
Преведено са изворника:
Fr. Seraphim Rose

Orthodoxy and the Religion of the Future 
St. Herman of Alaska Brotherhood, 1996.

Fr. Seraphim Rose
The Search for Orthodoxy

The Orthodox Word, No. 226
St. Herman of Alaska Brotherhood, 2002.

Са бла го Сло вом
Ње го вог пре о Све Штен Ства

Г. Г. Фотија
епиСкопа бијељинСког и

зворничко-тузланСког



јеромонах Серафим (роуз)

Превод:
андреј поповић

монах ромило Хиландарац (стр. 5-55)
александар орландић (стр. 229-244)

Православље
и религија 

будућности

Синај
бијељина

2019.



Јеромонах Серафим (Роуз)



уместо Предговора*

* текст преузет из књиге „Отац Серафим Роуз – Живот и дело, други 
део”, свети манастир Хиландар 2003, љубазношћу и благословом 
Сабора стараца манастира Хиландара

5

Јер ће до ћи вре ме ка да здра ве на у ке не ће под но си ти, 
не го ће по сво јим же ља ма оку пи ти се би учи те ље 

да их че шу по уши ма; 
И од вра ти ће уши од исти не, а окре ну ти се бај ка ма.

2. тим. 4, 3-4

Јер ће се по ја ви ти ла жни хри сто си 
и ла жни пр о ро ци, и по ка за ће зна ке ве ли ке 

и чу де са да би пре ва ри ли, ако је мо гу ће, и иза бра не.
мт. 24, 24

 Oтац Се ра фим се 10. ма ја 1976. го ди не во зио сво-
јим ка ми о ном ку ћи из оре го на, где је упра во пре у зео 
по шиљ ку сво је пр ве об ја вље не књи ге, Пра во сла вље и ре-
ли ги ја бу дућ но сти - књи ге ко ја ће јед но га да на по ста ти 
ка та ли за тор ду хов ног бу ђе ња, на ро чи то у ру си ји. књи-
га пред ста вља раз ма тра ње са вре ме них ре ли гиј ских по-
ја ва, симп то ма „но ве ре ли гиј ске све сти" ко ја је при пре-
ми ла пут за јед ну свет ску ре ли ги ју и озна чи ла по че так 
„де мон ске пе де сет ни це" по след њих вре ме на. ни ка да 
ра ни је ни је би ла на пи са на та ко ду бо ка ана ли за ду хов-
них кре та ња у два де се том ве ку, јер их до са да ни ко ни је 
та ко бри жљи во пр о у чио у скла ду са без вре ме ном му-
дро шћу Све тих ота ца.  



у ра ним и сред њим се дам де стим го ди на ма ХХ 
ве ка, ка да је о. Се ра фим пи сао ову сво ју књи гу, мно-
ге по ја ве ко је је опи си вао би ле су сма тра не за стра њи-
ва њи ма на мар ги на ма дру штва. али, он је уви ђао шта 
до ла зи: ви део је ка ко оно што је мар ги нал но по ста је 
све ви ше глав ни ток. уви ђао је за стра шу ју ће је дин ство 
ци ља иза ши ро ког спек тра, спо ља гле да но, са свим раз-
ли чи тих фе но ме на, и ви део је ка ко се на хо ри зон ту по-
ма ља ко нач ни ис ход. Док је пу то вао ка ју гу, са сво јом 
књи гом ко ја је ски да ла ма ску са нај лу ка ви јих об ли ка 
де мон ских об ма на у на ше до ба, би ло је нор мал но да 
се за у ста ви код сре ди шта нео па га ни зма у аме ри ци: 
код пла ни не ма унт Ша ста. ма унт Ша ста, ко ју су ње-
ни пр во бит ни ин ди јан ски ста нов ни ци сма тра ли све том 
пла ни ном, по ста ла је сре ди ште ак тив но сти окул ти ста 
и њи хо вих на се ља, ко ја су се са да та мо умно жа ва ла. о. 
Се ра фим се по ве зао је дан део пу та, уз пла ни ну, са сво-
јим то ва ром књи га. Сто је ћи у сен ци огром не пла ни не, 
на ме сту где се обич но одр жа ва ју нео па ган ске све ча но-
сти, по јао је вас кр шње пе сме, по јао је о Хри сто вом вас-
кр се њу и Ње го вој по бе ди над са та ном и за ко ном смр ти. 
по чео је по но во да раз ми шља о оно ме о че му је ра ни је 
већ раз ми шљао: „пра во слав ни све ште ник тре ба да до-
ђе и осве шта ову пла ни ну све том во ди цом!“1 ка сни је, 
на кон ру ко по ло же ња, он и о. гер ман ће се вра ти ти и 
осве шта ти ову пла ни ну. али, ње го ва књи га ће учи ни ти 
и ви ше од то га: она ће по ме ри ти пла ни не.

Се ме књи ге Пра во сла вље и ре ли ги ја бу дућ но сти 
је са зре ва ло већ не ко вре ме у о. Се ра фи му. као и ње-
гов „курс оп стан ка“, ова књи га је би ла плод му ко трп-
ног ра да на де лу Цар ство Чо ве чи је и Цар ство Бо жи је.  
о. гер ман га је те рао да ко нач но за вр ши свој tan tum 
opus, али је о. Се ра фим од у стао од то га, јер је то био 
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пре ве лик по сао да би се пред у зео уз све оста ле по сло ве, 
а, уз то, и због то га што је то сма трао ису ви ше ин те лек-
ту ал ним и ап стракт ним по слом. „по треб но нам је не што 
прак тич ни је“, го во рио је о. гер ма ну. Ње гов ин те лек ту-
ал ни ели ти зам је са да био ствар пр о шло сти. уз ра стао је 
и у спо ља шњем и у уну тар њем зна њу, и до сти гао је моћ-
ни став ко ји до ла зи од тре зве ног и спа сењ ског ду хов ног 
жи во та, па је и ње го во пи са ње по ста ло при сту пач ни је, 
ра зу мљи ви је, те мељ ни је и усме ре ни је, а не сло же ни је 
или не ра зу мљи ви је. Сле де ћи ста зу еван ђел ске јед но-
став но сти, са да је пи сао на на чин ко ји су сви  мла ди и 
ста ри, обра зо ва ни и нео бра зо ва ни - мо гли да раз у ме ју.

Пра во сла вље и ре ли ги ја бу дућ но сти је за по че та 
1971. го ди не, ис тра жи ва њем нај но ви је „еку ме ни стич-
ке“ мо де: отва ра ња „ди ја ло га са не хри шћан ским ре ли-
ги ја ма“. о овој те ми су об ја вље на три члан ка у Пра во-
слав ној ре чи, а за њи ма и по дро бан опис „ха ри змат ског 
бу ђе ња“ као об ли ка „еку ме ни стич ке ду хов но сти“ ко ја 
спа да у из ра зи то не хри шћан ске ре ли гиј ске до жи вља је.

убр зо по об ја вљи ва њу члан ка о „ха ри зма ти зму“, 
о. Се ра фим је до био пи смо од је ле не кон це вич, у ко-
ме је ста ја ло: „ово што сте ов де опи са ли је сте ре ли ги ја 
бу дућ но сти, ре ли ги ја ан ти хри ста.” о. Се ра фим је, ме-
ђу тим, био пот пу но све стан да ни у ком слу ча ју ни је 
на пи сао ис црп ну сту ди ју о овој ре ли ги ји, јер сту ди ја 
још увек ни је до би ла свој ко нач ни об лик. Ње го во де ло, 
твр дио је, пред ста вља ло је тек „пре ли ми нар но ис тра-
жи ва ње оних ду хов них тен ден ци ја ко је, чи ни се, ути ру 
пут за ре ли ги ју ан ти-Хри шћан ства, за ре ли ги ју ко ја је, 
спо ља гле да но, ‘хри шћан ска’, али је усме ре на на па ган-
ско ис ку ство ‘ини ци ја ци је’.“

ре чи је ле не кон це вич о „ре ли ги ји бу дућ но сти“ су 
бра ти ји па ле на па мет он да ка да је брат ство Све тог гер-
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