ЈОВАН

МИЛОШЋУ БОЖЈОМ СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ ЕПИСКОП ШУМАДИЈСКИ,
СВЕШТЕНСТВУ, МОНАШТВУ И ВЕРНОМ НАРОДУ ОВЕ БОГОМ ЧУВАНЕ ЕПАРХИЈЕ
ШУМАДИЈСКЕ; БАЛГОДАТ, МИЛОСТ И МИР ОД БОГА ОЦА, И ГОСПОДА НАШЕГ ИСУСА
ХРИСТА, И ДУХА СВЕТОГА, УЗ НАЈРАДОСНИ БОЖИЋНИ ПОЗДРАВ:

МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ!

,,Јер ви знате благодат Господа
нашег Исуса Христа,
да је Он, будући богат, постао
сиромашан вас ради,
да би се ви обогатили Његовим
сиромаштвом”
(2 Кор 8, 9).
Син Божји је рођен у навећој сиротињи, драга браћо и сестре. За Њега
не да није било место у палати, није
га било ни у дому. Штала је била први
Његов дом, јасле Његова колевка а
први Његови поклоници били су пастири.

Христос је рођен у време највеће
моралне и духовне кризе у свету, у доба
највећег духовног сиромаштва. Тада је
царовало безверје и празноверје, владала је крајња економска и политичка
несигурност. У то време Света земља
је била под управом Рима. Римски
вазал (слуга) Ирод дошао је на престо
Давидов насиљем, покољима, пустошењима и до данашњег дана остао је
најистакнутији пример тираније. Он је
стрепео од сваке нове појаве, од сваке
нове личности која би могла бити
евентуални ослободитељ јудејског
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народа, народа Божијег. Стога је новорођени Спаситељ у првим данима свога земаљског живота морао да бежи у
туђу земљу.
Тако се Најбогатији, који је сишао
са престола Очевог, Спаситељ свих
бића и свих твари, родио у највећој
сиротињи. Свети апостол Павле каже
да је ово било потребно да би се људи
обогатили његовим сиромаштвом.
И заиста из овакве беде: моралне,
духовне и материјалне, засијало је
Сунце Правде, како се пева у Божићној
песми. Родила су се нова начела да су
сви људи браћа, јер су сви подједнако
синови једног Оца Небеског. Они који
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су седели у тами угледаше светлост
велику (Мт 4, 16). Такав духовни преображај није се могао ни замислити
у оно време, а мислим да и данас то
тешко могу објаснити социјалне и
друштвенополитичке теорије. Са Божићом, то јест, са рођењем Господа
Христа засијало нам је богатство
братске љубави, осећања једнакости,
чежња за правдом и слободом.
Улазећи у Нову годину, државници,
политичари, социолози, аналитичари,
економисти, како из наше земље та-ко
из целог света, поручују нам да полако
излазимо из појединих криза, и дај Боже
да је тако, и то нас радује, и томе треба
сви да тежимо, али је велики број и оних
који сматрају да је наше време и поред
тога оптерећено великим невољама.
Статистике говоре да је много људи
у свету гладно и да умиру од глади.
Многи се људи осећају несигурним.
Међународни и породични односи се
погоршавају. Да не говоримо о моралној
и духовној беди нашег времена, која
далеко превазилази сва ова материјална
си-ромаштва. Мржња, злоба, завист,
отуђење, дрога и други пороци, разарају
срце и душу нашега народа. Поред свих
криза које су присутне и код нас и у
свету, највеће су, рекао бих, духовна и
морална криза које произилазе једна
из друге и које једна другу узрокују, али
нисам сигуран да много радимо на том
преображају. Сведоци смо свега овога.
Па се онда поставља питање: како,
да ли умемо, и да ли поред свега што
нас окружује можемо да се у оваквим
приликама радујемо овом за нас
најрадоснијем празнику?
Свети апостола Павле нам
поручује: Радујте се свагда у Господу, и
опет велим радујте се (Фил 4, 4).
наставак на 4. страни ›››
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Ова радост је заснована на вери у
Бога Творца и не само Творца, већ и
Сведржитеља и Промислитеља свих
догађаја и збивања. Ту вашу радост не
може вам нико одузети, крепи нас сам
Спаситељ (Јн 16, 22). Стога никад не
смемо да будемо песимисти без обзира
на прогнозе које чујемо. Бог чини
врло често и оно што наша људска
предвиђања не могу ни да наслуте. Бог
није само створио свет, па га оставио
као неку машину да се креће и ради
по закону неке слепе нужности. Бог је
створио свет и непрестано га и даље
ствара, промишља и стара се о њему.
Треба да знамо, и то је за нас верујуће
људе најважније, да верујемо, да, док
постоји Спаситељ, да постоји и спасење
и избављење. Зато је Син Божији и
дошао данас на Божић да нам саопшти
да је са Њим дошао мир, правда, љубав
и добра воља, како су то и обајавили
анђели приликом Његовог рођења
целом свету и сваком створењу: Слава
Богу на висини и на земљи мир, међу
људима добра воља.
Са рођењем и јављањем Бога у свету
непрестано се јављају и нове наде, нове
љубави, нова доброчинстава, нови добри односи међу људима. Они долазе
често као дубока тајна далеко дубља од
свих друштвених збивања. То је извор
наше радости и нашег хришћанског
оптимизма.
Ми имамо много разлога да се
данас радујемо славећи Божић, и
поред свих невоља, јер Бог је са нама,
само треба и ми да будемо са Њим и
да осећамо Његову љубав и милост
у срцима нашим, и у душама нашим.
Анђеоска песма: Слава Богу на висини,
позива нас све да славимо Бога на
висини, да на земљи ширимо мир а не
мржњу, и да учинимо све што до нас
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стоји да међу људима буде добра воља.
То је данас у овом смутном времену
преко потребно како појединцу тако и
породици и друштву, како граду тако и
селу, како Држави тако и Цркви.
Зато оци и браћо и децо Свете
Православне Цркве Божије у Шумадији, позивам и себе и вас да будемо
исповедници Христа Чудеснога, рођенога од Најсветије Дјеве, Пресвете
Богородице. Преко Ње Бог је дошао
у овај свет, баш онда кад дође пуноћа
времена и зато нам је овај празник Божић, дошао да нам донесе мир, мир
у душама нашим, мир у срцима нашим,
мир са собом, са Богом и мир са целим
светом.
Зато је Бог дошао да обнови у нама
љубав, не пролазну и ништавну, него
ону вечну и непролазну, која је сами Бог.
Дошао је да нас помири, јер је Његова
љубав мирила и мири кроз векове са
Богом све људе добре воље. То је љубав
у новорођеном Богомладенцу Христу,
она је и данас дошла овде међу нас,
да нас приведе живоме Богу и да у тој
љубави обједини све људе, да обједини
и уједини и Небо и Земљу.
Са тим мислима, осећањима и жељама све вас поздрављам поздравом
мира и добре воље:
Христос се роди - Ваистину се роди!
Срећна вам и Богом благословена и
берићетна Нова 2010. година.
Ваш молитвеник пред колевком
Богомладенца Христа,
Епископ шумадијски
ЈОВАН

ЗНАЧАЈ РОЂЕЊА ХРИСТОВОГ
Учење Православне цркве да је
свет створен ни из чега подразумева
да је свет сам по себи смртан, јер
све што има почетак има и крај. Ово
логички подразумева закључак да
сам по себи свет не може да постоји,
он је смртан. Дакле, да би свет
постао и био бесмртан треба да буде
у заједници са Богом. Са тим циљем
је и створен човек да он буде тај кроз
кога ће свет да има личну заједницу са
Богом и тако да постоје и свет и човек
вечно. Зато је човек посредник, спона
између свега створеног и Бога и то
спона за спасење. Зашто је човек то
биће без кога нема спасења? Зато што
је човек створен по икони Божијој,
а икона Божија у човеку је личност.
Значи, човек је створен као личност.
Савремено схватање личности, под
којом се подразумева људска јединка,
индивидуа, човек сам по себи и за
себе. Свети Оци Православне цркве
су за разлику од савременог схватања,
подразумевали под личношћу заједницу. Бити личност, значи бити
у заједници са другом личношћу.
У зависности од тога, с ким је у
заједници и на који начин остварује
ту заједницу, једна личност јесте то
што јесте, нпр. ако смо везани за јело
и ако је јело или нешто друго томе
слично, једина наша љубав и опсесија,
онда је то извор нашег постојања и
нашег идентитета. Али и поред тога
што човек може у исто време да има
многе заједнице са разноврсним
стварима и људима, ипак само једна
заједница одређује његову личност,
и то она која превагне над осталима,

односно она коју највише воли, за
коју живот даје. То постаје извор
његовог бића, личности. Личност
подразумева слободу. Бог је створио
човека слободним, да у слободној
заједници са Богом буде вечан и
човек и свет.
Зашто је битно да је Христос у
исто време и Син Божији? Зато што
човек није могао сам по себи да спасе
свет. За спасење света је потребно
јединство Бога и човека. Не може
само Бог или човек да спасе свет. Да
је могао само Бог без учешћа човека
да спасе свет, онда је после Адамовог
пада, могао Бог да каже: опраштају
ти се греси. Али, то се није десило,
требало је да дође до сједињења,
личног сједињења Бога и човека. Човек
је смртно биће и као такав нема силе
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у себи које могу да превазиђу смрт и
на тај начин спасе свет. А спасење у
суштини значи превазилежење смрти.
Човек је незаобилазан у спасењу
света, али не сам, потребно је да се Бог
сједини са човеком.
Зашто је важно да је Христос
рођен Духом Светим, а не од мужа
и жене? Догађај зачећа и рођења
Исусовог описан код јеванђелисте
Луке, показује да Христос као Бог,
Син Божији и као човек може бити
спаситељем света једино ако није
уплетен и ако није продукт овог
створеног света, смртног као што
смо ми. Ми се рађамо од мужа и жене
и продукт смо овог створеног света
и због тога смо смртни. Христос
није продукт овог света, не рађа се
по последицама природе, створене
природе, већ Духом Светим од
Богородице Дјеве. Најбуквалније
речено, то значи да христос улази у
историју, у овај наш свет, као једно
биће предпостојеће, дакле, Син
Божији, Друго Лице Свете тројице,
од вечности постоји и Он сада улази у
историју и својим уласком у историју
може да буде Спаситељ света, пошто
сада спаја ту тварну природу са Собом
и на тај начин са Богом. Христос не
би могао да буде Спаситељ света, ако
би био продукт овог смртног света,
да је рођен на исти начин као и ми
смртни људи. Зато је Христос зачет
од Духа Светог и Марије Дјеве. Овде
је веома важно нагласити да рођење
Христово није било насилно, без
слободе, без пристанка човека. Зато
Богородица када јој се јавља архангел
Гаврил, изражава сумњу: како ће то
бити кад не знам за мужа, анђео јој
говори:Дух Свети сићи ће на тебе и
Сила Свевишњег осенићете... и Њен

6

пристанак: Ево слушкиње Господње,
нека буде по речи Твојој (Лк 1, 3438). Овде се поштује воља, слобода
Богородице. Без Њеног прихватања
Бог се не би оваплотио. Значи
рођење Христово је акт слободе. У
другим религијама када се говори о
оваплоћењима разних божанстава,
пренебрегава се тај акт слободе.
Наша православна вера је везана за
једну конкретну историјску личност,
за личност Господа Исуса Христа. Он
се родио у Витлејему, пре две хиљаде
године. Христос је једино ново под
сунцем. Он је камен темељац који
раздваја историју на два дела, на
историју пре Христа и историју после
Христа. Бог је сишао у свет и примио
тело од Богородице, он је у исто
време и Бог и човек. Тако дакле, наша
је вера везана је за једну конкретну
историјску личност, он је темељ на ше
вере. Највећи догађај у историји света
је догађај Оваплоћења, тј. рођења
Христовог. Свети патријарх Фотије,
онај који је крстио Словене и Бугаре
преко Светих Кирила и Методија, је
рекао: Кад год помислим на бескрајно
чудо Оваплоћења, ум ми се заталаса,
није рекао помути, него се сав потресе
или као што каже један песник
занебесами се. Свети Јован Дамаскин
каже: да је од свега новог, најновије и
једино ново под Сунцем, то што је Бог
постао човек. Христос је дошао овде
на Земљу и оставио нам на слободу, на
избор, хоћемо ли да кренемо за Њим,
хоћелимо се уподобити Њему.
Јереј Срећко Зечевић
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Хришћанска етика

СХВАТАЊЕ И ПОЈАМ ГРЕХА У
СТАРОМ ЗАВЕТУ
(први део)

Од оног трена када су се,, оскрнављени првородним грехом наш
Праотац Адам и Прамајка Ева, последњи пут сусрели лицем у лице са
својим Творцем, у грехом нарушеној
хармонији Едемског врта и саслушали пресуду, жаока смрти и њена зла
коб надвиће се над васцелим родом

људским, и том жаоком биће му затровани и снови и јаве. Речи Господа
Бога изговорене пред немим и грехом оскрнављеним житељима Едемског врта: У зноју лица свога јешћеш
хлеб свој, док се не вратиш у земљу,
од које си узет; јер си земља и у земљу
ћеш отићи (Пост 3, 19), биће довољне да васцелом роду људском и свим
његовим генерацијама, одзвањају као
најзлокобнији кошмар и најјезивији
звучни фон. Утеха нашим прародитељима биће пророчке речи о Месији, Спаситељу: И непријатељство
ставићу између тебе и жене, и између
семена твога и семена њенога, он ће
ти газити главу, а ти ћеш му вребати пету. (Пост 3,15). Ово је познато
Протојеванђеље, прва Божија најава
благе вести спасења кроз Христа. Ева,
прва жена у историји згрешила је и
навела Адама, првог човека, на грех,
Евина кћи марија, благословена међу
женама, није згрешила и родила је
ново Семе, другог Адама, Христа Спаситеља, Он ће згазити главу Сатане.1
Сва мудровања људска, све
философије и све религије овога
света покушавале су и покушаваће да
реше највећу мистерију, највећу тајну,
тајну смрти. Од када се човек појавио
на овосветској позорници живота,
1 Књига Постања, превод и схолије (објашњења),
Атанасије умировљени Епископ Захумско-херцеговачки, Београд 2004. (Сви наводи из књиге Постања у
овом раду су превод Епископ Атанасија).
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поставио је себи питање, које га ево већ
хиљадама година мучи и оптерећује.
То вечно питање је, шта је смрт и
како победити смрт? Овај проблем
смрти мучио је ум и дух човеков од
како је човек ступио на позорницу
живота и осећао је јаку потребу
за решењем овог проблема. Смрт
се обично дефинише као одвајање
душе од тела, али човек аутентично
постоји само као психофизичко
јединство, јединство душе и тела.
Зато је у праву православни теолог
Георгије Флоровски када каже: Тело
без душе је леш, а душа без тела
утвара. Смрт, као разбијач тог психофизичког јединства, заиста је нешто апсолутно неприродно. Смрт је
за хришћанско схватање човека несумњиво трагедија. Апостол Павле
је назива последњим непријатељем,
што ће рећи – највећим непријатељем
човека, и зато очекује њено коначно
уништење. 2 За хришћанско искуство, смрт није природни крај људског постојања, него неприродни
догађај, пад, плата за грех (Рим 6,
23), погибао, трулежност, одвајање,
тајна која после пада замењује тајну
живота. У суштини смрт је одвајање
од Бога.3 Из библијске перспективе
посматрано, смрт је последица греха
и човековог одвајања од Бога, али
с друге стране, смрт није датост и
неопходност. Бог је не даје, он је само
предвиђа као природну последицу
гажења Његове заповести: Од дрвета
познања добра и зла, нећете јести од
њега; у који пак дан једете од њега,
смрћу ћете умрети (Пост 2, 17).
2 Епископ Атанасије, Пред тајном смрти и васкрсења, Беседе и речи, Требиње-Врњци, 2003, 69.
3 Протопрезвитер Михаил Кардамакис, Православна духовност, Манастир Хиландар, 1996, 289290.
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Античко поимање стварања света и
човека, пад и спасење
Дохришћанске цивилизације су
имале потпуно другачије схватање
света од хришћанског. За старе Јелине
овај свет, тј. материја су били вечни,
а постојање Божије је нераскидиво
везано за постојање света. Рећи да Бог
постоји, значило је истовремено да и
свет постоји, јер је Бог управо у односу
на свет и био Бог. Антички философ
Платон у својим делима употребљава
израз да је свет створен, али се
поставља питање да ли он ту заиста
говори о Богу као апсолутном Творцу
света? Не. О космологији Платон
највише говори у свом дијалогу Тимај.
У том дијалогу Платон заиста говори
да је Бог створио свет, и он када говори
о стварању света има на уму да је то
Бог Отац, односно Ум, како га Платон
назива и да он дејствује као један
уметник. По Платону Бог је створио
свет тако што је обликовао хаотичну
масу, на основу вечних идеја. У том
обликовању хаотичне масе која постоји
од вечности Бог је себе пројављивао
као Бога и као творца на тај начин што
је уредио првобитни хаос на основу
вечних идеја и тако направио склад и
хармонију. Античка космолија дакле
говори да је Бог као узрок постојања
света у ствари уредитељ тог света,
а не његов апсолутни творац. Бог је
Демијург. Дакле по Платону и другим
философима у стварању света као
обликовању и уређењу хаотичне масе,
али вечно постојеће суштине света,
Бог је пројављивао себе као Бога и
то као биће склада, хармоније, добра.
Сви атрибути који се приписују Богу:
праведан, леп, хармоничан, добар,
мудар, неминовно су претпостављали

и вечно постојање света са којим је
тек у вези Бог био Бог. Због тога је
било природно да се свет у грчком
језику зове космос - што значи: леп,
хармоничан, складан а самим тим
и вечан. Дакле, свет као целина је
био вечан и непроменљив, имао
је нешто божанско у себи, које су
грчки философи кроз разна времена
различито називали: душа света,
логос ствари или вечне идеје.
Конкретна бића у овом свету су
само одблесак, безбројни облици
постојања вечнопостојеће суштине и
тог божанског у њему, а саме форме
и облици долазе из једног вечног
света идеја, док су конкретна бића
која отеловљују ове идеје пролазна и
непостојана.4
Платон у свом дијалогу Тимај на
једном месту овако говори: Јер Бог,
желећи да све буде добро и да колико
је год могуће, ништа не буде лоше, узе
4 Митрополит пергамски Јован Зизјулас, Догматске теме, Нови Сад, 2001, 270-273. и Игуман Иларион
(Алфејев), Тајна Вере, увод у догматско богословље,
Краљево 2005, 59,60.

све што је било видљиво, а
није се налазило у стању
мировања, него се кретало
без склада и реда (дакле
у хаосу), преведе га из
нереда у ред, сматрајући
ред у сваком погледу бољи
од нереда.5 Видимо да
Платон овде говори о Богу
као Демијургу, уредитељу
хаоса, нереда, а не као о
Богу апсолутном творцу
света.
Узимајући у обзир
учење Платоново да је
Бог на основу вечних
идеја уредио овај свет, и
да је тај свет идеја изнад
Бога, онда долазимо до закључка
да је овај свет само одсјај вечног
света идеја. Једино истинито у
овом свету су вечне идеје, односно
духовна природа. У том свету идеја
су и душе људске и рађањем се душе
људске спуштају у овај материјални
свет и спајају се са телом које је
њена љуштура. А смрт није ништа
трагично јер се душа ослобађа тела
и враћа се у тај вечни свет идеја.
Уопштено говорећи Платонов свет
се дели на видљиви материјални
или доњи свет и невидљиви духовни
свет идеја, горњи свет. Многе старојелинске религије су користиле
ову поделу света, и на томе су градиле своје учење, свој морал, своје
мистерије. Спасење човеково се састојало у томе да душа дође у тај
вечни свет идеја. А док она не дође,
да би се ублажио страх од смрти
зато су служиле мистерије. Оне су
служиле да се преко њих оствари
веза видљивог света са невидљивим,
5

Платон, Тимај, Врњачка Бања, 1995,75,306.
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горњим светом. Разним сеансама и
символима премошћавана је јаз између материјалног и духовног света.
Дакле, спасење је значило да се душа
врати у своје првобитно стање, у
вечни свет идеја.6
Идеја о спасењу света и човека
постојала је и код старих Јелина и
код Јевреја. Јевреји су себе сматрали
изабраним народом, а избор се догодио онда када је Бог позвао Аврама
из Ура Халдејског да дође у Ханан у
земљу коју ће му Бог дати у наследство
њему и његовом потомству. Том
приликом је Бог склопио савез са
Авраамом. Своју пуноћу тај је савез
пројавио на Синају, када је Бог преко
Мојсија дао Јеврејима Синајско законодавство. То законодавство је
регулисало како однос Јевреја према
Богу тако и однос Јевреја унутар
њихове заједнице. Поред тога што
је Синајски закон био непролазан и
истинит он је био припрема за један
савршен и вечан савез са чи-тавим
светом кога је Бог обећао Јеврејима
преко Месије, који ће доћи и основати
Царство Божије овде на земљи. Тај
Месија ће бити: цар силни, свештеник
по реду Мелхиседекову, смирен и
кротак у срцу, како га назива јеврејска
религиозна
литература.
Свим
јеврејским изворима је заје-дничко
да ће Месија бити Син чо-вечији, он
ће чинити дела којима ће показати да
је изабраник Божији. Да-кле Месија
неће бити по јеврејском схватању Бог,
већ само изабраник Божији, изасланик
Божији у коме су божанске силе. Према
томе спасење по јеврејском схватању
не извире из личности Месије, већ је
6 Епископ пожаревачко-браничевски Др Игњатије
Мидић, Биће као есхатолошка заједница, Пожаревац
2008.180-181

плод испуњења Божијег закона кога
ће пр-венствено испунити Месија и
тиме показати да је и он Слуга Јахвеов.
За разлику од Јевреја стари Јелини
су у својим спаситељима гледали људе просветитеље, који доприносе
побољшању живота без утицаја
на само биће света. По схватању
старих Јелина свет је био вечан и
састојао се из три нивоа или дела:
небо, земља, подземље (Ад). Доњи
слојеви света, земља и подземље, налазе се под влашћу сила нужности и
пропадљивости, смрти. Ови делови
света потребују спасење, и то спасење
одозго са неба, силаском сила добра
и светлости у доље делове света, да
би затим уследио узлазак земаљских
бића на небо којим се завршавао
процес спасења. За спасење од сила
нужности и смрти нудиле су разне
јелинистичке мистерије, међу којима
су најпознатије Елеусинске мистерије.
У тим мистеријама се освежава мисао
на неког митског јунака или Бога који
је био посредник у ослобођењу човека
од сила нужности, смрти и страха од
смрти. То ослобођење од смрти ни-је
био реалан догађај, нити догађај будућности, који ће обухватити читав
свет, већ индивидуални доживљај човека. Другим речима, те мистерије
су имале за циљ премошћавања јаза
између прошлости и садашњости, на
психолошкој основи, ослобађајући
човека само од страха од времена које
је својим током доносило смрт. Грчке
мистерије почивају на па-ралелизму
света, прихватају да је доњи свет слика
горњег, духовног света и ослобођење
јесте прелазак из материјалног у
духовни свет. 7
Срећко Зечевић, јереј
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Еп. Игњатије Мидић, Сећања на будућност,

Догмаксте теме

ОДНОС ВЕРЕ И ЗНАЊА КОД
СВЕТОГ ГРИГОРИЈА ПАЛАМЕ
(први део)
Увод

У овом тексту ћу у катихетском,
сажетом облику, изложити део
апологетско - догматског учења светог оца Григорија Паламе, који се
тиче односа вере и знања, у коме је
он пружио изузетан допринос Православљу, свежом и тада модерном
нотом догматског исказа, преко чега
достиже до опште систематизације
философско-антрополошог, у чину истинског богопознања. Разуме се, овај
аспект Григоријевог учења је, као и
остали, изнешен стицајем околности,
бранећи исихазам, дакле у оквиру
исихастичког спора, на крају ког је
Православље прославило значајну победу.

Свети Григорије Палама
Свети отац наш, Григорије Палама
(1296-1359/60. год.), био је пореклом
из племићке породице, син чувеног
Константина, човека великог угледа,
који је уживао на царском двору Андроника II Палеолога, као васпитач
младих царевих потомака, и чак као
саветник самог цара. Иако је живео
на двору, одликовао се молитвеном
трезеношћу, трудећи се да свој живот
проводи у молитвеном стражењу
и богољубивом бдењу. Родитељи
Григорија су и своју децу од малих
ногу едуковали у светским наукама
и васпитавали у православној ве-

ри, водећи их код учитеља и духовника. Достигавши висок степен
образованости и побожности, свети
Григорије се са двадесет година повлачи из јавног дворског живота и
предаје се монаштву, које је углавном
проживео на Светој Гори. Силом
прилика, честим нападима агарјана
на Атонско полуострво, монаси, а са
њима и Григорије, се повлаче у Солун,
где Божијим промислом, он бива рукоположен за свештеника, после чега
се повлачу у један скит у близини града
Вериа.
Када ја Варлаам, о коме ће бити
речи касније, кренуо у борбу против
монаха, Палама није оклевао да му
се супротстави. Оповргавања која је
изнео против Варлаама и његових
поборника допринела су да се о његовој теологији може говорити као
сасвим случајној. Будући да је мистик,
ваљало би пре рећи да су му напади
дали прилику да формулише оно што
му је живело у дубини срца, у тишини
созерцања.
Историјске прилике у Византији за
време Паламиног делања
У то време се препознаје снажан утицај западне схоластике у
Византији, чији су најзначајнији
представници били браћа Димитрије
и Прохор Кидон, родом Солуњани.
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Димитрије се као млад сасвим одао
изучавању класичих писаца, највише
Платона и Демостена, а имао је жељу
и да научи латински. Као тадашњи
министар у Константинопољу, нашао је професора у личности доминиканца из самостана Перан. Једног
дана у је професор послао књигу
човека који је бацио у засенак све
друге својим теолошким знањем.
Било је то дело Summa contra gentiles,
Томе Аквинског. Кидон је њоме био
толико одушевљен, да је одлучио да
неке делове преведе на грчки, због
својих пријатеља који нису веровали
да код латина има нечега доброг у
подручју књижевног стваралаштва.
Касније он приступа Августину, од
кога преводи неколико мањих дела,
као и дела Фулгентија и Ансема и др.
Својим преводима и сталним
путовањима у Италију, затим својим списима, Кидон је радио као
нико други на интелектуалном и
религиозном зближавању Истока
и Запада. Димитријев брат, Прохор, следио је његов пример са
истом ревношћу и истим успехом.
Написали су многобројна догматска
дела, у којима се показују као поборници теологије римске цркве и антипаламитизма. У Богу,
каже Прохор, постоји само умско
разликовање између суштине и постојања, ова разлика је стварна само
код осталих бића. Следствено, онај
ко је упознао Премудрост Бо-жију,
упознао је и Божију Суштину. Није
откривење то од чега нам долази
вера, додаје он, наша светлост су
аристотеловски закључци.
Даље, Димитрије се сматра једним
од најрепрезентативнијих писаца
међу онима који наговештавају за-
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падну ренесансу. У својим делима
говори о презирању смрти, моралу,
наговара на философију, а све духу
(ново) платоновско-сократских учења. Читати његова дела, човек тешко
може да закључи да их је писао један
хришћанин. И наравно, у једној
Хрисовули, упућеној родитељима,
говори о деци као највишем дару природном, при чему постоји оштрица
уперена против монаха.
Варлаам Калабријски и
његови ставови
Године 1340, хеленски монах,
Италијан Варлаам Калабријски, изазвао је у Солуну исихастички спор.
Дошао је у Византију нешто пре 1328.
да пручавао Аристотела у оригиналу.
Био је необична и интересантна
личност, математичар, историчар
философије и теолог. Био је један од
првих који је знање грчког ширио
по Италији. Пошто је био поражен у
спору са Григором у Константинопољу,
побегао је у Солун, одакле је отишао
на Атос. Тамо је од неупућеног монаха
сазнао за исихастичко учење које ће
извитоперити у вези са исихастичким
„механичким“ поступком чији је циљ
постизање унутрашње сабраности и
виђење Божанске Светлости. Ту он
заборавља да је монасима аскеза само средство, док им је циљ да живе
по Богу. Спор је брзо прешао у област
догматике. Варлаам је оптуживао
монахе да тврде да телесним очима
виде Нестворену Светлост и мисли
да исихасти допуштају да је Божија
благодат створена и да је биће Божије појмиво и тако руше основне
Црквене догмате. Оптужује и светог
Григорија да уводи култ двају богова
разликовањем које је унутар Свете

Тројице правио између Божије суштине и Благодати или дејства Божијег. Дакле учење о Богу је од самог
почетка постало средишња тачка спора.
Варлаам је тврдио да је созерцње
Божанскога и наука и знање. Ко је
познао мудрост, зна истину: ко зна
истину познаје Бога и нужно остаје
увек с њим. Пошто проучиш Питагору, Платона и Аристотела,
доспећеш до опажања истине. По
Варлааму спољна мудрост доноси
очишћење душе и да је без ње тешко,
боље рећи немогуће, сјединити се са
Богом. Дакле човек не може ни на који
начин да сагледа Божију суштину која
је истоветна Божијем дејству. Што значи да он следи тезу Томе Аквинског
по којој не постоји стрварна разлика
између суштине Божије и дејства Божијег. Ми Бога опажамо само у његовим пројављивањима, која су, као
Таворска Светлост, створена и описива и није различита од светлости
која се опажа чулима, она је чак потчињена нашој интелигенцији. Још
једанпут Вларлаамова аргументација
доказује да је његова мисао руковођена
хуманизмом мисли хеленске и да она
жели да се ослања само на аргументе
разума - свака склоност мистици сматра се ту извором заблуде. Постоји
само знање, мисли он, које је светлост
непогрешива.
Даље, иако су се обе супротстављене стране угледале и служиле списима
светог Максима Исповедника и Светог Псевдо-Дионисија Ареопагита,
њихов спор се може најбоље сагледати
и у различитости тумачења њихових
списа. Максимово природно созерцање или нов ступањ творевине у
Христу, Варлаам и средњевековна

латинска традиција теже да схвате
као услов, а не као последицу за просветљење благодаћу. Варлаам се
ослањао на Аристотелово мишљење
које је одредило свечовечанско познање као нешто што је засновано
на прихватању преко чула; док је
признавао могућност потврдног просветљења ума трансцедентирајући
чула, што остаје у склопу природе
ума. Познавао је такође и апофатичко
богословље, које по његовом мишљењу, потврђује границе људског ума,
чије богопознање може бити само
символичко или релативно. С друге
стране, Палама објашњава да Бог
није само ван познања, већ да је и
ван непознања. Оно што највише саблажњава варламите јесте тврдња
исихаста да виде Нестворену Светлост
- они у томе виде материјализовање
Бога, и као философи тврде да је ум
једини инструмент мишљења о Богу.
Тако је и Тома Аквински одбацио
учење Августиново о познању путем
божанског просветљења интуиције,
заменивши га учењем о сазнању путем
ума и искуства.
Овим
теолошко-философским
ставовима треба додати и то да су
сви (изузев Григора) челници антипаламитске струје, монах и теолог Манојло Калека, теолог Јован Кипарисиот,
браћа Димитрије и Прохор Кидон, били
блиски латинској теологији и да су се
изјаснили да су благонаклони унији
са Латинима - монах Манојло Калека
је чак постао римокатолик не чекајући
унију. Дакле исихастички спор је представљао расправу између мистике
Источне Цркве и рационализма коме
је овог пута у помоћ притекла западна
схоластика.
(наставиће се›››)
Владимир Благојевић
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Хришћанска етика

ТУМАЧЕЊЕ БЛАЖЕНСТАВА
(трећи део)

Блажени гладни и жедни правде
јер ће се наситити.

Овде када говоримо о правди треба знати, да то није правда у правном, јуридичком смислу. Правда у
јуридичком смислу је када преступник учини неко кривично дело он ће
добити казну за то и када се казна
изврши, правда је задовољена. Пре
него што су први људи преступили
заповест Божију и пали у безакоње,
грех, њихова духовна храна била је
заједница са Богом. У тој заједници
са Богом човек није осећао глад и жеђ
за правдом. Али падом у грех човек
је лишен праведности и тад човек окреће срце и мисли од Бога и од тада
човек осећа ту глад и жеђ за правдом.
Свети Оци под правдом разумеју јединство врлина. Ако би се правда
схватила у правничком смислу онда
спасење не би могло да буде опште не
би могао да је постигне онај који није
у могућности да дели правду. Правда
треба да је доступна свакоме, и таква
правда постоји. Према томе правда је
истинска врлина, савршена, без недостатка и мане, све добро садржи у
себи. Неко жели правду за себе, док
је други желе не толико за себе колико за друге, то су они гладни и жедни
правде. У Старом завету се расправља
о проблему правде. Праведни Јов је
праведан али страда. Зашто? Зато да
би се показала његова праведност, тј.
да би се истакле његове врлине - смирење, кротост, истрајност, трпљење.
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У Новом завету мерило те правде је
Исус Христос, у посланици Римљанима ап. Павле каже: У Њему се јавља
Правда Божија. Ево, шта Христос говори о правди: Не брините се, дакле,
говорећи шта ћемо јести, или шта
ћемо пити или чиме ћемо се оденути? Јер све то незнабошци ишту; а
зна Отац ваш небески да вама треба
све то. Него, иштите, најпре, Царство Божије и правду његову, и то ће
вам се све дати (Мт 6, 31-33). Овим
блаженством Христос не благосиља
праведне, већ тражење правде. То су
они који су гладни и жедни онога што
је право и добро добијају благослов
од Бога. Човеков живот састоји се у
тражењу, у глади и жеђи за правдом.
Задовољство и спокој долазе од Бога,
али то је оно задовољство и онај спокој који и сам и увек изнова постају
основа нове глади и жеђи. Нема за човеков дух другог задовољства од Бога.
То је задовољство непрекидног узрастања у јединству са Богом, јер живи
Бог је духовни живот. За душу је смрт
да буде испуњена и задовољна ма чим
другим. Свети Григорије Ниски каже
овако: Нашој људској природи је немогуће да икад престане са кретањем;
Творац ју је створио тако да се стално мења. Стога, кад је спречимо да
своју енергију троши на ситнице и
спречимо је на свакој страни да чини
оно што не би требало, она нужно
мора поћи ка истини. Тако у извесном
смислу људска природа се непрекидно
ствара, мењајући се стално набоље у

свом узрастању у савршенство; дуж
тих редова не може се замислити
никаква граница, нити се њено узрастање у савршенству може ограничити било којим изразом. На тај
начин, у њеном стању савршенства,
ма како оно велико и савршено било,
то је само почетак већег и надмоћнијег стадијума. Ово духовно учење
значи да истински духовна особа
неће само прећи из неправде у правду,
него ће се у читавој вечности, у Богу
кретати према увек већој правди и
савршенству. (Томас Хопко, Православна вера, Књига 4. Духовност,
Крагујевац 1998, 40-41.)

Блажени милостиви,
јер ће бити помиловани
Ово је блаженство које говори да
човек треба нешто да уради добро и
од Бога добије милост. Када говоримо
о милосрђу морамо рећи да милосрђе
израста из човекољубља и богољубља
јер ако осећаш ближњег свог као
Божији дар онда ћеш имати милосрђа.
Бог је непрекидно милостив,он нам
дарује Царство небеско ми га нећемо,
даје нам живот ми хоћемо смрт.
Милост долази из срца. Милост је
љубављу испуњено расположење
према онима што с муком подносе
тешкоће. Милостив је онај који
храни гладне, поји жедне, одева
наге, посећује болеснике, збрињава
путнике. Моли се Богу за гладне,
жедне, наге, плаче за непокајане
и то је милосрђе. Милосрђе се не
указује само новцем и стварима већ
и речју, а ако баш ништа немаш, онда
сузама саосећања. Милостиве ће
помиловати људи и у овом животу,
јер ономе који је јуче био милостив,
данас ће и самом затребати помоћ и

сви ће према њему бити милостиви,
док ће га Бог још више помиловати.
Бити милостив не значи правдати
неистину и грех. То не значи бити
толерантан према лудости и злу.
То не значи превидети неправду и
поквареност. Бог нити је такав,
нити то чини. Бити милостив значи
имати самилости према онима који
чине зло и сажаљења за оне који
су ухваћени у окове греха. То значи
одрећи се сваког самооправдања и
сваког сматрања себе праведним
у поређењу са другима. То значи
одбити да се осуђују они који греше,
већ праштати онима који повређују
и уништавају и себе и друге. То је
када се с крајњом озбиљношћу, каже:
опрости нам дугове наше као што и
ми опраштамо дужницима својим.
Милостива особа је милостива и
према себи и према другима. То не
значи да она своје грехе сматра
неважним и да Божији опроштај
прима као нешто што је само по
себи разумљиво. (Томас Хопко,
Православна вера, Духовност, 4.
Књига, Крагујевац, 1998, 42-43).
Грчка реч елеимосини означава и
милостињу и милосрђе. У нашем
језику постоји разлика између
указивања милосрђа и давања
милостиње, док се у грчком језику ова
оба појма изражавају глаголом елеин.
(Блажени Теофилакт Охридски,
Тумачење јеванђеља по Матеју,
манастир Дечани, 1996, 60.)

Блажени чистим срцем,
јер ће бога видети
Према учењу Светога писма срце
је извор живота не само телесног
него и духовног живота. У срцу се
рађају све наше помисли и наше
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жеље, осећања, задовољства, оно је
као такво, почетак, корен и ризница
добра и зла. Цео живот човеков се
одвија у срцу, не само духовни него
баш цео човеков живот. Христос
је рекао да све зле помисли излазе
из срца, тако што је у срцу центар
човекове личности. Од чистоте срца
зависи и чистота нашег бића. У 50.
Давидовом псалму се каже: чисто
срце саздај у мени. Није случајно
Давид осетио колика је важна чистота
срца. Наше чисто срце је као огледало
у којем Бог жели да се огледа. Ако
то огледало окаљамо грехом у њему
се више не може Бог огледати. У
духовном
предању
Православне
цркве, чистота срца је суштински
услов за сједињење са Богом. Кад се
човеково срце очисти од свег зла, оно
природно сија Божијом светлошћу,
пошто Бог обитава у његовој души.
Ово је учење светитеља онако како
га је изнео Свети Григорије Ниски.
(Томас Хопко, Православна вера,
Духовност, 4. Књига, Крагујевац,
1998, 42-43) Светоотачка традиција
сматра срце и главним органом
Богопознања, гносеолошким органом, зато се и каже: Блажени чисти
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срцем јер ће Бога видети. Значи,
по Библији, срце није само орган
емоција, већ и гносеолошки орган.
У Библији видимо да срце може
да памти, мисли, разуме, одлучује.
Пошто је термин - чисто срце - узет
изсемитских шватања оно означава
и слободу. Наиме по јеврејском схватању све одлуке долазе из срца које
је ознака слободе. Тако да Јевреји не
шватају Бога разумом, него срцем, тј.
слободном одлуком. Неки учитељи
Цркве су говорили да је орган
Богопознања ум. Тако су говорили
Ориген и Евагрије. Наиме, Евагрије је
говорио да је икона Божија у човеку ум
и разум човеков и да је тај ум у човеку
нешто нешто је слично Богу. Јер по
овом схватању Бог и ум човеков имају
нешто заједничко, нешто другачије
и супротно у односу на било шта
материјално. Бог је нематеријалан
и бестелесан и ум је то исто. Пошто
се слично познаје сличним ум је
онда орган Богопознања. За разлику
од Евагрија, Свети Макарије Египатски уместо ума уводи срце у
Богопознање. Али право решење
проблема Богопознања дао је Свети
Максим Исповедник рекавши да се
Бог познаје као личност, кроз личност
Сина Божијега Господа Исуса Христа.
Ако желимо да познамо Бога то
можемо учинити једино у заједници
са Сином и кроз Сина, Христа, а
тада га вечно познајемо као вечног
Оца. А Христа можемо познати
једино љубављу и то га познати као
апсолутну и непоновљиву личност, а
на тај начин познајемо и Бога Оца.
(Епископ др Игњатије Мидић, Сећање
на будућност, Београд 1995, 61-62. )
Срећко Зечевић, јереј

Беседе

ТАМО ГДЕ ЈЕ БЛАГО ВАШЕ,
ОНДЕ ЋЕ БИТИ И СРЦЕ ВАШЕ

Часни оци, поштовани градоначелниче, браћо и сестре, даме и господо, долазим из некадашње престонице српске, града Крагујевца, и
доносим Вам поздраве и благослов
Његовог Преосвештенства Епископа
шумадијског Господина Јована и свештенства Епархије шумадијске.
Бејах млад, неискусан и неук. Обретох се као васпитаник Училишта
светосавског, тамо у згради од
црвене опеке, тик уз онај тако мени

драги сквер, са кога пуца
поглед на Дунав плави
и благословену земљу
банатску.
Једног дана, мој драги
професор,
одржа
нам
на часу Светог писма,
методску јединицу на тему
из Матејевог јеванђеља,
глава 6. од 19-21. стиха:
Не сабирајте себи блага на земљи, где мољац и
рђа квари и где лупежи
поткопавају и краду;
Него сабирајте себи
блага на небу, где ни
мољац, ни рђа не квари, и
где лупежи не поткопавају
и не краду.
Јер где је благо ваше,
онде ће бити и срце ваше.
Сва своја умна умећа,
сву своју речитост и
све дарове свога интелекта од Бога дарованог,
употребио је мој професор,
еда би нам некако истумачио,
појаснио и приближио, ове речи
Свезнадара
Христа,
изговорене
Његовим Богочовечанским устима.
У мојој глави ипак оста много недоречености; уместо реда, смисла, и
логике неке, мој ум се испуни кошмарима, неком збрком и нередом.
За неколико тренутака огласи се и
оно звоно школско, свеспасавајуће, и
кретосмо лагано на велики школски
одмор. Пођох из зграде и отпочех
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неку несвакидашњу шетњу, уздуж и
попреко, по степеништу интернатском. Предавање професорово са
часа Светог писма, покушавам да
потиснем из своје меморије и да
мождане своје вијуге испуним неким
лакшим и лагоднијим опсесијама,
али, не успевам у томе.
А онда безброј упитаности поче
кињити и измождавати моје менталне
склопове.
Зар човечанство од памтивека
и праскозорја свога, све своје енергије и снаге није утрошило да
створи, обезбеди и приушти себи и
својим потомцима блага и богатства
свеколиког – беше прва упитаност
моја.
Зар богатство и иметак није идеал човеков у свим временима од
постанка света. Не обезбеђујемо
ли богатством и иметком својим,
слободу своју, снагу и сигурност. И
опет, зар богат појединац није гарант
богатог друштва, а богато друштво
саградиће неизоставно и устројити
моћну и богату државну заједницу
којој никакве пљачкашке и дивље
хо-рде неће наудити. А преко сваког
овог мог упитника, наткриљују се
и одзвањају као какав громки ехо,
речи Спаситељеве из је-ванђеља: Не
сабирајте себи блага на земљи...
Звоно се школско огласи и ја се
обретох поново у учионици. Дани
Божији и даље су текли и стиже убрзо
и сунчани април.
Ево ме на присојама и осојама
Рудничким, у селу Мајдану код Горњег
Милановца у дому родитеља својих.
Стигох из престонице да на оним
мирисним и цветним пропланцима
Рудничким, проведем кратко васкршње ферије.
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Једног јутра, позва ме отац да на
пчелиње кошнице, положимо наставке за медишта. Џенарика се већ
обукла у раскошни покров од белих
цветова, тамо у буквику у осојама,
дивља трешња окитила зелени пејзаж
својом белином, ливаде се већ полако
одевају у раскошну одору свих боја.
Пчеле на летну, у јатима већ пристижу
претоварене драгоценим товаром.
Димом из димилице умирисмо
пчеле, и најависмо наш долазак. Отац
је отворио поклопац од кошнице, а
тамо доле у плодишту пчелињем све
на своме месту. Хиљаде пчела миле
по сатним основама, свака на своме
задатку. Свака ћелијица на рамовима
испуњена слатким нектаром и цветним поленом, а доле по дну поређане
поклопљене сатне ћелије, а испод
сваког поклопца по једна пчелиња
ларва, која тек што се није излегла.
Хоће ли ове пчеле које се сада
налазе у кошници употребити за
исхрану овај мед који се већ налази
депонован у овим складиштима и
магацинима у плодишту њиховом?
– упитах оца. Не, рече отац. Неће
га ни окусити. За пар дана све ове
пчеле које се сада налазе у кошници
угинуће. Пчелин животни век у време
приноса траје само шест недеља. Ова
младеж доле, што још није угледала
лепоту дана Божијег и још није ни
један цвет омирисала, они ће можда,
ако наиђу случајно кишни дани, мало
чалабрцнути овог слаткиша.
Каква несебичност и које пожртвовање Господе – помислих у себи. А сав овај мед којим ће попунити
сваку ћелију у медиштима, која смо
сада ставили, дароваће без икаквог
бунта и отпора, нама људима. Без
икаквог уздарја, упитах? Малено

уздарје следи у облику ску-ваног
медног сирупа, тамо с јесени, када
слане прекрију земљу и цветног
мириса више не буде.
Меда и мало хлеба и ево нас на
царској гозби. Недостаје само још
мало млека и ево нас у Земљи Обећаној. Израиљцима је било потребно
четрдесет година патње и лутања, еда
би се обрели у Земљи Обећаној. А
ево, ми се самим рођењем обретосмо
у земљи где тече млеко и мед – рече у
шали мој отац. Шала или збиља. Више
ни сам не знадох, где почиње једно, а
где друго.
Ако би којим случајем, овај мед у
медиштима остао неисцеђен, шта би
било, упитах оца?
У току зимских дана смањен
број зимских пчела не би могао да
надгледа целу кошницу, а онда би
незвани гости дошли и обавили пљачку, мирно одговори мој отац.
Дошли би мољци и рђа и све
покварили, а лупежи поткопали и
по-крали, рекох ја у полугласу, таман
да и отац чује. Е, баш тако дете, како
то лепо рече. Ех, моје дете, настави
отац, када би се ови јадни људи само
мало угледали на ове благословене
муве Божије, где би нам крај био. Да
свако од нас одвоји само сувишак од
свог иметка и њиме обрадује сироте
и невољне, одбегле и ојађене. Мржње
и зависти, ратова и револуција, крви,
суза и зноја, за навек би нестало.
Ова земља, поново би постала рајска
башта, а не долина плача и један
велики сузарник. Оконча отац ово
малено слово, а ја придодах: И нико
више не би бринуо у души својој, шта
ће јести или шта ће пити, ни за тело
своје у шта ће се обући. И ту си дете
у праву, али нас пуста себичност, и

грамзивост, гордост и самољубље,
оковаше и претворише нам животе
у нерадост и Боже ме опрости у
сплачињару неку.
Слушајући овај заносни бруј
пчелињи и док су ми чудесни и опојни
мириси који су из кошнице долазили
и голицали ноздрве, ја обузет неким
заносом и милотом, прошапутах
онако сам за себе: Велики си Господе
и чудесна су дела Твоја, и никаква реч
није у стању да опева чудеса Твоја.
И тако сам у друштву родитеља
свога и у друштву ових, како мој отац
рече благословених мува Божијих,
спознао оне речи Спаситељеве из
Матејевог јеванђеља и разумео мог
драгог професора, тумача ових речи.
И зато, нека је слава Богу
дародавцу свих добара и нека благослов Бога Оца и Бога Сина и Бога
Духа Светог, буде на свима нама у све
дане до свршетка века. Амин.
Срећко Зечевић, јереј

У граду Ужицу 4. октобра, одржан је Сабор беседништва, у организацији храма Светог јеванђелиста
Марка у Ужицу и јереја Милића Драговића. Те-ма
овог саборавања била је: Тамо где је благо ваше,
онде ће бити и срце ваше. У такмичењу су учествовали представници из неколико Епархија:
жичке, браничевске, дабро-босанске, шумадијске,
захумско-херцеговачке, црногорско-приморске. Прво
место у такмичењу, заузео је представник Епархије
браничевске, а друго место из Шумадијске епархије,
јереј Срећко Зечевић. Ово је беседа изговорена на
Сабору беседништва.
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Упоредно богословље

ПРАВОСЛАВНИ ОДГОВОР НА
ЗАБЛУДЕ ПРОТЕСТАНАТА

Сол 2, 15). Православна Црква држи
велокупно апостолско учење, како оно
које је садржано у Светом Писму тако
и оно које је до нас дошло усменим
предањем и животним искуством Цркве. Зато треба запазити да апостол
Павле није казао: Немојте држати никаква предања ако се она не налазе у
Светом Писму.

Људска предања или Реч Божја?

Предања или Свето Писмо?
Протестант: Православна Црква следи многа предања која се не
налазе у Светом Писму.
Православац: Међу предањима
која Православна Црква чува, нека
од њих заиста су мање наглашена или
нису експлицитно изражена у Светом
Писму. Свети Апостол Павле пише:
Држите предања којима сте научени
од нас било речју било писмом (II
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Протестант: Христос је осудио
фарисеје зато што су следили људска
предања уместо речи Божије (Мк 7,
13). Не чини ли и Православна Црква
то што су чинили фарисеји?
Православац: Христос није осудио фарисеје само зато што су они
држали предања; Он је одбацио
погрешна предања по којима су се
фарисеји управљали (ср. Мк 7, 9, 13)
и осудио их је што су сматрали да је
важније упражњавати извесна, дозвољена предања, неголи живети по
речи Божијој (ср. Мт 23, 23). Фарисеји
су били опседнути испуњавањем
видљивих и површних обичаја до
најмањих детаља, а у исто време су
запостављали Божије заповести. Христос је учио своје ученике да држа
предања која су оправдана, али да
не буду лицемери као фарисеји (ср.
Мт 23, 1-3). Управо такав и јесте став
Православне Цркве.

Поштовање Богородице
Протестант: Нису ли нека
предања у Православној Цркви незна-

божачка, као нпр. обожавање Дјеве
Марије као „Мајке Божије“?
Православац: Пре свега, морамо
рећи да православни хришћани не
обожавају Дјеву Марију. Они само Бога обожавају и Њему служе.
Међутим, Пресветој Дјеви Марији
даје се велико поштовање и част, као
оној коју је Бог изабрао, да донесе на
свет Његовог Јединородног Сина.
Зато је она најславнија међу свим
створењима Божијим. Она је сама
пророчки казала: Сва покољења зваће
ме блаженом (Лк 1, 48).
Господ Исус Христос је вечна,
божанска Личност која је од Дјеве
Марије примила целокупну људску
природу (ср. Јн 1, 1 и 14). У Светоме
Писму Он се јасно зове Бог (ср. Јн. 20,
28). Пошто је Дјева Марија родила
и дојила божанску Личност, она се с
правом зове Мајка Божија. То, свакако
не значи да је она мајка Бога Оца. Они
који не прихватају израз Мајка Божија
сумњају и у божанство Господа Исуса
Христа. Нема ничега паганскога и
многобожачкога у томе што Црква
поштује Мајку нашега Спаситеља.

Молитвено обраћање Богородици и
другим светитељима
Протестант: Православни се
моле Дјеви Марији и другим светитељима. Не значи ли то да их на тај
начин обоготворавају?
Православац: Православни хришћани у својој молитви траже од
Дјеве Марије и других светитеља да се
заузму за њих пред Богом. Они верују
да Црква собом обухвата њене живе
чланове као и оне који су се упокојили
и сада се налазе са Христом (Фил 1,
23). Упокојени у Христу не показују
сада мање своје пажње према нама

живима него што су то чинили онда
када су били са нама, нити су због тога
што су прешли у вечни живот престали
да се моле за нас. Када тражимо молитве светитеља, ми им прилазимо са
поштовањем. То ни на који начин не
може да се пореди са служењем, које
приличи само Тројичном Богу.

Могу ли светитељи да чују
наше молитве?
Протестант: Како ви православни знате да вас светитељи уопште
чују?
Православац: Искуство Цркве потврђује да нас чују. Бог је благоизволео
да нам подари велики број чудеса и
благослова на заузимање светитеља.
Молитве праведника делотворне су
после његове смрти исто као и пре

23

могу да буду свесни
онога што се догађа на
земљи када је казао:
Аврам, отац ваш, био
је рад да види дан Мој; и
видје га, и обрадова се (Јн
8, 56).

Исус Христос – једини
посредник

ње, ако не чак и више. Бог прославља
своје свете Духом Светим (ср. Јн 17,
22). То је свети руски монах Силуан
овако објаснио: Једно време ја нисам
схватао како свети житељи неба
могу да виде наше животе, али касније
ми је постало јасно да нас они виде
кроз Духа Светога и помоћу Њега
познају цео наш живот... У Царству
Небеском светитељи гледају славу
Господа нашега Исуса Христа; али
кроз Духа Светога они такође виде
људска страдања на земљи. Због блиске заједнице и општења са Богом светитељи нас заиста виде, чују и познају
нас. Христос је показао да упокојени
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Протестант: Ако
смо спасени Христовом
крвљу, зашто онда треба још да се молимо
светитељима? Исус Христос је једини посредник
између Бога и човека.
Православац: Исус
Христос јесте једини
Спаситељ рода људскога
и посредник између
Бога и човека па ипак,
може ли се рећи да због
тога што нас је Христос
спасао не треба више
да се молимо један за
другога? Свето Писмо и
Предање Цркве сведоче
о неопходности наше молитве (ср.
2. Кор 1, 11). Упокојени светитељи су
наши заступници пред Богом, а не
посредници. Њихове молитве имају
највећу моћ пред престолом Божијим.

Канонизација светитеља
Протестант: Свето Писмо каже
да су сви хришћани „свети“. Није ли,
према томе, погрешно да канонизујете
само неке од њих?
Православац: Новозаветне посланице обраћају се свим верним
хришћанима као светима. Православна Црква, поред тога што ово зна
и прихвата, такође употребљава назив

свети и у једном посебном смислу када се обраћа извесним лицима која су
до највеће мере показала хришћанску
врлину у своме животу. Када канонизује светитеље, Црква тиме не говори да они који нису канонизовани
нису због тога ни свети у библијском
смислу речи. Црква канонизује светитеље да би поједине хришћане истицала као видљиву слику дејства Духа
Светога и показала их примером целосног живота у Христу. Иако су сви
хришћани светитељи у новозаветном
библијском смислу, ипак нису сви
светитељи у овом другом, посебном
смислу. Црква нас позива да подражавамо у врлинама оне које је она
канонизовала као светитеље.

Да ли само Библија?
Протестант: Протестанти своју
веру заснивају само на Библији. Није
ли то исправно?
Православац: Библија (Свето Писмо) никада није била нити ће икада
моћи да буде „сама“. Православна
Црква је та која је коначно оценила
и потврдила које књиге припадају
Библији, а које јој не припадају. Непосредно после упокојења светих
Апостола, постојале су многе књиге
које су претендовале на ауторитет
Апостолских списа. Црква је препознала и утврдила које су књиге
аутентичне а које нису на основу тога
што су неке била у сагласности са
усменим предањем које је она примила
од Апостола, а неке нису. Ако не би
постојала Црква, не би постојала ни
Библија. Јереси и кварења разних
врста јављали су се увек као резултат
откидања Библије од Цркве и њеног
приватног, самовољног тумачења ван
православног Предања Цркве (ср. 2.

Петр 3, 16). Црква је примила обећање
од Господа да ће послати истога Духа
Светога који је надахнуо Свето Писмо,
да и сада њу уводи у сваку истину
и да је чува од погрешака (ср. Јн 16,
13). Библија, дакле, није „сама“ - она
припада Цркви.

Црква и верске институције
Протестант: Црква Христова је
невидљива. Зато не могу да верујем у
Православну Цркву, нити у било коју
другу институционализовану хришћанску деноминацију.
Православац: Православна Црква
није само једна од хришћанских „деноминација“, каквих данас имамо
много у свету. Православна Црква је и
данас идентична са Црквом Апостола
Христових, која је уништила старе
јереси, као што су гностицизам и
аријанство, објавила канон Светог
Писма, дефинисала велике истине
хришћанског учења о Светој Тројици
и о божанској и људској природи
Господа Исуса Христа. Историјска
линија Цркве јасно и без прекида се
протеже од личности Господа Исуса
Христа директно до нашег времена.
Без основа је свака тврдња да је Црква
невидљива. Зар су помесне Цркве
које су Апостоли основали биле невидљиве? Је ли Библија настала ван
историје? Нису ли велике јереси поражене у историји, од стране историјске Цркве? Дакле, истина је у томе
да је Црква видљива и да има своју
историју, и она је истоветна са данашњом Православном Црквом.

Иконе у цркви
Протестант: Свето Писмо забрањује употребу ликова. Па ипак се то
практикује у Православном Предању.
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Православац: Старозаветни закон
забрањује употребу прављених ликова.
Али то није била апсолутна забрана.
Сам Бог је заповедио да се направе
два лика херувима и да се поставе на
Ковчег Завета (ср. 2. Мој 20, 4). Оно
што Свето Писмо забрањује јесте клањање пред њима и служење њима. Бог
је забранио идолопоклонство, а не
прављење ликова уопште.
На први поглед изгледа да Свето
писмо забрањује било какво прављење
ликова: Не гради себи лика резана
нити какве слике од онога што је
горе на небу и доле на земљи... (2.
Мој 20, 4). Међутим, већ у следећем
стиху јасно се види да је реч о забрани
идолопоклонства (ср. 2. Мој 20, 5). Кад
не би било тако, онда Бог не би раније
заповедио да се праве ликови.
Овде се ради о једном дубљем принципу. Ми више нисмо под законом,
него под благодаћу (Рим 6, 14); ако
тражимо да се оправдамо законом,
онда смо отпали од благодати (Гал 5,
4). Чињеница да је у Исусу Христу Бог
постао човек изменила је Божији однос
са човеком. Закони Старога Завета
свакако то немају у виду. Свети Јован
Дамаскин, један од великих Отаца
Цркве, изразио је тачно учење Цркве
рекавши да Бог, који је невидљив,
недостижан и безграничан не може
бити визуелно представљен, али у
исто време Свети Јован је заступао
став да због тога што је Бог у Господу
Исусу Христу узео људску природу, то
Богочовека Исуса Христа оправдано
можемо да визуелно представљамо у
његовом људском облику. Цела Црква је прихватила ово учење на VII
Васељенском Сабору 787. године.
Очигледно је да, ако текст из II Мој
20, 4 извучемо из контекста и буквално
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га протумачимо, у том случају не би
било могуће правити слику од било
чега, чак ни фотографисати! Али Бог
није то забранио. Забрањено је само
идолопоклонство, служење лажним
боговима. А било би глупо и богохулно
лик Господа Исуса Христа и светитеља
звати идолима.

Мољење пред иконама
Протестант: Видео сам једног
православца како се моли икони. Такав
обицај директно се супротставља Светом Писму.
Православац: Православни хришћани се не моле иконама. Могао си
да видиш православног хришћанина
да се моли пред иконом, али ниси
могао да га видиш да се моли икони.
Молитва се упућује Христу, или се
тражи заузимање светитеља који су
представљени на иконама. Мољење
икони био би тежак грех, који Црква
осуђује.

Поштовање часног крста
Протестант:
Увек
видим
православне да љубе крст. Зашто то
они чине?
Православац:
Православни
хришћани поштују Крст Часни као
символ онога на чему је извршено
наше спасење. Апостол Павле је написао: А ја Боже сачувај да се чим
другим хвалим осим Крстом Господа
нашега Исуса Христа... (Гал 6, 14)

Ословљавање свештеника са оче
Протестант: Православни се
обраћају својим свештеницима са
„оче“! Исус Христос то забрањује (Мт
23, 9).
Православац: Христос је увек учио
смирењу, па и овом приликом када нас је

подсетио да је наш једини прави Отац
на небу. Али данас чак и екстремни
евангелистички фундаменталисти
(крајњи протестанти) не устежу се да
се својим земаљским оцима обраћају
са оче. Исус Христос очигледно није
говорио о садашњој римокатоличкој
и православној пракси, јер реч отац
у његово време није била црквена титула.
Апостол Павле, кога је Исус
Христос лично изабрао да објави
Његово Јеванђеље, није се стидео да
себи припише титулу отац. Он каже:
Јер ако имате и хиљаду учитеља у
Христу, немате много отаца; јер вас
у Христу Исусу ја родих јеванђељем
(1 Кор 4,15). Православна Црква је
задржала овај обичај у погледу оних
који су наши духовни оци, као што је
Апостол Павле био за Коринћане.
Апостол Павле се такође није устезао да мушке родитеље у Ефесу
ословљава речју оцеви (Еф 6, 4). Тако и
Свето Писмо и хришћанско Предање
сведоче да речи Исусове у поменутом
случају немају буквално значење. А
ако би имале, онда такође и титуле
пречасни, пастор, доктор, које користе протестанти једнако би биле
неприхватљиве за хришћане на основу
исте Христове изјаве. Међутим, ако
Христове речи размотримо у њиховом контексту, видећемо да је Христос овде учио људе да избегавају разметљивост и да теже смрењу (ср. Мт
23, 5-7 и 11-12).

Православац: Када су већ сви
хришћани свештеници, онда није
погрешно и да хришћанске пастире
зовемо свештеницима. Званична титула православнох свештеника на
грчком језику јесте презвитер, што
би на српском језику значило старешина. Међутим, реч свештеник
је у општој употреби. Православна
Црква учи о царском свештенству
свих верујућих (ср. 1. Пет 2, 9), али
то не значи да сваки верујући може
да врши функцију рукоположеног
свештеника. Из Светог Писма јасно
се види да је Господ Исус Христос дао
Апостолима посебну власт и посебне
службе које нису биле дате свим
његовим следбеницима (ср. Мт 16,
19 и 18; Јн 20, 22-23). Ова апостолска
служба преноси се у Цркви полагањем
руку (ср. Дап 14, 23; 1. Тим 4, 13), и
данас се продужава у свештенству
Православне Цркве.
Протојереј Павле Окалахан
Преводилац Александра Јуришић,
Београд 1997

Сви хришћани су свештеници
Протестант: Библија каже да
су сви хришћани свештеници. Зашто
Православна Црква за своје пасторе
користи реч „свештеници“?
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Објављивање овог броја Саборника омогућио је:

delfin
Preduzeće za profesionalno održavanje objekata

Profi delfin d.o.o.

Čišćenje i održavanje stambenih i poslovnih prostora
Durmitorska br.18 3400 Kragujevac, tel/fax: 034/320 137

Захваљујемо се
Информативној служби
Епархје шумадијске и
јереју Горану Мићићу
на уступљеним
информацијама и
фотографијама.
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