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СЛОВО НА ПОЧЕТКУ
Ово што след и је за «нем ирна» срца, али срца која
или знај у или траже пут сјед ињ ењ а са Бог ом, онако
како нас учи једна света, саборна и апос толска Цр
ква. Све што ће бит и изложено пок ушај је језгрови
тог сажимања веома богате светоотачке и савремене
богословске литерат уре, у комбинацији са ист ражи
вањима из облас ти позит ивне психолог ије1. Овде се
зап рав о рад и о мет одолош ком прис туп у дуб љим
питањима правос лавне вере, без чијег разумевањ а
правос лавни хришћанин данас тешко да може из
бећ и болна и исц рп љуј ућа сап литањ а о сопс твене
слабос ти и нем иновне изазове мод реног доба.
Осим што је циљ овог рад а да пруж и одг ов ор е
на нек а веом а комп лекс на аскетс ко-бог ос ловс ка
питањ а, као и да се осврне на тумачењ а савремене
психолог ије нашег емоц ионално-душевног живота;
њен превасходни смисао је да подс такне и усмери
читаоца путем утврђивања у вери, како се по речима
апос тола Пав ла не би саображавао овоме вијек у, већ
да би се обновљењем свога ума преображавао, како би
иск ус твом познао шта је то угодна и савршена воља
Бож ија. (Рим. 12,2)
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Новија грана психологије која се не бави патолошким у човеку, већ
се концентрише на очување и подстицање оног здравог у личности. Ова
грана психологије покушава да усмери човека како да душевне силе
очува у хармонији; бави се развојем и унапређењем душевних потен
цијала, те самим тим доприноси целовитијем развоју и смисленијем
животу поједница.
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УВОД
Бити правос лаван не значи само имати
добру вољу, добру одл ук у, морално пос тупати
или гајити оданост правос лавном предању,
него исто тако, то подраз умева очишћење,
просвет лење и обожење. Ови степенови
исц елења су сврха светотајинс ког живота Цркве,
о чему сведоче и литургијс ки текс тови.
Ром ан ид ис

Три основна обележја која управ љају изворним
хриш ћанс ким живот ом су: вера, нада и љубав.
Вера представ ља пројаву слободе. Опет, без вере
не може бит и наде, али без наде вера се не може
одрж ат и. И коначно, без вере и наде не може се
волет и – нема љубави.

Вера или религија
У својој коначној анал изи, хришћанска вера
није религијска вера. До религ ије се долази чо
вековим кретањем ка Бог у, односно, она је опш ти
феномен који израња из друштвеног живота људ и.
Суп ротно томе, хришћанство се појав љује крета
њем Бога ка човек у. У религ ији се човек жрт вује
за Бога. У хришћанству се Бог жрт вује за човека.
Иако се у извесној мери хришћанство дож ив љава
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Увод

као религ ија, то треба разумет и као сек унд арн у
карактеристик у, а не примарн у пројаву. Хришћан
ство је у суш тини одговор човека на позив Бога.

Бити православни хришћанин
Онај ко је паж љиво читао поу ке свет их Отац а
Црк ве, сиг урно је примет ио да се у овим учењи
ма највише говори о покајању, смирењу и плач у
пред Богом због својих грехов а. Међ ут им, све
доц и смо пог иб ељног одс туп ањ а од овог спасо
нос ног пута. То се, пре свега, оглед а у томе што
хриш ћан и губе (или уопш те не налазе) истинс ки
дух пок ајањ а, правилан увид у свој у огрехов ље
ност, и свој пад. Друг им реч им а, не знамо ко смо
ми заис та, у как вом смо однос у прем а Бог у, ка
кви смо пред Њим, кол ик а је Њег ова вел ич ина,
и как ва је наша греховна руг оба.
По речима арх иманд рита Лазара Витанијс ког
ово знање даје Православље. А Правос лав ље зна
чи: право славити Бога, односно правилно схвата
ти величин у и славу Божију; достојно овој величи
ни изражавати хвал у славословећи Свед ржитеља.
Краће речено, непрестано величање Бога, и непре
стано смиравање себе – то је Правос лав ље.
Да не би било забуне и да читалац не би остао
лишен конк ретних смерниц а шта то значи бити
православни хришћанин, ево како је то објаснио
свет и влад ика Николај:
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- вер ов ат и у неиск аз ан у љуб ав Бож иј у прем а
људ има, која се објавила свет у у вап лоћењу Сина
Бож ијег, и у Његовом страд ању за људе
- знат и да «сав род људски у грех у леж и», и да се
љубав Бож ија показала према људ има кроз Госпо
да Исуса Христа, савршено незас лужено од људ и;
знат и да је Христос и за мене, као и за све људе био
поруган и Своју крв пролио
- надати се вечном живот у, који је Бог припремио
«свима онима који га љубе»; имати непоколебиву
веру да је кроз Христа Бог објавио о Себи онолико
колико смртни људи у овом живот у мог у носити
- старат и се свом силом да човек исп уњ ава све
заповести Христове, као свог Највећег Пријатељ а.
При томе непоколебиво вероват и, да свако так во
наше старање Христос вид и, од Своје стране моћ
но помаже, и најзад успехом крунише.
Опет, најв аж није је да нико не пом ис ли како
горе помен ут о може дос тић и иск ључиво својим
напорима и изван лит ург ијске заједнице. Наи ме,
сви наши подвизи и стрем љењ а на пут у обожењ а
у целос ти бивај у осмиш љени нашим учешћем у
светој Лит ургији, када «верни са захвалношћу при
носе Бог у себе и све створено, те примају од Бога
Његово тело и крв као нови живот – тако се поно
во успоставља прек ин ут и цик лус заједниш тва за
вечност» (епископ Јован Пурић).
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Први део

ГОРЕ  ИМАЈМО  СРЦА!
човек у светлости православне духовности

Горе имајмо срца

«Са Крс та се не силази, са Крс та скидај у.»2

«Пут духовног живота је необично сложен. Као
што, на пример, није једноставно нау чит и се сли
карс тву или музиц и: кол ико је труд а пот ребно
за то, знањ а, навика и разних вежби, при чему се
многе навике у уметности развијају некако инт у
ит ивно, оне се, чак и не мог у јасно изразит и или
схватити разумом. При томе, још много тога зави
си од учитељ а, од школе. Али, зар духовни живот
није сложенији, није ли тајанственији? Овде је ве
лика тајна, овде је готово све невид љиво. Па то је
нау ка над нау кама, уметност над уметнос тима»
(арх иманд рит Лазар Витанијски).
У покушају да се дотакнемо те сложености духов
ног живота у наставк у следе објашњења о томе шта
је душа, како се она лечи, затим у каквој су вези
душа, ум, срце и разум, те како се они исцељују.
Овде углавном наводимо поделу митрополита Јеро
теја Влахоса3, са извесним деловима из пребогате
аскетске литерат уре, који ће читаоцу свакако додат
но осветлити тај крстоваскрсни пут обожења.
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«Једном нашем јеромонаху јавио се Господ распет на крсту, и рекао:
Са Крста се не силази, са Крста скидају.» Те речи је Господ три пута по
новио. Потом се виђење завршило.» (Сахаров, архимандрит Софроније
(2005.): Подвиг богопознања. Света Гора Атонска: Манастир Хиландар)
3

Влахос, митрополит Јеротеј (2007): Православна психотерапија. Друго,
допуњено издање. Београд: Библиотека «Образ светачки»
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