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протојереј Андреј Ткачов
ДА НЕ БИ ОТИШЛИ
У храм се може ући на главна, за
падна врата, а служитељи могу да
уђу и на олтарска. Тако и позо
риште за публику почиње од гарде
робе, а за раднике и глумце од
споредног или службеног улаза.
Свуда постоји могућност да се не
уђе са улице и отворено, већ некако
и негде заједно са „изабранима“.
Што се тиче Цркве има се у виду за
палог човека „природно“ стремље
ње ка склапању пријатељстава,
успостављању веза и понос због
блискости са овим или оним цркве
ним великодостојницима и јерарси
ма. „Ја знам“, „ја сам био“, „ми смо
разговарали“, „заједно смо путова
ли“... Све је то исувише људски и
не би требало ни обраћати пажњу
да није опасности које се у томе
крију. Чудно али истинито: могуће
је стећи чак толико „знања“ разли
читих људи Цркве, да познање
главног Човека Цркве – Исуса
Христа – oде у други план. Оно у
чему је Павле прекоревао Коринћа
не („Ја сам Павлов; ја сам Аполов;
ја сам Кифин – говорили су они; 1
Кор. 1, 12), постоји као реално
искушење и за сваког од нас. С
једним епископом ишао сам на

поклоничко путовање, с другим
архимандритом седео сам за истим
столом на празник, код тог испо
ведника био сам у келији, и већ је
почело „свето гомилање“ познанс
тава и успомена. Човек то може
касније користити у препричавањи
ма како би се представио као неки
познавалац или се то може припи
сати његовој тајној заслузи. А једи
на ствар која има истинску цену
јесте познање Исуса Христа као
Главе Цркве и свог Спаситеља. Све
остало су само инструменти за сти
цање тог познања.
Даље опасности су парадоксалне.
Као што је познато, од љубави до
мржње је један корак. Исто толико
је и од страствене усхићености и
обожавања до свађе и мржње. Пре
комерна блискост са човеком
опасна је због претње од наглог
прекидања контакта са њим. Код
Енглеза постоји пословица: „Што
ближе знаш, мање поштујеш“. Опа
сан је недостатак одређене
неопходне удаљености од старца,
духовника, свештеника и епископа.
Опасна је та неумерено смањена
дистанца управо због људског
(страсног) односа према носиоцу
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чина. Она прети да се претвори у
обичну људску појаву, исувише
људску, а то значи у суштини у
прељубничку (не у дословном
смислу телесног греха, већ у
смислу издаје Господа, што на јези
ку аскетике прељубочинство и зна
чи).
И уколико неко од нас почне тра
жити апсолутну светост у свету
црквених људи, он може изазвати
катастрофу у свом духовном живо
ту. Ми можемо заборавити ли
тургијски возглас: „Једин Свјат,
једин Господ, Исус Христос, во сла
ву Бога Отца. Амин.“ Христос је Је
дини без греха. У том смислу, речи
„Једин Свјат“ нису само возглас на
служби, него и принцип мишљења
којим се треба руководити. Апсо
лутну светост у људима не смемо
тражити!
Само
тражење
је
погрешно, према томе резултати
могу бити погубни. Као резултат
могу се јавити разочарење, разуве
равање, рушење идеала, очај. И ето,
дојучерашњи сакупљач „очинских
предања“ и „живих историја“ већ
данас постаје цинични преносилац
црквених вицева. Он се уморио, по
ломио крила и опекао се о прерани
улазак у олтар или прекомерну
блискост са јерарсима. Разговори
које је чуо њему нису били на ко
рист. Већ га је тешко изненадити,
због тога што се са свима изгледа
лично познаје. Он је на Литургији
расејан, књиге га не занимају. Бесе
де не слуша, благослов узима само
по навици, уместо „помаже Бог“ са
свештенством.
Ако не желите да се наведено
односи на вас или на вашу родбину,
онда немојте журити да уводите
своје синове у олтар чак и ако вам
то старешина храма предложи. Не

мојте ни ви сами журити да се пре
терано зближавате са црквеним
људима. Утврдите се у вери,
стекните чврстину и храброст. Нау
чите се да видите Христа не само у
симболима и знацима богослужења
и црквеним предметима, и да при
мећујете Његова деловања кроз љу
де, захваљујући људима и упркос
њима. Онда све остало неће бити
страшно и неће вас отуђити, повре
дити ни саблазнити. И само тада –
никако пре.
Црква, по свом изгледу, опипљи
вости, историјској величини јесте
предмет вере. Ми говоримо: „Ве
рујем у једну, свету, саборну и
апостолску Цркву“. То значи да је
оно главно у Цркви доступно не
оку, не уху и не руковању, већ срцу.
И као што слика греха ван Цркве
верника не наводи на сумњу у
постојање Бога, тако и виђење греха
унутар Цркве у правом верујућем
човеку не убија веру у Цркву и љу
бав према њој. Такав сусрет са гре
хом унутар ограде представља увек
позив, и бол, и озбиљно искушење.
Могуће га је превазићи, али га не
треба тражити, и на њега се не сме
добровољно налетати. Ето због чега
је својеглава жеља да све знаш, да
се са свима упознаш, да свуда бу
деш радо приман и као свој на сво
ме кажњива умножењем искушења
и зашто прети губитком вере.
Уколико се Црква упореди са сли
ком, онда је потребно изабрати
растојање од себе до ње, како би се
све правилно видело. Претерана
удаљеност претвара слику у мрљу, а
претерана близина открива текстуру
платна, појединачне потезе четки
цом, али никако не лепоту у виђењу
укупне целине дела. Тражите такав
угао посматрања Цркве, из којег ће

Невеста Христова бити видљива у не руке. Чак и после позива у томе
свој лепоти својој. Али не усуђујте не журите. Ако је то воља Божија,
се да јој се без посебног позива позив ће бити поновљен.
приближите више од једне испруже
архиепископ Потијски и Хобски Григорије (Бербичашвили)
САБЛАЗАН "НЕЦРКВЕНОГ ХРИШЋАНСТВА"
Црква мора да уради све да помогне
ширењу вере међу маловернима, ојача и одушеви оне који сумњају.
Свештенослужитељи треба да усмере
људе на активан рад на себи са циљем
постизања божанских истина. Сваки
хришћанин треба непрестано да брине о свом духовном усавршавању.
Треба непрестано да бдимо да бисмо
победили наше унутрашње, духовне
непријатеље који се показују у виду
различитих порочних страсти. Уз помоћ непрестаног душевног бдења и

Озбиљан разлог је и случај када у
свом религиозном животу човек губи
сваку духовну везу са Црквом због
неправилног, нецрквеног васпитања.
Ово питање тражи посебну пажњи и
осмишљавање. Мислим да је он тесно
повезан са главном обавезом Цркве пажљивим чувањем чистоће истине
хришћанске вере од погубног утицаја
и деловања различитих јереси,
лажних религиозних учења. Црква
мора јасно, неуморно да објашњава
где су добро и истина, а где лаж и зло.

Грех је унутрашња револуција против сопствене савести, жеља човека
да се одвоји од ње, да је осујети, угуши и погази. Порок нема граница,
нити дна на коме би се задржао. Стога је порочни живот потчињен
страстима пад у бездан. Пад демона је био лет надоле, а сваки грех у
малом понавља лажну слободу демона. То је полет пада у мрак и хаос.
Слобода порока је ослобађање од свога људског достојанства, као образа
и подобија Божијег у коме је истинска слобода. Сваки морални пад
повлачи за собом пустошење душе оптерећене материјалношћу коју човек осећа у свом телу. То је реално бреме греха. Мисао човека постаје
груба и духовно трома, свест - опредмећена, воља - раслабљена, осећања - импулсивна и афективна.
архимандрит Рафаил (Карелин)
самопознања, унутрашње молитве, Данас много говоре о слободи,
пажљивог изучавања наслеђа Светих људским
правима.
Међутим,
Отаца, њихових дела и живота, неопходно је знати и памтити да јеуспећемо да очистимо своја срца и дино Православље дарује човеку
осећања, научимо се да следимо са- истинску слободу и штити његова
мо вољу и мудрост Божију. Море се права, јер је човек Божије створење.
чисти буром, злато огњем, а човек - Због тога може да се осети слободним
Божанском мудрошћу. Само тако ће и заштићеним само са Богом. Разум
човек ојачати у вери и неће допусти- истински верујућег човека као да се
ти никакво одступање и компромис у испуњава Христовим разумом, јача и
питањима вере.
постаје спреман за испуњавање Бо-

жијих заповести у свакодневном животу. Самим тим уз помоћ Божију човек прелази пут из небића у биће, из
смрти у бесмртност: "Заиста, заиста
вам кажем: Који вјерује у мене има
живот вјечни." (Јн. 6:47)
Црква никоме не треба да дозволи
да се руга и гази Њену част, као и
свето учење о Њој. Она мора да се
супротстави људима који желе Њено
посветовњачење. Свети Јован Златоуст је говорио да "Еванђеље говори
о небеским, а не о земаљским
предметима."
Нажалост, садашњи живот "сажаљева" хришћане који стреме да не
заостану за временом, труде се да накупе више материјалних добара и
мање се брину о духовном. Управо
зато многи данашњи хришћани бирају компромисни, лаки пут. А затим
га упорно штите. Има веома много
таквих либерала, који су "наоружани"
потпуним неверјем у Бога и недуховношћу.
Религиозност човека у многоме зависи од тога какво је васпитање стекао у детињству. Сусретао сам људе
који су заиста имали страхопоштовање пред Црквом и били богобојажљиви, али су ипак имали
тешкоће да савладају баријере које су
биле подигнуте у њиховим душама
неправилним васпитањем. Тешко им
је било да одлазе у Цркву, крсте се и
преклањају колена, целивају иконе и
светиње, учествују у другим обредима. Суштина је у томе што код њих од
раних година није била свесно створена навика за таква, за хришћанина
обавезна, дела. И ето, у зрелом
узрасту они се некако стиде тога,
тешко им је да то следе.
Данас у многим образовним институцијама уче "закону Божијем", на
неким местима "историји религије",

а у другим установама "религији и
култури". Тиме се труде да испуне недостатке који постоје у систему образовања. Међутим, мени се чини да ће
резултат тешко бити повољан, јер децу "уче хришћанству", али притом не
дају примере истинског хришћанског
живота. На крају ће резултат бити
много гори него да уопште нису учили свему томе, јер се из неправилног,
несистематског, половичног учења у
свести детета неће утврдити љубав
према вери и стремљење ка праведном животу, већ лаж и навика лицемерног живота. Зар може донети
добре плодове само формално учење
деце хришћанству "за пчелице", за
оцене?
Неопходно је да дете доживљава
Бога као живу Личност. Треба да покажемо деци тај огањ, ту необухватну
љубав коју је Спаситељ донео на
земљу. Тој љубави пре свега треба
учити децу, а затим се већ на том
чврстом темељу може изучавати сва
еванђелска премудрост. Хоћу да
нагласим: огромна одговорност лежи
на васпитачу и у целини на нашем
друштву. Нашој земљи су неопходни
људи, преиспуњени истинском
хришћанском вером и врлином, а не
они који имају одређени пртљаг
знања о Христу и Цркви Његовој.
Црква заиста треба да буде Мајка,
рођени дом за хришћанина. Хришћанин треба да покаже исту бригу и љубав према Цркви као према
сопственој кући. Међутим, авај, како
често смо ретки гости у храму! Многи доживљавају Цркву као својеврсно
позориште, клуб, биоскоп или неко
друго здање за разоноду. Док се однос
према Цркви кардинално не промени, неће почети ни истинска, дубинска обнова црквеног и духовног
живота нашег народа.

