Са да ми слим на Св. 
Си ме о на, о ко јем сам го во рио, ми слим 
на Св. Мак си ма Ис по вед ни ка, на Св. Сер-
ги ја Ра до ње шког, на Св. Се ра фи ма Са ров-
ског ко ји су си ја ли као све тлост у та ми... 
Али, ка ква смо ми за јед ни ца? Ми смо бо-
ле сна за јед ни ца, бо лу је мо од смрт но сти, 
бо лу је мо од гре ха, бо лу је мо од ко ле ба ња 
из ме ђу до бра и зла. И исто вре ме но пред-
ста вља мо чу до твор ну за јед ни цу за хва љу-
ју ћи ко јој, у ње ној не мо ћи, ре ћи ћу чак 
и ни штав но сти, при су ству је сва сла ва о 
ко јој сам го во рио. Ми са ми по не кад ги не-
мо и то не мо као Пе тар ка да је кре нуо та-
ла си ма и уме сто да раз ми шља о Хри сту 
по чео да раз ми шља о сво јој евен ту ал ној 
смр ти у раз бе сне лим та ла си ма. И исто-
вре ме но пре ко ове за јед ни це, пре ко на-
шег не моћ ног при су ства сва ова пу но та 
по ста је до ступ на све ту у ко јем жи ви мо. 
И то је див но...

Шта мо же мо да учи ни мо ка ко би ова 
бо ле сна, не моћ на, гре шна за јед ни ца ипак 
из ра ста ла у сва ко ме од нас и у сви ма на-
ма за јед но у Цр кву за ко ју ка же мо: „Ве ру-
јем у Све ту Цр кву?” Се ћа те се ка ко је апо-
стол Па вле ту го вао због сво је соп стве не 
не мо ћи и ка ко је за ва пио Бо гу да му је 
оду зме и ка ко му је Спа си тељ од го во рио: 
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,До вољ на ти је бла го дат Мо ја: си ла се Мо-
ја у не мо ћи оства ру је” (2. Кор. 12, 9). У ка-
квој то не мо ћи? Би ла би са мо об ма на да 
ми сли мо да ће - ма ка ко да смо ле њи, ку-
ка ви це, ма ло ду шни, ма ка ко да ма ло у на-
ма по ри ва би ло - Бог све јед но де ло ва ти 
на нас и да ће се све до бро за вр ши ти. Ни-
је тач но, то се не де ша ва! Бог про на ла зи 
сва ког гре шни ка, Бог сва ког од нас као 
да др жи из над без да на, али да из ра сте мо 
у пу ну ме ру свог при зва ња мо же мо са мо 
ако по ста не мо, по ре чи ма Апо сто ла, са-
рад ни ци Бо жи ји, упрег нув ши се за јед но 
с Њим под је дан ја рам...

О ка квој то не мо ћи го во ри Па вле? 
По ку ша ћу да вам об ја сним оно за шта 
ми слим да је тач но ка да се ра ди о овој 
не мо ћи. По сто ји она гре хов на не моћ о 
ко јој сам ма ло пре не што ма ло ре као, али 
по сто ји и дру га не моћ, не моћ ко ја се да-
је, не моћ ко ја пре пу шта си ли да де лу је у 
њој.

Ве ро ват но се се ћа те ка ко су ва ши мај-
ка или отац или не ко дру ги ка да сте би ли 
ма ли, од јед ном од лу чи ли да вас на у че да 
пи ше те. Се ли сте, не зна ју ћи шта ће се 
до го ди ти, да ли су вам у ру ку олов ку ко ју 
ни сте уме ли да ко ри сти те и ни сте зна ли 
шта да оче ку је те; а за тим је мај ка узе ла 
ва шу ру ку и по че ла да је по ме ра, и док 
ни сте има ли пој ма шта је тре ба ло да се 
де си, док се ва ша ру ка сло бод но кре та ла 
у скла ду са по кре ти ма мај чи не ру ке ли ни-
је су би ле та ко ле пе, пра ве и окру гле, и 
све је би ло хар мо нич но.

У јед ном тре нут ку де те од јед ном по-
ми сли: „Сад сам схва тио, по ма га ћу,” и 
по чи ње да ву че олов ку. „Ево же лим да 
по мог нем, ви дим да по крет иде на го ре 
и до ве шћу га до вр ха”, и скре ће не где на 
стра ну - „Скре ну ћу га на дру гу стра ну...” 
и ис па да ју жвр љо ти не. Ево, та ко чо век 
пи ше исто ри ју на зе мљи. Ка да би смо се 
са мо пре пу сти ли у ру ку Бо жи ју и до зво-
ли ли Бо гу да по кре ће на шу ру ку, да пи ше 
Сво ју та јан стве ну та бли цу на шом ру ком, 
али Ње го вим по кре том, не би би ло ових 
на ка зно сти ко је ства ра мо па зе мљи... И 
дру ги при мер. На по чет ку сам вам ре као 
да сам не ка да био ле кар, у то ку ра та сам 
био хи рург. Хи рург ста вља ру ка ви це за 
вре ме опе ра ци је, и то та ко тан ке, та ко 
крх ке да се мо гу по ки да ти нок том, а исто-
вре ме но, упра во за то што су та ко та на не 
и та ко крх ке па мет на ру ка у ру ка ви ци мо-
же да учи ни чу до. Ако се уме сто ове ру-
ка ви це об у че чвр ста, де бе ла ру ка ви ца ни-

шта не мо же да се 
ура ди, за то што од 
ове ела стич но сти, 
од ове сла бо сти за-
ви си и сло бо да по-
кре та.

И тре ћи при-
мер: шта је сла би је 
од је дра на бро ду? 
А исто вре ме но је-
дро, ко је је мај стор-
ски усме ре но мо же 
да ухва ти дах ве тра 
и да по не се те шки 
брод ка ци љу. За-
ме ни те тан ко, крх-
ко је дро чвр стом 
гво зде ном да ском 
- ни шта се не ће де-
си ти, осим што ће, 
брод ве ро ват но по-
то ну ти. Крх кост и 
не моћ овог је дра 
му омо гу ћа ва ју да 
ухва ти дах ве тра и 
да по не се брод. А 
са да раз ми сли те: 
ве тар, ду ва ње бу-
ре, дах ти хог ве чер-
њег ве тра у ви ђе њу 
Или је про ро ка, дах 
Све тог Ду ха - ево 
шта тре ба да нас ис пу ња ва. Ми тре ба да 
бу де мо исто та ко крх ки, исто та ко пре-
пу ште ни, исто та ко сло бод ни као де чи ја 
ру ка у мај чи ној ру ци, као ла ка ру ка ви ца 
на ру ци хи рур га, као је дро ко је мо же да 
ухва ти дах ду ха и да по не се брод та мо ку-
да тре ба.

Ево, где не моћ мо же да по ста не по-
моћ, а не по раз, ево, ка квој не мо ћи мо ра-
мо да се учи мо: оној пре пу ште но сти или 
ако вам се ви ше сви ђа, оној про зрач но-
сти, по ре чи ма Све тог Гри го ри ја Па ла ме, 
ко ји за нас ка же да смо сви ми гу сти, не-
про зир ни и да је чо ве ко во при зва ње да 
се по сте пе но та ко очи сти, да по ста не као 
кри стал, да по ста не чист ка ко би се кроз 
чо ве ка нео ме та но ли ла Бо жан ска све-
тлост и ка ко би она за хва љу ју ћи ње го вој 
из бру ше но сти бли ста ла на све стра не и 
из ли ва ла се на сву твар уна о ко ло.

Митрополит АНТОНИЈЕ Блум
Из: Три бе се ды о Цер кви,Мо сков-

ские епар хи а лъ ные ве до мости.
1993. № 3; 1994. №№ 1, 2.
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Православље и савремени проблеми човенчанства

На про сто ру ко ји је из ме ђу Ис то ка и 
За па да, од но сно, „Ис ток на За па ду 

и За пад на Ис то ку“, и у вре ме ну по сле; 
по сле свет ског екс пе ри мен та (со ци о ло-
шки по сма тра но) иза зва ног пла ме ним 
ве тром (цр ве ним та ла сом), тре ну так је 
при мир ја, при мир ја у ко ме се ства ра јед-
на но ва ве за из ме ђу ве ре и на у ке. 

Мно ги од нас смо све до ци пе ри о да њи-
хо ве крај ње су про ста вље но сти у на шем 
дру штву, ка да су на уч ни ци у про тив ста ву 
те о ло зи ма, по ста ли пр во све ште ни ци но ве 
ре ли ги је – ате и зма. Са ми бе же ћи од „опи-
ју ма за на род“, по бе гли су у дру гу крај ност, 

ушан че ни и ис кљу-
чи ви у по гле ду би ло 
ка квог ди ја ло га.Део 
тог „ате и стич ког 
кле ра“ да нас се вра-
тио у окри ље Цр кве, 
или се вра ћа, од ри чу-
ћи свој марк си стич-
ки „на уч ни по глед 
на свет“, ко ји су та ко 
стра сно про мо ви са-
ли, или су ми сли ли 
да про мо ви шу. 

Но, ка ко циљ мо-
га ра да ни је жи го са-
ње, ста вља ње стиг ме 
на „по ште ну ин те ли-
ген ци ју“, ко ја уз гред 
ре че но, у вре ме ни-
ма ко ја се ме ња ју, 
из гле да ре флек сно 
(по мод но) ре а гу је, 
ве ро ват но у за шти-
ти свог ста ту са, већ 
да се ве за из ме ђу ве-
ре и на у ке осве тли 
на још је дан на чин, 
мо жда би нај бли же 
би ло ре ћи из угла: 
за што ве ру јем?

Ни јед на област 
људ ске де лат но сти 
не мо же се на зва ти 

на у ком, уко ли ко у се би, у ве ћој или ма-
њој ме ри, не са др жи угра ђен ма те ма тич-
ки апа рат (ма те ма ти ку). Или је мо жда 
бо ље ре ћи, не ка људ ска де лат ност је у 
оној ме ри на уч на која је ма те ма ти зо ва-
на, опи са на ма те ма ти ком, на би ло ко ји 
на чин, ал ге бар ски или пак ње ним ло гич-
ким де лом.

За то, по сма тра ње су шти не да на шње 
на у ке, ве ли ким де лом је по сма тра ње ње-
не ар ма ту ре – ма те ма ти ке. 

У осно ви ма те ма ти ке је те о ри ја ску-
по ва, а њен основ ни по јам – скуп, на ко-
ме је са гра ђе на, је сте наш ин ту и тив ни 
до жи вљај, и ми га не де фи ни ше мо. По-
мо ћу ње га, по мо ћу пој ма ску па, стро го 
је из ве де на чи та ва ску пов на те о ри ја, ко-
ја про жи ма ма те ма ти ку и по ве зу је ње не 
оста ле де ло ве у хар мо нич ну, чу де сну це-
ли ну. 

И ге о ме три ја је та ко са гра ђе на; у 
осно ви се на ла зе пој мо ви тач ке, пра ве 
и рав ни ко је не де фи ни ше мо, већ ин ту-
и тив но до жи вља ва мо, а све оста ло се 
стро гим пу тем ода тле из во ди.

И то је прин цип на ко ме функ ци о ни-
ше ма те ма ти ка, из основ ног ску па ак си-
о ма – основ ног ску па чи ње ни ца ко је не 
до ка зу је мо, већ ин ту и тив но до жи вља ва-
мо, гра ди мо ве ли чан стве ну згра ду ма те-
ма ти ке. 

Са дру ге стра не, те о ло шке, ре ли гиј-
ске, Го спод Бог пред ста вља по сво јој су-
шти ни не што не са знај но, не што што до-
жи вља ва мо и у чи је по сто ја ње ве ру је мо. 
По сто ји по ре дак, веч ни мо рал ни за кон 
Бо жи ји, за кон скла да про пор ци ја и ре да. 
У мо ли тва ма Пра во слав не цр кве мо же мо 
на ћи и сле де ће: „Тај за кон је: у Ва си о ни 
по ре дак, у при ро ди склад, у ду ши са вест, 
у дру штву мо рал, а у сва ком чо ве ку уро-
ђе ни За кон до бра. „ 

Циљ на у ке ни је, и не мо же би ти, да 
сво јим от кри ћи ма до ка зу је не по сто ја ње 
Бо га. Она сво јим тех но ло шким до стиг-
ну ћем не пред ста вља до каз за од ри ца ње 
Бо жан ских за ко ни то сти, већ су прот но, 

вера и наука
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сво јим на прет ком, сва ки пут, до ка зу је 
упра во по сто ја ње „Бо жи јег про ми сла о 
спа се њу све та и па лог чо ве ка“. 

На у ка про у ча ва ово зе маљ ски ма те ри-
ја ли стич ки и ху ма ни стич ки ред ства ри. 
Про у ча ва „ чу де сан свет ко ји је из ро нио 
из Веч но сти, уне сен у бес крај и кре ће се 
ка Веч но сти“.

Ениг ма по чет ка све та, Ве ли ког пра-
ска, стал но оп се да на уч ну са вест, а ту ма-
глу из ко је је на стао свет ла ко је об ја сни ти 
сле де ћим: „Све је зна чи по че ло, све има 
свој Пр ви дан,  све је ство ре но. А Тво рац 
све га је са мо Бог, и мо же би ти са мо Бог,  
а не би ло ка кав слу чај. Свет и чо век де ло 
су Све сми сла – Бо га.“

Као што је Го спод по сво јој су шти ни 
не по ја ман, та ко је и на свом по чет ку ма-
те ма ти ка и на у ка ин ту и тив на, до жи вљај-
на. Као што је на ша око ли на, окру же ње, 
ко нач но, са знај но, та ко је и на у ка ја сни ја; 
на обо ди ма на ста ју про бле ми за на у ку 

(чо ве ка), али са мо он да ка да не до ста је ве-
ра у то да се из у ча ва Бо жан ски ред ства-
ри – по ре дак Твор ца. По сто ји јед на опа-
сност за на уч ни ка, ка да он пре ста је то да 
бу де, ка да у не мо гућ но сти про ни ца ња и 
уоча ва ња за ко ни то сти функ ци о ни са ња 
Ва си о не по бег не и због соп стве не сла бо-
сти са кри је се иза Твор ца и ода тле се ба-
ца ка ме ни ца ма не мо ћи. Но, сва ког че ка 
сво ја пла та, ре че Го спод Бог наш.

Ко нач но на пи та ње:“Шта је ве ра? од го-
во ри мо ци та том из Све тог пи сма – Ве ра 
је основ све га че му се на да мо и по твр да 
ства ри не ви ди вих“ (Је вр. 11,1). А на пи та-
ње „Шта је на у ка? – она је сна га и пот по-
ра од Бо га да та на том пу ту „че ка ња оног 
че му се на да мо и до ка зи ва ња оног што 
не ви ди мо“. 

проф. Ра дој ко Да мја но вић 
про фе сор ма те ма ти ке и спе ци ја-

ли зант на При род но ма те ма тич ком 
фа кул те ту у Кра гу јев цу.

Морал и савремено друштво

недоумица

Раз ми шља ти о љу ди ма као о сло бод-
ним лич но сти ма у са да шњем вре ме-

ну и про сто ру за ве ћи ну љу ди рав но је 
сво је вр сном ма шта њу о прин цу на бе лом 
ко њу. Бо ље ре че но то је крик за оним 
што ве ћи на од нас жељ но осе ћа али га 
су штин ски на до жи вља ва у свој ње го вој 
пу но ћи. То је жи вот ко ји је јед нак сло бо-
ди. Пре че сто нам се оно што на зи ва мо 
жи во том по ка же као обе сми шља ва ју ћа 
пра зни на до са де тра ја ња ко ја нас об у зи-
ма со бом и чи ни не спо соб ни ма за би ло 
ка кву сло бод ну кре а ци ју. Кре а ци ја је сте 
афир ма тив ни дар чо ве ку да се оства ри 
ипо ста сно у Хри сту као ње гов са при ча-
сник тј. са те ле сник. Уме сто да ту ши ри ну 
пра зни не ис пу ња ва мо сво јом сми шље-
но шћу ми уства ри же ли мо да нас она 
ис пу ни по пут ка кве ма ги је.  Ма ги је као 

са мо де лат не, беспо дви зне си ле ко ја де ла 
са ма по се би, без на шег уче шћа по ауто-
ма ти зму сво јих да то сти ко ји ма упра вља 
на шим да то сти ма као про грам у ком пју-
те ру. Кра ће ре че но жи вот ауто ма ти зму, 
без сло бо де уче шћа и без од го вор но сти 
за дру гог и свет око се бе. 

 То је оту да што сло бо ду по сма тра мо 
као не ка кво ме ха нич ко зби ва ње без ика-
квог све сног ути ца ја са на ше стра не, као 
да смо по ста ли хин ду ске кар ме. Упо зна-
ти за ко не ме ха ни зма за мно ге зна чи би ти 
сло бо дан јер мир но до че ку јеш оно што 
је не у мит но по том ме ха нич ком скло пу у 
ко ме жи виш. На ши са мо стал но сми шље-
ни на по ри да се до ђе до сло бо де не рет ко 
се све ду на на пред ре че но. Они у сво јој 
су шти ни по ста ну уства ри на по ри да се 
пра ва сло бо да, од ме ха ни зма, за у ста ви 
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и пре тво ри у не што ста тич но и бе жи вот-
но, по фор ми ак тив но, а уства ри мр тво.

Под јарм љи вање сред стви ма по ста ло 
је по клич на вод ног осло бо ђе ња из ста-
ња за ви сно сти од тих истих сред ста ва. 
По кра де ност и зло у по тре бље ност вре-
ме на је сте основ за ова кву об ма ну. То је 
пљач ка ко ју го спо да ри под не бе сја чи не 
чо ве ку, од но сно кон тра ини ци ја ци ја, јер 
не мо гућ ност са мо кон тро ле у вре ме ну је-
сте су жа ва ње жи вот ног про сто ра за сва-
ког од нас. Сва ки на пре дак на ова квим 
осно ва ма зна чи на пре дак ка кра ју по чет-
ка, али не ра ди ње го вог на ди ла же ња већ 
ра ди ње го вог по ни шта ва ња.

Го спо да ри ти нов цем или ка квим дру-
гим ма те ри јал ним или  ла жду хов ним до-
бром, ко је обез бе ђу је власт над оним што 
је из ван нас по и сто ве ће но је са сло бо дом. 
У то ме нам по ма жу и ме ди ји, нпр. те ле ви-
зи ја ко ја се зло у по тре бље на пре тва ра у 
ге не ра тор ра су ла и пи ја ви цу вре ме на ко-
ја не бри гу о вре ме ну и про сто ру пред ста-
вља као сло бо ду. Про блем је у то ме што 
та ква вр ста « го спо да ра » сло бо де обра-
зу је  нај бо љу сли ку су штин ског ро ба, тј. 
де гра ди ра ног би ћа. Де гра ди ра но би ће је-
сте би ће ра зо ре но мно го циљ ном бес циљ-
но шћу ко ја со бом чо ве ка као ство ре но 
би ће са мо гућ но шћу ипо ста сног оства-
ре ња ки да те жњом да за до во љи по се би, 
сва ки у при ро ди са др жа ни на гон. Ти ме 
се у чо ве ку  ја вља су штин ска пра зни на. У 
би ћу се ико ни зу је неби ће али као по стоје-
ће иако не ма са мо стал но по сто ја ње, а то 

је пост ва ре ње зла. 
Страх и не моћ 

пред са мим со бом, 
од во де нас у бе жа ње 
од се бе кроз из ви то-
пе ра ва ње дру гих у на-
ма. На ше уну тра шње, 
ко је смо из гу би ли 
па дом по ку ша ва мо 
да на док на ди мо ту-
ђим спо ља шњим не 
при ме ћу ју ћи да су и 
дру ги исти као и ми 
у том по гле ду. Не ки 
од нас ју ри ша ју ћи на 
бо го ли кост дру гих 
под се ћа ју на де мо-
не. Та  уну тра шња 
опре де ље ност чо ве ка 
ка сни је се ши ри на 
це ло ку пан жи вот и 
свет. До ла зи до зло у-

по тре бље но сти вре ме на и про сто ра. Вре-
ме и про стор су нео дво ји ви од овог све-
та и ме ђу соб но су не рас ки ди ви иако су 
ме ђу соб но не по и сто ве тљи во ис ка зи ви. 
Вре ме увек об у хва та про стор, иако се са-
др жи у ње му, на не ки на чин га ис пу ња ва 
све до че ћи му та ко ње го ву тра ју ћу про ла-
зност, док исто би ва огра ни че но про сто-
ром ко ји вре ме ну да је гра ни це про то ка. 
Про ми шља ње о вре ме ну и про сто ру мо-
же мо да упо ре ди мо са обич ном тач ком, 
јер тач ка је сте уства ри са би је но вре ме и 
про стор. Она је пу но ћа ко ја све има, али 
не мо же са ма да тра је, да би има ла сми-
сла она мо ра да је исто вре ме но по че так 
и крај не че га или не ко га. Без ње у на ма 
опит ном све ту не би би ло ни јед ног и 
дру гог јер она ни је са мо знак ин тер пунк-
ци је већ ду бо ка он то ло шка да тост ко ја 
све до чи да је смо то ка ко је смо у окви ри-
ма ко је она са др жи у се би. Шта тач ка има 
по се би – ни шта, па опет све му да је по-
тку би ћа не по ста ју ћи при том и осно ва 
би ћа. Ни шта јој не мо жеш од у зе ти или 
до да ти. Ка да је де лиш, не ме њаш јој ни 
ко ли чи ну ни вред ност, не ума њу јеш је. 
Ка да јој до да јеш, опет исто, јер је не уве-
ћа ваш. Ши ре ћи се тач ка не ре ме ти свој 
обим ни ти де о бом ума њу је свој преч ник. 
За њу се још мо же ре ћи да она је сте круг, 
али не са мо на сво јим гра ни ца ма већ и 
уну тра. Она је сте би ће кру га и је сте круг 
у сва кој  тач ки сво је тач ке. Мо гли би ре-
ћи да је тач ка у сим во лич ком пред ста вља-
њу сим вол са вр шен ства у при ро ди, а не 
круг, јер и он је збир та ча ка, без об зи ра 
на преч ник,  у истом без бро ју. Мно штво 
тач ки не по ве ћа ва број ни ти ре ме ти је-
дин ство, па опет тач ка ни је би ће по се би 
јер  га је до би ла од Ре чи ко ја тач ки да де 
у по чет ку, не ка бу де и би тач ка. Ја сно је 
да су вре ме и про стор окви ри у ко јим чо-
век се бе оства ру је или не оства ру је као 
лич ност.

У са мо за тво ре ном вре ме ну и про сто-
ру, ко ји исто вре ме но спа ја ју и раз два ја ју 
у ка квим  да нас жи ви мо, све се кра де и 
од у зи ма од чо ве ка, а нај лак ше се том и та-
квом вре ме ну и про сто ру жр тву је искре-
ност јед них пре ма дру ги ма. Искре но сти 
ско ро и да не ма у ме ђу соб ним људ ским 
од но си ма јер је не по се ду је мо ни у свом 
уну тар њем лан цу вред но сти. Не ма мо је 
са ми пред со бом, па је не ма мо ни пред 
дру ги ма. Искре ност пред со бом је сте 
по че так су штин ског пре у мље ња ка Сло-
бо ди ко ја има Име. То је пр ва сте пе ни ца 



У Господу уснули †отац Авакум,

манастир Драча

март 2006. 21

ка Хри сту Ко ји Је сте је ди на Сло бо да али 
и нај ве ће гла во гу би ли ште за чо ве ка око-
ва ног не пре о бра же ним (нео хри сто вље-
ним) вре ме ном и про сто ром, вре ме ном 
ко је ни је ико на Веч но сти, про сто ром ко-
ји ни је ико на Бес кра ја. 

По ко зна ко ји пут по ка зу је се као тач-
на чи ње ни ца, да оно о че му се нај ви ше 
при ча да то га нај ви ше и не до ста је. Мно-
ги су по ку ша ва ли да пи шу о љу ди ма ко ји 
су ус пе ли да сво ју уну тра шњу пра зни ну 
огра ни че но сти осми сле  (пре о бра зе) сле-
ду ју ћи и тра же ћи по да ру Хри сто вом, 
Ду хом Све тим, том истом  Хри сту Вас-
кр слом, Бо го чо ве ку Ко ји се ди са де сне 
стра не Оца, а не илу зи ја ма ство ре ним 
у гла ва ма људ ским. Тач но је да је за пи-
са ње не чег та квог нео п ход но опит но 
ис ку ство су штин ских мо на ха1 ко ји сво-
јим хо дом за Вас кр слим, пре о бра жа ва ју 
твар сво га би ћа Ду хом Све тим. Дру гим 
ре чи ма, са мо бо го тра жи те љи у ср цу је су 
ка дри да и се бе и свет око се бе осми сле 
не чим што ни је од ово га све та, а што 
опет исти др жи у по сто ја њу. За то по јам 
сло бод не лич но сти у овом све ту пред ста-
вља при чу ко ју при ча ју сви, а са мо лу ди 
за свет по ку ша ва ју и да је оства ре. Кон це 
њи хо вог «лу ди ла» др жи он то ло шка уса-
мље ност, ко ју осе ћа чо век ка да се све де 
са мо на са да и ов де (вре ме и про стор), 
јер на па да ју ћа пра зни на осло ба ђа ха ос 
на го на ко ји на свој на чин из ра жа ва ју же-
љу за осми шља ва њем те пра зни не. Она 
их иза зи ва бу ду ћи да је прет ња ко ја их 
на пр ви по глед ства ра и из је да. То је она 
мно го циљ на бес циљ ност. Су штин ски мо-
нах се не ми ри са не ми ром пра зни не и 
ни шта јој неда у област вла сти. Не да јој 
сво је на го не јер они ни су од пра зни не 
ни ти за пра зни ну, баш као и сав оста ли 
свет. Мо нах не уте ме ља ва сво је си ле и 
хте ња на бе жа њу од све та или од опа сно-
сти у ко јој свет пре би ва, већ све сво је, и 
ду шу и те ло и свет са љу ди ма око се бе, тј. 
се бе истог, по ме ну тог (от кри ве ног), пре-
тва ра у се бе истог сми сле ног у Хри сту до 
чи јих гра ни ца га ши ри Дух Све ти. Та квог 
се бе хри сто сми сле ног про јек ту је, угра ђу-
је, истим Ду хом Све тим у све оно што 
има укус тво ре ви не, да ју ћи му трај ност 
Хри стом чи јом се ико ном про ја вио.   

Ова кво «лу ди ло» ни је ка зна, већ је ди-
ни на чин да се на ђе сми сао лич ног по сто-
ја ња и да се  чи та ва тво ре ви на пре по зна, 

оли чи у Хри сту. Је ди-
но та кав свет од го ва-
ра сви ма на ма иако 
пред ста вља нај ве ћу 
ху лу за ста да љу ди у 
ко ји ма се те жња ка 
том све ту про ја вљу-
је увек као ка зна, 
знак про клет ства и 
лу ди ла ко је на вод но 
не ви ди пра ве људ-
ске вред но сти.

На ова кав на чин 
пре ћи гра ни цу «нор-
мал ног», зна чи на 
пра ви на чин по ста-
ти цео и оства рен 
,али не на на чин као 
свет у ко ме до ми ни-
ра ге сло ко лек тив не 
ко ри сно сти. У ко лек-
ти ви зи ра ном дру штву ( не за јед ни ци, јер 
она увек под ра зу ме ва сло бо ду) «би ти 
луд» че сто зна чи бит хе рој лич ног, су-
штин ски по да ру сло бод ног, на чи на по-
сто ја ња. 

Ка пи је веч но сти се на ла зе сву да око 
нас по пут ка пи ла ра ко је за кла ња тки во 
ускла ди ште не про па дљи во сти, тј. бо гат-
ства, си ро ма штва, мла до сти, ста ро сти, 
ле по те, ру жно ће, здра вља, бо ле сти и др. 
идо ла ко ји ма љу ди слу же или од ко јих се 
бо је. Мо же мо са ве ли ком си гур но шћу из-
ве сти за кљу чак да је при ча о сло бод ној 
лич но сти од мно гих схва ће на као до бра 
за про мо ци ју и мар ке тинг ма ни пу ла ци је 
са љу ди ма, али је исто вре ме но и не при-
хва тљи ва за љу де због са мо о дри ца ња ко-
је зах тев но са др жи у се би. Власт над дру-
гим је сте иде ал са да шњег дру штва љу ди, 
у ко ме чо век ко ји хо ће сло бо ду у Хри сту 
не ма шта да тра жи, али има мно го то-
га да по ну ди, иако се то од љу ди схва та 
као лич но лу ди ло и без у мље ко је за њих 
про ја вљу је и пред ста вља бо лест, аути зам 
или не што слич но. Не при ме ћу ју љу ди да 
са мо све сно од у ми ра ње за има ги нар но, 
«нор мал но» људ ско је сте по ро ђај чо ве-
ко вог жи во та у сло бо ди по сто ја ња – Цр-
кви.

 

Је реј Бо бан Ми лен ко вић
хо но рар ни на став ни При зрен ске                                        

Бо го сло ви је, при вре ме но у Ни шу

1Монах јесте појам за једнину, али ни у ком 
случају није синоним за онтолошку самоћу.
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Богослужења

а) ИСТО РИЈ СКЕ 
ПРЕТ ПО  С ТАВ К Е 
БО ГО СЛУ ЖЕ ЊА

Хри шћан ско бо -
го слу же ње је, као што 
је по зна то, на ста ло у 
ју деј ској сре ди ни, 
као и са мо хри шћа-
н ство. Бо го слу же ње 
има сво је по ре кло у 
де лат но сти Го спо да 
Ису са Хри ста, Ко ји је 
учио ње му и дао за по-
вест да се оно вр ши. 
Та ко је Он на у чио 
Сво је уче ни ке да се 
мо ле, би ло Сво јим 
при ме ром (Лк. 6, 12; 
22, 30-45, итд), би ло 
да их је под сти цао да 
се мо ле (Мт. 5, 44; 6, 
5-8, 41, и тд.), да ју ћи 
им обра зац мо ли тве 
“Оче наш...” (Мт. 6, 

9-13; Лк. 11, 2-4), ко ја се због то га на зи ва 
„Го спод ња мо ли тва”. Пре дао им је, та ко ђе, 
и Све ту тај ну Ев ха ри сти је на Тај ној ве че ри 
(Мт. 6, 26-28; Мк. 14, 22-24; Лк. 22, 23-25), 
дао за по вест да кр шта ва ју оне ко ји ве ру ју 
у име Оца и Си на и Све то га Ду ха (Мт. 28, 
19), Сам уче ство вао у бо го слу же њу ју деј-
ског хра ма и мо ли тви си на го ге. Апо сто ли 
и пр ви хри шћа ни би ли су Је вре ји, те су, по 
при ме ру Го спод њем, на ста ви ли да на по ре до 
са сво јим са бра њи ма уче ству ју и у бо го слу-
же њу ју деј ског хра ма и си на го га. По сле ра за-
ра ња хра ма и њи хо вог из гна ња из си на го га 
ко је је прет хо ди ло то ме, огра ни чи ли су се 
на сво ја са бра ња, али су са чу ва ли свест да 
су они но ви Изра иљ, на след ник обе ћа ња и 
истин ског бо го слу же ња. Ста ри за вет је био 
њи хо ва све ште на књи га из ко је се чи та ло 
на бо го слу же њи ма и на ко јој се за сни ва ла 

про по вед, Псал тир је остао њи хо ва хим-
но ло шка књи га, пра зни ци су у осно ви за-
др жа ни, по ре дак са бра ња си на го ге био је 
узор за њи хо ва са бра ња, док су мно ги бо-
го слу жбе ни оби ча ји оста ли у цр кве ној прак-
си. Ме ђу тим, све то је упо тре бља ва но се лек-
тив но и све му то ме дат је но ви сми сао 
и чи сто хри шћан ски са др жај. То је био 
обра зац (τύπος) и сен ка, али је пред ста вља-
ло те мељ и пе да го ги ју за до ла зак и при ма-
ње у Хри сту исти не и “у ду ху и исти ни” 
хр ши ћан ског бо го слу же ња (Јн. 4, 23-24). 
Без об зи ра на то што су у хри шћан ство 
ушли мно ги не зна бо жач ки на ро ди и на ро-
ди са друк чи јим вер ским тра ди ци ја ма.,до 
да нас су оста ли мно ги еле мен ти ју деј-
ског бо го слу жбе ног пре да ња, као што је 
су бо та ко ја је пре ме ште на и пре о бра же на 
у не де љу, Пас ха, Пе де сет ни ца, оде жде, ка-
ђе ње, вре ме мо ли тве, мно ги ли тур гиј ски 
тер ми ни, у из ве сним ли тур гиј ским ти по-
ви ма бес ква сни хле бо ви, итд. По је ди ни 
ути ца ји су при мар ни, док су дру ги се кун-
дар ни, од но сно на ста ли су под ути ца јем 
Ста рог за ве та а роsteriori, као што је, на 
при мер, пи та ње чи стих и не чи стих. Али 
хри шћан ско бо го слу же ње ни у ком слу ча-
ју не пред ста вља не ка кво пре пра вље но и 
по бољ ша но из да ње ју деј ског бо го слу же-
ња. Оно је ње гов на ста вак на исти на чин 
као што се хри шћан ство мо же сма тра ти 
на став ком ју да и зма.

Не ка да је по сто ја ла и су прот на тврд-
ња - да је, на и ме, хри шћан ско бо го слу же-
ње опле ме ње ни об лик мно го бо жач ког 
бо го слу же ња, од но сно идо ло по кло нич ке 
бо го слу жбе не прак се. Ово ми шље ње се 
да нас сма тра пот пу но по гре шним. Од са-
мог по чет ка по сто ја ла је оштра кон фрон-
та ци ја из ме ђу хри шћан ског бо го слу же ња 
и мно го бо жач ког идо ло слу же ња, ко је је 
ка рак те ри са но као „λατρεία δαιμονίων” 
(„слу же ње де мо ни ма”), „πολύθεος πλάνη” 
(„мно го бо жач ка за блу да”), ко ју је тре ба ло 
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ис ко ре ни ти из све та. Од оних ко ји су се 
кр шта ва ли зах те ва но је од ри цање од Са-
та не ,, и свих де ла ње го вих, и свих ве сни ка 
ње го вих, и сва ког слу же ња ње му” од но сно 
пот пу но од ба ци ва ње сва ког слу же ња 
идо ли ма. То што су по сле де фи ни тив не 
по бе де хри шћан ства над мно го бо штвом 
оста ли, зва нич но или не зва нич но, не ки 
еле мен ти мно го бо жач ког бо го слу же ња 
у по је ди ним обла сти ма и у на род ној по-
бо жно сти, не ма ни ка кав по се бан зна чај. 
Оно што је за др жа но из мно го бо штва би-
ло је или без о па сно, или је пред ста вља ло 
оп шти на чин ма ни фе сто ва ња слу же ња Бо-
гу, или је опет би ло плод ге ни јал не стра-
те шке так ти ке. Та ко је је на ме сто ро ђе ња 
не по бе ди вог сун ца (25. де цем бар) до шао 
Бо жић, од но сно Хри сто во ро ђе ње (ро ђе-
ње „Сун ца прав де”), пра знич не ор ги је 
за ме ни ли су по сто ви, слу же ње идо ли ма 
за ме ни ло је по кло ње ње све тим ико на ма, 
све те из во ре (ко је су има ли мно го бо шци) 
су за ме ни ле во ди це, Асклепи је ва све ти ли-
шта (τà άσκληπίεια) за ме ни ли су хра мо ви 
по све ће ни све тим ис це ли те љи ма (бе сре-
бре ни ци ма), итд.

в) АПО СТОЛ СКИ И ПО СТА ПО-
СТОЛ СКИ ПЕ РИ ОД (I век)

Пр ва све до чан ства о хри шћан ском 
бо го слу же њу да ју нам но во за вет ни тек-
сто ви, и то углав ном Де ла апо стол ска, а 
спо ра дич но и по сла ни це Све тог апо сто ла 
Па вла. Бо го слу же ње је би ло ве о ма јед но-
став но. Са сто ја ло се од са бра ња ко ја су се 
одр жа ва ла уве че, по узо ру на Тај ну ве че-
ру, и за јед нич ких тр пе за (ага пе), по сле 
ко јих се вр ши ла све та Ев ха ри сти ја. На 
тим са бра њи ма се чи та ло Све то пи смо, а 
за тим је сле ди ла про по вед, као и у си на го-
га ма. По ја ни су псал ми из Ста рог за ве та, 
а мо жда и пр ви хри шћан ски по ет ски са-
ста ви, ко ји се на во де и у апо стол ским тек-
сто ви ма (Ефес. 5, 14; 1. Тим. 3, 16; Фи лип. 
2, 5-11, и др.)- Чи та њи ма из Ста рог за ве та 
по чи њу се до да ва ти и чи та ња апо стол ских 
по сла ни ца, а ка сни је и је ван ђе ља.

Кр ште ње се вр ши ло по гру жа ва њем у 
во ду, а ми ро по ма за ње је да ва но кроз по-
ла га ње ру ку апо сто ла. По сла ни ца све тог 
апо сто ла Ја ко ва све до чи да је по сто ја ла 
по себ на бри га и о бо ле сни ма ко ји су по-
ма зи ва ни уљем, што је пра ће но ..мо ли-
твом ве ре” (Јак. 5, 14-16).

Из Јо ва но вог От кри ве ња за кљу чу је-
мо да је кра јем I ве ка бо го слу же ње би ло 

при лич но раз ви је но, ако при хва ти мо да 
про роч ке ви зи је, ма кар де ли мич но, пре-
но се и бо го слу жбе ну ре ал ност Цр кве. 
Ма ло а зиј ске цр кве не за јед ни це су сво ју 
тра ди ци ју пра зно ва ња Пас хе ве зи ва ле 
за све тог Јо ва на Бо го сло ва, што зна чи да 
овај го ди шњи пра зник има апо стол ско 
по ре кло. Ме ђу тим, ако се и не мо же са 
си гур но шћу ре ћи за Пас ху, по сто ји ја-
сно све до чан ство о са бра њу „κατà μίαν 
Σαββάτοη” (,,у пр ви дан не де ље”) (Дап. 20. 
7; 1. Кор. 16, 2), ко ји се већ у От кри ве њу 
на зи ва „Κηριακή ὴμέρα” („дан Го спод њи”) 
(От кр. 1, 10). То је био нај ве ћи ко рак у 
прав цу осло ба ђа ња од ју да и зма ко ји је 
имао су бо ту као знак др жа ња За ко на и 
га ран ци ју за Бо жи ја обе ћа ња. Су бо та је 
по ста ла не де ља, об ре за ње - кр ште ње, 
ле вит ско све штен ство - све штен ство по 
чи ну Мел хи се де ко ву.

По чет ком II ве ка на пи сан је је дан ве-
о ма ва жан спис ко ји озна ча ва пре ла зни 
пе ри од. Реч је о спи су „Διδαχὴ τω̂ ν δώδεκα 
άποστόλων”  (,,Уче ње Два на е сто ри це Апо-
сто ла”). Ви ше ни је би ло Апо сто ла, али је 
оста ло њи хо во пре да ње, ко је се у Цр кви 
чу ва ло пу тем усме не про по ве ди. Овај 
спис је био је дан по ку шај ње ног за пи-
си ва ња. Спис се не до ти че са мо уче ња 
Цр кве, што би би ло за оче ки ва ти, не го 
и бо го слу же ња: кр ште ње, ага пе и ев ха ри-
сти ја, по сто ви, вре ме на мо ли тве и на чи-
ни мо ли тве би ли су део пр во бит не апо-
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стол ске про по ве ди. То се са мо по се би 
раз у ме, али је и све до чан ство апо сто ла 
Па вла ја сно: „јер ја при мих од Го спо да што 
вам и пре да дох... “ (1. Кор. 11, 23).

г) ПЕ РИ ОД ГО ЊЕ ЊА
    (II век - 313. год.)

Ство ре на је јед на ро ман тич на те о ри-
ја о „ка та комб ној Цр кви” и јед ном бо го-
слу же њу при ме ре ном та квим усло ви ма. 
Исто риј ска је чи ње ни ца да  је Цр ква, с 
време на на вре ме, тр пе ла стра шна го-
ње ња, пр во од стра не Ју де ја, а за тим и 
од стра не зва нич не рим ске др жа ве. Али 
исто вре ме но зна мо и то да су хри шћа ни 
има ли и хра мо ве, и да њи хо во бо го слу же-
ње ни је би ло тек у за чет ку.

Из овог пе ри о да има мо опис хри-
шћан ског са бра ња и од стра не мно го бо-
шца Пли ни ја мла ђег (98-117), као и опис 
ко ји нам да је све ти Ју стин му че ник и фи-
ло соф у сво јој Пр вој апо ло ги ји ко ју је 
упу тио Ан то ни ју Пи ју (око 150. го ди не), 
и „Апо стол ско пре да ње” све тог Ипо ли та 
Рим ског (217-235). Чи ње ни ца је да су по-
сто ја ле ор га ни зо ва не Цр кве са епи ско пи-
ма, пре зви те ри ма и ђа ко ни ма, са при лич-
но раз ви је ним бо го слу же њем и сна жним 

ли тур гиј ским ин те ре со ва њем. Цр ква је 
по про ми слу при кри ва ла све ште но рад ње 
(di sci pli na ar ca ni), као што по Бо жи јем про-
ми слу ни је за пи си ва ла ни ли тур гиј ске тек-
сто ве.

Бо го слу же ња су вр ше на са усме ним из-
го ва ра њем тек сто ва, мо ли тве су им про ви-
зо ва не пре ма „мо ћи” пред сто ја те ља, али 
на осно ву ве о ма раз ви је не усме не тра ди-
ци је.

Да су по сто ја ли апо стол ски тек сто ви 
ли тур ги ја и оста лих све ште но рад њи, бо-
го слу же ње би се у њи ма ока ме ни ло, те не 
би би ло ка дро при ми ти ни шта но во и не 
би се мо гло адап ти ра ти пре ма по тре ба ма 
и усло ви ма сва ког на ро да ко ме је про по ве-
да но Је ван ђе ље.

Го спод ња и апо стол ска тра ди ци ја пред-
ста вља ла је се ме и ква сац из ко га су про-
и за шле див не и ра зно вр сне ли тур гиј ске 
фор ме ши ром хри шћан ске ва се ље не, ко је 
се ја вља ју по сле пре стан ка го ње ња.

Јоанис Фундулис
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Хришћански појмовник

У Цр кви по сто је мно ги ви до ви све -
до че ња исти не Бо жи је. Јед на од њих 

је и умет ност. Нај ду бље исти не о Бо гу, чо-
ве ку и све ту, Цр ква ис ка зу је и кроз сво је 
ду хов но нај о се тљи ви је ства ра о це, бо го на-
дах ну те умет ни ке. Они су ис ку ство жи во-
та у ве ри пре то чи ли у жи ву реч, па су та-
ко на ста ле хим не и бо го слу жбе не пе сме 
или у но те, из ко јих су на ста ле ме ло ди је 
или у бо је од ко јих су са чи ње не фре ске и 
ико не или пак у гра ђе ви не, па су на ста ли  
ве ле леп ни цр кве ни хра мо ви. 

 Храм и бо го слу же ња у ње му је су 
рет ка и ско ро је ди на ме ста у ко ји ма сва 
људ ска чу ла ак тив но уче ству ју и где за 
сва ко људ ско чу ло има истин ског ужит-
ка. Нај пре је ту чу ло слу ха. Ме ло дич ност 
цр кве них на пе ва пре пу на ар ха и ке, сет-
но сти, све то сти и за но са чи ни да на ше 
чу ло слу ха до жи ви то тал но за до ве ље ње. 
Још ако се до го ди и то, да хор, пев ни ца и 
слу жа шчи  све ште ник у ол та ру ус по ста ве 
ону пре ко по треб ну склад ност и сим фо-
нич ност, он да је ужи так ком пле тан. На 
ред до ла зи чу ло ми ри са. Опој ни ми рис 
та мја на спо јен са ми ри сом во шта них све-
ћа, ства ра онај ми ри сни амал гам, та ко 
уго дан, је дин ствен и та ко не за бо ра ван. 
За тим на ред до ла зи чу ло ви да. Нај пре 
су ту ико но стас и ли ко ви све тих на ње му 
и за но сни ва тро мет бо ја у ви ду фре ско-
пи са. На кра ју ево нас и код чу ла уку са. 
Хлеб наш на су шни у об ли ку на фо ре и 
при че шћа при мље на из жр тве не ча ше у 
ви ду хле ба и ви на, чи ни да нам и у сим бо-
лич ном об ли ку и то чу ло ма кар и у ми ни-
му му бу де за до во ље но. 

 Ов де ће мо се нај пре за др жа ти на 
чу лу ви да, на ико на ма све ти те ља Бо жи-
јих. Шта је то пра во слав на ико на? Реч 
ико на је из вор на грч ка реч и зна чи  -  сли-
ка, пор трет. Узе то ши ре то мо же би ти 
сли ка не ре ли ги о зне са др жи не; ме ђу тим, 
узе то уже то је сли ка ис кљу чи во ре ли ги о-
зног зна че ња. Код ико не раз ли ку је мо два 
бит на чи ни о ца: АР ХЕ ТИП (пр во лик) и 
ТИП (ЛИК). Ар хе тип је она лич ност ко ју 

сли ка при ка зу је, а тип је ње гов при каз на 
сли ци, са ма сли ка. Да кле, ико на је сред-
ство за ко му ни ка ци ју из ме ђу оно га ко јој 
при сту па и оно га ко је на њој на сли кан, 
из о бра жен. По ре чи ма Све тог Јо ва на Да-
ма ски на ико на је: “по до би је (сли ка) и при-
ка за ње и из о бра же ње не ко га, ко је со бом 
по ка зу је оно што је на сли ка но. Сва ка ко, 
ико на ни је у пот пу но сти слич на пр во ли-
ку, то јест оно ме што је на сли ка но, јер 
дру го је ико на а дру го оно што је на сли ка-
но, та ко да се ви ди ме ђу њи ма раз ли ка, 
по што то дво је ни је јед но и исто. На при-
мер: чо ве ко ва сли ка (ико на), из ра жа ва 
цр те те ла, не по се ду је ду шев не си ле, јер 
ни ти жи ви, ни ти ми сли, ни ти го во ри, ни-
ти осе ћа, ни ти по кре ће удо ве. Па и син 
ко ји је при род на сли ка (ико на) оца има 
не што дру га чи је у од но су на ње га: он је 
син а не отац.” (Св. Јо ван Да ма скин, Апо-
ло гет ска сло ва про тив опа да ча све тих 
ико на, Од лу ке Ва се љен ских са бо ра Р. По-
по вић, Бгд.1997, 150) 

У исто ри ји хри шћан ске цр кве би ло 
је мно го те шких и тра гич них мо ме на та. 
Је дан од њих је и пе ри од цр кве од 7. до 
9. ве ка. То је вре ме ан ти хри шћан ског од-
ба ци ва ња и уни шта ва ња све тих ико на и 
не чо веч ног про га ња ња ико но по што ва ла-
ца у Цр кви . 

Ико не су у Пра во слав ној цр кви по-
што ва не од са мих по че та ка, а то нам 
по твр ђу ју и ра зна ар хе о ло шка све до чан-
ства, а на ро чи то са чу ва не фре ске у ка та-
ком ба ма ста рог Ри ма, Па ле сти не, Ма ле 
Ази је. По ја ва ико но бо рач ке је ре си у та да-
шњој Ви зан ти ји има ла је не ке сво је узро-
ке.

1. “На и ме, по чет ком 8. ве ка у Ви зан-
ти ји је до шла на власт ди на сти ја Иса ври-
ја на ца, вла да ра, ко ји су до ла зи ли из по-
кра ји на где су хри шћа ни би ли у те шњем 
до ди ру са Је вре ји ма, а на ро чи то са Исла-
мом, а рас по ло же ње и јед них и дру гих је 
би ло ан ти и ко нич ко. И Је вре ји и му сли ма-
ни су сма тра ли ико не за “ идо ле“ и оп ту-

икона
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жи ва ли хри шћа не да су идо ло по кло ни-
ци. У су сед ном, на Ис то ку, Ома јад ском 
цар ству ка лиф Је зид II је 723.г. на ре дио 
уни шта ва ње  хри шћан ских ико на. Као ар-
гу мент про тив по што ва ња ико на на во ђе-
на је 2. Бож ја за по вест из Ста рог за ве та: 
“ Не пра ви се би идо ла ни ти ка ква ли ка 
не мој им се кла ња ти ни ти им слу жи ти” ( 
2. Мој. 20,4-5).

2.  Сле де ћи узрок по ја ве ико но бо ра-
ца био је сва ка ко мо но фи зит ски ути цај.         
Мо но фи зит ство је би ло хри сто ло шка 
је рес, ко ја је ми ни ми зи ра ла људ ски еле-
мент у тај ни Ова пло ће ног Хри ста. Ико-
но бор ци су са да са тих истих по зи ци ја, 
ис ти ца ли не мо гућ ност сли ка ња Хри ста 
као чо ве ка, а Ње го во Бо жан ство је већ 
иона ко  не из о бра зи во.  

3. За по ја ву ико но бо рач ке је ре си по-
сто јао је ма ни хеј ско – па вли ки јан ски 
ути цај, ко ји је та ко ђе до ла зио из ду би не 
Ма ле Ази је (Јер ме ни ја), а и он је био из ра-
зи то ан ти и ко нич ни и ан ти кул ту ран.  Уз 
ова два, из ве сни исто ри ча ри и те о ло зи 
у но ви је вре ме ука зу ју и на не га ти ван је-
лин ски ути цај: то је био онај фи ло соф ски 
пре зир пре ма ма те ри ји и све му те ле сном 
код не хри сти ја ни зо ва ног је ли ни зма, ма-
кар он био и та ко спи ри ту а лан ка кав је 
био нео пла то ни зам“ (Еп. Ата на си је, 1200 
го ди на  Сед мог Ва се љен ског са бо ра, збор-
ник Пра во сла вље и умет ност). 

Са да ће мо ви де ти у че му је раз ли ка 
из ме ђу све тов не сли ке и ико не. На и ме, 
ако узме мо би ло ко ју све тов ну сли ку мо-
же мо кон ста то ва ти сле де ће: 1. Об ли ко ва-
ње би ћа на њој се по сти же кон тра стом, 
ди ја лек ти ком све тло сти и та ме, све тло-
сти и сен ке. 2. Уз све тлост се ко ри сте и 
дру ги еле мен ти као нпр. пер спек ти ва:
не ки пред ме ти су бли жи оно ме ко ји по-
сма тра сли ку, дру ги су да ље, не ки су ма-
њи, не ки ве ћи. 3. Ри там сли ке: за ви сност 
јед ног би ћа од дру гог, итд. 

Све ово ука зу је на чи ње ни цу да свет 
на сли ци не об ли ку је Бо жи је си ле и енер-
ги је ко је су раз ли чи те од си ла и енер ги ја 
при род них, већ ис кљу чи во при род не си-
ле. Све тов на сли ка је про дукт од но са све-
тло сти и та ме, сен ке, све тлост на ико ни 
је ство ре на, ово зе маљ ска, а са мим тим и 
не сло бод на. Јер све што се на ђе иза пред-
ме та на све тов ној сли ци је нео све тље но, 
не ви ди се на сли ци.

А ка ко ико на про ја вљу је те Бо жан ске 
си ле у све ту? Пр во, све тлост ко јом се сли-
ка јед на ико на не сто ји ни у ка квом ди ја-
лек тич ком од но су са та мом. На и ме, ико-
на не ма сен ки, а то по ка зу је да све тлост 
на њој не са посто ји са та мом. С дру ге 
стра не, она се не кре ће ис кљу чи во пра-
во ли ниј ски, већ сло бод но. У про тив ном 
она би ну жно има ла сен ке или нео све тље-
не де ло ве. На ико ни се ви де и они пред-
ме ти ко ји су у при ро ди не ви дљи ви, нпр. 
ри бе у во ди, уну тра шњи део ку ће ко ја се 
по сма тра из ва на.

На ико ни, про стор и вре ме ни су си ле 
ко је уда љу ју и раз два ја ју би ћа на ико ни, 
као што то чи не у при ро ди, већ их спа ја-
ју. За то се на ико ни све по ка зу је у ис тој 
рав ни, без да то ути че на то да се из гу би 
осе ћај по сто ја ња про сто ра на њој. Што 
се ти че вре ме на, на ико ни, се не са мо 
при ка зу ју за јед но до га ђа ји и лич но сти 
ко ји су се зби ли у истом вре мен ском 
пе ри о ду, већ ико на по ка зу је и спа ја и 
до га ђа је из раз ли чи тих вре ме на. И још 
не што: она по ка зу је и оно што се ни је до-
го ди ло, бу ду ће до га ђа је. На при мер, на 
ико ни Вас кр се ња Хри сто вог при ка за но 
је и вас кр се ње Ада ма и Еве. То је дру гим 
ре чи ма спа ја ње про шло сти, са да шњо сти 
и бу дућ но сти.

Дру гим ре чи ма, ико на пред ста вља 
свет про жет Бо жан ским енер ги ја ма и си-
ла ма. Сви мо ти ви при ка за ни на ико ни су 
у те сној ве зи са Хри стом, али са Ли тур-
гиј ским Хри стом, а то је Хри стос ко ји се 
по ка зу је не са мо као чо век, већ и као спа-
си тељ, су ди ја и све др жи тељ све та, као 
Бог. То се ви ди и у тра гич ним сце на ма, 
Рас пе ће Хри сто во се по ка зу је та ко што 
ни јед ног тре нут ка не ода је сум њу да је 
тај рас пе ти Хри стос Бог. Та ко да кле, ико-
на пред ста вља свет ко ји је у за јед ни ци 
са Бо гом, али бу ду ћи да та за јед ни ца још 
ни је у пот пу но сти оства ре на сад и ов де, 
она је још увек са мо ико на те исти не. Дру-
гим ре чи ма, ико на пред ста вља ес ха то ло-
шку ди мен зи ју све та, ка да ће он би ти у 
истин ском за јед ни штву са Бо гом, не пре-
не бре га ва ју ћи ње го ве при род не об ли ке. 
Ико ном се пред ста вља свет и чо век у Цр-
кви она квим ка квим ће се они ја ви ти у 
по след њем до га ђа ју оства ре ња Цар ства 
Бо жи јег на зе мљи, не за не ма ру ју ћи при 
том њи хо ву исто риј ску ре ал ност.                                                

Срећ ко Зе че вић, је реј
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УВОД

Сим вол ве ре је ре ла тив но кра так 
са же так ве ре у ко ју ве ру је Цр ква и он у 
жи во ту хри шћан ске Цр кве, од древ них 
вре ме на па све до да нас, за у зи ма јед но са-
свим осо бе но ме сто. Реч “сим вол” би се 
у ње ном пр во бит ном зна че њу мо гла пре-
ве сти као “оно што др жи за јед но, што сје-
ди њу је, што садр жи”. Та ко Сим вол ве ре 
садр жи, тј. за јед но др жи све оне исти не 
ко је су , ка ко ве ру је Цр ква нео п ход не чо-
ве ку за пу но ту ње го во га жи во та, за спа се-
ње од гре ха и ду хов не смр ти.

Исто риј ски гле да но Сим вол ве ре је 
настао из при пре ме но во о бра ће них, то 
јест но во ве ру ју ћих ко ји су се при пре ма-
ли да уђу у Цр кву кроз све ту тај ну Кр ште-
ња. У пр вим ве ко ви ма Цр кве но во ве ру-
ју ћи су се кр шта ва ли, углав ном, већ као 
од ра сли. Као и да нас, љу ди су и та да при-
ла зи ли ве ри, при хва та ли Хри ста, же ле ли 
да сту пе у Цр кву, да по ста ну чла но ви цр-
кве не за јед ни це - сва ки сво јим осо бе ним 
пу тем. Јер сва ко обра ће ње, сва ки су срет 
чо ве ка са Бо гом је сте тај на бла го да ти 
Бо жи је у ко ју ум чо ве чи ји не мо же про-
ник ну ти. Јед ни су при сту па ли Бо гу кроз 
стра да ње и жа лост, дру ги кроз ра дост и 
сре ћу. Та ко је би ло и та ко ће би ти за сваг-
да.

Тај на је ка ко се ра ђа ве ра у ду ши чо ве-
ко вој. Са ма, пак ве ра у Хри ста при во ди 
чо ве ка к Цр кви, ка за јед ни ци оних ко ји ве-
ру ју у Хри ста. Са ма ве ра иште и по тре бу-
је је дин ство ве ру ју ћих ко ји, љу бе ћи јед ни 
дру ге, упра во тим сво јим је дин ством све-
до че пред све том да су уче ни ци и след бе-
ни ци Хри сто ви. „По то ме ће вас по зна ти 
да сте Мо ји уче ни ци - ре као је Хри стос 
- ако бу де те има ли љу бав ме ђу со бом” 
(Јн. 13:35). Љу бав и је дин ство в ере ј есте 
оно што, по св. ап. П авлу, ч ини гла вну 
р адост Хр ишћ ана: “Јер жа рко ж елим да 
вас в идим - п ише он хр ишћа нској Ц ркви 

у Р иму - да се ту са в ама ут ешим з аје дни-
чком в ером, и в ашом и м ојом”(Рмљ. 1:11-
12).

Хр ишћа нски ж ивот н ов ов ер уј ућ ега 
је п оч ињао т ако што би био д ов еден к 
Еп иск опу п ом есне Ц ркве, к оји би св ојом 
р уком н ач инио знак к рста на ч елу н ов ога 
Хр ишћ ан ина, ст ављ ај ући т име на њ ега 
знак Хр истов. Ч овек је пр ишао Б огу, п ов-
ер овао у Хр иста. Али, с ада је био д ужан 
да н а учи и с ад ржај св оје в ере. Он је п ост-
ајао уч еник или - к ако се к аже у ц ркв-
еним књ иг ама огл аш ени (к ат их умен) 
к оји је п оч ињао да се пр ипр ема за К ршт-
ење. Јер, Хр ишћа нство н ије ем оц ија, н ије 
п уко ос ећ ање: не, оно је - с усрет са Ист-
ином, оно је - м ук отр пни по двиг пр ихв-
ат ања Ист ине ч ит авим св ојим б ићем. И 
као што ч овек к оји исти нски в оли м уз-
ику м ора да пр ође кроз м ук отр пно в ежб-
ање да би м огао да и зв оди м уз ику, т ако и 
онај к оји п ов ер ује у Хр иста, к оји з ав оли 
Хр иста м ора м ук отр пно да се учи с ад рж-
ају св оје в ере и св ему он оме на шта га 
она об ав ез ује.

У н ав ече рје Па схе, б уд ући да су се 
у р аној Ц ркви к ршт ења в рш ила т оком 
па сха лне н оћи, св аки огл аш ени к оји се 
пр ипр емио за К ршт ење св еч ано би пр оч-
итао Си мвол в ере, и сп ов едио ја вно да га 
„схв ата” и пр ихв ата, као и да пр ист упа у 
ј еди нство в ере и љ уб ави. Св ака в ећа п ом-
есна Ц рква - Ри мска, Але кса ндри јска, 
А нт и охи јска - им ала је свој со пств ени 
к рште њски си мвол в ере. Ти ра зл ич ити 
п ом есни си мв оли в ере су и зр аж ав али је-
дну и н ера зд ељ иву в еру, али су се се м еђ-
усо бно ра зл ик ов али по ст илу и ј ез ику. 
М еђ утим, п оче тком IV в ека у Ц ркви су 
и зб или в ел ики сп ор ови к оји су се т иц али 
осно вног хр ишћа нског уч ења о Хр исту 
као Б огу.

Године 325. г од ине у гр аду Н ик еји од-
ржан је I В ас еље нски С абор и на њ ему 
је фо рм ул исан о пшти и за све Хр ишћ-

тумачаење символа 
вере
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ане - ј еди нств ени Си мвол в ере. Н ек ол-
ико д ес ет ина г од ина п осле тог С аб ора, 
на II В ас еље нском С аб ору, од рж аном у 
Ко нста нт ин оп ољу, Си мвол в ере је био 
д оп уњен, д оби вши том пр ил иком н азив 
Н икео-ц ар игра дски Си мвол в ере и тај 
Н икео-ц ар игра дски Си мвол в ере је од 
т ада п очео да в ажи као о пшти Си мвол 
в ере за ч ит аву В ас еље нску Ц ркву. К она-
чно, на III В асељснском С аб ору, од рж-
аном 431. г од ине у Еф есу, о дл уч ено је да 
Н икео-ц ар игра дски Си мвол в ере м ора 

ост ати з ан авек н епр ом ењен, или - др-
угим р еч има - да му се в ише н ишта не 
сме д од ав ати.

Од т ада се в асељснски Си мвол в ере 
п ева и ч ита у Ц ркви на св акој л иту рг ији. 
Си мвол в ере је св ео пшти, за све хр ишћ-
ане об ав ез уј ући и зраз ц ркв ене в ере. И 
з ато св ако ко ж ели да с азна у шта в ер ује 
Ц рква, шта је хр ишћа нска в ера и шта је 
Ист ина к оју Хр ишћа нство д он оси св ету, 
м оже да н ађе и н ал ази о дг овор на та п ит-
ања у Си мв олу в ере.

Н ИКЕОЦ АР ИГРА ДСКИ СИ МВОЛ В ЕРЕ

В ер ујем у је дн ога Б ога Оца, Св ед рж ит еља, Тво рца н еба и з емље и св ега 
в ид ивог и н ев ид ивог.

И у је дн ога Г осп ода Ис уса Хр иста, С ина Б ож ијег, Ј ед ин оро дног, од Оца р о-
ђ еног пре свих в ек ова, Св етлост од Св етл ости, Б ога ист ин итог од Б ога ист и-
н итог, р ођ еног не ств ор еног, је дн осуш тног Оцу, кроз К ога је све п ост ало;

К оји је р ади нас љ уди и р ади н ашег сп ас ења с ишао с н еб еса и ов апл отио се 
од Д уха Св ет ога и М ар ије Дј еве и и п остао ч овек;

И К оји је ра спет за нас у вр еме По нт ија П ил ата, и стр адао и п огр ебен;
И К оји је ва ск рсао у тр ећи дан по П исму;
И К оје се ва знео на н еб еса и с еди с д есне стр ане Оца;
И К оји ће опет д оћи са сл авом да с уди ж ив има и м ртв има, и Ца рству Њ е-

г ов оме н еће б ити кр аја.
И у Д уха Св ет ога, Г осп ода, Ж ив отво рн ога, К оји од
Оца и сх оди, К оји се з аје дно са Оцем и С ином об ож ава и сл ави, К оји је г о-

в орио кроз пр ор оке.
У је дну, св ету, с або рну и ап осто лску Ц ркву.
И сп ов едам је дно к ршт ење за о тп ушт ење гр ех ова.
Ч екам ва ск рс ење м ртвих.
И ж ивот б уд ућ ега в ека. Амин.

В ЕР УЈЕМ

„В ер ујем...”. З ад рж имо се на овој р ечи 
к ојом п оч иње Си мвол в ере. Реч гл аси - 
в ер ујем, она с обом д аје осно вни тон ч ит-
авом Си мв олу в ере, о ткр ив ај ући њ ег ову 
д ухо вну св е из узе тност и ј еди нств еност. 
И м ада нам се та реч ч ини п озн атом и схв-
ат љивом, не о пхо дно је да се над њом з ам-
исл имо и да је п он ово о ткр иј емо, та чн ије 
- не о пхо дно је да је св ако од нас н епр ест-
ано и зн ова о ткр ива ли чно за с ебе.

Шта г ов орим или, та чн ије, о ч ему 
г ов орим к ада и зг ов арам реч - в ер ујем? 
Ч ини ми се да је д ово љно с амо да п ост-
авим то п ит ање да бих о дмах ос етио да 
се реч „в ер ујем” с ушти нски ра зл ик ује од 
свих др угих р ечи к ој има и зр аж авам с ад-
ржај свог ун ута рњег “ја”.

К ада к ажем “м ислим”, и м ени и др уг-
има је ј асно о ч ему је реч: о усм ер ен ости 
м оје св ести пр ема овом или оном обје-
кту. Р ећи - “м ислим да Б ога има” зн ачи 
и ск аз ати н еки з акљ учак и зв еден из ових 
или оних пре тп оста вки. К ада к ажем -
”знам, уб еђен сам, схв атам” и д аље ост-
ајем у обл аст има к оје су по тп уно о бј ашњ-
иве, р ац и она лне, у ст ањ има м оје св ести 
к оја у с еби н ем ају н ичег з аг оне тног. Реч 
“в ер ујем” н ије пр им ен ива ни на је дно од 
тих ст ања св ести, јер за њих уо пште н ије 
не о пхо дно да п ост оји в ера. Н апр осто би 
б ило гл упо р ећи “в ер ујем да п ада к иша”, 
јер се ту р ади о обје кти вној ч ињ ен ици.

Ј асно је, ст ога, да се реч в ер ујем о дн-
оси и скљ уч иво на оно што је у м ени и ван 
м ене, а л иш ено је оч еви дн ости. Др угим 
р еч има, на оно што је л иш ено и чу лне, и 
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р ац и она лне, и - к она чно - с аме ч ињ ени-
чне оч еви дн ости. 

Ист овр ем ено - и ту д ол аз имо до 
оног на јв ажн ијег - реч в ер ујем по с амој 
св ојој с ушт ини о дг ов ара н еч ему што је, 
м акар то б ило с амо у м ени, ства рно и 
и сп уњ ено ун ута рњом с илом, ч ему н ије 
п отре бна н ик аква сп ољ ашња п отв рда. 
Г ов орим “в ер ујем” с амо за оно што оч-
има не в идим, уш има не ч ујем, р ук ама не 
д од ир ујем, пр ема ч ему н емам о днос н ик-
аквог “два плус два је дн ако су ч ет ири”, 
већ с амо за оно у шта в ер ујем и што том 
в ером знам.

“Б ога н ико н ије в идео н ик ада...” (Јн. 
1:18). За оне к оји в ер ују, в ера се ра зл ик-
ује од св ега, з ато што је њ ена с ушт ина у 
т оме да је она усм ер ена пр ема он оме што 
је н ем ог уће “пр осто” зн ати и “пр осто” д ок-
аз ати. У том см ислу в еру је м ог уће н азв-
ати и ч удом и та јном. Сам в ер уј ући је тај 
к оји в еру д ож ивљ ава пре св ега као ч удо. 
И з а иста, о тк уда у д уши, о тк уда у св ести 
та, ист овр ем ено, р ад осна и стр ашна и зв-
есност пр ис уства и с уср ета, о тк уда тај 
дух св е об у им ај уће љ уб ави? Као да то не 
ч иним ја, већ н ека с ила у м ени к оја и зг ов-
ара - “в ер ујем”, као о дг овор на тај с усрет. 
Не м огу да о бј асним р еч има ту с илу, 
з ато што су р ечи к адре да г ов оре с амо о 
оном што је зе мно, о ч ињ ен иц ама, о он-
оме што се м оже в ид ети и д оди рн ути. А 
и ск уство в ере је, с асвим оч игле дно, и ск-
уство св ише, о д озго. К ако о нда и зр аз ити 
и пр ен ети то и ск уство др уг има? Н исам 
ја тај к оји је пр ишао н еч ему, већ је Н еко 
пр ишао м ени и к оснуо се м ога с рца: “Ево 
ст ојим на вр ат има и к уцам!”. То к уц ање, 
тај д ол азак ос ет ила је д уша и р ад ује се и 
зна...

В ера је ч удо и, ст ога, та јна. В ера је д од-
ир ив ање та јне, с агл ед ање др угих д име нз-
ија св ега што је у св ету. У в ери ож ивљ ује 
онај та јни см исао ж ив ота. И спод пли тке, 
о бј асн иве и је дн озна чне п ов рш ине ств-
ари о дје дном п оч иње да зр ачи њ ихов 
ауте нти чни с ад ржај. С ама пр ир ода п оч-
иње да г ов ори и да св ед очи о он оме што 
је и знад ње, што је у њој, али се по тп уно 
ра зл ик ује од ње. Г ов ор ећи на јје дн оста вн-
ијим м ог ућим р еч има - в ера у св ету в иди, 
зна и ос ећа пр ис уство Б ога. В ера је, по 
р еч има св. ап. П авла, “п отв рда ств ари 
н ев ид ивих” (Ј евр. 11:1). И, з а иста, в ер уј-
ући све у ж ив оту и сам ж ивот п оч иње да 
д ож ивљ ава као ј ављ ање. “Н еб еса к аз ују 
сл аву Б ож ију, и д ела р уку Њ ег ових огл аш-

ава свод н еб ески” (Пс. 19:1). То н ије п о ез-
ија, то је глас и то је св ед оча нство в ере. 
Ч удо, та јна, р адост, љ убав! Све ово о дј ек-
ује у р ечи “в ер ујем!” - ист овр ем ено и као 
о дг овор и као и сп ов ед ање. Као о дг овор 
Он оме К оји ме је п рви з ав олео и као и сп-
ов ед ање м ога пр ихв ат ања те љ уб ави и 
ства рн ости т ога с уср ета. “В ер ујем!” - ово 
као и све ост ало у Си мв олу в ере - ј есте 
реч и св ед оча нство о т оме што је д уша 
с азналa у том с уср ету.

У ЈЕ ДН ОГА Б ОГА ОЦА...

“ У је дн ога Б ога Оца, Св ед рж ит еља, 
Тво рца н еба и з емље, и св ега в ид ивог и 
н ев ид ивог...”

В ер ујем у је дн ога Б ога. Ово и сп ов ед-
ање је дн ога Б ога ј есте н ач ело свих н ач-
ела и осн ова свих осн ова Хр ишћа нства. 
Хр ишћа нство је д ошло у свет у к оме је 
вл ад ало мн ог об оштво. Пр ехр ишћа нски 
ч овек је б огом н аз ивао и об ож авао пр ир-
оду, то јест ра зл ич ите с иле к оје су д ел ов-
але у њој. “Свет је пун б ог ова”, р екао је 
гр чки ф ил ософ Т алес и то је - у пр ев оду 
на д ан ашњи ј език - зн ач ило да у св ету 
д ел ује мн оштво с ила и “з ак она”.

Хр ишћа нство се св ојом пр оп ов еђу и 
св ојим и сп ов ед ањем је дн ога Б ога п об ун-
ило пр отив об ог отв ор ења св ета. Ј едан 
Бог: то зн ачи да су све с иле, сав ж ивот, 
сви “з ак они”, све што ж иви у св ету и, 
к она чно, сам свет - од Б ога, али да они 
н ису -Бог. П ага нство и мн ог об оштво је 
ос ећ ало б ожа нске и зв оре св ета, али н ије 
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зн ало Б ога. П ага нски “б ог ови” су б или 
п уки о драз с ам ога св ета. От уда у мн ог-
об оштву с упа рн иштво “б ог ова”, от уда 
ид ол оп окл они чки и м аги јски к ара ктер 
п ага нства.

З ато, св еч ано о бј ав ити и и сп ов ед ити 
је дн ога Б ога зн ачи п отв рд ити п рве нство 
д ухо вн ога Св ев ишњ ега Б ића к оје је ј ед-
ино сп осо бно да о ткр ије пр ави см исао 
св аког о бл ика ж ив ота.

И Си мвол в ере о дмах н аз ива т ога 
је дн ога Б ога - Оцем. “В ер ујем у је дн ога 
Б ога Оца...”. Јер ако реч Бог озн ач ава а пс-
олу тну у зв иш еност Б ожа нства, Њ ег ову 
а пс олу тну на дмоћ над св етом, и ск уство 
Б ога као Св ев ишњ ега, Н ед ост ижн ога, 
др уг ач иј ега, о нда им ен ов ање Б ога Оцем 
п отв рђ ује не с амо в езу Б ога са св етом, 
већ т акву в езу ч ија је с ушт ина у љ уб ави, 
пр исн ости и бр изи. Хр ишћа нство - са 
је дне стр ане - о дб ац ује мн ог об оштво и 
св еч ано о бј ављ ује је дн ога Б ога као а пс-
олу тно Б иће, док - са др уге - са је дн аком 
о длу чн ошћу о дб ац ује и оно схв ат ање 
Б ога к оје се з ове д е изам. Д е изам је схв-
ат ање Б ога као “узр ока” или - по ч ув еној 
Во лт ер овој ан ал ог ији - часо вн ич ара к оји 
је ств орио сл ож ени м ех ан изам св ета, ст-
авио га у п огон, али п осле т ога в ише не 
уч еств ује у њ ег овом р аду.

Упр аво то и т акво а пстрак тно и 
ч исто ф ил осо фско схв ат ање Б ога о дб ац-
уј емо к ада Б ога н аз ов емо Оцем. Отац 
д ар ује ж ивот, али и п осле т ога н аст авља 
да љ уби оно што је ств орио, н аст авља да 
се бр ине о њ ему и да уч еств ује у њ ему. 
Ј ева нђ еље к аже да “Бог ј есте љ убав”. Ст-
ога, ми с амим им ен ов ањем Б ога као 

Оца и зр аж ав амо н ашу љ убав к ојом о дг-
ов ар амо Б огу на Њ ег ову љ убав, ми и зр-
аж ав амо н аше п ов ер ење, н ашу љ уба вну 
и с ино вску п осл ушност Б огу. Н азва вши 
Б ога Оцем, Си мвол в ере и сп ов еда Б ога 
и као Св ед рж ит еља. “В ер ујем у је дн ога 
Б ога Оца, Св ед рж ит еља...”. Том ре чју и зр-
аж ав амо н ашу в еру да Бог К ога н аз ив-
амо Оцем д ржи Св ојим пр ом ислом све 
- ч итав ж ивот, или б оље р еч ено, да је све 
у св ету Њ ег ово, да је све од Њ ега, и да 
све ж иви Њ име.

Ни пр отив ч ега се Хр ишћа нство 
н ије б ор ило са т ол ико о длу чн ости као 
пр отив “д у ал изма”, пр отив в ере мн огих 
пр ехр ишћа нских р ел иг ија да п ост оје два 
н ач ела: н ач ело св етл ости и н ач ело т аме, 
н ач ело д обра и н ач ело зла. Д у ал изам је 
и зн икао из и ск уства св ета по к оме стр ад-
ање, зло и и з оп ач еност г осп од аре св етом. 
А б уд ући да стр ад ање и зло - по схв ат ању 
д у ал иста - д ол азе од м ат ер ије, о нда је 
н ужно б еж ати од м ат ер ије у ч исту д ухо-
вност. “М ат ер ија” је - од зла, и м ат ер ија 
ј есте зло... Н ешто к асн ије ћ емо в ише к аз-
ати о т оме к ако Хр ишћа нство схв ата зло, 
ра зл ив ено кроз свет к оји је Бог ств орио 
као д обри и св етли свет. За с ада ћ емо 
с амо н агл ас ити да хр ишћа нско схв ат ање 
Б ога као Св ед рж ит еља и скљ уч ује св аки д у-
ал изам. Свет је с аздан Б ож ијом љ уб ављу. 
Н ије гр ех опад с ушт ина св ета, већ је упр-
аво гр ех опад о тп ад ање св ета од љ уб ави 
Б ож ије као св оје с ушт ине. К она чно, Си-
мвол в ере и сп ов еда Б ога као Оца, као Св-
ед рж ит еља и као “Тво рца н еба и з емље, 
и св ега в ид ивог и н ев ид ивог”. Свет је 
ств орен и њ егов Тв орац је Бог. Свет н ије 
н астао сам од с ебе, н ије р езу лтат сл уча-
јног сп ај ања ћ ел ија, н ије а псурд. Он има 
свој см исао, он има св оје н ач ело и свој 
циљ, и све је у њ ему п ов ез ано са в ишњом 
б ожа нском м удр ошћу: и н ебо и з емља, и 
в ид љиво и н ев идљ иво.” Т ада п огл еда Бог 
све што је ств орио, и гле, д обро б еше в е-
ома” (1. Мој. 1:31). Овим и сп ов ед ањем се 
о дб ац ује св ако упр ошћ ено схв ат ање св-
ета, св ако св ођ ење св ета на ч исту “обје-
кти вност”. Ств орен од Б ога, свет о др аж-
ава б ожа нску м удрост, б ожа нску л еп оту, 
б ожа нску ист ину. Све је од Б ога, све је 
пр ож ето в ишњим, б ожа нским см ислом, 
и у т оме је - к ако ћемо в ид ети к асн ије - и 
р адост, али и тр аг ика св ета и ж ив ота у 
св ету.

Протојереј Алекссандар Шмеман
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Светачник

Раз ли чи ти су пу те ви ко јим Бог во ди оне ко ји же-
ле Ње му уго ди ти и за кон Ње гов ис пу ни ти. У 

вре ме ца ра Хо но ри ја у Ри му жи вља ше ви сок цар ски 
до сто јан стве ник Јев ти ми јан, вр ло угле дан и вр ло бо-
гат. И он и же на му Агла и да про во ђа ху жи вот бо го-
у го дан. Иако бе ше бо гат, Јев ти ми јан је се дао са мо 
је дан пут днев но за тр пе зу, и то по сми ре њу сун ца. 
Има ђа ху је дин ца си на, ово га Алек си ја, ко ји кад од-
ра сте би при ну ђен да се оже ни. Но он те исте но ћи 
оста ви не са мо же ну не го и дом оца сво га, се де у 
ла ђу и до ђе у град Еде су у Ме со по та ми ји где бе ше 
чу ве ни лик Го спо да Ису са, по слат од са мог Го спо-
да ца ру Ав га ру. По кло нив ши се то ме ли ку Алек си је 
се об у че у оде ло про сја ка и као про сјак жи вља ше 
17 го ди на у том гра ду, не пре ста но мо ле ћи се Бо гу и 
па пер ти цр кве Пре све те Бо го ро ди це. Ка да се ту про-
чу као бо го у год ник, он се убо ја од људ ске сла ве и 
оде ода тле, се де у ла ђу да иде у Ла о ди ки ју, но про ми-
слом Бож јим ла ђа би за не се на и до пло ви чак до Ри-
ма. Сма тра ју ћи то као прст Бож ји, Алек си је сми сли 
да иде у дом оца сво га и да као не по знат ту про ду жи 
жи вот свој и под виг. Отац га не по зна, но из ми ло ср-

ђа до зво ли му да у дво ри шту ње го вом у јед ној из би 
жи ви. Ту Алек си је про ве де још 17 го ди на жи ве ћи 
са мо о хле бу и во ди. Зло ста вљан од слу гу на раз не 
на чи не он отр пе све до кра ја. А ка да му се крај при-
бли жим, он на пи са јед ну хар ти ју, сте же у ру ке, ле же 
и из дах ну 17. мар та 411. го ди не. Тад би от кри ве ње у 
цр кви Све тих Апо сто ла у ви ду гла са ко ји ре че у при-
су ству ца ра и па три јар ха: по тра жи те чо ве ка Бож ја. 
Ма ло по сле от кри се, да је тај чо век Бож ји у ку ћи 
Јев ти ми ја но вој. Цар с па пом и це лом прат њом до ђе 
у ку ћу Јев ти ми ја но ву, и по сле ду жег рас пи ти ва ња 
до зна ду да је онај про сјак тај чо век Бож ји. Кад уђу 
и ње го ву избу, на ђу га мр тва, но у ли цу све тла као 
сун це. Из ове хар ти је ро ди те љи ње го ви са зна ду  да 
је то њи хов син Алек си је, а не ве ста, ко ја се 34 го ди-
не жи ве ла без ње га, да је то њен муж, и об у зе их све 
не из мер на ту га и му ка. Но по сле се уте ше ви де ћи 
ка ко је Го спод про сла вио Сво га угод ни ка. Јер до ди-
ром до ње го вог те ла ле ча ху се мно ги бо ле сни ци, и 
из те ла му по те че ми ро бла го у ха но. Те ло му са хра не 
у ков чег од мер ме ра и сма раг да. Гла ва му се на ла зи 
у Све тој лар ви у Пе ле по не зу.

Р ођен у Ј ер ус ал иму у вр еме Ко нста нт ина В ел-
иког, а умро у вр еме Т е од ос ија В ел иког (315-

386). Г од ине 346. п осв ећен за св ешт ен ика, а 350. 
н асл едио на пр ест олу ј ер ус али мском, бл аж еног 
Ма кс има п атр ија рха. Тр ипут зб ац иван с пр ест ола 
и ш иљан у пр ого нство, док на јзад у вр еме Т е од ос-
иј ево н ије п овр аћен, па пр ож ивив ми рно још 8 г од-
ина, пр ед аде д ушу Г осп оду. Две т ешке бо рбе он је 
имао: је дну с ар ије вц има, к оји се ос ил ише под Ко-
нста нц ијем, с ином Ко нста нт ин овим, а др угу под 
Ј ул иј аном О дсту пн иком, с овим о тпа дн иком и са, 
Ј евр еј има. У вр еме с иле ар ије вске на дан П ед есе тн-
ице п ој ави се зн ам ење к рста, св етл ије од су нца, к оје 
се пр остир ало и знад Ј ер ус ал има и Г оре Ј ел ео нске, и 
тр ај ало н ек ол ико ч ас ова п очев од д ев ет ога ч аса и зј-
утра. О тој п ој ави, к оја је б ила виђ ена од свих ж ит-
еља Ј ер ус ал има, п ис ано је и ц ару Ко нста нц ију, и она 
је сл уж ила мн ого на утв рђ ењу Пр ав осл авља пр отив 

ј ер ет ика. У вр еме О дсту пн ика пак д ес ило се др уго 
зн ам ење. Да би п он изио хр ишћа нство, Ј ул ијан н аг-
ов ори Ј евр еје да о бн ове храм С ол ом онов. К ирил се 
м олио Б огу да то не б уде. И би з емљ отрес стр ашан 
к оји п ор уши све што би и зн ова с аз ид ано. Т ада Ј евр-
еји п оч еше п он ово. Но опет би з емљ отрес, к оји ср-
уши не с амо н ов ос аз ид ано н его и зв али и ра ст ури 
и ст аро к ам ење к оје се још д рж ало под з емљом. И 
т ако се о б ист ини реч Г оспо дња: ни к амен на к ам ену 
н еће ост ати.

Од мн огих сп иса овог св етог оца с ач ув ана је њ ег-
ова к ат их ет ика, д ело п рв окл асно, к оје п отв рђ ује 
в еру и пра ксу Пр ав осл авља до д ана д ан ашњ ега. Не-
об ичан а рх ип астир и в ел ики по дв ижник био је овај 
св ет итељ.  Био је кр отак, см еран, сав и сп оштен и у 
л ицу, блед.  П осле  мн огот рудног  ж ивота и  витешке 
 борбе за  веру  пр авос лавну  мирно се  уп окојио и 
преселио у  вечне  дворе  Гос подње. 

СВЕТИ АЛЕКСИЈЕ ЧОВЕК
БОЖ  ИЈИ

СВЕТИ КИРИЛО АЛЕКСАНДРИЈСКИ
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Актуелности

На дан све тог Си ме о на Ми ро то чи вог, 
26. фе бру а ра, Деч ји цр кве ни хор „Све ти 
Си ме он Ми ро то чи ви” из Кра гу јев ца је 
про сла вио сво ју сла ву.

Пр ви Деч ји цр кве ни хор у на шој Епар-
хи ји, кра јем ове го ди не обе ле жа ва де се то-
го ди шњи цу по сто ја ња. Од 1996. го ди не, 
до да нас, ви ше од 150 чла но ва је пе ва ло 
у хо ру. Да нас хор бро ји око 35-оро де це, 
уз ра ста од 5 го ди на, па до кра ја Основ не 
шко ле. Ту су и две сред њо школ ке ко је су 
већ го ди на ма чла ни це хо ра.

Ове го ди не, као и про шле, чла но ви 
хо ра су Све тог Си ме о на про сла ви ли у 
Са бор ном хра му у Кра гу јев цу (ко ме и 
при па да ју), пе ва њем на Све тој Ли тур ги-
ји и ре за њем слав ског ко ла ча. Ко ла ча ри 
су би ле се стре Бр ко вић: Ми на, Ја на, и На-

прослављена хорска 
слава

да. Нај ста ри ја се стра, Ми на, ина че члан 
хо ра од са мог по чет ка, ко ја је про шле го-
ди не и узе ла ко лач, да нас је ис ку ше ни ца 
у обли жњем ма на сти ру. Ње не се стре и 
ро ди те љи су по сле Ли тур ги је упри ли чи-
ли при год но по слу же ње, где су де ца из 
хо ра уго сти ла сво је зва ни це.

Овом при ли ком, у име де це из хо ра 
и у сво је име, то пло за хва љу јем сви ма ко-
ји су нам то ком ових 10 го ди на пру жа ли 
по др шку, да ис тра је мо на свом пу ту - у 
про сла вља њу Бо га пе смом.

хоровођа
професор Марија Радојевић


