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Пред вама је скуп истинитих прича о људима на које је Господ, својим
Светим Духом, извршио спасоносни утицај духовног преображаја.
Особе, чије се биографије налазе у овој књизи, на својим се духовним
почецима нимало нису разликовале од осталих у свом религиозном
окружењу. Све оне су рођене у државама у којима православље
представља доминантно верско опредељење – а познато је да већи
део традиционално припадајућег народа никада не поставља питања
о исправности верских догми, ритуала и обичаја које су прописали
ауторитети Цркве из ближе или даље прошлости.
Ипак, у традиционално православним земљама Источне Европе,
као и у неким другим, попут земаља Блиског, Средњег и Далеког
Истока, као и Африке и Латинске Америке, број људи који се обраћа
Христу само на темељу библијског откривења у претходних неколико
деценија достиже десетине милиона. У највећем броју случајева државе
у којима живе не могу да се похвале високим нивоом владавине права,
демократијом или толеранцијом према различитостима. Ипак, и поред
тога што се у многим случајевима преобраћеници сусрећу са различитим
непријатностима (губитком посла, прогонствима и одбацивањем од
стране породице или друштва, или им бива угрожен и сам животни
опстанак) њихова вера, захваљујући Господу, остаје непоколебљива.
За разлику од секуларног западног света (Западне Европе и Северне
Америке), у коме су већ одавно верска права и слободе уређене највишим
законским актима, и у коме су религијске конверзије (тј. преобраћења из
једне религије у другу) сасвим нормална појава и углавном не повлаче
никакве негативне последице, у бившим комунистичким земљама као и
различитим врстама диктатура је ситуација прилично другачија.
У црквеној литератури која је у последњих пар деценија
публикована у нашој земљи, а још више у новинским чланцима,
могу да се пронађу примери преобраћења у православље оних који
су до тада припадали другачијим хришћанским или нехришћанским
традицијама. Тако на пример, постоје случајеви да појединци, зарад
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заснивања брака са традиционално православном особом ”промене
веру” - најпре се крстећи, а потом и венчајући по православном
обреду. Наравно, у овим случајевима се не ради о последицама помног
истраживања, студирања и упоређивања правоверности верских догми
православне цркве у односу на догматику њихове раније религије.
Поред тога, дешава се да људи постану незадовољни стањем у верској
организацији којој традиционално припадају, те почну да се интересују
за другачију врсту религиозности. Неки од њих, а посебно људи на
Западу, окрећу се религијама Далеког Истока (хиндуизму и будизму).
Други бивају привучени православном мистиком, кићеним одеждама
и неразумљивим појањем (који пружају осећај тајанственог божанског
присуства на богослужењима), као и смиреношћу коју доживљавају у
храмовима окађеним тамјаном и обасјаним светлуцавим одблесцима
упаљених свећа.
Једна од посебно важних карактеристика великог броја религиозних
људи, а међу њима и верских преобраћеника, јесте истицање сопственог
(субјективног) осећаја унутрашњег задовољења духовних потреба.
Другим речима, људи остају у својој ”прадедовској вери” или је пак
напуштају налазећи неку другу, углавном из разлога задовољности,
удобности или прихваћености које таква припадност пружа. Грчевито
држање сопствене верске традиције, или прихватање нечије ”туђе”,
дакле, није резултат помног истраживања и објективног расуђувања,
већ субјективно гледиште појединца који се углавном опредељује за
утапање у ширу масу истомишљеника.
Животне приче које су изнесене у овој књизи у значајној мери
одударају од претходно изнесених ситуација.
Овде је реч о људима који су били ревни заступници православног
исповедања вере, коју су напустили након њеног детаљног преиспитивања у светлу Светог писма, проверених чињеница из црквене
историје, као и свог сопственог искуства.
Резултат прихватања библијских истина и њихово опредељење да
следе Христа на основу библијског откривења по сваку цену, поједине
личности из ове књиге коштао је лагодности, угледа, а неки су своју
верност утеловљеној Истини платили и животом.

Стазама богопознања

5

Искрено верујем да ће ово дело послужити на духовну корист
многим људима у нашој земљи. Посебно се надам да ће бити од
користи верским службеницима традиционалне цркве који углавном
нису упознати са тиме да постоји велики број боготражитеља који су
начинили корак више, и упознали се са стварним пореклом великог
броја догми које су некада и сами сматрали божански светим.
У име Оца, Сина и Светога Духа, желим вам обиље Божијих
благослова.
Приређивач

ВАСЕЉЕНСКИ
ПАТРИЈАРХ КИРИЛ ЛУКАРИС
Кирил Лукарис (рођен
13. новембра 1572. у Кандији
на Криту, умро 27. јуна 1638.
у Константинопољу), био је
теолог и свештеник који је
касније постао православни
патријарх Александрије по
имену Кирил III и васељенски патријарх Константинопољски по имену Кирил I.
Према писању професора
Хофмана 1929. године, Георг
С. Ј. Константин (Кирил)
Лукарис је рођен 1572. године, у Кандији, на острву
Криту. У то време острво је
припадало
Венецијанској
републици.
Млади
Константин је прве духовне
поуке примио од калуђера
Мелетија Власта.
Кад је имао дванаест година отпутовао је у Италију како би наставио
своју духовну изградњу. Неколико година потом, нашао се у Венецији,
где је у исто време боравио и грчки епископ Максим Маргуниос.
Почевши од 1588. године, па до 1594. млади Константин Лукарис се
посветио студијама у Падови. У ова два града научио је италијански
језик. Поред одличног знања грчког језика стекао је и перфектно
знање латинског. У Падови је, такође, уз подршку свог добротвора
Маргуниоса, успоставио добре односе са немачким књижевницима
Давидом Хошелом и Фредрихом Салбургом. Поставши монах, био је
хиротонисан у чин свештеника 1594. године, и тада је добио име Кирил.
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Изабран је за православног патријарха Александрије, по имену
Кирил III и васељенског патријарха Константинопољског по имену
Кирил I. Умро је у Константинопољу 27. јуна 1638. године, тако што је
убијен од стране Турака.

уобличено у калвинизму, а које је, колико год је то било могуће, било
прилагођено језику и исповедању Православне цркве. Од 1629. до 1633.
објављена су два издања на латинском, четири на француском, једно на
немачком и једно на енглеском језику.

У првим годинама своје младости студирао је заједно са неколико
познатих научника тог времена, међу којима је био и Маргулус, епископ
Китхира. Како би продубио своје знање, путовао је широм Европе.
У Женеви се упознао са реформисаном хришћанском вером,
онаквом каква је била проповедана од стране Жана Калвина и настављача
његовог дела. Током студирања у Венецији, Падови, Витенбергу и
Женеви у њему се развила снажна одбојност према римокатоличанству.

Кирил је на посебан начин осећао благонаклоност према
Англиканској цркви, а његова кореспонденција са архиепископима
од Кантерберија је посебно интересантна. Користио је своје контакте
са Англиканском црквом да би развио програм слања младих Грка на
студије у Британију. Међу овим студентима налазио се и младић из
Македоније, Митрофан Критопоулос, који је касније постао патријарх
Александрије. Кирил и Митрофан су били љубитељи књига и рукописа.
Исте су куповали и онe сада припадају патријаршијској библиотеци.
Сам патријарх Кирил је краљу Енглеске Џејмсу (James-u Првом)
представио један посебан рукопис Свете Библије, познат под именом
Александријски кодекс (Codex Alexandrinus). Такође, са његове стране је
послат и један рукопис Петокњижја, преведен на арапски језик, Лауду,
архиепископу од Кантерберија.

Патријарх Мелетије Пегас послао је Кирила у Пољску 1596. године,
како би предводио опозицију православних према уједињењу из
”
Бреста” - које је предлагало уједињење Кијева са Римом.
Био је професор на православној академији у Виљнусу, садашњем
главном граду Литваније. Године 1601. изабран је за патријарха
Александрије, наследивши поменутог Мелетија Пегаса. На том месту,
коме је био дубоко посвећен, провео је деветнаест година. У овом
периоду, поред проповедања, реорганизовао је начин финансирања
патријаршије и организовао поправке црквених храмова, уз стална
контактирања са патријарсима Јерусалима и Кипра.
Дана 4. новембра 1620. године, Свети синод Константинопоља
изабрао је Кирила за васељенског патријарха.
Његов пастирски рад у Константинопољу се дели на пет различитих
периода: од 1620. до 1623.; од 1623. до 1633.; од 1633. до 1634.; од 1634. до
1635.; и од 1637. до 1638.
У то време је постојало много лажних гласина које су ширили
језуити, реформатори, као и отомански султан, а све са циљем да
се патријарх Кирил дискредитује. Из тог разлога је чак четири пута
одступао са трона васељенског патријарха, али је после сваке оптужбе
поново изабран од стране свештенства и подржан од православних
верника.
Верује се да је његова велика животна жеља била да реформише
Православну цркву у складу са принципима
калвинистичког
вероисповедања, те да је из тог разлога послао већи број млађих грчких
теолога да студирају на универзитетима у Швајцарској, Холандији и
Енглеској.
Године 1629. је на латинском језику објављено његово чувено
„Исповедање” - „Confessio” које је садржавало библијско научавање

Након што је Кирил збачен на захтев својих православних
противника и католичких језуита - који су били његови најљући
непријатељи, убрзо је изгубио живот. У то време се отомански султан
Мурат IV припремао за рат са Персијом, а патријарх је био оптужен
за припрему побуне. Да би избегао проблеме за време свог одсуства,
султан је послао своје војнике који су патријарха задавили 27. јуна 1638.
године. Његово тело је бачено у Босфор и вода га је избацила на острво
Халки. Тело је сахрањено у манастиру Панагиа Камариотисса, на острву
Халки од стране патријарха Партенија I.
Његова смрт је резултат деловања римокатоличких структура које
нису желеле да дође до реформе и на истоку Европе, међу православним
светом.
Кирил Лукарис је званично проглашен свештеномучеником
одлуком Светог синода православног патријархата Александрије 6.
октобра 2009. године.
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Исповедање вере
православног васељенског патријарха
Кирила I (Лукариса)
1572-1638
У име Оца и Сина и Духа Светог, ја
Кирил, патријарх цариградски, издајем ово
јавно исповедање, за добробит свих оних
који се распитују о грчкој вери, која је црква
Источне Европе, пред сведоцима Божијим
и људским и са искреном савешћу, без
икаквог лукавства.
- Верујемо у једног Бога, истинитог,
свемоћног, у три особе - Оца, Сина и Духа
Светог. Син је рођен од Оца у вечности и исте
је суштине са Оцем; Дух Свети произилази
од Оца кроз Сина, имајући исту бит са Оцем
и Сином. Ми називамо ове три особе Светом
Тројицом, којој припада слава, благослов и
којој свако створење треба да се поклони.
- Верујемо у једног Бога у Тројици, у Оца, Сина и Светог Духа,
који је створитељ свега видљивог и невидљивог. Оно што је невидљиво
називамо анђеоским бићима а видљиву творевину називамо небесима,
земљом и свиме што је на њима и у њима. Створитељ је по својој природи
добар. Он је све добро створио, јер Он не може да учини никакво зло.
Зло долази или од ђавола или од људи. Из овог разлога за нас важи
следеће правило: Бог није аутор зла, и Он не може да греши; не може му
се приписати зло.
- Верујемо да је Свето писмо дато од Бога, кроз Светог Духа. Верујемо
да ауторитет Светог писма треба да буде изнад ауторитета Цркве. Човек
може да погреши, да буде неупућен, може да уводи друге у сагрешења
и обмане; али Божија реч не може никога да уведе у грешку нити може
да превари - она сама не садржи грешке него је непогрешива и поседује
вечни ауторитет.
- Верујемо да свим догађајима управља Божија провидност.
Онда када ову провидност не можемо да разумемо, потребно је да је
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са скушеношћу и понизношћу прихватимо, а не да о њој говоримо са
неразумевањем.
-Верујемо да је први човек створен од Бога. Он је избачен из раја
зато што је занемарио Божију заповест и попустио преварљивом савету
змије. Не постоји ниједан човек, телесно рођен, који не носи терет
непослушности Богу и не осећа плодове те непокорности у свом животу.
-Верујемо да се Исус Христос, наш Господ, понизио и преузео на
себе људску природу. Да је био зачет од Духа Светог у утроби девице
Марије, родио се, поднео смрт, био сахрањен и васкрснуо у слави. Он
доноси спасење и славу свим верницима.
- Верујемо да је милостиви Бог пре постанка света предодредио
своје изабранике за вечну славу. Верујемо да то није учинио због
њихових заслуга већ по својој милости и вољи.
- Верујемо да наш Господ Исус седи са десне стране свога Оца
и посредује за нас. Он је у служби првосвештеника. Он је и једини
посредник између Бога и људи. Са небеса брине се за свој народ и води
своју Цркву обогаћујући је многим благословима.
- Ми верујемо да без вере ниједан човек не може да буде спасен.
Исповедамо веру која оправдава и доноси човеку праведност у Исусу
Христу. Такву веру дарује сам Бог, захваљујући животу, смрти и васкрсењу нашег Господа Исуса Христа. Ова вера је објављена у еванђељу. Без
ње ниједан човек не може да буде Богу по вољи.
- Верујемо да васељенска Црква обухвата све истинске Христове
вернике; и оне који су отишли у небеса, и оне који још увек живе и
ходе својим земаљским путевима. Поглавар Цркве (то не може да
буде ниједан земаљски човек) је Господ Исус Христос. Он у својој руци
држи кормило управљања Црквом. Ипак на земљи постоје видљиве
посебне цркве. Свака од њих има једну одговорну особу коју називамо
старешином. Старешину није исправно називати поглаваром, већ је он
од Бога добио дужност старања и управљања.
- Ми верујемо да су чланови Саборне Цркве свети и изабрани за
вечни живот. Из њиховог броја и заједништва су искључени лицемери,
иако, нарочито у видљивим црквама, у житу може да буде и кукоља.
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- Верујемо да је Црква на земљи посвећена и научена од Духа
Светог, зато што је Он истинити помагач-утешитељ, кога је Господ
Исус Христос послао од Оца да нас научи истини. Он је тај који разгони
таму из духовног расуђивања верника. Црква на земљи може да доноси
погрешне закључке, може да изабере лаж уместо истине и таму уместо
светлости по питању доктрине. Једино Дух Свети може тога да је
ослободи, а не смртни и погрешиви људи.
- Верујемо да човек бива оправдан на основу вере а не на основу
добрих и побожних дела. А када кажемо „на основу вере” тиме
подразумевамо Христову праведност која се приписује за наше спасење.
Не желимо да занемаримо добра дела, зато што нас о њима поучава
сам Истинити и зато што су она потребна као показатељи који сведоче
о нашој вери и потврђују наш позив. Али, Христова праведност се
приписује покајаном човеку, она је једина која оправдава и спасава
вернике.
- Верујемо да је сваки човек духовно мртав и да не може сам од себе
да се духовно обнови (доживи духовно рођење). Он не може да учини
ништа што би било довољно добро да би задовољило Бога. Шта год да
учини све је прожето несавршеношћу и грехом. Посредством духовног
рођења које на њему учини сам Дух Свети, човек може да чини добра
дела, али никако без милости Божије. Из тог разлога, човек треба да се
духовно роди да би могао да чини добра дела, по претходно исказаној
Божијој милости. Дакле, сваки човек је рањен, попут оног који је ишао
из Јерусалима ка Јерихону и пао у руке разбојника. Без помоћи Божије,
човек сам по себи не може да учини ништа по питању свога спасења.
- Верујемо да је Господ успоставио две свете тајне Цркве које се
налазе описане у еванђељу.
- Верујемо да је крштење света тајна коју је Господ успоставио.
Практикујући је у истом облику како је заповеђено у еванђељу, она за
нас представља смрт, сахрану и славно васкрсење.
- Верујемо да је друга света тајна коју је Господ успоставио оно што
ми називамо Евхаристијом. У ноћи у којој је Господ сам себе предао, узео
је хлеб, благословио га и рекао апостолима: „Узмите, једите, ово је моје
тело”. Онда је Господ узео чашу, захвалио и рекао: „Пијте из ње сви. Ово
је моја крв која се пролива за многе, за опроштење греха. Чините ово за
мој спомен.” А Павле додаје: „Јер кад год једете од овог хлеба и пијете
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из ове чаше, ви обзнањујете смрт Господњу.” Ово је правилно значење и
употреба ове дивне тајне.
- Верујемо да се душе умрлих налазе у благословеном стању или у
стању одбачености, у зависности од дела које је свако за живота чинио.
Одмах по напуштању тела дух одлази или код Христа, или у хад. Човеку
се суди у складу са тиме у каквом га је стању Господ затекао у време
смрти. После завршетка земног живота не постоји моћ а ни могућност
да се особа покаје. Само за време овоземаљског живљења човек се
налази у периоду исказивања Божије милости ради његовог покајања.
Измишљотину представља постојање места које називамо пургаторијум/
чистилиште. Истина је таква да сваки човек може да се покаје само у
овом животу, да би добио опроштење својих греха од нашег Господа
Исуса Христа. Ово треба да буде циљ живота сваког човека.
Ово кратко сведочанство је написано против намерења оних
који налазе задовољство у томе да нас клеветају и прогоне. Ми имамо
поуздање у Господа Исуса Христа и надамо се да Он неће одустати од
својих верника.
У Цариграду, марта месеца 1629.
Кирил, Патријарх цариградски
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2.
Искуство православног свештеника
Думитру Корнилеску (Dumitru Cornilescu)
Думитру Корнилеску је рођен 1891. у
месту Сласома у општини Мехединци. Његов
отац је био учитељ, а његови дедови, и са очеве
и са мајчине стране, били су православни
свештеници. Након што је и сам осетио позив
да постане свештеник отишао је у Букурешт да
студира теологију.
Думитру није био задовољан формализмом и ритуалима. Желео је да проникне
дубље у право разумевање хришћанства.
Директор теолошког семинара је увидео
његову жељу и дао му каталог верских књига
из иностранства. Предложио му је да их наручи
и прочита. Тако је почело право формирање
Думитруа као верника.
Читајући ове књиге на енглеском, француском и немачком,
установио је да све оне говоре о једном посебном хришћанском животу,
сасвим различитом од религиозног живота који је видео у својој земљи.
Ускоро му је пала на ум идеја да почне да преводи делове ових књига и
да их објављује у тадашњим часописима. Касније је почео да их штампа
и у целини. Писци које је читао а касније штампао њихова дела су: Frank
Thomas, F. Bettex, R. A. Torrey, S. D. Gordon, J. H. M. Conkey, George
Muller, C. H. Mackintosh и други.
У годинама студирања теологије, Думитру Корнилеску се
прикључио цркви Светог Стефана у Букурешту, која је носила и
назив ‘Родино гнездо’. У тој цркви је као свештеник службовао Тудор
Попеску, младић са посебним моралним ставом и изванредним даром
говорништва. Његове проповеди су почеле да привлаче многе људе,
међу којима су били и извесни интелектуалци из главног града. Тудор
Попеску је именовао Корнилескуа за ђакона и дао му могућност да у
цркви дели књиге које је штампао.
У књигама које је одушевљено читао и страствено преводио,
Корнилеску је приметио честе цитате из Библије. Он је, наиме,
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покушавао да прочита Библију на румунском језику али није ништа
разумео. Стога, није схватао зашто се овим странцима, ауторима књига
које је читао, толико допада Библија. Постепено је дошао до сазнања да
проблем није био у Библији, него у начину на који је била преведена на
румунски језик. И, за једног страственог преводиоца, следећа мисао је
дошла природно: да направи нови превод Библије, превод који ће сви
разумети. Ипак, схватио је да такав подухват захтева много година рада,
а он није могао да себе види искључиво у том послу.
Ипак, Бог је радио на многим подручјима истовремено. Управо
тада, једна госпођа из високог румунског друштва, принцеза Ралука
Калимаки, била је у Швајцарској са својим супругом Кантакузином
Пашканијем. Он је био председник Конзерваторне коморе Румуније
тог времена. Принцеза је посетила верске заједнице у Женеви, и тако
дошла до личног познања Господа Исуса као и до схватања да Библија
може да има велику вредност у животу једне нације. Она је управо
добила једно значајно наследство од своје мајке, и одлучила је да је
инвестира у штампање Библије на румунском. Вратила се у Букурешт и
почела преговоре са неколико црквених званичника око реализовања
овог пројекта. Неки од њих су јој објаснили да су сви преводи Библије
на румунском сувише верни словенском језику и да не заслужују да
се поново штампају. Оно што би требало да се уради јесте нов превод,
директно са јеврејског и грчког језика, на популарни румунски језик.
Принцеза је онда кренула у потрагу за преводиоцем и... пронашла
Думитруа Корнилескуа. Он је 1916. године завршио факултет и био
хиротонисан као целибатни свештеник у Хуши. По споразуму између
принцезе Калимаки и епископа Никодима, другог дана по хиротонисању,
Корнилеску је кренуо према конаку принцезе у селу Стаучешти, у
општини Ботошани, и почео је да ради на преводу Библије. После
непрекидног рада у трајању од четири године, Библија је била спремна
за штампу. Године 1920. је у Букурешту штампао „Књигу Псалама” или
„Псалтир Цара Давида”, у издању Еванђеоског Румунског Друштва,
у штампарији Гутенберг. Нови завет је штампао 1921. а касније исте
године, штампао је целу Библију.
Док је радио на преводу Библије и паралелно читао друге књиге
које су му помогле да разуме библијски текст, Корнилеску је схватао
дело које је Бог учинио кроз свог Сина Исуса Христа за наше спасење и
начин како се ово спасење може постићи.
На нашу срећу, Корнилеску је касније написао једну књижицу где
је описао начин како је дошао до спознања светлости божанске истине.
Ево неколико цитата из ове приче:
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КАКО САМ СЕ ОБРАТИО БОГУ
И КАКО САМ О ТОМЕ ГОВОРИО ДРУГИМА
Био сам у школи и учио да постанем свештеник. Нисам знао шта
значи имати личног Спаситеља. Имао сам љубав према њему али га
нисам познавао. Једног дана ми је директор школе дао каталог са много
верских књига из иностранства. Остао сам запањен кад сам видео колико
има хришћанских књига, док је у то време код нас било јако мало.
Наручио сам их и почео да читам. Док сам их читао видео сам да
све говоре о једном посебном хришћанском животу, сасвим различитом
од религиозног живота код нас. Све више сам горео за оваквим животом
и говорио себи: „Ово ће бити моја служба када постанем свештеник: да
обзнаним нашем народу овај живот”. Али како?
Нисам могао да дочекам да постанем свештеник, већ сам одмах
почео да преводим одломке из тих књига, а понекад чак и целе књиге
и да их шаљем свим верским часописима у нашој земљи. Очекивао
сам живот о коме су оне говориле, али живот није долазио. Почео сам
темељитије да читам и размишљам. Увидео сам да све те књиге говоре о
једној јединој књизи: о Библији. Оне су говориле да свако треба да има
Библију, да је свакодневно чита и живи у складу са њеним учењем. До
тада ни ја нисам тако чинио, те сам почео да читам Библију свакодневно.
После неколико дана, Библија ми се није допала. Испред себе сам имао
јако накарадан превод и нисам могао да га разумем. А када сам почео да
читам на другом језику, разумео сам је и јако ми се свидела. Говорио сам
себи: ако мој народ треба да схвати хришћански живот из Библије, онда
треба да има превод који ће разумети. Тако сам почео да размишљам
да почнем са превођењем. Почео сам да преводим Еванђеље по Матеју
за себе, али сам брзо схватио да ја немам финансијских средстава за
евентуално штампање.
У исто време, стално сам преводио и штампао мале књижице. Тако
сам штампао један календар са хришћанским размишљањима за сваки
дан. Неко је послао календар принцези Калимаки у Женеву и њој се
јако допао. Кад се вратила у земљу, замолила ме је да је посетим. Рекао
сам јој да размишљам да направим нови превод Библије. „Управо и ја
размишљам о томе” одговорила ми је. Наследила је суму новца коју је
наменила управо овом циљу: ширење Библије у нашој земљи.
Док сам радио на преводу Новог завета, за сваку реч на грчком
требао сам да гледам у речник да бих схватио смисао. Тако сам дошао до
закључка да сам имао сасвим другачија схватања о најједноставнијим
духовним појмовима. На пример, увидео сам да Библија јако много
говори о греху. Схватио сам да је грех нешто страшно пред Богом, ако
Он о њему говори тако много.
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Увек сам веровао да је грех нешто јако лоше пред Богом, али нисам
знао шта конкретно. Мислио сам да су убице грешници и да им је место
у затвору. Али кад сам прочитао у Библији: „ ...да ће сваки који се гневи
на брата свога бити крив суду.” (Мт. 5:22) остао сам запањен, јер сам
знао да се свако љути свакодневно.
Кад сам дошао до стиха у посланици Римљанима који каже да су
„сви сагрешили”, нисам могао да се помирим са тиме. Говорио сам:
„Не разумем зашто Библија каже да су сви сагрешили. Ако не познајем
друге, познајем себе. Нисам никог убио, нисам био у затвору, тако да
не могу да кажем да сам грешник.” Ни овај стих нисам разумео, па сам
кренуо даље.
Кад сам дошао до стиха: „Нема ниједног праведног. Нема ниједног
човека који би чинио добро...” мало сам се наљутио на њега. „Ово не
могу да верујем”, говорио сам. Знам много људи који су многе добре
ствари учинили. А ако не познајем друге, знам себе. Учинио сам многа
добра дела, делио књижице, дао сам нешто новца за Бога и тако даље.
И сада, чиним једно јако добро дело: преводим Библију на језик мог
народа. Зашто онда Библија каже да „нема никога ко би чинио добро”
кад сам ја тај који чини добро? Нисам разумео, па сам ишао даље. Стигао
сам до стиха који каже да је „плата за грех смрт”, осмехнуо се и рекао:
„Немогуће је веровати такве ствари, зато што цео свет умире: и добри и
зли. Каква је то плата ако је свако добија?” Тек када сам дошао до оног
у Откривењу 20:14 који говори о „другој смрти”, односно о ватреном
језеру, схватио сам: Ово је смрт која је плата за грех. Али то је страшно.
Хтео сам да знам ко се налази у ватреном језеру. Кад сам видео да су
тамо убице (Откривење 20:8) рекао сам: ‘Врло добро, убице и треба да
буду тамо јер су велики грешници’.
Удубио сам се у разматрање па сам, на своје велико изненађење,
увидео да су тамо и лажови. Па зар је лаж тако велик грех да буде кажњен
истом казном као и убиство? Па свако изговара лаж сваког дана, и то
не само једну, него више и различите. И ако је тако, па и ја сам рекао
мноштво лажи у свом животу. Сада сам се добро уверио да сам грешник,
али не само грешник, него осуђени грешник који иде ка огњеном језеру.
Обузео ме је страх и понављао сам: „Никако не желим да стигнем тамо.”
У то доба нисам познавао пут спасења. Нисам знао шта да урадим
да не бих доспео у огњено језеро. Истраживао сам и даље. Кад сам дошао
до стиха у посланици Римљанима који каже да се „сви оправдавају за
бадава”, мислио сам: чудно! Ова књига је пуна контрадикторности. До
сада сам видео да су сви грешници, осуђени на смрт, а сада одједном „сви
се оправдавају за бадава”. О чему се овде заправо ради, питао сам се?
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Читао сам врло пажљиво овај стих, и увидео разлику. Да, „оправдавају
за бадава – Његовом благодаћу - на основу искупљења у Христу Исусу,
кога је Бог поставио као жртву измирења - Његовом крвљу”. Рекох себи:
„Исус Христос је умро за грехе? Учио сам у школи да је умро за грехе
целог света (1. Јованова 2:2)! Али какву ја корист имам од тога, кад сам ја
грешник а моји греси нису опроштени? Ипак, ако је умро за грехе целог
света, умро је онда и за моје грехе. Увидео сам у овој књизи да постоји
опроштење греха, да је Христос умро и за мене.” То је био први корак.
Други корак је био откривење да немамо мртвог него живог
Спаситеља, са којим можемо да ступимо у контакт. Он је умро за наше
грехе, али је и ускрснуо да нас оправда. И сада је он живи Спаситељ.
Највећа је радост била кад сам открио да је Он не само живи пријатељ са
ким могу разговарати, него да у живом Спаситељу имам моћ да победим
грех, јер је Он сломио моћ непријатеља својим ускрснућем.
Ја сам мислио да је грех део наше природе, да другачије не
можемо, да морамо да грешимо, па разумете моју радост кад сам открио
да постоји таква сила која побеђује грех. Прихватио сам га као свог
живог Спаситеља. Последње сам открио да је Он Господ. Господ значи
господар. Он је господар, а ми смо слуге. Не припадамо више себи,
него смо Његови са свиме што имамо и свиме што јесмо. Тако сам га
прихватио као Господа и личног господара, који треба да заповеда, а ја
да послушам. Он је тако диван Господ и Господар у кога можеш потпуно
да се поуздаш!
На овај начин сам се обратио Богу! Сада сам знао да сам наново
рођен, да сам дете Божије. Више нисам читао Библију са питањима
која сам постављао раније: Да ли је то могуће? Да ли је истина? Сада
су питања била потпуно другачија: „Да ли ја имам оно што захтева ова
књига? Да ли сам такав каквим ме она жели?”
Ипак, постојала је и једна потешкоћа. Ја сам био једина особа која
је започела нови живот на овакав начин. Читао сам и друге књиге које
су све ово наведено потврдиле. Али биле су то само... књиге. Почео
сам да размишљам: „Овакав начин живота је јако леп. Али можда је
то само моја уобразиља, јер сам овакав живот добио само читањем и
проучавањем Библије?”
Ипак, сада сам сваки стих видео у новом светлу. И одмах ми је дошао
на ум онај из посланице Филипљанима 4:6: „ ...Него у свему молитвом
и мољењем са захваљивањем нека се ваше молбе Богу очитују.” Рекао
сам: „Господе, не могу да кажем да сам неверник. Верујем сваку реч из
Твоје Речи. Али не знам да ли сам на добром путу. Ако ми даш прилику
да видим једну душу како долази Теби, на исти начин, бићу потпуно
уверен да сам на добром путу.”
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Молио сам се. После три месеца, једног јутра, два младића из војне
школе су дошла да ме питају како могу да се што боље припреме за смрт.
Одлазили су на фронт и нису знали да ли ће се вратити живи или ће
умрети. Истини за вољу, нису били спремни за смрт! Ја као свештеник,
требао сам да знам како неко треба да се припреми за смрт. Одговорио
сам: „Да, добро је што сте дошли сада, јер да сте дошли пре три месеца,
не бих знао да вам одговорим. Христос је умро за ваше грехе и ако
верујете у ово и прихватите за себе, а уз то предате ваше срце и животе
у Његове руке, имаћете опроштење греха и бићете спасени. Уколико
одете на фронт и тамо погинете, Спаситељ ће вас сачекати и примити
вас к себи. Али ако се вратите, имаћете дужност да говорите и другима
како могу да буду спремни за смрт.”
Обрадовали су се тој вести. Прихватили су је и отишли назад у
касарну говорећи другима да су спасени и да су им греси опроштени.
Неки су им се смејали, други су пак хтели да чују више о томе. Следеће
недеље су довели и друге и њима сам говорио о овој истини. Неки од
њих су се одлучили да следе Господа, и после неког времена, био је то
добар број душа које су се одлучиле за Господа…
Превод Библије који је сачинио Думитру Корнилеску је данас
најраспрострањенији превод међу протестантима и неопротестантима.
Овај превод није одобрен од стране светог синода Румунске православне
цркве, јер је Корнилеску напустио православну цркву и тако постао један
од оснивача Еванђеоске румунске цркве. Популарност овог превода,
веома цењеног, доказана је великим бројем поновљених издања (1931,
1942, 1946, са новом ревизијом 1989, и са новим тиражима 1990, 1996,
2000, 2002 и 2005. године).
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Превод Библије на модеран румунски језик, односно, језик који
се говорио у првој четвртини XX века, Корнилеску је започео због
потешкоћа језика на који је Библија била превођена до тог времена. Тај
је језик био архаичан румунски са словенским знацима на словима.
После великих доктринарних неслагања са људима из виших
теолошких кругова тога времена, Корнилескуа је посаветовао сам
патријарх Мирон Кристеа да за једно време напусти Румунију. Из тог
разлога се и преселио у Швајцарску 1923. године, где је остао све до
своје смрти 1975. године.
Целог свог живота је проповедао и писао о потреби повратка
Богу. Из много цркава из Румуније и САД пастори и верници су му
писали писма са дубоком захвалношћу Богу. Изражавали су велико
поштовање према Корнилескуу због благослова који је његов превод
Библије донео у њихове животе и у живот румунског народа уопште.
У тим писмима верници су изражавали своје поштовање према ономе
који је у руке румунског народа у земљи и расејању ставио Библију,
Књигу над књигама, Божју реч, на најјаснијем и најлепшем румунском
језику. Корнилескуов превод Библије је штампан у милионском тиражу
и присутан је свуда на планети где се говори румунским језиком. Из тог
разлога, сачинитељ овог превода је био прозван – Лутер Румуније.

3.
Искуство православног свештеника
Тудор Попеску (Tudor Popescu)
Тудор Попеску је био свештеник
у цркви „Родино гнездо” у Букурешту,
који је увео нови начин проповедања
еванђеља. Доживео је велики успех
таквим начином проповедања али
такође и велика противљења од
стране других свештеника. Неколико
свештеника из Букурешта, вероватно
љубоморни због огромног успеха у
јавности који је имао Тудор Попеску,
почели су да га оптужују да је оно што
он проповеда у ствари протестантизам.
Било им је тешко да докажу тако нешто,
јер се Попеску ограничио само на
објашњавање/тумачење Библије. Ови
свештеници су слали шпијуне у цркву
„Родино гнездо” да бележе све што ради
свештеник Попеску, са надом да ће
овај једног дана рећи или учинити нешто што ће се доказати као јерес.
На крају крајева, њихова надања су се испунила. Свештеник Тудор
Попеску који је веома пазио на све оно што пише у тексту литургије,
приметио је једног дана проблем. У тексту литургије је постојала молитва
по којој свештеник тражи да греси људи буду опроштени захваљујући
молитвама светитеља које ови на небу упућују Богу. Тада је изјавио: ‘Ја
проповедам људима у складу са Библијом, која учи да се опроштење
грехова добија захваљујући жртви нашег Господа Исуса на крсту уместо
нас и кроз нашу веру у ову жртву! Како онда могу да тражим од Бога да
нам опрости грехе због молитава умрлих светитеља? Ово је очигледна
противуречност!’
И тако је Попеску одлучио да у литургији изостави ову моливу. Ово
су одмах приметили шпијуни присутни у цркви. Неко је упитао Попескуа
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зашто је изоставио молитву из литургијског текста а он је одговорио да
је то учинио зато што не верује да су наши греси опроштени зато што
се за нас моле светитељи, него су опроштени зато што је за њих умро
Господ Исус Христос.
Попеску је одмах био оптужен у Патријаршији за јерес, јер није
веровао у улогу светитеља као посредника, као и за непоштовање
према њима. Патријаршија је затражила објашњење. Следи неколико
одломака из одбране свештеника Попескуа:
„Знам да су вас тенденциозно и лажно обавештавали о мени, али
ствари стоје онако како их ја износим овде.
Оно што се односи на клањање Светој Девици Марији и светима,
ја стојим у општој православној формули која каже: Богу се поклони,
а свете поштуј. Сматрам да је Православна црква нашла срећну
формулацију, а то је ова поменута. Ја стојим у овој формули и сматрам
било коју другу науку страном истинитом православљу. И праведно је
да тако буде. Клањамо се Богу јер је свуда присутан, види све, чује све.
Светитељи, отишавши на небо, нису због тога постали богови, да могу
да слушају молитве људи са различитих страна земље. Свудаприсутност
и свезнање поседује само Бог. Клањање светитељима је чак забрањена
од стране светих који су били испирисани Богом. (Дела 10:25-26; 14:1-5).
Улогу посредника код Бога немају светитељи, него једино Исус Христос:
„Јер Бог је један и један је посредник између Бога и људи, човек Исус
Христос, који је самога себе дао као откуп за све” (1 Тим. 2:5-6). Само за
Исуса Христа се каже да се моли за нас: „Стога и може сасвим да спасе
оне који његовим посредством прилазе Богу, пошто свагда живи – да се
моли за њих” (Јеврејима 7:25).
У пракси, поклоњење или поштовање светитеља је врло лако и без
моралних обавеза. Сваки се човек може поклонити светима, али их само
онај части који иде њиховим стопама. Изгледа врло лако да се поклониш
неком свецу, али ако на твој живот ништа не утиче од његовог живота,
такво поштовање је срамотно. Колико је људи, који упућују молитве
свецима, променило своје животе после тога? Ниједан. Наравно, ове
молитве које се називају „акатисти” производе добит, али не производе
хришћански живот. А управо за тим имамо потребу.
Ако се ја не поклањам светитељима, то не значи да их не поштујем.
Напротив, управо сада када сам одлучио да живим по еванђељу, тек
сада разумем свете, дивим им се и волим их. Као доказ своје чврсте вере
они су положили свој живот за Христа и нису га се одрекли. Радије су
изабрали смрт него да изрекну лаж: било би им лако да се пред властима
одрекну Христа, а да у мислима наставе да му служе.
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Да нас они молитвом могу спасити то може рећи само онај коме је
еванђеље Господње потпуно страно. Тамо се јасно показује да спасење
долази по вери у Исуса Христа, где се подразумева жива вера, вера која
се манифестује добрим делима. „Шта да чиним да бих се спасао?” упитао
је тамничар из Филипа. „Поверуј у Господа Исуса, па ћеш бити спасен
и ти и твој дом.” (Дела ап. 16:30, 31). Даље читамо у Делима 4:12: „Нема
спасења ни у једном другом, нити има другог имена под небом, даног
људима, у ком треба да нађемо спасење.”
Неко може да каже да Света традиција тј. Предање проповеда
другачије! Ако је то истина, онда је Свето писмо у контрадикторности
са светом традицијом. Један од та два ауторитета мора да је у праву:
или Свето писмо или Света традиција! Оба не могу никако. Једно треба
прихватити, а друго одбацити.
Ипак, у Откривењу Јовановом се говори о молитви светих. Добро
је да видимо како се они моле. У 6:9-12 они траже да Божији суд над
становницима земље дође што пре. Да ли се они ту моле за њихово
спасење или за њихово кажњавање? На другом месту се спомиње молитва
светих, а последица тих молитви је невоља на земљи (Откривење 8:3-5).
На трећем месту свети се моле прослављајући Јагње (Откр. 5:8-10).
Једину ствар коју следим јесте да доведем душе Христу. Сваком
човеку кажем: Човече, ти си изгубљени грешник! Христос је умро за
грешнике да би их спасио. Да ли заиста верујеш у Њега? Спасен си! Не
верујеш? Изгубљен си! Какав је твој став према Исусу Христу? Примаш
ли га као Господа и Спаситеља? Дајеш ли му свој живот и срце? Од тога
зависи твоја вечност! Одлучи да у свему следиш Њега, или немој више да
носиш Његово име (хришћанин). Ово је садржај сваке моје проповеди.
Никад нисам изгубио из вида да ме Христос није послао да
вршим богослужења, него да проповедам, не да читам молитве, него да
научавам. Моја првенствена дужност је да проповедам еванђеље и то
ћу чинити док сам жив. Ако проповедање еванђеља значи скретање са
пута православља, онда сам се заиста удаљио. Изгубљен сам! Ипак, ја
верујем да су изгубљени сви који не верују еванђеље, не живе га и не
проповедају.”
Упркос његовој одбрани, свештеник Тудор Попеску је био
проглашен кривим за јерес и лишен свештеничког достојанства 1924.
године. Он није престао да проповеда еванђеље, изнајмио је једну салу и
тамо је започео своју скупштину. По моделу ове заједнице настале су и
друге, нарочито у Мунтенији и Олтенији. У комунистичком периоду ове
заједнице су морале да се прикључе неком покрету признатом законом,
тако да су се ове заједнице прикључиле „Хришћанима по еванђељу”.
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Корнилеску је записао о свештенику Попескуу:

„У Букурешту сам имао једног пријатеља свештеника. Био је удовац.
После смрти своје супруге, мучила га је мисао како да доведе душе
Христу. Није знао како. Чуо је о мом обраћењу и раду. Писао сам му неке
ствари, али није разумео. Кад сам дошао у Букурешт, разговарали смо о
еванђељу. Није разумео како је он, свештеник, поштен, један од бољих,
заправо грешан. Није могао да верује да треба да се врати Богу: био је
сувише добар за тако нешто! После много разговора и љутње, желео је
да ме чује како проповедам у његовој цркви и ако се „више људи обрати
Богу”, видеће шта ће да предузме. После неколико мојих проповеди,
желео је и он да проповеда о „повратку Богу”. Ја сам му објаснио да ако
жели то да проповеда, треба да се и сам обрати Богу.
Једне недеље док је сликовито говорио о грозоти греха, увидео је
сопствену грешност и обратио се Богу. Од тада је почео да проповеда
силом Божијег Духа. Полако, све више људи је почело да похађа такве
састанке. Ја сам завршио превод и штампање Библије, такође и трактате
и књиге за напредак хришћанског живота. Покренули смо и часопис
„Хришћанска истина” у циљу евангелизације. Многи су се људи по први
пут упитали јесу ли спасени или не, а неки од њих су се обратили Богу
читајући трактате, књиге и часопис.
Многи од обраћених људи су били дивно сведочанство о делу
Светог Духа у њиховим животима. Неки од њих су научили и да читају
само да би могли да читају Нови завет.”

4.
Искуство православног свештеника
Јосиф Трифа (Iosif Trifa)
Јосиф Трифа је рођен 1888. у селу
Ћертеђе, поред Кмпени, у Западним
планинама. Похађао је гимназију у
Бејушу а онда студирао теологију у
Сибиу. Вратио се у своје родно село као
учитељ, а потом био хиротонисан као
свештеник. Године 1921. митрополит
Балан га је позвао у Сибиу и дао му службу
духовника на Теолошком факултету.
Године 1922.
митрополија из
Сибиуа је одлучила да штампа један
часопис о религијском васпитању за
румунска села, а свештеника Трифу је
поставила за издавача. Часопис је носио
назив „Светлост села”. Био је намењен
народу и излазио једном недељно. Први
број је штампан 2. јануара 1922. године.
Ево шта је, између осталог, написао
свештеник Трифа у овом првом броју:
„На темељу новог поретка у селу –
а и у земљи – треба да стоји страх Божији и послушност Његовој Речи.
Да почнемо од почетка: од вере и љубави Божије... јер без овог почетка
ништа добро и трајно се не може учинити... Само један лек може дати
свету и нашој земљи здравље и спасење: да се људи и народи врате
Исусу, Његовој науци и Његовој заповести љубави. Онда ће се мир за
стално уселити међу народе.”
Само да се подсетимо да је у то време Ардеал био уједињен са
матичном државом само три године. Румуни из Ардеала су полагали
огромне наде у уједињење, али много од тога се показало као испразно.
Побољшање ситуације је нарочито у селима ишло веома споро. Иако на
економском плану ствари нису стајале добро, на моралном и духовном
плану биле су још горе. Јосиф Трифа је нашао за сходно да преко часописа
„Светлост селима” говори о злу у румунском друштву, а нарочито о злу
у селима.
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Песник Трајан Дорз, ученик свештеника Трифе и вођа ‘Војске
Господње’ после његове смрти, описао је историјат овог покрета са
насловом: „Историја једне жртве – сведочанства о почетку и првих 12
година Војске Господње”. Ово дело још увек није штампано, постоји
само копија откуцана у два примерка, из које црпимо информације о
Јосифу Трифи и Војсци Господњој.
Ево шта Трајан Дорз пише о првој години рада свештеника Јосифа
Трифе у „Светлости села”:
„Уместо сивих чланака ‘комитета’ који се скоро сасвим повукао – са
страница часописа су сада горели његови укори и најаве против греха,
осуђивање лакомости политичара, пристрасности судија, неправде
закона – пропадање друштва и одсуство цркве. Док сиротиња умире,
инвалиди просе, народ пати, вера се губи, сиромаштво се шири, странци
се гоје, а ђаво се смеје – црква ћути и чека”.
У целокупном рату са злом уопште, наравно да глас који је долазио
преко „Светлости села” није био једини који је викао и информисао
народ. Али је био једини који је био дубоко уверен да само нановорођење
душе може зауставити пропаст и донети спасење. Глас који је говорио
да нас само снажан и потпун повратак Христу може спасити и подићи.
Само вера и проналажење Христове жртве на крсту једини су пут спасења
из смрти и осуде у којој се налазимо.
Док су други нудили свакојака „решења” и преписивали разноразне
„лекове” против болести друштва, свештеник Јосиф је инсистирао и
говорио о једином спасоносном леку кога је он видео, а то је био Христос.
После годину дана писања за часопис, Јосиф је схватио да говори у
празно. Схватио је да нико не реагује на његов позив. Овај Божији човек
је достигао тачку кризе у ноћи завршетка једне године и почетка нове.
Из ове кризе се родила иницијатива позива људи на деловање против
греха. Из овог позива је настало покрет ‘Војске Господње’. Увидевши
грех и пад народа, Јосиф Трифа се питао: „Шта сам ја учинио да ови
несрећни пијанци и псовачи са грозотом схвате своју изгубљеност и грех?
Шта сам учинио да Христос буде приближен њима и они приближени
Христу? То је једини начин за спасење појединачне људске душе или
целог народа.”
Веома потресен почео је да пише речи инспирисане Светим Духом,
позив целом румунском народу и свим хришћанима да донесу велику
одлуку:
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„Дођите да као хришћани уђемо у Нову годину, да се одлучно и
заједнички боримо против псовки, пијанства…”.
Наставивши да пише истим жаром, одштампао је Проглас који су
требали да потпишу они који су се одлучили за такав начин живота.
У ускршњем броју 1923. године Трифа је објавио листу имена првих
„војника”, односно оних који су му писали да су прихватили Проглас
који налаже борбу против псовки, пијанства и других грехова. Саветовао
је да није довољно само рећи неким гресима „не”, него и да треба
напредовати према дару и светлости нашег Спаситеља Исуса Христа из
Новог Завета.
Тако је настао покрет „Војска Господња”. Уследили су конгреси,
скупови у селима, формирале су се посебне групе „војника” које су се
скупљале да заједно проучавају Библију и охрабре се.
Свештеник Јосиф Трифа као духовни вођа овог покрета, увидео
је потребу да дефинише основне принципе покрета. Трајан Дорз је
констатовао да су три основна принципа била:
- прихватање Исуса Христа као личног Спаситеља,
- нановорођење
- и Библија као једини темељ хришћанске вере.
Јосиф је разумео од самог почетка да тајна и моћ победе стоји и
да ће увек стајати у Христу. У живој жртви распетог Христа. Говорио је:
„Сво дело нашег спасења, од самог почетка, кажем вам, стоји и стајаће
само у жртви распетог Исуса.”
Чудо откривења Христа производи у нашој души друго чудо: тајно
и божанско дело нановорођења. Тајна покајања је дело Духа Светог, то
је оно божанско дело коју чини, и треба да чини у животу сваког човека,
Свети Дух и Света Реч. Ради се о тајном деловању и промени коју Божија
Реч производи у животу онога који верује, заједно са Божијим Духом.
Наше исцељење и спасење, као личности али и као народа, не може
никад да дође ни из чега другог осим из познавања и живљења у складу
са Светим писмом.
Јосиф Трифа је стално инсистирао на томе да центар људске пажње
треба да је усмерен ка Исусу Христу.
„Темељ нашег спасења је распети Исус. Сва Писма нам о томе
говоре (Ев. по Јовану 3:16, Дела ап. 4:12...). Тражити спасење изван
овог извора значи изгубити и време и спасење... Тражити спасење без
Исуса Христа значи покушати мешење хлеба без брашна... То је општа

28

Ивица Стаменковић

слабост данашњих хришћана: да изоставе Христа из једначине њиховог
спасења... Ђаво је врло лукав. Он оставља хришћанима сва правила, све
обичаје, све форме. Он се бори само за једну ствар: да им украде брашно
из хлеба, да им украде мед из саћа, да украде Исуса Христа из њиховог
спасења.
Каже се да ђаво нигде не спава мирније него тамо где се са ревношћу
држе сва правила, обичаји, али недостаје распети и живи Христос... Ми
ћемо стално објављивати само распетог Исуса, без обзира на противљења
која се појављују… Јер знамо и верујемо да је само у Његовом Имену и у
снази Његовог крста истинито спасење и живот...”
Покрет ‘Војска Господња’ се ширио изузетно брзо и постао је покрет
народних маса. Године 1934. подигнуто је више оптужби на рачун овог
покрета. Између осталих, један свештеник је писао: „Војска Господња
је на почетку била добра док се бавила пропагандом против пијанства.
Али откад проповеда ‘незналицама’ о нановорођењу, постала је опасна
и не треба је више подржавати.” (Цитат из ‘Историје Војске Господње’
Трајана Дорза, стр. 334).
Свештеник који је изнео ову оптужбу је врло добро познавао
православну теологију. Он је знао да се по православној догми
нановорођење дешава код крштења. А пошто се мала деца крштавају,
значи, сваки православац који је био крштен као мало дете, сматра се да
је нановорођен.
„Проповедати нановорођење које се дешава онда када схватиш
значење жртве Господа Исуса и када га примаш као Спаситеља
значи негирати способност крштења да производи нановорођење!
Проповедати у Православној цркви нановорођење као чин који настаје
тек касније, када се човек вером врати Богу, то је уствари нешто што
противречи једној врло важној православној догми. Али свештеник
Трифа, који је проучавао шта Свето писмо говори о нановорођењу и који
је желео да буде веран Писму, није имао другог излаза. Проповедао је
науку која је била у противречности са догмом цркве којој је припадао.
Главна оптужба која је поднесена против свештеника Јосифа Трифе
је била та да је одбио да јерархија Православне цркве преузме водство
над Војском Господњом. Током неколико година се покушавало да овај
покрет потпадне под власт званичних црквених органа. Ипак, Јосиф је
схватио да су они, који су хтели да се докопају Војске, имали намеру
да је преобразе, и то из покрета духовне обнове у неку врсту културног
друштва.
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Да би избегао овакву катастрофу, Јосиф Трифа је дао оставку на
свештеничку функцију, са намером да остане вођа Војске Господње и
издавач часописа „Светлост села”. Међутим, митрополит из Сибиуа га је
обавестио да ће му се, од тренутка када буде престао да буде свештеник,
одузети вођство над Војском као и над издаваштвом листа.
„Јерес” свештеника Трифе је гласила овако: „Свештеник Јосиф
Трифа проповедао је о жртви Господа Исуса Христа, позивајући људе да
прихвате Исуса као личног Спаситеља. Проповедајући директан сусрет
између грешне особе и Исуса Христа, као и спасење приликом овог
сусрета, негирао је једну од најцентралнијих догми Православне цркве.’
Митрополит Николае Балан је негирао било какву могућност
везе грешног покајника са Спаситељем на било какав начин осим уз
посредништво Цркве!
...
Претходна сведочанства су нам приказала искуства свештеника:
Думитруа Корнилескуа, Тудора Попескуа и Јосифа Трифе. Поновићемо
главне тачке њихових активности:
Најпре, превод Библије на модеран румунски језик, без икаквог
скретања од оригиналног текста, сматрао се за „протестантску” акцију.
Затим, кад су ови људи проповедали лично спасење кроз Господа
Исуса Христа, противречили су догми да је Црква та која удељује
спасење.
Када се Тудор Попеску вратио библијској науци која гласи да је Исус
једини посредник између човека и Бога, био је оптужен да поништава
догму о светитељима који посредују између човека и Бога.
Када је Јосиф Трифа проповедао о нановорођењу као последици
прихватања Исуса Христа искреном вером, био је оптужен да поништава
догму нановорођења кроз крштење мале деце.
Думитру Корнилеску и Тудор Попеску су се прикључили
еванђеоским црквеним заједницама. Исто тако су учинили и многи из
Војске Господње. Ово је решење којем прибегава све више православних
Румуна који се прикључују различитим еванђеоским црквама. Поменуте
црквене заједнице данас броје више од пола милиона чланова.
Такав је случај и са следећом особом. Следи део аутобиографије
Daniela Cristiana Floree, бившег верника и свештеника Румунске
православне цркве.
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5.
Искуство православног свештеника
Данијел Кристијан Флореа
(Daniel Cristian Florea)
Рођен сам у граду Ајуду, у општини
Алба, децембра месеца 1974. године у
породици православних верника. Моја
породица је припадала средњем сталежу.
Сећам се оца како је седео у првом реду
у цркви, да га други не би ометали. Нас би
поставио испред себе. Мама је седела на
женској страни и увек нас гледала са љубављу
и поносом. Моја старија браћа, Марћел и
Мирћеа би ме посадили између себе и све
време задиркивали, а ја бих негодовао а
некад и плакао. Често смо похађали цркву
тако да су нас познавали свештеници,
служитељи и људи који су редовно долазили
тамо, а ја сам почео, а да се не примети,
да учим напамет текстове једноставних
песама... Код куће смо наставили да певамо ове песме и да се молимо.
Увече би нас отац замолио да клекнемо и молимо молитву „Оче наш”.
Ова породична пракса је утицала на цео мој живот.
Година 1989. је представљала прекретницу у развоју наше земље
али и у животу наше породице. У лето те године мој брат Марћел се врло
тешко разболео. Имао је рак костију и целе године подносио ову тешку
болест. Породична равнотежа се пореметила а нисмо имали никакав
духовни или други извор снаге који би помогао мојим родитељима да
прођу кроз такве тренутке. Отац је потражио утеху у алкохолу, а мајци
је било јако тешко док је обилазила болнице у Клужу. Имао сам тада 14
година. Исте године десила се и револуција у којој је Чаушеску пао са
власти. У то време је моја душа била пуна боли јер сам гледао мог брата
како дан за даном копни. Такође, било ми је жао и оних који су изгубили
своје најмилије у револуцији. Често сам код куће сатима држао мој
први молитвеник а онда на коленима молио Бога, Свету Богородицу и
светитеље да нам помогну. Ипак, ништа се није дешавало. Како су дани
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пролазили приметио сам да су осмех и добра воља нестали. Приметио
сам да сам сазрео пре времена. У то време сам врло често одлазио у
манастир у Римету, присуствовао многим светим литургијама и враћао
се кући увек са новом надом.
У пролеће 1990. године мој брат је умро а заједно са њим, да тако
кажем, и читава моја породица. Гледао сам према небу, али је небо
остајало немо на моје вапаје. Тог лета сам се прикључио црквеном
хору Симеон Барнуциу, где је служио протојереј Токанел Јоан, кога
је моја бака јако хвалила због начина проповедања. Те исте године са
хором смо отишли у Молдавију. Тамо сам открио лепоту православља
изражену у манастирским сликама, у молдавском стилу градње цркава
и у песмама које сам слушао. Био сам поносан што припадам таквом
народу и цркви која има много верника, много калуђера, много светих
служби и свештеника обучених у златне хаљине. Кад сам се вратио
кући, још више сам се приближио цркви убеђен да се у њеним песмама
и научавањима налази сакривен Бог.
Кад сам имао 16 година купио сам прве православне књиге, које
ће ми касније обликовати живот. То су биле: Свето писмо, псалтир и
Египатски патерик. У мојим свакодневним молитвама користио сам
Псалтир. Ове дугачке молитве су за мене представљале мистичну страну
живота.
У то време сам дочуо да у граду постоје и неке групе другачијих
хришћана, које смо подругљиво звали ‘обраћеници’. Ови људи су
омаловажавали Мајку Господњу, свети крст, и нас многе. О њима сам
слушао и много горе ствари, као на пример да представљају непријатеље
румунског народа који покушавају да уведу нову верску науку која потиче
из Америке, желећи да покваре наше обичаје, правила и традиције
наслеђене од праотаца...
Православни свештеници углавном нису препоручивали
самостално читање и проучавање Светог писма. Ипак, ја сам поседовао
јаку жељу да почнем са читањем, те сам, по савету мог пароха, почео да
читам псалме. Касније сам почео да читам и еванђеља, али са великом
бојазни, јер су нас учили да ми, обични народ, не би требало да их читамо
зато што су то тешко разумљиве књиге. Могли бисмо да се изгубимо ако
их погрешно протумачимо! Пошто сам жарко желео да се сретнем са
Богом, наставио сам да читам, али веома пажљиво јер сам знао да Бога
не могу да сретнем на погрешном путу. У Еванђељу по Јовану сам читао
о сусрету Никодима и Господа Исуса. И природно, питао сам се да ли
сам и ја нановорођен. Никад нисам чуо да се о овоме проповеда. Постао
сам узнемирен, постављајући себи многа питања.
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Године 1993. сам завршио гимназију у Ајуду, а лето провео при
цркви у истом месту. У пролеће 1994. сам почео да се спремам за факултет
да бих постао слуга Божији. Студирао сам црквену историју, догматику,
Стари и Нови завет, румунски језик, музику. После сам прешао у Сибиу,
у оазу ардељског православља. Моја мајка је била јако срећна што њено
најмлађе дете жели да постане свештеник.
Ипак, већ у првим данима мог студирања сам доживео нека
разочарења, јер су многи преписивали приликом полагања испита. А
ја сам, са друге стране, успео да положим све са најбољим оценама и
да добијем почасну стипендију. Када сам чуо за то, одмах сам ушао у
храм да захвалим Богу. За време студија углавном сам трошио новац
на књиге, путовања у манастире по целој земљи и учествовања на
конференцијама. Али, предавања нису задовољила моја очекивања, јер
сам ја на факултет првенствено отишао из разлога да решим проблем
своје душе, а то је да упознам Бога и његову љубав.
У лето између III и IV године студија упознао сам своју будућу
супругу. Била је то девојка као из другог света, из света чистоте и лепоте.
Током целе четврте године смо били заједно а потом се и венчали. Године
1998. сам завршио универзитетске студије и тог лета кренуо у село за које
сам добио задатак да се духовно старам. Село се звало Ђеођел у општини
Понор. Био сам хиротонисан као
свештеник у манастиру Римец, у
општини Алба. Највећи сан моје
мајке се испунио. Моја супруга је
гледала на мене као на мушкарца
који сам зарађује свој хлеб, и сам је
свој господар. Били смо спремни
да започнемо заједнички живот у
мојој парохији. Моји познаници,
родбина и пријатељи су се
радовали мом успеху.
Пошто сам имао жељу да
у свему будем налик на људе у
мојој парохији која се налазила
у планини, почео сам да радим
пуно, и купио овце, козе, краву.
Желео сам на тај начин да им се
приближим и да их разумем, да се
укључим у живот села, да упознам
тешкоће свакодневног живота.
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Упознајући мештане, схватио сам да они не живе правим
хришћанским животом, већ некако традиционално, уз практиковање
обичаја које нису разумели и певање песама на старом румунском језику
који такође нису разумели. Често сам размишљао шта би требало да се
учини да би парохијани могли да имају удела у хришћанском животу
који је у складу са Библијом? У мени се водила борба: шта да проповедам,
Свето писмо или традицију? А традиције смо имали две: ону наших
предака коју нико више не би могао да држи, и ону румунског села
која је испреплетена са паганством, о којој сам знао из етнографских и
фолклорних књига које сам добро проучио.
На жалост, људи се нису мењали. Био сам разочаран. Зар тако
изгледа румунски народ после две хиљаде година хришћанства? Људи
су ми долазили да обавим неке обреде које су видели као спасоносне за
њихове проблеме. Схватио сам да ти обреди имају само краткотрајне
ефекте али да не доносе трајнија решења. Моја супруга је дошла на идеју
да се преселимо у другу парохију. Можда бисмо тамо могли да нађемо
људе који се држе свете традиције и живе истинским хришћанским
животом. Мислио сам да сам за протекле две године службе стекао нека
искуства и да ће моја даља служба бити оснажена. Од епископије из
Караш-Северина добио сам две парохије негде у Банату, код Оравице.
На дан мог постављења било је тако мало људи да сам хтео да плачем.
Питао сам се зашто људи не долазе макар на свету Литургију, ту
најважнију службу у Православној цркви?
Парохијска кућа у којој смо требали да живимо је била јако
запуштена. Одлучили смо да је реновирамо, али смо још од самог
почетка наишли на противљење јер у црквеној благајни, тобоже,
није било пара. Парохијани, чланови црквеног одбора, су почели да
измишљају разлоге због којих реновирање не може да почне. Моја
супруга је плакала, а ја сам, као мушкарац и глава породице, почео да
размишљам о разним решењима. Док сам тако размишљао, на врата је
покуцао ђакон баптистичке цркве. Поздравио ме је речима: „Господњи
мир, брате”. Ја сам му одговорио да ми нисмо браћа. Православци
са баптистима нису браћа. „Онда пријатељ” одговорио је. „Може”
рекао сам, али под условом да на ваше евангелизације не зовете моје
парохијане јер ћу се, у супротном, наљутити. Упитао сам га да ли познаје
некога ко би могао да ми помогне у невољи, и он се понудио. Сутрадан
је већ испунио моју молбу, а ја нисам могао да верујем да је то учинио
тако брзо, без претходног разговора о цени. Моји парохијани нису ни
прстом мрднули, а овај верник, непријатељ наше православне вере и
нашег румунског народа, учинио је све што је било потребно. Тако сам
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постао пријатељ ђакона баптистичке цркве. За време дугих зимских
вечери одлазио сам код мог пријатеља да разговарамо из Светог писма.
Био је једини човек који се занимао за свете ствари. Када би наши
разговори запели, узимао би песмарицу и певао на славу Господу, а ја
сам га пратио. Његова супруга би нас увек лепо угостила. Почео сам да
из њихових живота читам као из живе посланице.
Духовно стање у мојој парохији је било катастрофално. Обично
увече, док смо држали вечерњу службу, у цркви смо били моја супруга,
ђакон и ја. Онда сам предложио да је боље да идемо у баптистичку цркву,
у којој људи славе Господа. Они би славили на њихов а ми на наш начин,
али би у сваком случају било боље да будемо међу људима који славе
Бога, него да проводимо време оговарајући. Кад ме је баптистички ђакон
угледао, позвао ме је да проповедам у њиховој цркви, јер сам теолошки
био поткованији од њега. Оно што сам проповедао ујутру у мојој цркви,
то бих увече говорио код баптиста. Пазио сам да их не увредим и да
проповедам само оно што стоји у Светом писму. У међувремену, схватио
сам да смо уствари ми, православни, били ти који су учењу Светог писма
додали традицију, те да смо ми заслужни што се учења наших двеју
цркава разликују.
Године 2002. у мом селу је баптистичка црква организовала недељу
дана евангелизације и мој пријатељ ђакон ме је позвао као пријатеља.
Нисам могао да га одбијем, пошто се он увек одазивао на моје позиве и
никада ме није одбио. Једне вечери је био позван младић старости око
35 година који се представио као бивши православни свештеник, који
се пре неколико година обратио Богу и постао еванђеоски хришћанин.
Наравно, због свега овога био сам позван у Карансебеш у епископију да
објасним своје присуство на баптистичким скуповима. Забранили су ми
да се виђам са бившим свештеником а и са ђаконом баптистичке цркве.
Одлучио сам да не послушам епископову забрану, јер сам сматрао да
сам слободан човек који може да одлучује о својим поступцима.
Следеће године за 8. март смо били позвани у баптистичку цркву
у Ракаждие да прославимо дан жена. Били смо знатижељни. Тамо није
било игре и песме, већ су се напротив, људи молили Богу. Квалитет
молитава које сам чуо тог дана из уста врло једноставних људи, нисам
чуо ни од једног од челних људи у Православној цркви. Тада смо моја
супруга и ја схватили да ми не знамо да се молимо Богу на један тако
директан и личан начин. Ми смо се молили из молитвеника. После
молитве окупљени су почели да проучавају Свето писмо о улози жене
а проучавање је водила сестра Татјана Гонгола, апсолвент библијског
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института у Сурдуку, поред Лугожа. Постављала је питања: шта, кад, где,
зашто, ко, како? Гледала је у Божју реч и прецизно налазила одговоре
на питања која су била постављена.
Тада се и у мени родила идеја да постављам питања Божјој речи
и да у њој тражим одговоре. Размишљао сам о томе и одмах почео да
проучавам Библију. Занимљиво је да сам ову жељу добио баш за 8.
март, након слушања излагања жене која је тумачила Писмо само њим
самим. Један од баптистичке браће је инсистирао да идемо на библијски
институт у Сурдуку ради проучавања Светог писма, рекавши ми да ћу
тамо, потпомогнут Божијом светлошћу, и сам открити истину. Из тог
разлога предложио сам супрузи да искористимо две недеље одмора и
да их проведемо на Институту, јер ионако пет година нисмо користили
годишњи одмор. Вратили бисмо се оданде таман за Цветну недељу, а
и ја бих имао више материјала да проповедам онима који ће доћи на
службу за Ускрс. После неколико дана, моја се супруга сложила, али ме
је упозорила да не дозволим да ме заведу речи еванђеоских верника и
да им се не прикључим онако како је учинио онај други православни
свештеник.
Седмог априла, заједно са супругом и две ћеркице, стигао сам у
Сурдук на Институт. Били смо изненађени братском љубављу којом смо
били примљени. Иронично сам гледао на мото књиге коју смо добили:
„Даће правац вашем животу”. Сматрао сам да сам ја већ правилно
усмерен и да ми ова књига неће ни у чему помоћи. Ипак, уживао сам да
поново студирам. Само са Библијом у рукама и оловком, проучавали смо
старе завете које је Бог склопио са Нојем, Аврамом, Јаковом и осталим
патријарсима. Открио сам једног личног Бога, Бога који обећава да ће
благословити оне који га слушају. И открио сам да Бог оно што обећа
оно и испуњава. Открио сам да је Господ Исус такође дат као благослов.
Господ Исус је дошао да преузме грехе света, понизио се и био жртвован
као јагње, да бисмо ми, посредством Његове крви добили опроштење
греха. Тамо сам открио да је Исус дошао да људе помири са Богом, да
нас доведе у један лични однос са Њим.
Почеле су да ми се отварају очи и открио сам неколико истина:
- Божји Син је умро уместо мене.
- Кроз Његову крв имам опроштење греха.
- Божја доброта ме подстиче на покајање. Покајање је Божја 		
заповест.
- Исус је принео себе као жртву једном заувек. Вером у Њега као 		
Спаситеља добијамо Његову праведност.
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- Исус је нови Адам. За моје спасење Исус је поднео смрт на крсту.
- Отац ме прихвата као сина уколико вером постанем брат Исуса 		
Христа.
У ове истине сам једино могао да верујем. У свом срцу сам
прихватио Исуса Христа као Господа и Спаситеља, и учинио завет са
Господом. У православној „религији” Господ Исус Христос ми никад
није био представљен као Господ и Господар мог срца, нити као онај
који има апсолутни ауторитет у мом приватном и службеном животу.
Код нас су постојале Његове речи али и речи Светих отаца. Ове људске
речи су имале апсолутни ауторитет што се тиче вере.
Поставио сам себи питање: „Чији сам ја заправо служитељ?”
Одговорио сам: Божији. Па, ако сам Божији служитељ чије речи треба
да послушам? Ако је Он мој Господ и господар, онда треба да слушам
Божије речи. Ово откривење је обесмислило целокупну православну
логику у којој сам се родио, и коју сам учио на факултету.
Моја супруга је била зачуђена. Објаснио сам јој да је спасење лично
и да тек кад поверује и заволи Господа свим срцем да и она може да
учини завет са Господом. Она ме је подсетила на неизвесност која нас
чека: да више нећу бити свештеник, да ће нас избацити из парохије, из
куће… и шта ћемо онда да радимо? Каква је наша будућност и будућност
наше деце?
Следећег јутра сам се пробудио врло узнемирен. У мени се водио
рат на два колосека: материјалном и духовном. Како ћу решити
материјалне проблеме? Духовно више нисам могао да служим на
позицији која није по Божјој вољи, учећи људе погрешним наукама
или хранећи их узалудним надама. Празник Ускрс је био на помолу и
требало је да исповедам људе, а знао сам да таква пракса није по Божјој
вољи. То из разлога што су људи сагрешили пред Богом, па према томе
са Њим треба и да се помире, ако желе да им буде опроштено и да буду
спасени. Сматрао сам да ако људи мојим посредством траже опроштење
греха значи да је Исус узалуд умро, јер ће људи мени захваљивати за
опроштење греха а не Богу.
Даље, људи су такође погрешно веровали да захваљујући мојим
молитвама мртви одлазе у Божије царство. После Ускрса сам требао да
крстим једно мало дете, али ни то нисам могао да урадим јер дете од
шест недеља не може да упозна Господа Исуса и не може да га прими
као личног Спаситеља и Господа. Пошто смо требали да идемо у Лугож
у цркву, молио сам Господа да ми говори кроз речи проповедника.
Молио сам да ми покаже како да решим моје проблеме јер сам знао да
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Бог у својој мудрости већ има решење за њих. У свакој речи слушане
проповеди открио сам како ми Бог даје одговор на мој душевни немир.
Схватио сам да ми Господ говори на веома директан начин, захвалио
сам му и од тога тренутка нико и ништа није могло да ме одврати од
одлуке коју сам донео. После подне смо посетили једну другу цркву у
селу, и тамо је Господ проговорио мојој супрузи. Устала је и рекла да она
надаље хоће да буде не само слушач Божје речи него и њен извршилац.
Са братом проповедником цркве смо разговарали о томе да не
желимо да напустимо место евангелизације докле не учинимо завет
са Господом Исусом и то крштењем уроњењем у воду. Рекли смо му
да смо на Библијском институту схватили право значење крштења
и да се верник треба да крсти као одрастао човек. У среду, 16. априла
организовано је наше крштење у једној баптистичкој цркви у оближњем
селу. Схватио сам да је и православни свештеник грешник и да је на
небу велика радост и за једног свештеника који се враћа Господу.
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У четвртак смо се вратили у нашу парохију, али су наши парохијани
већ чули за наше крштење. Мој кум ми је то потврдио и рекао је да ће
нас избацити из цркве. У радњи, продавачица ме је гледала љутито
и пребацила ми како сам могао да се одрекнем свете Богородице,
светитеља, крста, икона, свих наших обичаја...
Схватио сам да ће притисак бити врло велик и зато сам се молио
Господу да моја реакција буде прикладна. У петак у два сата послеподне
дошао је ујак моје супруге, који је такође био свештеник и саветник у
епископији у Карансебешу као и протојереј из Оравице, мој директни
шеф. После дугог разговора, који је протекао у миру, што је био одговор
на моју молитву, затражили су моју свештеничку одору, кључеве од
цркве као и црквена документа. У парохијску кућу су дошли други
свештеници и затражили да је напустим. Молио сам их за период од
десет дана, али су они инсистирали да то урадим одмах, истог тренутка!
Рекли су ми да издајник православља нема права да спава у стану
који припада Православној цркви! Наш комшија је у том тренутку
интервенисао и рекао да ће нас он примити у своју кућу да не будемо
избачени усред ноћи на улицу! Још им је рекао и то да су по поступању
гори од комуниста. То их је погодило, па су нам, после краћег договора,
дозволили да се за три дана иселимо. Господ је био на делу. Те ноћи
су наша браћа почела да долазе у парохијску кућу. Први је дошао
проповедник баптистичке цркве из села и понудио нам своју помоћ.
Онда нас је ђакон исте цркве позвао да се преселимо у његову кућу.
Потом је дошао и један полицајац. Био сам на трен узнемирен мислећи
да он долази по службеној дужности. Уствари, полицајац је био верник
који је такође дошао да помогне. Када су сви отишли, погледао сам на
своју супругу, а потом смо заједно заплакали од радости. Каквог великог
Бога ми имамо!
Сутрадан када се вест прочула и доста света окупило, свима сам
говорио: „Добри људи, ја не желим да идем, хоћу да останем са вама,
али оно што нам је свима потребно јесте промена живота. Ко жели да
се покаје, може то да учини и у нашој (православној) цркви али не кроз
исповедање мени, него пред Богом, пред ким смо сви сагрешили. Он
је добар и праведан и жели да нас очисти од сваког греха. А онда ако
неко жели да склопи завет са Господом треба да га прими вером као
Господа и Спаситеља. Ја ћу од сада, драги пријатељи, проповедати само
из Светог писма.”
Међу мештанима је настала подела на оне који су желели да
останем, и на оне који су били против. Укратко после тога дошла
су браћа из Оравице и почела да утоварају намештај и остале ствари
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из дотадашњег нашег стана. Затим је дошао и мој (бивши) епископ.
Избацио је сву браћу из стана и веома лукаво ми понудио да останем. Ја
сам прихватио, а он је одговорио да је то могуће једино под условом ако
се одрекнем завета који сам склопио крштењем у баптистичкој цркви.
Захвалио сам се и рекао му да ја то не бих учинио ни за шта на свету зато
што не желим да будем неверан Богу.
Након тога сам оптужен да сам опседнут демоном, а моја супруга
је на све то предложила да заједно запевамо нашу песму: „Одлучио сам
да следим Христа”.
Те суботе пред Цветну недељу, напустили смо парохију. Од тада
више нисам облачио свештеничку одору а нисам ни одлазио на литургију.
Нисам баш одмах могао да поверујем да више нисам свештеник, али
сам схватио да ми је Господ дао другу службу, бољу, службу помирења
људи са Богом. Браћа из баптистичке цркве су ми говорила да не могу
да верују сопственим очима у то да се један православни свештеник
обратио Богу. Ја сам им рекао да се моле да Бог доведе до покајања и
друге свештенике, те да се што више људи из нашег народа обрати Богу.
Од тада путујем широм земље, утврђујем еванђеоске цркве и
позивам православне вернике да склопе вечни савез са Господом Исусом,
верујући у Њега искључиво и само на основу библијског откривења,
одбацујући сва касније уведена учења.
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6.
Искуство православног свештеника
Јоан Никита (Ioan Nechita)
Овај човек је читавог живота сматрао да представља доброг Божијег
слугу. Достигао је високе положаје и имао значајне функције, служећи у
великој цркви у граду Клуж Напока (у Румунији). Све се то променило у
једном тренутку, јер је, док је читао Библију, дошао до закључка да пут
којим је ходио није био онај којим је желео да иде.

Аутобиографија свештеника Јоана Никите:
„Још док сам био дете имао сам жељу да упознам Бога и себе предам
Божијој служби. После основне школе, уписао сам Теолошки семинар
у Клуж Напоки, који сам похађао 5 година, а након тога и Теолошки
факултет у граду Сибиу у трајању од 4 године.
На мој захтев био сам хиротонисан као целибатни свештеник,
у служби архиепископије Вадул Фелеакул из Клужа, у цркви бр. 1 у
Клуж Напоки. На овом месту сам радио десет година и седам месеци у
администрацији као секретар архиепископије, а потом још две године
као административни саветник. Тадашњи архиепископ ме је, после
дванаест година и седам месеци од почетка службе, једном приликом
посетио. Обратио ми се следећим речима:
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„Оче, долазим са једним предлогом, и молим немојте да ме
одбијете. Имам у виду цркву бр. 2 из Клуж Напоке. У тој цркви имамо
мали проблем. Постоји огроман број верника, око 4.700 душа, и само
два свештеника која служе. Одлучио сам да управим свој поглед вашој
светости и пошаљем вас као свештеника у цркву бр. 2.”
Прихватио сам предлог свог архиепископа.
именовања, ушао сам у стварну, литургијску службу.1

Одмах

после

Да се мало вратим у прошлост.
Када сам био именован за секретара архиепископије Клуж, после
неколико дана дошла су, заједно са секретаром за верска питања,
два врло елегантна младића. Њих су ми представили као сараднике,
раднике Министарства унутрашњих послова који су задужени за односе
са верским заједницама. Питали су ме љубазно да ли сам се снашао у
Клужу, да ли имам административне или финансијске проблеме и да ли
је неко против мене.
Вероватно су се саветници и сви запослени у архиепископији
питали како је један младић од 24 године, из факултетских клупа,
био именован за секретара архиепископије? Сматрали су да је моје
именовање било немогуће простим избором. По њиховом мишљењу,
или су ме поставили унутрашњи државни органи или сам био епископов
штићеник. Ништа од овога није било истина, али су ме ова два младића
често посећивала. Након седме посете предложили су да сарађујем са
њиховом службом Унутрашњих послова.
Током ове сарадње, од 1972. до 1985. године упознао сам се са свим
досијеима ухапшених верника и проповедника еванђеља, јер сам имао
приступ Министарству унутрашњих послова - као што ви имате приступ
вашој дневној соби! Замислите само како је било када је темишварски
архиепископ, касније, пред читавим Темишваром морао да призна
да је сарађивао са органима специјалне полиције, заједно са свим
запосленима у Светом синоду Румунске православне цркве!
Сарађивао сам са органима Унутрашњих послова од 1972. до 1985.
године, након чега сам затражио да их напустим. У томе ми је помогао
свештеник Илије Клеопа, који је био мој душебрижник. Жарко сам га
молио да ме свега тога ослободи. Дошао сам до момента када сам се
1

Да појасним: неки административни радници и професори у наставним институцијама и теолошким
гимназијама немају парохије него се баве само административним радом. У таквој служби сам био и ја
првих дванаест година. Сада, после тог периода, ушао сам у праву свештеничку службу.
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уплашио да више нећу моћи да све држим у тајности. Знао сам доста о
много чему па и о сарадњи Цркве са службом специјалне полиције.2
У полицији су ми рекли да, уколико обећам да у наредних педесет
година нећу да откријем ни једну тајну, слободно могу да напустим
сарадњу са њима.
Током тих година, када сагледам проблем еванђеоских цркава
из садашње перспективе, постојало је страшно противљење њиховом
деловању, а ја сам толико ревновао против њих, да сам лично од
министра Унутрашњих послова захтевао да интервенише. Ево како је то
изгледало једном приликом:
„Господине министре, молим вас да нађемо решење за
новопротестанте, за баптисте, адвентисте, и све остале секте. Ја желим
да их елиминишем, да их збришем са лица земље, нарочито у општини
Клуж Напока. Оне су кукољ који је дошао са оне стране океана,
нарочито после Првог светског рата. Сваким даном видимо како се ови
новопротестанти множе. Треба да нађемо једно решење како бисмо их у
сваком смислу уништили.”
Одговор министра Унутрашњих послова је гласио:
„Оче, не можемо да учинимо ништа против њих, једино да их
уплашимо неком казном, или са неколико дана затвора... Такав је
2

Под насловом: ”Богу се моле Служби исповедају” на интернет порталу Таблоид, аутор текста Никола
Влаховић је изнео следеће податке о повезаности тајних служби Комунистичке партије и свештенства
римокатоличке и више православних цркава:
”Комунистички режим је, пошто је загосподарио у свим слојевима друштва, кренуо у унутрашње подривање
СПЦ. То подривање је вршено на различите начине: уценама и принудом епископа и свештеника;
коришћењем моралних слабости појединих епископа, свештеника и црквених службеника за врбовање за рад
у својству доушника тајне полиције у Цркви; озвучавањем зграде Патријаршије, одаја српског патријарха и
владичанских дворова, олтара значајнијих храмова, службених аутомобила српског патријарха и епископа.
Посебно су врбовани свештеници у крајевима који су били антикомунистички настројени. Комунистичка
тајна полиција је о сваком свом доушнику, па и о онима из СПЦ, водила њихове доушничке досијее.
И логичко закључивање упућује да је један број владика и свештеника био у агентури Удбе. Јавности
је познато да је, рецимо, недавно упокојени румунски патријарх Теоктист био сарадник
Секуритатее - злогласне тајне комунистичке полиције Румуније. Патријарх Теоктист
се извесно време након свргавања Чаушескуа повукао са патријарашког трона управо из тих разлога.
Најсвежији је пример римокатоличког варшавског надбискупа који, и поред папског
именовања, није могао да прими ту високу дужност пошто се дознало да је за време
комунизма радио за тајну комунистичку полицију.
(...) СПЦ, а ни њени водећи теолози се до данас нису изјаснили да ли је обављање шпијунске службе за
комунистички режим грех и, ако јесте, какву духовну казну заслужују такви епископи, свештеници
и монаси? (…) Удба или СДБ БиХ су у периоду од 1970. до 1990. године имале 334 сарадника који су по
националности били Срби. Од 334 Србина - доушника Удбе у БиХ, њих 43 или 15 одсто од укупног броја
доушника су били епископи, свештеници, монаси, ученици богословије и студенти Богословског факултета
СПЦ.” Текст потражити на: www.magazin-tabloid.com преко линка: http://www.magazin-tabloid.com/casopis/clanak.php?br=143&clanak=5
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закон, Устав их брани, закон је на њиховој страни! Штавише, ови преко
океана нас притискају, питају: где је код вас слобода вероисповедања?”
И пошто нису нашли начин за ограничење рекли су мени као
представнику Цркве: „Учините ви нешто сопственим средствима, која
вам стоје на располагању. Елиминишите их ви, а ми ћемо, као држава,
да вас заштитимо.”
Наше вернике, парохијане, стално сам упозоравао: „Немојте
случајно да имате икакве односе или да склапате пријатељства са
нововерцима - секташима!3 У случају доласка на исповедање као
што је прописано, четири пута годишње, ако сазнам да је неко само
поздравио, или одговорио на поздрав једног секташа, или се руковао с
њим, пет година вас нећу примити да се исповедате, нећу вас венчати,
нећу вас причестити, нећу вас сахранити, нити одржати парастос. И
тако ћете постати, ако случајно умрете, као пси!” Моја упозоравања
против другачије верујућих су ишла чак дотле да сам обећавао сигурно
опроштење грехова сваком мом парохијанину који би нанео повреде
или чак убио неког од секташа. Ја сам био свештеник, и имао сам право
да у Божије име опростим грехе ономе који је учинио дело којим би се
помогло очување праве Цркве и вере.
Често су ми парохијани долазили и говорили: „Оче, у моју зграду
су се доселили неки нововерци. Зазвонили су на моја врата, а када сам
отворио поклонили су ми Библију!
„Одмах је баците у ватру! – одговарао сам.
„У реду оче, ево ја сам донео ту Библију, молим вас, баците је ви!
„Ја нећу да је бацим! –одговорио бих затечен и мало уплашен, јер
сам ипак имао неко поштовање према тој књизи.
„Е па онда нећу ни ја, одговарао би парохијанин; оставићу је ту код
вас у парохијској канцеларији.”
3

Овакво упозорење свештеника Никите Јоана није неуобичајено. Исти став и даље изражавају радикалне
струје у оквиру традиционалних цркава. Наиме, у књизи духовних савета намењених православним
верницима, саветује се следеће:
”Не склапај пријатељства и не прави савезе са непријатељима Христове Цркве, са јеретицима, са
расколницима, са онима који не поштују свете постове, заповедио је Преподобни Серафим Саровски. Треба
се клонити људи који се не боје Бога и не поштују Га.” (Посаветујте ме оче, стр. 114).
Други налазимо у књизи под насловом ”Од утопије до кошмара” из 1997.године, у издању Светигоре.
Наиме, ауторка текста г-ђа Ксенија Кончаревић, наводећи учења отаца цркве казује да заједништво са
другачије верујућима на православне вернике може да утиче веома негативно: ”Ако се неко моли, макар и у
приватној кући, са особом која је изопштена из Цркве, нека такође и он буде изопштен”, наређује 10. канон
Светих апостола. Канон 32. Лаодикијског помесног сабора сведочи: ”Благослов јеретика је проклетство”.
Свети Марко Ефески исповеда да ”у стварима православне вере не може бити компромиса”. Ових се
светоотачких завета ваља неодступно држати и данас, и сутра, и у све векове, докле год се води војна силна
и борба непрестана са духовима злобе у поднебесју...” (преузето са портала: http://www.svetosavlje.org
дана 22.8.2015.године).
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Одељење за верска питања на захтев патријаршије Румунске
православне цркве, када је Николае Чаушеску постао председник
Румуније, захтевало је да се штампа већи број Библија како би се покриле
потребе у патријаршији, епископијама и митрополијама. Појавио се
велики број примерака, али не и довољан. Ми смо молили вернике да
свако од њих набави по једну, да бисмо дошли до закључка колико их
недостаје, да бисмо штампали поново.
Тих дана, парохијани су долазили код мене и тражили духовну
помоћ:
„Оче, купили смо Библије! – говорили су.
„Честитам! – одговорио бих.
„Молимо вас да нам препоручите, дајте нам смернице, где да
почнемо да читамо и како да читамо?”
Ипак, наш став, став свештенства и црквене јерархије је био а и
одувек је такав: ”Вернике треба држати што даље од Светог писма”.
Препорука је гласила: ”Немојте ни случајно да читате Свето писмо
јер ћете залутати на духовну странпутицу”!4
Много боље мишљење и боље просветљење од овог нашег црквеног
је имао отац историје, Николае Јорга, када је рекао: „Тајна људског
постојања није само у живљењу, него у познању зашто живимо. Од свих
књига на овом свету, Библија је једина која даје одговоре на сва питања,
само је потребно да их неко искрено потражи.”
Шта да потражи и нађе? Наравно - Истину!
Једног дана када су те Библије, штампане од стране Румунске
православне цркве, доспеле у нашу парохијску библиотеку, а изгледале
су беспрекорно, случајно сам отворио Еванђеље по Матеју, 22. главу 29.
стих. Прочитао сам да је Господ Исус рекао:
- „Варате се не знајући Писма ни силе Божије.”
4

У књизи ”Посаветујте ме оче” постоји савет да Библију не треба читати пре него што се детаљно не проуче
остале многобројне црквене књиге:
”Како је разумно читати божанске књиге?
За почетнике је најбоље да читају Житија Светих; дела Светих Отаца – за средње;
Божију Реч – за савршене. Пре читања треба душу ослободити од свега што је привезује за овај свет,
Богу се треба обратити кроз молитву. Оно што се чита треба пажљиво да се чита и да се слаже у срце.”.
Из управо прочитаног савета можемо да уочимо да је Библија препоручена за читање само онима који
су дубоко утврђени у православним црквеним догмама, и који ће је, касније, разумети искључиво у складу
са тумачењима која су претходно усвојили.
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Од тих речи као да ме је ударила струја!
„Немојте ни случајно да читате Свето писмо јер ћете залутати!” –
говорили смо ми, свештеници!
„Варате се јер не знате ни Писма ни силе Божије!”, говорио је
Господ Исус!
Даље, у Еванђељу по Јовану 5:39, пронашао сам да је Господ рекао:
„Истражујете Писма... и она сведоче за мене.”
Или пак у Еванђељу по Јовану 8:32:
„Сазнаћете истину, и истина ће вас ослободити.”
У Делима апостолским 17:11 еванђелист Лука је нагласио:
„Ови из Вереје су били племенитији од оних у Солуну, па примише
реч са сваком предусретљивошћу, истражујући свакодневно Писма – је
ли то тако.”
Отац Клеопа, као и остали људи који су се бавили духовним
поукама, професори и предавачи, имали су обичај да преко теолошких
(библијских) дисциплина које је требало проучавати, прелазе у кратким
цртама – телеграфски. Нису се удубљивали нити им поклањали потребну
пажњу.
Значај у предуниверзитетском и универзитетском теолошком
образовању се давао Светом предању (традицији), литургији,
светоотачкој црквеној историји, као и моралним поукама.
Почео сам да прелиставам Библију са великим интересовањем,
да се удубљујем и да је читам редом, почевши од еванђеља по Матеју.
Увидео сам да је све оно што сам ја чинио - мој положај и моја служба
- под знаком питања. До тада сам веровао да служим Богу, друштву,
људима. И да служећи људима служим Богу.
Од тренутка када сам почео да са интересовањем проучавам
Библију, читао сам од прве главе ев. по Матеју, почевши од родословља
Христовог, потом о његовом рођењу; све док у 3. поглављу нисам дошао
до Његовог крштења. Тог момента сам се присетио ев. по Матеју 28.
главе, после васкрсења Спаситеља Исуса, када се Он сусрео са својим
ученицима у Галилеји, и упутио им следеће речи:
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„Мени је дана сва власт на небу и на земљи. Зато идите и начините
све народе мојим ученицима, крстећи их у име Оца и Сина и Светога
Духа, учећи их да држе све што сам вам наложио; и ево ја сам с вама у
све дане до свршетка света.” (Матеј 28:18-20).
Увидео сам да је у ев. по Матеју описан чин којим је Господ
Христос отпочео своју јавну службу – а то је било Његово крштење. Он
је учврстио значај крштења својим примером. Христови религијски
противници: садукеји, фарисеји, иродовци, есени и свештеници, који
су имали највећи утицај на јеврејски народ, када им је било постављено
питање: ”Одакле долази Јованово крштење, од Бога или од људи?” - у
себи су знали одговор. Знали су да је Јован био од Бога послат.
Прва Црква, још од самог њеног оснивања, од силаска Духа Светог,
крштење је практиковала само на одрасле људе.5 Крштавале су се особе
које су најпре прешле припрему за крштење. Ово се практиковало чак
и у време Јована Златоустог, патријарха Константинопоља, године
300-те, и то се називало катихетском литургијом. Значи, одрасле особе
су биле крштаване све до 411. године, када је синод из Халкидона, на
захтев Констатинопоља, променио праксу крштавања и Црква је почела
да крштава новорођенчад, у старости од 6 недеља.
По пракси православне цркве а и католичке, новорођено дете се
доводи у цркву у пратњи кума. На уласку у цркву, у пронаосу (црква има
три дела: пронаос, наос и олтар), свештеник сусреће новорођенче које
прати кум,6 и изговара следећу формулу:
- Одричеш се сотоне и свих његових дела?
- Одричем се!
- Јеси ли се одрекао сотоне?
- Одрекао сам се сотоне.
- Верујеш ли у Христа?
- Верујем!
5

Православни црквени историчар Јевсевије Поповић је на овај начин известио о древном хришћанском
обичају који је касније напуштен, а који је подразумевао крштавање само одраслих појединаца: ”На Истоку
и на Западу беше обичај, да се деца хришћанских родитеља крштавају тек кад постану
људи, а нека и кашње – обичај, који је долазио из разних мотива, и на који је већ Кипријан нападао; тај се
обичај држао кроз цело IV. столеће, па и у V. столећу. Али црквени учитељи све више ревноваху
против тог обичаја, и напослетку га истиснуше”. Општа црквена историја, том први, стр. 649.

- Клањаш ли му се?
- Клањам.
- Исповеди Символ вере!
Ипак, више од 90% кумова ми је дало следећи одговор:
- Оче, ја не знам ни Господњу молитву, Оче наш, а камоли Символ
вере који обухвата 12 чланова и врло је тежак за памћење!
- Да ли сте свесни овог чина, да сте ви сведоци? Да треба да будете
сведок за новорођеног?
- Не знам, оче. Ја само желим да га учиним хришћанином
(православцем)!
- А да ли сте ви прави хришћанин?
- Не знам! Не знам! – уследио би одговор.
Каква су била новорођенчад - неспособна за размишљање, без
снаге, и без поседовања способности логичког расуђивања, такви су
били и њихови кумови - у истом незнању. На жалост, овакву ситуацију
сам приметио код свакога, почевши од детињства, преко адолесценције
до зрелости. У општини Клуж, као и на сваком другом месту, крштени
малишани би постајали мушкарци и жене у правом смислу речи – по
изгледу, говору и понашању. Гледао сам их са толико боли и питао се:
Да ли сам их ја обукао у Христову хаљину? Схватио сам да су ову хаљину,
за коју сам ја веровао да сам им дао, и њих као ученике увео у Христову
цркву, напустили чим су изашли кроз врата црквеног храма. Дакле
одмах, сви ови исти малишани од шест недеља старости!7
У еванђељу по Марку 16:16 Господ Христос је изговорио веома јасне
речи, којима не треба никакво тумачење:
„Ко поверује и крсти се – биће спасен, а ко не поверује – биће
осуђен.”
Запитао сам се: шта је крштење? И дао одговор: крштење је јавно
сведочанство, чин послушности, обећање да ћемо следити Христа.
Колико дуго? Читавог живота!
И не само чин послушности - то је једна сарадња, поистовећење са
Христом!
7

6

”Временом, када су верни почели да крштавају своју децу – бебе престао је катихуменат (припрема за
крштење одраслих особа који се састојао у учењу и усвајању основних истина хришћанства, прим. И. С.), а
родило се кумство. Деца су се крштавала, и сада се крштавају по вери кума, који у св. тајни крштења
постаје духовни отац детета – кумчета јер га духовно рађа за Бога.” (Веронаука у кући, Православна верска
читанка, Београд, 1991. год. стр. 26-27).
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Управо из овог разлога, још су древни црквени учитељи упозоравали на погрешност праксе крштавања
мале деце: ”И тако према околностима, наклоности, склоности и старости сваког појединца, одлагање
крштења је дакле углавном препоручљиво у случају мале деце ... Господ заиста каже: ”Не
браните им да дођу к мени”. Марко 10:13. Нека дођу дакле док расту, нека дођу док се уче; и нека постану
хришћани када буду у стању да упознају Христа.” (Цитат из књиге: ”Крштење не за бебе” - дела Тертулијана
стр. 253. Види у: Симо Ралевић, Библијско крштење, Дом Молитве – Пећ, стр. 20. Без године издавања).
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На моје разочарење убрзо сам схватио да је крштење које сам ја
практиковао - неважеће. До тада сам већ извршио на хиљаде крштења
а онда схватио да крштење новорођенчади није утемељено на учењу
Светог писма...
Након што сам вам објаснио на који сам начин дошао до спознања
небиблијске утемељености православне праксе крштавања, рећи ћу вам
нешто и о осталим детаљима из верског живота:
Често сам видео у парохијској канцеларији људе оптерећене
многим бригама и проблемима. Њихова лица су сведочила о великом
болу и животним разочарењима.
Питао бих: Шта вам се десило? А они би одговарали:
„Оче, тај и тај, најдражи нашим душама нас је напустио, умро је
или нас је оставио!”
Покушавао сам да им донесем мало наде, мало светлости, да
загрејем њихове напаћене и охладеле душе:
- На овај свет нисмо дошли сви у исто време, па га нећемо ни
напустити. Пре или касније, сви ћемо отићи, када на нас дође ред.
Њихов одговор би био:
- „Оче, у питању је трагедија која нас је јако забринула. Отишао је.
Знамо да ћемо сви отићи. Али бол која нас тишти је ова: он је умро
без исповести, без причести и без свеће. Да ли ће имати удела у
светлости Христовог васкрсења?”
- „Наравно” - уверавао сам их ја и наставио: ”Што више свећа
будете запалили то ћете више светлости донети његовој души.
Затим, припремите 6 кг воска без парафина, направите једну свећу
колико је покојник био висок, и у ноћи пред празник Васкрс, када
будем гласно рекао „Дођите да узмете светлост!”, упалите свећу
пламеном моје свеће. Тиме ћете запалити светлост његовој души!”
После савета које сам дао, присетио сам се речи Господа Христа
које је записао апостол и еванђелист Јован: „Ја сам светлост света. Ко
иде за мном, неће ходити по тами, него ће имати животну светлост.” (Ев.
по Јовану 8:12).
У случају смрти, када су у три дана извршене све формалности
чинодејствовања прописане за смртни случај (час одласка, обред
сахране), обично би укућани долазили к мени и тражили реч која би им
улила наду и сигурност:
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- Оче, он је водио живот противно канонима, као неверник, волео
је чашицу, жене, лоповлук, био је и у затвору... Да ли ће он такав имати
удела у Божијем царству? Ово нас јако интересује.
- „Наравно” – одговарао бих. „Кроз молитве које ћу читати на дан
сахране он ће бити удостојен царства Божијег.
У једној молитви се каже: Бог духова и свих тела, који си згазио
смрт, ђавола уништио и даровао живот твом свету...”
До овога места тај текст је у складу са Библијом. Бог је уништио
смрт, даровао је и жели да дарује живот овом свету. Али од овог момента
текст молитве се мења, и текст који следи није у складу са библијским
учењем:
„Раб твој, који је отишао од нас, пао је под грех свој или грех
својих родитеља, или је другим разлогом од неког свештеника добио
„свезивање греха”, ја га развезујем од греха телесног и душевног у овом
веку и у веку који долази, и постављам га на место зеленила, на место
одмора, где нема боли, мучења или туге, ни јецаја него само живот без
престанка.”
Да је живот бескрајан - то је истина. За време празника Васкрса,
свештеник поздравља своје парохијане, од ноћи васкрсења до Томине
недеље:
- Христос васкрсе! Они одговарају:
- Ваистину васкрсе!
- Свештеник: „Драги верници, имате ли поуздање да имате удела
у светлости васкрсења Христовог?”
- Парохијани: „Не знамо оче! Бог зна!”
- Зар не бисте желели да знате?
- Оче, да ли има смисла да знамо? Од када сте дошли у Клуж, а 		
и многи други пре вас, службеници олтара, ми стално чујемо 		
да, без обзира какав живот водили, без обзира на молитве, на 		
наш живот са Богом, да ли је он грешан, или није, ви нас све
редом угуравате у Аврамово наручје!
- ?!? (остао сам зачуђен)
- И кад долазе парохијани и упитају вас: Оче, да ли ћемо имати 		
удела у Божијем царству? Ви одговарате: Сигурно, уколико 		
извршите што више парастоса/спомена, јер велики број 			
парастоса поставља мртваца у бољу позицију.
- ?!? (изненађено сам их и даље посматрао)
- Па који је положај најбољи, оче? Са леве или десне Аврамове 		
стране? Испред или иза, или негде на средини, где је 			
најприкладније и најбоље место?
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- Па то од вас зависи, од броја парастоса које ћете давати као 		
помен умрломе! – одговорио сам.
Приговор који су ми упутили парохијани био је сасвим на месту.
Повукао сам се у парохијску библиотеку и отворио Свето писмо.
Пронашао сам текст у књизи пророка Језекиља у коме је било написано:
„Која душа згреши она ће умрети, син неће носити безакоње очево
нити ће отац носити безакоње синовљево.”8
Такође, сетио сам се и речи апостола Павла који је у посланици
Римљанима написао: „Плата за грех је смрт!”9 И одједном сам добио
одговор! Чим сам поставио питање, одговор је стигао. Дакле, отац неће
одговарати за синовљево безакоње, нити син за безакоње очево.
Упитао сам потом самог себе: од кога сам ја уопште добио ауторитет
да могу да опраштам грехе људи (живих и преминулих) кад у Библији
пише:
„Памти то Јакове и Израиљу... Расућу као облак преступе твоје,
и грехе твоје као маглу; врати се к мени, јер сам те избавио.” (Исаија
44:22);
„Да се опоменеш и постидиш и да не отвориш више уста од срамоте,
кад ти опростим све што си учинила, говори Господ Господ.” (Језекиљ
16:63);
„И чуо сам глас с неба како говори: Напиши: Одсад благо мртвима
који умиру у Господу! Да, говори Дух, нека почину од својих трудова; јер
њихова дела иду с њима.” (Откривење 14:13).
Ови текстови су ме се снажно дотакли и ја сам коначно увидео да
стојим на посве небиблијској духовној позицији. У моменту сам чак
пожелео и да поцепам ове странице из Библије јер су биле против свега
што сам до тада веровао и научавао! До тог тренутка сам веровао да
сам својим рукоположењем од стране епископа добио светодуховско
овлашћење да опраштам и развезујем грехе.10
8

Види: Језекиљ 18:4

9

Римљанима 6:23

10

За детаљно образложење и правилно разумевање библијских текстова који се односе на ово православно
веровање, препоручујемо књигу ”Православље обасјано еванђељем”, поглавље: ”Седам Светих тајни” (Света
тајна свештенства).
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Ипак, након читања Библије, дошао сам до закључка да се
опроштење греха не стиче тако што би моји парохијани преда мном
исповедили грехе, а ја им одговорао: „Опраштам ти и развезујем те
од свих твојих греха!” Схватио сам да многе појединости које се тичу
литургије немају утемељење у Светом писму. Исто тако и многе друге
појединости из веровања моје Православне цркве. Као на пример
појединости из култа светитеља и култа икона. Ова веровања су у
великој супротности са учењем Светог писма, иако сам ја раније све то
практиковао са искреношћу и верношћу, са потпуним поуздањем да
се ради о божанским истинама. Неговао сам веровање да су светитељи
наши молитвени заступници и посредници, они који нас представљају
пред Богом попут адвоката (заступника). А потом, кад сам отворио
Свето писмо у Делима апостолским 4:12, прочитао сам речи апостола
Петра који је пред свештеницима и рабинима тога времена изјавио да:
„Нема ни у једном другом спасења; јер нема другога имена под
небом, датог људима, по коме треба да се спасемо (осим имена Исуса
Христа).”
Такође, и речи ап. Павла у Првој посланици Тимотеју 2:5 још
јасније:
„Јер један је Бог и један посредник између Бога и људи, човек Исус
Христос.”
На основу ових тектова сам закључио да је опроштење греха
учињено на Голготи и цена греха плаћена распећем Господа Исуса
Христа. Увидео сам и то да је постојање специјалне јерархије односно
свештенства небиблијско. Када је Господ Христос на крсту узвикнуо:
„Свршено је!”, еванђелиста Матеј пише: „И завеса у храму се поцепа на
двоје, од горњега краја до доњег” (Мт. 27:51). У посланици Јеврејима, у
поглављима 7, 8 и 9 писац нам веома јасно показује да је завршено са
службом свештенства.
Данас ми имамо првосвештеника који је Исус Христос. До Његовог
доба, увек је постојао земаљски првосвештеник који је једном годишње
улазио у Светињу над светињама са жртвеном крвљу, коју је приносио за
своје и за грехе целокупног народа. Али после васкрсења Господа Исуса
Христа, ми имамо првосвештеника који је сам себе предао као жртву без
икакве мане, једном заувек, који седи с десне Богу Оцу и посредује за
вернике на земљи. Служба земаљских свештеника је постала сувишна
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и непотребна након страдања и васкрсења Господа Исуса Христа. Дело
многих првосвештеника из старозаветног периода је упућивало на оно
што је касније дошло кроз Господа Исуса Христа и његову жртву.
Када сам схватио све ово, почео сам да изостављам део патристике,
да се одричем једног дела светог предања, црквених прописа и настојао
да што више приближим Божију реч својим парохијанима. Желео сам
да их што више ослободим испразних обичаја, и упутим на Христа.
Наравно, недуго затим уследиле су жалбе од стране мојих колега
свештеника. Говорили су: ”Свештеник Јоан Никита је почео да проповеда
у стилу еванђеоских, секташких цркава...”
Ове оптужбе су стигле и до надлежног архиепископа. Он ме је
позвао и упитао:
- Оче, шта ви то тамо проповедате?
- Шта бих могао друго да проповедам, осим по канонском поретку! –
одговорио сам.
- Да ли одступате од догме и светог предања?
- Не, апсолутно не, уверавао сам га.
Овакво стање је трајало отприлике две године, после чега ме је
поново позвао и захтевао:
- Оче, своје проповеди ћете најпре слати мени, а тек након што их
ја погледам, моћи ћете да их предочите народу!
Овакав захтев архиепископа имао је за последицу да сам ја говорио
народу на један начин, а сасвим другачије проповеди слао њему на
цензурисање. Имао сам у виду да ако му кажем истину, послао би ме на
црквени суд. Према канонском праву, уколико неко почне да проповеда
другачију верску науку од оне која је предвиђена и регулисана светим
предањем, тај бива проглашен јеретиком јер је начинио отпадништво и
довео до раскола у цркви. Овај грех се сматра сагрешењем против Духа
Светог, а за њега не постоји опроштење, ни у овом веку ни у оном који
долази!
Поред тога, размишљао сам и у себи давао одговоре: осим што би
ме прогласили јеретиком, избацили би ме из службе, изгубио бих стан,
плату... Шта бих радио онда?
Прошле су још две године. Након тог периода, архиепископ ме је
хитно позвао. До тада би ме увек позивао да седнем поред њега, али
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овог пута је рекао: Седите тамо! – показујући столицу на другом крају
просторије. Затим ми се обратио:
- „Оче, твој фајл/предмет је постао дебљи од Библије. Размишљам
о томе да те заштитим, имајући у виду твоје године, допринос 		
који си дао на олтар наше Цркве, цркве праотаца. Не желим да 		
те шаљем на црквени суд. Одлучио сам да те пошаљем две 		
године у манастир да се мало покајеш! Донео си раскол, донео 		
си јерес, направио си ми велике проблеме. Озбиљно си погазио 		
каноне светих отаца. И зато, одлучио сам да те пошаљем 		
две године у манастир. Не би ти шкодило мало покајања!”
- „Ваше високопреосвештенство, ви сте исувише великодушни. 		
Хвала вам од срца! Али знате који је проблем: ја не желим 		
да се кајем само две године, већ желим да се покајем за цео 		
живот!” – одговорио сам.
- „Сад си сам упао у замку. Јеретик си! Кажи ми, какву веру 		
имаш?” – питао је архиепископ.
- „Ваше питање нема смисла! После 35 година службе, питате ме 		
шта верујем? Моја вера је она која је једном заувек предана 		
светима! (Посланица Јудина стих 3).”
- „Ето, то је друга замка у коју си упао! Ти си секташ по свим 		
основама! Предаћеш управитељство над црквеним храмом 		
у наредна 3 дана, са свим инвентаром, а потом хитно одлазиш у
манастир!”
- „Нећу да потпишем ову одлуку, и нећу да је испуним!”
- „Овог тренутка си упао у други грех: непослушност, грех првог 		
човека, Адама!”
(Кандидати за свештенике, пре него што бивају рукоположени,
изјављују на крају декларације (заклетве): „У свему ћу бити подређен
свом епископу, и безусловно послушан до смрти!” По овом правилу,
свештеници треба да слушају људе више него Бога (а апостол Петар у
књизи Дела апостолских 4:19 и 5:29 каже: „Бога треба више слушати
него људе”).
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- „Хоћеш ли да послушаш?”
- „Не! (Радије ћу да послушам Бога!)”

- „Од овог тренутка предајем те ђаволу. Сва проклетства из Светог
писма нека дођу на тебе, а када умреш – због проклетства твоје тело
постаће нетрулежно!”
- „Ваше високопреосвештенство, што се тиче проклетства сетите се
шта каже Мојсије у својим књигама: „Проклет је онај који проклиње”.
А што се тиче труљења - да ми се тело неће распасти, и да ће сачувати
биолошки облик – томе се посебно радујем. После неколико година
када дође до земљотреса, мој гроб се отвори и тело избије на површину,
када ме људи буду пронашли - сви ће закључити да сам светац! Након
тога ћу бити канонизован, и постављен међу светитеље као света Петка
из Јаши, или свети Димитрије из Букурешта. Носиће ме у процесији,
из једне парохије у другу, доносићу благослове, молиће ми се за кишу у
време суше....”
- „Изађи напоље, предат си ђаволу. Али да знаш: за оно што си
учинио, ја ти нећу опростити, бићеш нико и ништа.”
После две године сам чуо за сведочанство младог свештеника
из епископије Карансебеша, Кристијана Флорее, и остао дубоко
импресиониран. Фасцинирао ме је и покушао сам да га нађем. После
много препрека и догађаја, срео сам га и упитао:
- „Да ли жалиш сада када гледаш уназад на оно што си оставио, 		
положај свештеника, част и углед који си имао?”
- „Нипошто!” – био је његов одговор.
- „Кристијане, ја сам као и пророк Илија веровао да сам једини на
планети у овој ситуацији. Али Илија се преварио, није био сам, остало је
још 7.000 душа (1. књига о царевима 19:14,18). И када сам чуо да постоји
још један свештеник, потражио сам те...”
- „Никад, не жалим! Рекао је бивши свештеник Кристијан Флореа.
Истом Богу се клањам у духу и истини, истом Исусу који је платио цену
греха на Голготском крсту, клањамо се и ти и ја, за опроштење греха.”
- „Желим да постанем слуга заједно са тобом!” – рекао сам младом
свештенику.
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Од тог тренутка остао сам у Баптистичкој цркви Ефрата у Лугожу
коју је посећивао мој бивши млади колега.
Седмог августа 2007. године посетио сам заседање Светог
архијерејског сабора, јер сам добио позив да објасним шта се то десило
са мном.
Потражио сам пословну књигу, грамату хиротонисања, канонску
књигу и потврду о изласку из наручја цркве.
Моји парохијани из Клужа су говорили: „Отац парох из наше цркве
је полудео! Изгубио је разум. Библија га је тотално залудела!”
Ипак, Свети сабор је остао дубоко импресиониран мојим
одговорима, целокупан број од 42 епископа.
Шта више, епископ Теофан, митрополит Олтеније са којим сам
био врло близак, који ми је помагао и духовно и материјално, рекао је:
„Оче, слушај ме пажљиво! Ја одлазим у Јаши. Желимо да твој предмет/
досије пошаљемо у Председништво Румуније. Предлог нашег Сабора
је да те поставимо за новог Митрополита Олтеније. Имао би читаву
војску свештеника који би ти били подређени. Неколико аутомобила,
129 манастира, чега све ту нема... Читаво једно имање, много шуме, а
враћена су и пољопривредна добра, стада оваца, говеда, радионице...
Имао би и добру плату. Ово је за тебе последња шанса. Ако је будеш
пропустио, уписаћеш своје име у синодским аналима, у историји народа,
историји Митрополије Олтеније, и историји Светог сабора.”
Овај веома примамљив предлог ме је у први мах поколебао. Већ
сам помислио како би било добро да све то прихватим (и направим
нагодбу са Богом) када сам осетио као да ме је ударила струја! Сетио сам
се стиха из (старозаветне) књиге Исуса Навина: „Изаберите данас коме
ћете служити... а ја и дом мој служићемо Господу.”
Потом, сетио сам се и Рутине изјаве када ју је Нојемина по други пут
терала да се врати своме народу. Рута је наставила да следи Нојемину и у
плачу одговорила: „Немој ме наговарати да те оставим и од тебе отидем;
јер куда год ти идеш, идем и ја; и где год се ти настаниш, настанићу се
и ја; твој је народ мој народ, и твој је Бог мој Бог.” (Књига о Рути 1:16).
Одбио сам предлог митрополита Теофана.
Вратио сам се назад у своје место и током наредна три месеца
проблеми су се нагомилавали. Као да су се обистиниле пророчке речи
архиепископа из Клужа. Моје свеукупно стање је привукло пажњу
полицијске службе, као и правосуђа и општинских органа. Сви су ми
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говорили: „Сасвим си полудео! Чека те упражњено место митрополита
Олтеније а ти спаваш на клупи у парку, и на железничкој станици!
Да ствар буде гора, ти твоји нововерци ти не верују и не поклањају ти
никакву пажњу.”
Бог ме је провео кроз своју радионицу три месеца, дајући ми снагу
да пребродим ова и многа друга искушења.
У то време локални државни органи су ставили на располагање
две варијанте за решавање мог случаја. Пошто сам остао без црквеног
стана, и постао бескућник, рекли су ми овако:
„Уколико пристанеш на наше услове даћемо ти стан. Дали бисмо
ти гарсоњеру, новчану помоћ, и обезбедили исхрану у народној кухињи
– уз један услов. Мораш да потпишеш изјаву да се одричеш покајања и
престанеш да посећујеш молитвена сабрања нововераца!” Ово је била
прва варијанта.
Друга је била још гора: „Господин тужилац ће у сарадњи са
лекарима написати извештај да си неповратно ментално оболео те ћеш
за стално бити смештен у санаторијум за ментално оболеле у Стеиу,
Бихор, одакле никада више нећеш изаћи!” Рекли су ми да имам само 24
сата да им проследим коначан одговор.
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и коме служим – у кога имам потпуно поверење да ће ме наградити у
своје време - зове се Господ и Спаситељ Исус Христос!
Он нема власт над само једном или две црквене општине, тј. неку
ограничену власт, него се она простире над целом земљом, целим
свемиром.
Када погледам уназад, једино за чим жалим је то што нисам учинио
баш све што сам могао за поверени народ. Био сам православни парох
у цркви са 4700 крштених душа, и можда сам могао да учиним више за
њихово спасење у Господу Христу. Ипак, ја сам спасен и знам да ће Бог
у својој доброти и милости да ми опрости!
Без обзира на тренутно тешку животну ситуацију, ја не желим да
се вратим назад. Остаћу овде где ме је Бог позвао и поставио, без обзира
на неизвесну будућност. Уверен сам да сам позван да следим Христа
и будем на Голготи - близу Његовог крста. Прихватио сам Голготу и
одрекао се црвеног тепиха и свих сјајних одора и почасти које ужива
митрополит. Изабрао сам Голготу - пут којим је ишао и мој Спаситељ
Исус. Остаћу поред мог Господа Христа до краја мог живота.
Раније сам говорио људима: немојте ни случајно да читате
Библију јер ћете да залутате! А сада кажем попут Исуса Навина:

Но, хвала Богу, ја нисам изабрао ни једно од њихових решења!
На дан 14. августа 2007. године, цела општина Јаши је била на
ногама поводом празника свете Петке. У град је дошло преко милион
ходочасника да би дотакло њене мошти зарад исцељења и опроштења
грехова, чему су присуствовали и представници локалних власти и
медија. Тог дана, ја сам пред црквеном заједницом покајаних верника
и седам пастора посведочио Господа Исуса Христа као свог личног
Спаситеља и Господа тиме што сам био крштен на библијски начин –
уроњењем у воду - на основу своје новоусвојене вере.
Приликом изласка из воде крштења по први пут сам чуо песму,
толико посебну, коју је певао збор окупљених: „Долазим у дом Твој!”
Богу хвала, данас сам заиста у Дому Божијем! Мој досије/предмет
је предат у руке Великом Првосвештенику! Али не неком земаљском.
Њега није изабрала ни скупштина ни сабор. Он није подложан декретима
председника, нити пак црквено –административној политичкој власти.
Не само да је изабран од Бога, него је Божији Син и има сву власт.
Њему је речено: „Ти си свештеник довека по реду Мелхиседекову”.
(Посл. Јеврејима 6:20). Овај првосвештеник, коме је предат мој предмет

„Нека се не раставља од уста твојих књига овог закона, него
размишљај о њему дан и ноћ, да држиш и твориш све како је у њему
написано; јер ћеш тада бити срећан на путевима својим и тада ћеш
напредовати.” (Стари Завет, Књига Исуса Навина 1:8).
Цитирана дела у сведочанству Никите Јоана:
Поповић,
Јевсевије:
Општа
црквена
историја
са
црквеностатистичким додатком; томови I и II (пресликано издање),
Сремски Карловци, Српска манастирска штампарија 1912. год.
Посаветујте ме оче; одговори свештеника-духовника на уобичајена
питања и недоумице из хришћанске свакодневице и црквеног живота,
Издавач: Православац, представништво Шабац и манастир Велика
Ремета. Приредили: Игуман Стефан и протојереј Милан Пантелић. Без
године и места издавања.
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Сведочанства бивших свештеника Румунске православне цркве
преузета су (у скраћеном облику) из часописа ‘Scriptura sau Traditie’ на
румунском језику, бројеви 1, 6, 7, 8; година издавања 2009. О поменутим
личностима постоје подаци и на интернету, на сајту Vikipedija као и на:
https://crestiniiazi.wordpress.com/marturii-preoti-pocaiti/

7.
Искуство православног богослова
Данијел Попа (Daniel Popa)
Аутобиографија свршеног православног богослова Данијела Попе:
Ја могу рећи да сам трипут „поп”. Моје презиме је Попа. Друго,
школовао сам се да постанем православни поп, а и сада сам свештеник
– у правом смислу те речи.
Моје духовно искуство почиње из времена када сам био мало
дете. Моји родитељи су добили од моје баке и деде, који су припадали
познатом покрету Војске Господње (Оастеа Домнулуи), Свето писмо
Новог завета. Док сам боравио на пашњацима носио сам ову књигу са
собом, и деци која су чувала са мном своје овце читао из ње. Верујем да
је то био знак мог будућег позива од Бога.
На крају осмог разреда свештеник из мог места ме је позвао да
долазим редовно у цркву и певам за време богослужења. Сматрао сам
да ми је тај позив упутио сам Бог и радо сам га прихватио. У цркву
сам одлазио редовно наредних шест година, након чега сам уписао
православни богословски факултет у Букурешту 2003. године, који сам
са успехом окончао 2007. Богословски факултет сам уписао из разлога
што сам желео позитивну промену у свом животу.
Имао сам тетку која је одлазила у једну еванђеоску цркву. Када
год смо разговарали о вери она би долазила са Библијом и читала из
ње, те сам ја, студент теологије, био зачуђен њеном способношћу – а
имала је само неколико разреда основне школе – да ми држи духовне
лекције. На њена читања библијских текстова ја сам пружао одговоре
који су произилазили из светог предања Православне цркве. Стално
сам јој говорио: „И поред тога што читате Библију ви сте изгубљени.
Ваше читање и веровање је узалудно.”
Ипак, после оваквих речи упућених мојој блиској рођаци увек
бих осетио дубоку нелагодност у души. Због чега је то било тако? Ја
сам наравно знао шта пише у Библији – Божијој речи! Питао сам се у
молитви: Боже, против кога се ја то борим? Против веровања моје тетке
или против тебе Боже?
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Расправе са тетком су ме натерале да још више прионем на
проучавање Библије. Године 2006., пре него што сам завршио
богословију, у мом граду се одржавала велика евангелизација у
организацији еванђеоских цркава. Моје срце је било дотакнуто. После
дугог размишљања, дошао је тренутак да на Божији позив дам позитиван
одговор. Схватио сам да се библијска пророчанства убрзано испуњавају,
а нарочито она из књиге пророка Данила 2. поглавља. Пошто би ускоро
могао да уследи Други Христов долазак, знао сам да не смем да останем
исти, већ да морам да се променим. Одлучио сам да ћу, када завршим
богословију, да се покајем за све што сам чинио или веровао погрешно.
У међувремену сам проучавао Реч Божију и упоређивао сам са ониме
што као пракса постоји у Православној цркви.
Испричаћу вам један пример који ме је веома изненадио – док
сам био на завршној години факултета. У то време се у мени већ водила
духовна борба. Био сам на предавању из сектологије (данас се тај предмет
другачије зове, због Европске уније – „Мисионарска упутства”). Питали
смо професора, који је уједно био и свештеник: Шта да радимо ако нам
на врата стана дође неки секташ? Одговорио је: Пустите га унутра и
реците му: „Брате плави (био је мало ироничан), немој овде више да
долазиш, јер је ово моја парохија и ја овде служим као свештеник! А ако
те не слуша и настави да долази, иди до брата (тог и тог) и узми „сестру
батину” па га мало помилуј по леђима.”
Нисам могао да верујем својим ушима – какав смо савет добили.
Проблем је дакле био у мојој доктрини, тј. теоријским постулатима које
сам проповедао. Зашто уместо „сестре батине” нисмо саветовани да
употребимо аргумент Светог писма кога је и Христос користио?
Када сам завршио факултет дошао је на ред и моменат када смо
требали да положимо „свечану заклетву”. Била је то велика свечаност
и било је окупљено заиста пуно свршених богослова. У мојим рукама
се нашао текст свечане заклетве, у коме је писало: „Заклињем се да ћу
ревносно чувати каноне Румунске православне цркве.”
Питао сам се: „Како да чувам каноне? Бог у Светом писму заповеда
другачије. Ја то не могу да изговорим! Свој живот сам предао Богу на
вођство и ја ћу за време заклетве да говорим нешто друго.”
Осећао сам као да ми је срце било у грлу. Преко две стотине
студената је гласно изговарало: „Заклињем се да ћу верно служити
Румунској православној цркви”. А ја сам говорио, без обзира да ли ме чују
или не: „Заклињем се да ћу служити Твојој истини Боже и само Твојој
истини.” Када су они говорили: „Заклињем се да ћу чувати каноне”, ја
сам изговарао: „Заклињем се Боже да следим Тебе и само Тебе.”
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Сви свршени студенти су били одлучни у том тренутку – да стану
на браник православља. А ја сам знао само једно: њих су подржали
окупљени грађани – сабрани у име земаљске религије; а мене је
подржало читаво небо. Шта мислите, да ли су чули текст „заклетве” коју
сам ја изговорио? Нису. Али јесте Бог са својим небеским анђелима.
Када сам се вратио у своје место, сусретао сам се са православним
свештеницима и обавио са њима доста духовних разговора. Болели су
ме приговори мојих родитеља, који нису могли да разумеју разлоге мог
наглог духовног преображаја: „Како је то могуће? Зашто си се променио?
Ти си био добро дете” – говорили су. Многи други људи, моји познаници
и пријатељи, долазили су, плакали и молили ме да се вратим назад – у
окриље традиционалне цркве. Одговарао сам им да више не могу да се
вратим на старо, јер сада познајем Бога и Исуса Христа кога сам примио
у свој живот. Рођаци су ми говорили: „Издао си нас, осрамотио си нам
породицу...”, на шта сам одговарао: „Нисам издао вас, него сотону, и
одбацио погрешно исповедање вере...”. Касније су ми се извинили.
Нажалост, неки од мојих рођака нису више међу живима. Иако су
ме позивали назад у традиционализам, они су заправо имали „друге
богове”, бога алкохола као и цео овај свет са његовим пролазним
задовољствима.
И поред свих непријатности, ја сам наставио да искрајно корачам
напред и служим Богу. Надам се да ћу уз Његову помоћ да му служим до
краја свога живота.
(Сведочанство Данијела Попе на румунском језику
се налази и на веб порталу YouTube)
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8.
Искуство православног јеромонаха
Stylianos I. Charalambakis
(1916-2009)
Апостол Павле у Библији пише:
Прва Коринћанима 13:11: „Кад сам
био дете, говорио сам као дете, мислио
сам као дете, закључивао сам као дете.
А кад сам постао човек, престао сам с
детињаријама.”
Човек долази на овај свет уроњен
у незнање и без спознаје, неспособан
да препознаје себе или своју околину.
Нераздвојиво од његове природе је
детиње незнање. Како године пролазе,
по Божијој милости, човек може да
пређе из неосетљивости у осећајност и
свесност, из незнања у знање. Таквим
путем сам и ја прошао. Заиста, најпре сам
почео да учим о себи, својој прошлости
и васпитању, и вредностима до којих су
држали моји родитељи.
Одувек
сам
поседовао
јака
религиозна убеђења које сам формирао
под утицајем родитеља и учитеља. То ме
је још у младости научило да се бојим Бога. У то време, одлучио сам да
постанем монах, мислећи да ћу спасити своју душу служећи Господу.
Иако сам у манастиру дошао до сазнања да сам у ствари био далеко
од служења Богу и спасења моје душе, моји духовници су ме још увек
сматрали погодним за свештенство. Тринаестог јуна 1943. био сам
рукоположен за свештеника и остао у свештенству Грчке православне
цркве наредних 12 година.
Али, како сам могао да будем сигуран да верујем у Божје истине
а не у религиозне институције и традиције које су људи додавали
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током векова? Како сам могао да знам да нисам био преварен заједно
са мојим родитељима и другима у мом друштву? Постоји једна стара
грчка пословица која каже: „Међу људима најтеже је упознати себе”.
Ова изрека сведочи и указује да су људи у потпуном незнању и да не
познају ни човечју природу а ни Божију. Због тога, они нису донели
Богу славу коју Он стварно заслужује, нити дали част човеку које му
припада. Незнање је усадило лажне доктрине у њихова срца, водило их
погрешним путем и варало не само у погледу живота него и у погледу
правог слављења Бога.
Иако несвестан те чињенице, и ја сам се налазио баш у таквом
стању. Ипак, захваљујући Богу који ме није оставио да лутам у свом
сиромаштвом погођеном духу, помоћ је дошла. Док сам проучавао
Његову божанску реч, Он ми је показао пут како да постанем слуга Духа
а не слова.
У Еванђељу по Матеју пише: „Блажени су сиромашни духом,
јер је њихово царство небеско.” Ове речи су заиста биле почетак мог
духовног путовања. Господ ме је научио да силом Духа Светог морам
да ослободим себе свих облика себичности и поноса, и да постанем као
праведно и невино дете. Открио сам истинито обожавање/слављење
(Јован 4:24) и прави позив у животу (Матеј 28:19, Марко 16:15) изнова
и изнова проучавајући Библију, као резултат светла коју је божански
давалац светлости дао мом срцу.
Божја Реч је почела да ради у мом срцу и дала ми апсолутну
сигурност да доктрине које смо наследили од наших предака, са
снажним нагласком на испразну формалност и ритуале, није научавао
ни Господ а ни његови апостоли. Библија нам каже да је Бог Дух (Јован
4:24). Слављење и служење Богу морају да се повинују Његовој природи.
Наравно, материјалне ствари, као што су црквено посуђе, свештеничке
одоре и остало спречавају истинито обожавање, зато што њихова
материјална природа никако није слична Божијој духовној природи.
Рана апостолска црква никада није користила религијске
церемоније и ритуале онако како их користе свештеници Грчке
православне цркве. Уопште нису користили материјалне предмете
(попут икона, кандила, свећа, тамјана…) да би изразили или пренели на
друге своје богопоштовање. Уместо тога, верници „били су истрајни у
апостолској науци и заједници, у ломљењу хлеба и у молитвама.” (Дела
2:24).
Након што ми је Господ открио ове истине, престао сам да верујем
у Грчку православну традицију и усмена предања. Наравно, када ме је
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мој епископ жигосао као „јеретика”, почео сам да се суочавам са тешким
прогонствима. Ипак, нашао сам велику утеху у Божјој речи јер ме Он није
оставио да трпим искушења више него што могу (Прва Коринћанима
10:13). Увек сам са одважношћу понављао охрабрујуће речи апостола
Павла: „Све могу у ономе који ме снажи.” (Филипљанима 4:13).
Схватио сам да морам да прођем кроз ватру како бих учврстио мој
карактер и доказао своју лојалност Богу. Био сам сигуран да једно јагње,
под будним Божијим оком, неће бити поједено од вукова.
Озбиљне ствари су почеле да окупирају мој ум. Не само да
ритуални начин слављења Бога није био у складу са Божјом речју, него
ни свештенство као такво није требало више да постоји. Жртва нашег
Господа је укинула потребу за старозаветним свештенством. Жртве које
су приносили свештеници Старог завета наговештавале су јединствену
Христову жртву. Пошто је Господ сам учинио ту жртву, морамо да
прихватимо да је свештенство било пренето на Њега. Ову истину
Библија наглашава у Јеврејима посланици 7:23-25 и 9:12. Христова
смрт на крсту је била довољна, према томе потреба за свештеницима је
отклоњена. Они не треба више да постоје јер се жртве више не приносе.
Божја реч је јасна у погледу овог учења.
Посланица Јеврејима 10:12-14: „Овај је, међутим, принео само
једну жртву за грехе и занавек сео с десне стране Богу, и даље чека док
његови непријатељи не буду постављени као подножје његових ногу.
Једно приношење је, наиме, заувек довело до савршентсва оне који се
освећују.”
Према Библији, нема више потребе за свештеницима. Откад је
Христос био разапет на крсту постоји „царско свештенство” (Прва Петрова 2:9) које сачињавају сви они који верују у Искупитеља Исуса који
„нас учини царством, свештеницима Богу и Оцу своме” (Откривење 1:6).
Даље, људи свештеници не могу да опросте грехе, једино Христос
може. Он је био жртвован како би опраштао грешницима. Матеј 9:6:
„Син човечији има власт на земљи да опрашта грехе”. Спасење се даје
вером у искупитељско дело које је Христос учинио на крсту. Ефесцима
2:8-9: „Јер сте посредством вере благодаћу спасени, и то није од вас,
Божији је дар; не од дела, да се нико не похвали.”
Стога, свештеници нису чувари нити делиоци божанске милости.
Православна догматика није у праву када тврди да свештеници имају
ауторитет да свезују и разрешују грехе (Матеј 18:18). Православна црква
погрешно тумачи овај стих када приписује ова овлашћења свештеницима. Нови завет нигде не спомиње да су апостоли икад користили овај
ауторитет. Они нису никад позвали људе да дођу и признају своје грехе
њима. Ауторитет везивања и разрешења који је Господ дао апостолима
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односио се на дисциплину у хришћанској заједници.
До трећег века после Христа хришћанска црква је сматрала све
вернике свештеницима, без изузетка. Сваки верник припада једном и
једином првосвештенику, Исусу Христу. Ово је потврђено у писањима
црквених отаца, нпр. Тертулијана, Јустина, Иринеја из другог века
и Оригена из трећег века. Такође и други документи као што су
(Didache of the Apostles = Апостолске поуке), Клементова посланица
и Поликарпова посланица односе се само на два црквена положаја/
функције, наиме, на епископа или старешину, и ђакона. Једино
Посланица Игнација Антиохијског (II век) говори о свештеницима и
великим свештеницима. Баланос, професор теологије, писао је у својој
Патрологији (стр. 48, 51, 52) да су ове посланице биле фалсификоване у
IV и V веку после Христа. Ипак, Божја реч је јасна по овом питању, а шта
кажу посланице апостолских наследника није толико важно.
Сада када сам имао више библијског разумевања, морао сам
да одбијем унапређење које су ми моји претпостављени понудили.
Са мојом новопронађеном вером, осећао сам да ме Господ позива да
напустим свештенство које је била велика препрека у мом духовном
напредовању. Тражио сам опроштење, кроз Христову крв, од мог Бога
и Оца за све грехе које сам починио у свом животу, укључујући и оне
учињене у незнању. Одмах сам подигао свој глас, захваљујући Богу за
Његово драгоцено обећање да се више неће сећати моје неправедности,
грешности и слабости.
Јеврејима 8:12: „Јер ћу бити милостив према њиховим неправдама
и нећу се више сећати њихових грехова.”
Напустио сам Грчку православну цркву у којој сам служио
читавих 12 година и постао део Еванђеоске цркве. Али, не да бих постао
непријатељ претходној цркви него још већи пријатељ. Као протестант
био сам ослобођен тираније епископа који су ме присиљавали да видим
само онолико колико су они могли да виде. Из тог разлога могао сам,
као грчки грађанин који поштује закон, да подигнем глас и позовем
своје раније колеге свештенике на покајање – „Покајте се и верујте у
еванђеље”.
Постао сам слуга Божији и то не „...служитељ слова, него Духа;
јер слово убија, а Дух оживљава” (2. Коринћанима 3:6). Мој живот је
био ослобођен мртвих формалности. Држао сам се речи које је Господ
рекао Самарјанки: „Бог је Дух, и који му се моле треба да се моле у духу
и истини.” (Ев. по Јовану 4:24).
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Они који критикују Charalambakisa лажно тврде да је он био
само ђакон и да је био лишен свештеничког чина зато што се оженио.
(Православна црква допушта да мушкарци који су већ у браку постану
ђакони и свештеници. Ипак, ако је самац (монах) рукоположен за
ђакона или свештеника, онда је њему забрањено да ступи у брак).
Чињеница је да је Charalambakis достигао ранг архимандрита и
био познат по имену Серафим (oн, као еванђеоски хришћанин, никада
није спомињао ову ранију монашку позицију у Православној цркви из
разлога своје понизности).
Он није био лишен свештеничког достојанства од својих
претпостављених, односно није екскомунициран као свештеник. Баш
напротив. Из разлога свога поверовања у Христа Спаситеља на основу
библијског откривења, 14. фебруара 1955. године добровољно је напустио
свештенство атинске цркве Свете Тројице у Ампелопики. Након што је
постао обичан грађанин, посредством заједничког пријатеља упознао
је фину даму Стелу 28. априла 1955. год. Три месеца касније, 28. августа
1955. год. оженио ју је у еванђеоској Божјој цркви у Атини. Церемонију
је извршио тадашњи пастор цркве, Николас Зазанис. Charalambakisov
брак је трајао до његове смрти 2009. године.

9.
Искуство православног свештеника
Г. Доброволски
Сведочанство о утицају Светога Духа и учења Светог писма на
живот православног свештеника Украјинске православне цркве Г.
Доброволског (текст који следи) представља предговор његовој књизи:
Ова књига је истинити документ, лично сведочанство бившег
православног свештеника који је данас пастор еванђеоске баптистичке
цркве.
Свештеник Г. Доброволски је озбиљно и по својој слободној вољи
проучавао еванђеље и упоређивао Христова научавања са праксом
Православне цркве. Том приликом је увидео велику искривљеност и
извртање научавања еванђеља, које је веома лако разумљиво када се
ради о покајању, нановорођењу и спасењу грешника.
Уочио је отпадништво Православне цркве и није више могао да
остане њен члан и служитељ. Од момента свог нановорођења, одлучио
је да напусти православље.
У овој књизи, са потпуном искреношћу и једноставношћу, аутор
анализира истакнута учења православног катехизма, и испитује их у
јасном светлу Светог писма. Ово испитивање је начинио уз директну
Божију помоћ, истовремено гајећи велике симпатије према људима који
су остали у оквирима цркве којој је некада припадао. Он не критикује
православне вернике, али им указује на пут спасења према учењу
еванђеља; на пут који је остао незамрачен црквеним доктринама које је
створио човек.
Дубоко сам уверен да ће ова књига бити велики благослов за сваку
особу која озбиљно размишља о верским питањима и да ће довести
многе људе Христу као њиховом личном Спаситељу.

Сведочанство бившег јеромонаха – архимандрита Грчке
православне цркве, као и остале многобројне материјале, можете да
прочитате на грчком, француском и енглеском језику на сајту: https://
gospelfororthodox.wordpress.com/category/stylianos-charalambakis/

Зашто сам напустио Православну цркву?
Ово питање мучи и узнемирава многе моје пријатеље и познанике
који су навикли да ме гледају као свештеника Аутономне православне
цркве Украјине.
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За многе људе, било је нормално да ме виде као свештеника. Али,
сада када више то нисам, многи су ме напустили, прекинули наше односе
и беже од сваког сусрета са мном. Чак одбијају да одговоре и на моја
писма. Осуђују ме као издајника Бога и Украјине. Неки су поставили
подругљиво питање: „Да ли ћеш се преселити у Москву?”11
Ја ово не видим као трагедију, иако се лоше осећам због наивних
људи који имају лоше мишљење о мени. Они изражавају жаљење и
сматрају ме „залуталом овцом” која ће „једнога дана да се врати у стадо”.
Ови људи једноставно не схватају оно што би требали. Када би имали
исправно схватање, они би се, уместо да ме осуђују, радовали и следили
мој пример.
Не намеравам да их осуђујем иако ми чине зло. Суд припада
једино Богу. Ја једино преузимам одговорност да утврдим и предочим
им чињеницу да поседују погрешне ставове о духовним стварима. Ово
чиним са великим жаром али и болом у срцу.
Моја је молитва Свемогућем Богу да им отвори духовне очи и
дозволи им да виде Његову истину онаквом каква она јесте: чиста,
света, непромењива, ослобођена људских изума и искривљености. Моја
је молитва да је они виде, и на основу ње упознају Истинитог и Живог
Бога, Створитеља неба и земље и свих видљивих и невидљивих ствари.
Такође, желим да знају да Бог не захтева службу људских руку, као да
има било какве потребе за њом, јер Он поседује све ствари и нама даје
све што нам је потребно за живот.
Господ нам је дао своје истине кроз изабране пророке у Старом
завету, а касније кроз свог јединог Сина, нашег Господа Исуса Христа
и свете апостоле. Данас се објављује кроз Свето писмо, инспирисано
од Светог Духа и корисно за поучавање, како бисмо могли да следимо
стопе апостола Павла и кажемо: „А ми имамо ум Христов”. Бог жели да
у срцима имамо Христову љубав за Њега и за наше ближње. Он жели
љубав која је света, нелицемерна, непрекидна и загрејана зрацима
Сунца истине.
Какав би благослов био за нашу украјинску нацију кад би се наше
вође посветиле и поседовале ове квалитете по Божјој милости! Са
оваквим квалитетима, оне би показале људима добар пример и кроз
њих би Бог излио обилан благослов и кишу милости на сав свет.

11

Украјинска аутономна православна црква се одвојила од Руске православне цркве 1920. кад је Украјина
покушала да иступи из Руске империје после руске револуције 1917. године. Коментар Доброволског се
односи на оптужбу која је гласила да се он враћа Руској православној цркви (очито то није био случај!).
Тензије између Украјинске аутономне цркве и Руске православне цркве трају до данашњег дана.
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Имам искрену жељу да, уз Божију помоћ, бацим светло на неколико
питања у вези православног богослужења, које просечан верник-лаик не
разуме довољно. Просечни православни верник нема право разумевање
шта јесте а шта није угодно Богу. Да ли Бог можда сакрива своје лице
како би избегао да гледа или слуша оно што пред Њим представља
богохуљење?
Нека се читалац не уплаши. Било би боље за њега да прочита
књигу до краја са стрпљивошћу и озбиљношћу. Такође и да молитвено
размишља о ономе о чему чита а потом преузме одговарајуће кораке.
Према Светом писму, право богослужење мора да буде усредсређено
на Бога и послушност Његовој науци. Само кад неко тако поступа, може
заиста да слави Бога по Његовој вољи.
У Православној цркви не постоји правилно, Богу угодно,
богослужење. Оно је далеко од праве светости и духовности.
Да би осветлили научавање Православне цркве која је у сукобу са
научавањем Светог писма, покушаћемо да испитамо неколико аспеката
православне службе, којих има много. Најважнија од свих је служба
слављења, која се назива Литургија. Њена важност превазилази остале.
Почевши са литургијом, наставићемо са споменима за живе и мртве,
молитвом светитељима, различитим очишћењима, читањем Светог
писма, крштењем, и на крају неким додатним ритуалима и традицијама…
Целокупни текст књиге бившег православног свештеника (сада
проповедника баптистичке цркве) Г. Доброволског, који обрађује
многобројна православна веровања и на њих даје јасне библијске
одговоре, можете да пронађете и прочитате на руском језику на сајту:
http://www.svetpisaniya.ru/ .
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10.
Искуство православног верника
Небојша Трајковић, Београд
Рођен сам 11.06.1970.године у Панчеву, у православној
породици и крштен у православној цркви као беба стара 39
дана. Моји родитељи Властимир
и Милица су ме и речју и личним
примером васпитавали у правцу
моралности, учили да Бог
постоји и њима дугујем велику
захвалност за сва добра која су ми
учинили у животу. У породици су
се увек поштовали и обележавали
Божић, Ускрс, крсна слава
Ђурђиц, црвена слова и постило
пред веће празнике. У те дане бих
се сећао Бога, односно чињенице
да Он ипак постоји, пошто сам школован у време комунизма где учитељи
и школа нису давали шансу Његовом постојању.
Још од малена сам заволео знање, књигу, читање, у школи сам био
одличан ђак -тзв. „вуковац“. Како сам растао и упијао знањa са „дрвета
сазнања добра и зла“ тако се мој поглед на свет мењао и до двадесете
године живота моја вера би се могла описати као „вера у науку“ и
„теорију еволуције“. Све животне истине су се морале потврдити
научним доказима. Гледао сам на будућност једноставно, факултет,
посао, породица и ето - то је живот и на крају смрт као коначни крај
постојања и нерешив проблем за човека. Редовно сам читао часопис
„Галаксија“ и размишљао о свемиру, о природним силама и човеку,
дивио се научницима и маштао да будем научник и то највећи на свету.
Чинило ми се да се Бог, ако би се доказало да постоји, налази далеко
и да је у најмању руку незаинтересован за овај свет, да је човек сам у
свемиру и да мора својим снагама да се бори за своје добро.
Када сам кренуо на студије математике и рачунарства, почео сам
размишљати да би било добро да живот траје што дуже и у том циљу
сам упражњавао разне мере здраве исхране и здравог начина живота.
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Што се дуже живи - дуже се ужива у материјалним вредностима, права
епикурејска филозофија се родила у мојој души. Куповао сам часописе
и књиге о здравом животу, упоређивао сазнања, осмишљавао методе
за дуг живот, проучавао филозофе, постављао метафизичка питања...
Коначно, почео сам да схватам да је и људска душа битан фактор у
свему томе, као и моје морално понашање, љубав, праштање, све у свему
мноштво појмова који су јако битни и на које је требало обратити пажњу.
Тако је и духовни свет паралелан материјалном ушао у мој живот, студије
сам запоставио... Трагао сам за неком науком која би била универзална,
која би обухватала све остале. Бивам примљен на студије филозофије
коју не уписујем јер и даље нисам био сигуран да ли је то наука која ће
задовољити моје тежње. Одувек сам имао навику да обилазим књижаре
и библиотеке, да трагам за сазнањима, да обилазим уличне продавце
и погледам да ли има неких интересантних књига и увек куповао неку.
Свако ново сазнање је обликовало мој поглед на свет и живот, осећао
сам напредак у томе, али су нова сазнања отварала нови низ питања за
која је требало наћи нове одговоре.
И тако, листајући разне књиге, крајем 1997.године у књижари
„Плато” наишао сам на књигу Никодима Агиорита „Невидљива борба“.
Занимљиво је да сам је нашао близу полица са књигама о здрављу,
на полице са верском литературом се нисам никада обазирао до тада,
једноставно се нису уклапале у мој систем веровања. Листајући ту
књигу осетио сам да су смислено организовани мени важни појмови,
сетио сам се Бога из детињства... Прочитавши је дођох до одговора на
многа моја питања, и што је најважније - поверовао сам у Бога онако
како је објашњен у тој књизи. Убрзо сам купио још десетак сличних
књига, разрешио почетне недоумице и био веома срећан због сазнања
о Богу. У наредних 13 година сам непрестано куповао књиге и часописе
„са Божјом тематиком’’. Свака одабрана књига је мени била најважнија
у датом тренутку, давала је одговоре на питања која су мени животно
значила и тако се знање о Богу стално продубљивало и ширило. На
књигу ‘’са Божјом тематиком’’ сам гледао као на непроцењиво благо, на
утрошени новац се нисам обазирао, као и на задуживање, позајмљивање
новца ради куповине књига, узимање кредита... Све је то било споредно
и небитно, а најважније је било знати све о Богу и која је моја улога, шта
Он од мене очекује, како Му служити...
Ако је раније било недоумица да ли Бога има или не, сада је та
дилема решена у корист постојања Бога и некако природно се наметала
чињеница да је опис тог Бога онакав како га представља Православна
црква, а да је свако друго тумачење секташко и неспасоносно. Највише
сам куповао православну литературу, али и протестантску коју нисам
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много ценио, тек толико да у тим књигама има барем поглавље или
страница која је правоверна илити православна која мени може да
користи. Почео сам да одлазим у храмове Православне цркве на службе,
да се распитујем код свештеника за недоумице, да дајем прилоге, да
се клањам иконама и моштима, слушам православне песме код куће,
да славим крсну славу, да саветујем и упућујем људе у мојој околини у
„спасоносна знања“. У мом стану, на источном зиду, поставио сам око
стотину икона разних величина, молио се пред њима, гости би имали
утисак да улазе у православну богомољу, циљ ми је био да што више
правила православне вере испоштујем. Уписао сам и Православни
Богословски Институт, али нисам налазио времена за спремање испита,
увек ме је нешто вукло да читам литературу од мени највећег значаја
у датом тренутку у животу. Са предавања на Институту памтим речи
Драгана Милина да „Свето Писмо није цело чисто злато, већ да садржи
негде и сребра и бакра и осталих метала, негде и камена, земље црнице,
глине, негде и јаловине“. Уздизао сам „свето предање православне
цркве“ и захвалан био „мудрим богословима“ који су нас сачували од
јереси, да не пропаднемо у незнању...
У том периоду понекад бих се сусретао и са протестантским
верницима, на сајмовима књига, на улици, у књижарама и са њима
водио кратке разговоре о вери, на њихову иницијативу. Сажаљевао сам
их због њиховог кривоверја, поштовао њихов верски избор, али их и
сматрао „рушитељима православља“. Њихово упућивање на Библију
тј. Реч Божју као једино мерило у вери, на мене је остављало мучан
утисак. Сматрао сам да су побожни људи у прошлости обавили посао
и наше је било толико да само то прихватимо и верујемо како они
кажу и спасење је загарантовано. Познато ми је било из књига, које
елементе они оспоравају православној вери, али ја сам се упорно држао
тумачења тзв. „светих отаца“, васељенских сабора и осталих правила
православне вере. Мада сам и сам имао пуно дилема у вези догађаја
из црквене историје, да ли многа гнусна дела хришћана представљају
хришћанство, да ли је то право Јеванђеље, ипак, веровао сам више
поповима који су изучили многе школе. Сматрао сам да, ако ја не знам
све о вери, они који су себе посветили томе сигурно знају – они су тај
извор мудрости који показује пут до Бога и ту нема грешке. Знао сам
да православни лаик по канонима, нема права да тумачи Свето Писмо.
То могу да раде свештеници као нарочито посвећени људи, али у духу
светих отаца и седам васељенских сабора. Сећам се да је највећи доказ
за било какву верску истину, била чињеница да је то рекао, верску
истину смислио (читај направио „слалом кроз Свето Писмо“) тај и тај
светитељ и – тачка, крај доказа. Пошто су то били по предању „нарочито
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Богоугодни људи“ који су „стекли светост“ – они су „знали да разлуче
и у њих се не сумња“ . А ми лаици - обични грешници, не смемо ни да
помислимо да се са њима можемо мерити и упоређивати, сходно томе
уверавао сам себе да је то исправна логика и да увек неко зна боље и
тачније верске истине од мене обичног грешника. Толики православни
свет око мене био је, рекао бих, једна психолошка подршка, уливао ми
је сигурност да је све у реду са мојом вером и да је мој пут исправан.
Такво размишљање није променила ни чињеница да су се моје слабости
умножиле откада сам постао православни верник. Кршење Божјих
заповести је било учесталије што је већа била моја жеља и одлучност
да их не кршим. Спасење је у пракси изгледало далеко и недостижно,
али сам за то себе кривио и увек имао наду да ћу једног дана бити бољи,
ревноснији, искренији, понизнији... Уосталом, то је било нешто што
се дешава после смрти, никада и не можемо имати сигурност спасења
док смо у животу по православној теологији, јер увек постоји шанса да
сагрешимо толико да га изгубимо. Читајући Житија светих маштао сам
да и ја будем светитељ, да имам највећу веру, да чиним највећа чудеса и
подвиге, да будем највећи светитељ...
Једина грешка у православљу, према мом мишљењу у то време,
био је православни екуменизам, чланство СПЦ у Светском савету
цркава. Увек сам подржавао и веровао оној струји која је била против
екуменизма, јер су они веровали по светим оцима и васељенским
саборима, док ми је званично православље личило на негацију себе самог.
Једино неспокојство које сам имао било је питање зашто и даље остајем
у званичној СПЦ и идем на службе, када морам да приђем „истинитим
православним хришћанима“, јер сам се у животу трудио да се увек
опредељујем за истину. Смрт патријарха Павла била је један преломни
тренутак, стављен сам као верник у позицију да донесем кључне одлуке.
Размишљао сам да ако верујем у званичну СПЦ онда би требао на неки
начин да искажем одређено поштовање почившем патријарху, да одем
бар на сахрану... Коначно сам пресекао - патријарху екуменисти никако!
Одлучио сам да више не идем на службе СПЦ, ступио у телефонски
контакт са „истинитим православним хришћанима“ и тражио савете...
Све књиге о том правцу у православљу сам већ давно купио. Шест
месеци нисам одлазио у православне богомоље, истраживао сам
новонастале дилеме по литератури, сигурно сам до тада сакупио преко
12.000 наслова књига и часописа и за једног лаика био добро упућен у
тематику православља.
Недуго затим, једног мајског дана 2010.године нашао сам на
интернету делове књиге „Православље обасјано еванђељем“. Помислих,
то је оно што мени треба, и православље и Јеванђеље, јер православље
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мора да буде Јеванђеље. Нисам имао времена за студиозно читање, тек
за пар дана ћу прочитати, рекох себи, кратко сам погледао пар поглавља
и то је унело немир у моју душу, неспокојство у наредна два дана. Питао
сам себе, да ли је могуће да сам погрешио, да ли је могуће да су сви свети
оци погрешили, да ли је могуће да сам свих ових 40 година радио и
веровао против Бога? Да ли је могуће да сам ја као „велики верник“ Богу
сво време окретао леђа, да сам се „каменом обрушавао“ на Његову Реч?
Сећам се да сам одмах написао брату Ивици, завапио: „Шаљите књигу
ОДМАХ, молим вас“! Трећег дана, када сам прочитао само пар поглавља,
поглавље о иконама и о богородици, било ми је кристално јасно да сам
био на лошем путу до тада. Моје православље се срушило као кула од
карата, због извучене две карте у подножју куле, мада је била довољна
и једна... За проверу, по први пут сам самостално тумачио стихове друге
Божје заповести и стихове који говоре о Марији Јосифовој, лагано, без
предрасуда и опет дилеме није било да су иконе идолопоклонство, а да
је Марија имала још деце у браку са Јосифом. Тада, те суботе 8. маја
2010. године у моменту спознаје да сам веровао и радио погрешно и
осведочења у Свето Писмо као Реч Божју и Једину Истину, напустио
сам православну веру и цркву. Од тог момента себе као верника у Бога
сматрао сам протестантом, који тек почиње да изучава Писмо.
Велика и неописива радост и захвалност Богу је испунила
моју душу тада, што ми даде Бог спознају једне велике истине - Своје
Речи! За кратко време сам покуповао сва издања Светог Писма од свих
преводилаца на нашем језику, као и све протестантске књиге знане и
незнане које су ми фалиле и наставио са проучавањем. Мом пароху
попу Јеремији, супрузи Милици, родитељима, пријатељима, колегама,
знаним и незнаним људима - признао сам да сам напустио православље,
да сам верник протестант и никаква наговарања да ходим старим
стазама нису успела...
Данас могу да посведочим о испуњењу Божјих обећања која је Он
кроз Своју Реч дао људима, како позитивних, тако и негативних, јер
сам се безброј пута уверио у истинитост Светог Писма. Позвао бих све
људе да истрајно траже Бога целим срцем, да верују у Месију и његово
довршено дело на крсту, да гладују и жеђају за Божјим тајнама. Тај
посао је умногоме налик послу детектива, испирача злата, мајстора за
кључеве... Таквима ће тајне бити откључане, јер Бог је рекао: „Тражите
и наћи ћете“. „Ако желите злато, засучите рукаве, нађите га и ископајте
га“. Тајна треба да буде саставни део наших живота и увек би требало
да имамо више питања него одговора. Немојте никада потцењивати
моћ питања. Ваша питања су највеће оружје које имате против обмана,
манипулација и тираније. „Него тражите најпре царство Његово и
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Његову праведност, и све ово додаће вам се” (Матеј 6:33) и „Зови ме,
и одазваћу ти се, велике ћу теби и тајне ствари објавити, за које ти не
знаш“ (Јеремија 33:3)- то су истине које ја одавно признајем и са којима
и данас живим!
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11.
Искуство православног верника
Александар Јовановић, Ниш

Рођен сам у Нишу 1983., од родитеља интелектуалаца који нису
марили за веру. Комунистичка идеологија атеизма у то време је и даље
била доминантна. Од рођака сам научио да је религија сујеверје, и да је
упражњавају само необразовани.
Кад су ратови у Хрватској и БиХ узели маха, српски национализам,
а с њиме и православље као његов нераздвојни део, постали су
одједанпут све модернији. Религија је постала општеприхваћена, барем
формално. Спрам моде, родитељи су решили да мене и брата крсте. Као
осмогодишњи дечак, нисам имао представу шта тај обред означава.
Заправо, мислио сам да је то био некакав чин којим се потврђује моје
име! После крштења, нисмо с црквом имали никакве везе. Чак нисмо
ни обележавали славу. Под филозофским утицајем рођака, декларисао
сам се као атеиста.
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Кад ми је било четрнаест година, познаник (баптиста, мада то тада
нисам знао) из aикидо клуба је мени и другу дао по један гидеонитски
(плави) Нови завет. Из учтивости, књигу сам узео и мало прелистао, но
нисам јој давао пуно пажње. Неких годину дана касније сам на полици у
мојој соби пронашао ту исту књигу и почео да је читам. Искрено, нисам
разумео већину тога, али су ме неке ствари, из необјашњивих разлога,
фасцинирале. Решио сам да кренем у Православну цркву, а затим и на
веронауку (иако мајка није тиме била нимало одушевљена, отац је био
далеко попустљивији).
Кренуо сам да се црквом бавим активно. Почео сам да, заједно с
другом децом мог узраста, помажем на службама при олтару. Ишао
сам на веронауку и нисам пропуштао да у цркви будем сваке недеље и
празника. Држао сам се свих обичаја које сам могао, и за које сам знао.
Међутим, и поред свег тог ангажмана који је трајао неколико
година, ја никад нисам чуо радосну вест Исуса Христа јасно проповедану
и објашњену. На веронауци сам научио неке старозаветне приче, а у
цркви махом о светитељима и о правилима понашања. Но, мој ангажман
није се састојао само у одлажењу у цркву. Куповао сам књиге Николаја
Велимировића, Александра Шмемана, разна житија, молитвенике и
какву год сам православну литературу могао да набавим. И поред свега
тога, спасоносну истину о значају Исусове жртве и спасењу вером нисам
познавао. Најближе радосној вести што сам икад чуо, и у цркви читао,
био је Символ вере, но ни њега ми нико није правилно објаснио.
Поред испразне религије, код мене се почело да развија нешто још
и горе. Паралелно са читањем православне литературе, као заљубљеник
у историју, почео сам да читам књиге из српске средњовековне историје,
које су деведесетих, с порастом српског национализма, постале све
популарније. Очаран личностима попут Саве Немањића и његовог оца
Симеона, а упоређујући их са разним другим светитељима о којима
сам читао, постао сам загрижени националиста. Сматрао сам да су
православна вера и српски национализам две стране исте кованице.
Колико сам се, годинама касније, као истински хришћанин, изненадио
када сам читајући Нови завет схватио да су и Христос и апостоли
научавали да су сви људи једнаки и да је национализам противбиблијски!
Но, моја тада ,,хибридна вера’’ резултовала је мржњом према свему
што није српско или православно. На ,,нововерске секташе’’ и католике
сам гледао с презиром, а на муслимане (осим босанских, које сам као
националиста сматрао ,,збуњеним Србима’’) гледао сам као на нижа
бића.
Но, и поред слепе заљубљености у српство и православље, неке
ствари нисам могао да толеришем. Деведесете су економски биле јако
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тешке. Иако су моји били релативно имућни, већина оних с којима сам
делио свакодневицу једва је састављала крај с крајем. Но, свештеници су
без срама наплаћивали, за тадашње прилике, енормне суме за крштења,
свадбе, сахране и друге обреде. Поред тога, возили су нове и скупе
аутомобиле, а неки имали и бутике и локале по граду. Другим речима,
док је народ гладовао, они су уживали у луксузу. Кап која је прелила
чашу била је кад сам чуо свештеника да псује испред цркве. Тада сам
закључио да су свештеници неморална скупина, и да не представљају
ону смерност о којој сам читао и на коју сам се угледао. Решио сам да
престанем да идем у цркву кад су свештеници у њој, а наместо тога сам
ишао да се клањам иконама и палим свеће кад других у цркви није
било. Себе сам и даље сматрао православним. Тек сам годинама касније,
после одређених догађаја и проучавања Светог писма постао истински
хришћанин.
Но и пре самог чина прихватања Исуса као Господа и Спаситеља,
схватио сам да је православље ,,до кости’’ заражено паганским обичајима
и веровањима која су обучена у рухо хришћанства. Наравно, говорим о
иконама, светитељима, славским и многим другим обичајима. Знам да
теоретски постоје разна ,,христијанизована’’ објашњења и оправдања
за разна небиблијска учења и обичаје (мада су сва библијски гледано
неприхватљива), но чак и кад би та објашњења могли да прихватимо,
јемчим да већина православних та објашњења не схвата, и да их све то
само одвлачи од Бога и његове истине. Примера ради, када сам једне
године помагао при служби (ако ме сећање добро служи, било је то око
Ускрса), епископ је у препуном дворишту цркве освештао неколико
буради воде из којих је народ требало да онда ту воду захвати. При
узимању воде није било никаквог реда ни поретка, те кад је епископ
прогласио да је вода ,,освештана’’, маса је свом силином нагрнула према
бурадима, и замало нису прегазили епископа, који се (без шале) својим
жезлом бранио и одбијао народ. Извукао сам се из масе и кренуо према
црквеним канцеларијама где гужве није било. Видео сам неколико жена
како точе воду са црквене чесме, и чудио се зашто то раде. Једна друга
жена је пришла и питала ,,да ли је то освећена вода?’’, док је она која је
точила одговорила ,,ма, бре, све је то црквена вода, све је то освећено’’.
Цео овај циркус који сам описао на жалост није ништа нетипично у
смислу испољавања теолошког незнања и менталитета просечних
православних верника.
Како је православље дошло до те тачке? Тиме што се временом
одвојило од новозаветне науке. Истина је замењена духовно испразним
и веома бројним и комплексним обичајима, празницима, те разним
теолошким додацима који нису у складу са Библијом. Док еванђеоске
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цркве поучавају вернике садржају Светог писма и личном односу са
Богом, православни верници време проводе покушавајући да науче
који су обичаји прикладни за који празник, те слушајући и гледајући
свештенике како поју, и ходају лево-десно по олтару и машу кандилима.
Наивно сматрају да доклегод присуствују овим чиновима, и понашају се
у границама прихватљивог, у добром су односу са Богом. Површни мир
налазе у мирису тамјана и свећа, слушању старовремске црквене музике
и гледању икона и фресака сликаних у византијском стилу. Све их то
психолошки привремено извлачи из проблема савременог света, но не
уводи их у истински однос с Богом какав је описан у Новом завету. Утеха
је запечаћена уверавањем од стране свештеника да је у духовном смислу
најнужније то да је у животу особе присутан свештеник - да чинодејствује
при крштењу, венчању, исповести, сахрани, и сл. Свештеници их веома
слабо, ако и уопште, охрабрују да уче и разумеју Божију реч.
Нови завет нам даје сасвим другу слику цркве и односа Бога са
својим народом, и од срца предлажем свакоме да га прочита и сам се
увери.
Ту ће наћи истински мир који потиче само од вере у спасоносну
жртву Исуса Христа.
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12.
Искуство православног верника
Милан Комадинa
Бивши искушеник манастира Светих врача у
Плешу и манастира Четереж
Милан Комадина рођен
је 27. новембра 1986. године у
Вршцу. Већи део свог живота
живи у Крушевцу у коме је
завршио основну и средњу,
хемијско-технолошку школу.
Након
завршене
високе
школе струковних студија,
уписао је и специјалистичке
студије, на којима се тренутно
налази. Говори енглески и
грчки језик.
Родитељи су га крстили
у православном храму Св.
Ђорђа у Крушевцу 25.04.1993.
године, као шестогодишњака.
Хришћанин, међутим, постаје
тек десет година касније
са својих 16 година, када
се по први пут сусреће са
Еванђењем Христовим, које срцем прихвата и кога вером исповеда
за свог личног Спаситеља. Исте године започиње библијски дописни
курс школе „Емаус” и почиње свакодневно да изучава Свето Писмо.
Схвативши да спасење происходи из вере бива смућен због средине у
којој се Еванђеље Христово не проповеда и бива захваћен у религијски,
церемонијални систем сопствене средине. Са седамнаест година
почиње редовно да пости, исповеда се и причешћује у својој помесној
цркви. У крушевачком храму Пресвете Богородице, наилази на групу
људи који га одвраћају од изучавања Светог Писма и упућују на поуке
Владике Николаја и дела светих отаца. У старту одбацује проучавање
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Библије као јеретичко и препушта се учењу Светог Предања. У наредним
годинама ревносно се бави изучавањем поука Владике Николаја, разних
практичних православних књига, духовних поука и сл. У осамнаестој
години, под утицајем књига старца Тадеја витовничког добија жељу
да остатак живота проведе служећи Христу као православни монах.
Тада почиње редовно да одлази у обиласке околних манастира, како у
Србији тако и ван ње. Обилази понеке манастире у Грчкој као и чувене
Метеоре. Упознаје монахе, монахиње и упија све њихове духовне поуке.
Тако долази у контакт са својим будућим игуманом из манастира
Светих Врача у Плешу. Он га духовно руководи, полако припрема за
одлазак у манастир разним саветима и благословом за изучавање
монашких књига попут Лествице, разних издања Светигоре; Отачника
и томова Добротољубља. Са својом двадесетједном годином, почиње
редовно да пева на Литургијама у цркви Светог Атанасија великог у
Дедини, надомак Крушевца. Свакодневно одлази по два пута у цркву
на јутрење и вечерње. Не пропушта ни једно бденије, петохлебницу
као ни акатисте. Осим храма Светог Ђорђа и цркве Лазарице, радо
користи сваку прилику да обилази локалне манастире; Свети Роман,
Покров Пресв. Богородице у Ђунису, манастир Пресв. Богородице
у Мрзеници и Светог Јована у Макрешану. Исте године одлази и на
поклоничко путовање у Румунију. Клања се моштима Свете Петке у
Јашију, гробу старца Клеопе у Сихастрији, обилази манастире Четацују,
Њамц и Голију. А одмах по повратку одлази у Свету Гору у манастир
Хиландар. Затим се сели у Ниш. Почиње служење цивилне војне службе
у нишком геронтолошком центру. Дане проводи, обилазећи старе и
болесне, дружећи се са њима, читајући им Библију и Охридски Пролог
и учећи их да се држе свега онога што је Православна црква прописала.
Упоредо са служењем војног рока у дому редовно одлази на јутарње и
вечерње службе у Саборну цркву, где такође пева за певницом. Постаје
члан хора цркве Свети Никола и бива ангажован за рад на чишћењу
горионика у храму Светог Цара Константина и Јелене, а такође почиње
да ради и као помоћник свештеника одн. појац једног од свештеника
из поменутог храма. Обилази разне помесне цркве и манастире нишке
епархије, обилази манастире старог Раса и надалеко познати Острог.
Путем интернета се повезује са разним православним манастирима у
Аустралији, Америци, Азији и другим земљама Европе и свима шаље
пакете са пуно разних благослова. Своју гардеробу поклања Ромима и
са нешто мало личних ствари, по завршетку цивилне војске, са своје
двадесет и три године, оснажен благословом Патријарха Иринеја
и благословом свога оца одлази у манастир Светих Врача и постаје
искушеник. У манастиру обавља многа послушања; од певања у храму,
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чишћења и одржавања конака, преко узгајања пчела, рада у башти,
прављења тамјана и флаширања вина и ракије, до мисионарења и бриге
о гостима. Са благословом свог игумана учи иконописање, преводи
са енглеског акатист Светим новомученицима кинеским као и разне
интернет странице о православљу у Кини и пише мисионарске трактате.
У току свог искушеништва, повремено обилази и манастире жичке
епархије. Одлази у Хрватску у Лепавину на поклоњење чудотворној
икони Лепавинској, а затим поново одлази на Свету Гору у обилазак
манастирима Хиландар и Есфигмен, док у повратку одлази у манастир
старца Пајсија Свети Јован Богослов у Суротију.
После девет месеци искушеништва са благословом свога игумана
одлази у други манастир у Четережу где проводи још месец и по дана.
Спознавши у манастиру да спасење, заиста не происходи из дела већ
из вере, после скоро годину дана, на свега пар месеци пре сопственог
пострижења у монашки чин, напушта манастир и враћа се код родитеља
у Ниш.
Наредних шест месеци поново ради као помоћник свештеника у
храму Светог цара Константина и царице Јелене, где помаже за певницом
и у олтару. У потрази за еванђелским Христом, одлази упоредо на мисе
код нишког фратра у Цркву Узвишења Светог Крижа и изучава основе
католичке катикезе али наилази на сличну ситуацију као у цркви чији
је био члан.
Најзад, свој повратак апостолском хришћанству доживљава
пошто ступа у контакт са пастором Ивицом Стаменковићем и постаје
активни члан Еванђеоске Цркве у Нишу. Поново започиње дописни
библијски курс, бави се изучавањем хришћанских књига и живи живот
достојан благодаћу спашеног верника. Бави се мисионарењем у оквиру
еванђеоске цркве упућујући друге на Еванђеље Исусово. Потврду своје
вере даје кроз своје библијско крштење 23.10.2011. у Еванђеоској Цркви
у Нишу. Чин крштења је обавио његов месни пастор Влада Стојановић
коме дугује велику захвалност за духовну радост коју носе његове
еванђељем освештане проповеди.

Први српски министар просвете,
оснивач Велике школе и богословије,
јеромонах
ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ
Доситеј Обрадовић представља врло важну појаву у историји
српског народа. Његове мисли и дела су значајна и то не само у оквиру
образовања и просвете.
Можда је у народу мање
познато да је Доситеј настојао да
буде и својеврсни реформатор
традиционалних српских верских
схватања. У својој младости,
био је задивљен догмама које
су произилазиле из древних
црквених књига, желећи да
својим
животом
подражава
житија православних светаца.
Сматрао је да се у тим књигама
налази спасоносна истина - једино
исправно тумачење хришћанске
вере. Касније је, са много више
мудрости и знања, као и животног
али и духовног искуства, писао о
свом тражењу истине еванђеља
и њеном налажењу. Као и многи
други, пре и после његовог доба,
схватио је да наша лична уверења,
у која спадају и религијска, не
морају увек да буду потпуно
исправна.
Чињеница коју је Доситеј исправно уочио јесте да је у хришћанству
присутна пракса која постоји и у другим религијама, а која се састоји
у томе да изворно учење оснивача религије бива допуњавано, мењано
и различито тумачено од стране каснијих верских ауторитета. Управо
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пракса придодавања различитих учења и ритуала, на оно већ првобитно
постојеће, јесте оно што касније, кроз време, сачињава основну разлику
између различитих верских покрета у оквиру исте религије.
По уверењу нашег просветитеља, постојала је (и још увек постоји)
одређена разлика између Христовог учења (које је записано у Светом
писму Новог завета) и црквених догми које су настале вековима после
апостолске ере.
Упитан како ће реаговати уколико буде проглашен јеретиком,
односно кривоверцем који српски народ заводи на странпутицу
упозоравајући на погрешност верских учења које је проповедала и
одобравала званична црква, Доситеј је свом пријатељу одговорио у
складу са својим библијским уверењима:
„Добро, добро! Али ти знаш да твоји Србљи, који нису научени
слободно мислити, како те новине од тебе чују, рећи ће да си јеретик.’
Нек реку што им драго. Ја се уздам да ће време показати да нису
право имали. А неће сви рећи, не бој се. (...) А и време је да прости
народ не варамо. Познајући чисту истину, и не казујући ју, с каквом
совестију мислимо пред Бога доћи? Како би ко могао по правди
рећи да сам јеретик, видећи јасно да ја ништа друго не
подврждавам развје чисту јевангелску и апостолску науку?
Новине никакве не уводим, него и оне које су против светога
јевангелија уведене, одмећем. „Никога не проклињите, но
благосливљајте. Ради человечески преданија не остављајте заповести
Божије.” Ово је кротка и блага Христа Спаситеља наука –
ово ја мудрујем. Зашто ће, дакле, рећи да сам јеретик? С моје стране
ево шта ћу им ја рећи:
„Поштени роде српски, мила браћо, немојте ме укоравати ни
осуждавати. Расудите да ово што вам говорим, не говорим ни за какав
мој интерес; не иштем од вас никаква достоинства, не иштем богатство.
Желим и иштем вашу ползу и исправленије.”12
Доситејев одговор заслужује посебну пажњу. Не марећи,
наиме, за непријатности које су могле да дођу од стране црквених
великодостојника, храбри српски просветитељ је, следећи свога Господа
који је утеловљена Истина, желео да своме роду објави благословено
Христово учење и то управо онакво како су веровали и ширили
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апостоли на почетку хришћанске ере. Доситеј је, проучавајући еванђеље
умом који је био неспутан традиционалистичким ограничењима, био у
прилици да брзо схвати да многобројна православна веровања заправо
и нису православна, односно у библијском смислу правоверна. Једино
православном Доситеј је називао Христову и апостолску науку, док је
сва остала учења настала током векова, а која су своје извориште имала
у многобоштву или разним филозофским правцима, одбацивао као
примесе које утичу на онечишћење изворног хришћанства.
Исус Христос кao и ученици у деценијама после Његовог вазнесења
сусретали су се са мноштвом превртљивих људи, привремених
следбеника, следбеника због материјалне користи, као и оних који
би после првих потешкоћа одустајали и враћали се у пређашње стање
религијског традиционализма. Посебно у моментима након што би
чули проповеди које се њиховим ушима не би свиделе, или које својим
ограниченим умовима нису могли да схвате. Просветитељ је добро знао
да су и Христос и његови ученици, како у сопственој земљи, тако и од
стране Грка, Римљана и осталих народа међу којима су проповедали,
били углавном одбацивани и проглашавани непријатељима државног
устројства и традиционалних обичаја на којима се градио национални
идентитет.13 Само мали број људи би постајао искреним Христовим
следбеницима, док су остали остајали по страни или бивали отворени
противници новозаветне библијске вере.
У следећем Доситејевом наводу уочићемо исправан закључак о
томе да су проповедници еванђелске истине увек представљали значајну
мањину. Њихова настојања да народ просвете спасоносном истином (у
исто време супротстављајући се верским кривотворинама које су међу
становништвом сматране исправном вером) углавном су се завршавала
одбацивањем, па чак и физичким прогонством. Разлог за тако нешто
је, каже Доситеј, застрашујућа чињеница да се широко прихваћена
лаж сматра истином, а проповедање истине од стране неколицине
проглашава пропагирањем кривоверја:
„Сад, кад гди велико число људи неке ствари лажне за истините
почитују, ако се ко нађе да те вешти како лажне изобличава,
такови, чинећи се да многе људе за преварене држи и да их
сатерава у лаж, мора бити зло гледат, почитује се за невјерника
и често ограјише. Ево за такове су вешти сви апостоли и сам
Христос гоњени и убијени били, зашто (то што је најгоре) по вишој
13

12

Изабрани списи, стр. 141.
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Види у: Ев. по Јовану 6:66; 7:5; 8:48; 8:59; 9:16; 11:45-57; Дела апостолска 4:1-3; 4:17-18; 5:27-33,40-41;
9:1-2; 13:50; 14:4-7; 14:19; 16:20-24; 17:6-8; 18:12-17; 19:23-29; 22:22-29; 23:2; 23:12-22; 24:1-9; 25:6-8; 25:24;
28:22.
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части находе се међу свима људма такoви који од оних превара свој
прибитак и корист имаду, и зато баш ако их они и не вјерују, ништа мање
хоћеду на сваки начин да их други вјерују, јер њима се тако торна конат.
Овакови су дакле први који, како се која истина њиховим интересом
противна појави, намах: ”Црква и закон пропаде!” вичу.”14
Исповедање као и излагање библијске вере која се базирала
искључиво на најстаријим хришћанским изворима (које називамо
књигама Новога завета), и која није подразумевала спровођење у дело
религијских правила насталих у вековима после апостола, показала се
као велики изазов за Доситеја Обрадовића. Због својих иступања у којима
је критиковао тадашње свештенство и монаштво, као и високе црквене
достојанственике - због необјављивања еванђелске истине и држања
народа у мраку духовне непросвећености, Доситеј је поред симпатија
против себе навукао и мноштво критика. Као и у ондашње време, за
његовог живота, тако и у садашње, његови верски неистомишљеници
пребацивали су му да је потпао под утицај неправославних идеја са којима
се сусретао током боравка у Европи. Идеолози источног традиционалног
хришћанства, не желећи да се одрекну вековног предања, сваки позив
за усвајањем чисте вере еванђеља без многобожачких примеса називају
отпадом од православља.
Одговарајући на питање да ли је он, који је најпре био монах а
потом примио и чин православног свештеника, променио веру па због
тога тако наступа, Доситеј је изјавио:
„Еда ли сам закон мој и веру изменио? Нисам, нити ћу док сам
год жив. Но научио сам боље и разумније сврх мојега закона и вере
мислити и судити. Књиге учених људи дале су ми способ, правоверије
од сујеверија распознати и чисто евангелско ученије од
человеческих свакојаких преданија и придодаванија...” 15
Читаоци Светог писма веома добро знају да су се Христос и апостоли
сусретали са великим противљењем од стране религиозних људи.
Њихови противници су биле народне верске старешине, књижевници
и рабини, који су важили за ауторитете у тумачењу светих текстова.
Са друге стране, Исус из Назарета и његови ученици представљали су
групу младих људи која није похађала високе теолошке школе а која
се и поред тога усудила да противречи званичним верским властима и
оптужи их за лицемерје и вођење народа погрешним путем.
14

Сабрана дела, стр. 594.

15

Изабрани списи, стр. 258.
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Размишљајући о тешкоћама на које просветитељи наилазе желећи
да из народа искорене старинске наопаке обичаје и веровања, као и
одговарајући на питање како је могуће да у тим истим народима постоје
учени људи, који верске књиге познају изузетно добро па ипак остају
при својим најранијим становиштима и постају љути противници
проповедања истините поруке еванђеља, Доситеј је писао:
„Боље је што не знати него наопако и зло знати. Сви
учени људи врло добро знаду колико је мука, и да се на стотине година
време изискује за искоренити из једнога целога народа нека луда
сујеверна и человеческому роду вредителна мудрованија,
којима су се материним млеком задојили и напунили, и која
су им се у крв и у мозак замесила и претворила. Ласно би било
научити људе оном што не знаду, али декдер се нађе ко ће их одучити
од онога што знаду. То није могуће, ван да би Свемогући Бог чудо хотео
учинити. Зато од деце ваља добро почињати. (...) Ево, браћо моја, јошт
једна ствар; не знам да ли је чуда или сијасета достојна. Међу исти
просвештени народи има људи који сав живот свој с књигами проводе,
пак се од неких њих находе такови да оно што су најпре научили и себи
једном здраво у главу завртили, ако ће бити и криво, мрачно,
неразумитељно, очевиднога противречја пуно и, на кратко
рећи, сасвим absurdum, то јест бесловесно, они се тога држе као
слепац плота. А зашто? Низашто друго него само зато јер
су то најпре чули и примили. Предлаже им се друго, чисто, јасно и
незлобиву детету ласно разумително, које да хоћеду могли би опипати
и познати: нећеду, него стоји их вика на све што је ново, горе
него на бесна курјака.” 16
Један од најважнијих Божијих дарова датих човеку јесте могућност
избора и критичког преиспитивања примљених информација. Са друге
стране, карактеристика многих религија јесте узурпирање права на
поседовање и познавање божанског откривења. Многе нехришћанске
религије, али и многи правци у оквиру хришћанства су за себе узели
право да тврде како представљају једину богомдану веру коју човечанство треба да следи, и то без и мало сумње. Сваки нови поклоник неке
од религија од самога почетка бива учен да је самим приступом верској
групи постао део „изабраног Божијег народа” или „правог Божијег
пута”. Тумачење верског учења које је у дотичној групи разрађено
изгледа савршено складно, јасно и логично, а било каква сумња
16
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разгони се страхом од богоотпаднућа, Божије казне због маловерја или
потпуног губитка спасења. Управо из овог разлога, према Доситејевим
речима, чак и добри познаваоци еванђеља међу вођама различитих
традиционалних али и новонасталих хришћанских цркава, избегавају
било какву сумњу у исправност сопствене црквене традиције. Пошто
су у њој живеле и умирале генерације њихових предака, чини им се
неразумном и сама помисао да би они требали да ту традицију напусте
или макар само нешто у њој промене.
Наш српски народ и његове верске вође ни мало не заостају за
осталима у оваквом религиозном схватању. Широко је раширена
свест о томе да православље представља веру наших отаца, иако је
заправо чињеница да су Срби вековима најпре били многобошци а не
хришћани, а да су касније били како под папским (римокатоличким)
тако и под византијским утицајем. Опредељење већег дела српског
народа за византијско православље је настало због наклоности владара,
као и осталих политичких и историјских околности, а не само из
духовног разлога тобожњег распознавања „правоверја од латинског
кривоверја”. Наравно, одређени број Срба је кроз историју био и остао у
римокатоличкој вери, док се они који се позивају искључиво на Христа
и апостоле, а не и на црквене оце и саборе, од стране верске већине
сматрају протестантима (који су познати по начелу „Sola Scriptura” тј.
„само Свето писмо”). Једна од познатих протестантских група се назива
лутеранима (по немачком реформатору Мартину Лутеру са почетка XVI
века), а са примедбом да је „лутеран” се сусрео и Доситеј пре више од два
века. Један од његових познаника који га је критиковао због поседовања
еванђеоске вере неоптерећене традицијом, монах Серафим, у свом
писму оптужио је Доситеја за лутеранство. Овај није био изненађен
таквом опаском, ипак додајући да, уколико се он - који указује на Христа
прозива лутераном, онда тај назив приличи и Христу и апостолима:
„Али ко сме сад апостола Павла или самога Христа за свидјетелство
примити? Намах истом чујеш ни пет ни девет него: луторан! Какви смо
људи, Серафиме, помагај! Христа преблагога Спаситеља и апостола
Павла на очигледце полуторанисмо!”17
Једна од главних оптужби коју је на његов рачун упућивао
монах Серафим била је да он, Доситеј, борећи се против сујеверја
заправо поткопава хришћанску веру српског народа. По Серафимовом
мишљењу, Доситејево настојање да народ одврати од небиблијске и
противбиблијске вере, представљало је опасност да народ изгуби веру
17
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какву је поседовао. Наиме, Доситеј се противио поштовању светаца,
њихових икона и моштију, начину живота калуђера и црквеним
постовима као тобож обавези коју Бог прописује. Такође, противио се
сујеверјима, попут оног које се данас везује за „црвено слово” у црквеном
календару – за које народ сматра да ће га стићи Божија казна уколико
на тај дан буде нешто радио, као и многим другим празноверјима.
Будући да се религиозност српског народа одвијала око напред
наведених веровања, Серафим је био веома близу истине када је сматрао
да ће „народ да остане без вере” уколико Доситеја буде послушао.
Ипак, мудри просветитељ није имао жељу да српски народ остави без
вере, већ да из ње искорени оно што не почива на Светом писму, те да
уведе и установи оно што је Христово и апостолско – а што у народном
вероисповедању није било присутно. Доситеј је желео да народ своју
нерасудну и на Библији незасновану црквену традицију замени светим
Христовим еванђељем, те на тај начин постане баштиник много
узвишенијег и благословенијег исповедања. Наравно, највећа препрека
која се нашла пред Доситејем се састојала баш у томе што су црква и
народ своју небиблијску традицију прогласили управо оригиналном
хришћанском вером, па нису сматрали да је борба против дугих постова,
икона и моштију борба против празноверја већ против праве вере.
Ипак, на библијски правилан начин дефинишући разлику између
правоверја и кривоверја, као и чињеницу да ће укидање кривоверја бити
од велике користи за напредовање вере еванђеља, Доситеј је одговарао:
„Велиш ми да пазим добро да поткопавајући сујеверије
не обалим правоверије. Не бој се тога, Серафиме нимало!
Може се сујеверије поткопавати и искоренити не само без најмањег
правоверију притрунка и убитка, него јоште на велики успех и ползу
истинога правоверија и благочестија. (...) Што ће мрак с сунцем, што
ли ће лажа са истином? Правоверије је за истинито и извесно
свето евангелије држати и ништа не примити што није
евангелију, здравоме разуму и ползи општеј согласно.” 18
Поред борбе против у народу присутног сујеверја и заосталог
паганизма обученог у хришћанске обичаје, Доситеј је врло добро
приметио да су многе одлуке црквених сабора као и учења појединих
отаца такође биле погрешне, те да одударају од учења која су објављена
у Библији. Наглашавајући да је само Бог савршен и без греха, Доситеј је
приметио:
18
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„Време је већ да народ позна да су црковни оци људи били
и да су у многима стварма погрешили. И није се чудити; људи
никад до века, ако ће и свети бити, не могу бити безгрешни. То је све
залуду; сам је једини Бог совершен и без греха.” 19
Иако није био црквени великодостојник (епископ) који би у
народним очима поседовао ауторитет да поучава о духовним темама,
већ особа која се сусретала са противљењима (међу противницима је
било и епископа), Доситеј је сматрао да знање и духовно искуство, које је
до тада стекао, представља благослов који треба да пренесе на друге. На
приговоре да нема права да врши утицај који подразумева „поткопавање”
званичног црквеног учења, Доситеј је одговарао да је сам Бог тај који
му је поверио одговорност духовног просвећивања српског народа:
„Питаш ме: ко сам ја, и ко ми је дао власт учитељски
тон узимати! Између толиког множества Србаља хотео је Бог да се
и ја родим; словесни човек будући, имам богодану и природну власт
другима мисли моје сприопштавати, и што сам добро и паметно од
других чуо и научио другима казивати. (...) Ето ко ми је дао власт:
Бог, који ми заповеда да моју дужност чиним.”
Из књиге „Трагом просветитеља”
Аутора Ивице Стаменковића

ПOГОВОР
Довести у питање уверења за која нас традиционална околина
уверава да су не само исправна, већ да су и суштински темељ нашег
идентитета без којих би нам се наводно урушило тло под ногама, ни у
ком периоду и ни у којој средини не може бити лако.
Но, сведочанства нановорођених хришћана који потичу из
најразличитијих земаља и традиционалних средина показују да Божија
објава дата у Светом писму неминовно мења срца оних који су духовно
жедни истине и спремни да Божије откривење у свему следе, без обзира
на непријатности и ризике које ово може да им донесе.
Ова колекција сведочанстава некада ревних православних верника,
од којих су неки чак били свештеници и монаси, даје јединствен увид
у процес којим је Бог водио оне који су били жељни спознања истине
и који нису могли да се помире с доктринарним недоследностима и
духовним мртвилом на које су у оквиру православља наишли.
Наша молитва је да ће примери оних који су кроз помно
истраживање Светог писма и искрену молитву дошли до спознаје да
се традиционалне догме и пракса Источне цркве не слажу с Божијим
откривењем, послужити као инспирација и охрабрење другима да
искрено и без страха крену стазом тражења Божије истине која води до
личног односа с Богом, нашим Створитељем и Спаситељем. Ова истина
може се наћи само унутар корица Књиге над књигама.
Нека вас Бог у свему обилно благослови.
Александар Јовановић,
аутор књиге Stvaranje Ex-Nihilo
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ВИДЕО и ДВД - издања:
Борба и победа

Сведочанство о вери у Бога неких
од познатих светских спортиста
’’Читаоче. Две велике благодати које су
потребне једном вернику у овом животу су вера
и покајање. То су два крила којима он лети у
небо. Вера и покајање одржавају духовни
живот као што топлота и влажност
корена одржавају живот у природи.
(...) Јован Златоусти је сматрао да
је ово тако важна тема да ју је
проповедао пред императором
Аркадиусом. Августин је држао
покајничке псалме испред себе
пре одласка на ноћни починак,
и често их је читао са сузама у очима.
Покајање никада не застарева; оно је за сталну
употребу – као мајсторски алат или војничко оружје...’’.
из предговора Томаса Вотсона, 25. мај 1668. године.

Филм ИСУС
Филм Исус је сниман према
Светом Јеванђељу по Луки и
представља најтачнији филм који
је икада сниман о Исусу Христу.
Лукино Јеванђеље је одабрано
због своје прецизности, историјске
поузданости и што је најважније
даје одличан извештај о служби и
поруци Исуса Христа...
Филм је синхронизован у ’’Авала
филм’’-у у Београду, а свој допринос
успешној
реализацији
дали су наши познати глумци,
међу којима и: Светислав Гонцић,
Миодраг Радовановић – Мргуд,
Соња Јауковић, Александар Берчек,
Слободан Нинковић, а као наратор
појављује се Милош Жутић.

Прича о ИСУСУ

Ваше наруџбе упутити на адресу:
Удружење Богопознање п.п. 40 26300 Вршац,
SMS-ом на број: 061/209-10-62 или електронском поштом на:
bogopoznanje@gmail.com

Ово је прича о Исусу како би је
видела деца из времена док је Исус
живео на земљи. (...) Деца свих
узраста ће уживати у препричаној
верзији истините приче о Исусу,
посматране из дечије перспективе.
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Ивица Стаменковић

Православље обасјано еванђељем

(аутор: Ивица Стаменковић)

Православље обасјано еванђељем је књига коју би сваки
православни верник требао да има у својој кући. Показује нам извор
и порекло Источне православне цркве као и светосавске цркве која
представља православље српског културног израза или српсколико
православље.
Читање књиге Православље обасјано еванђељем је као пењање на
високу планину која сваким кораком проширује видно поље, открива
нове и узбудљиве детаље, а на крају пружа несвакидашњи панорамски
призор који изазива тако снажно осећање! Сваки нови ред је као нови
степеник који води ка највишем врху одакле се може обухватити
погледом целокупно Православље. Православље са Божије тачке
гледишта.
Светлост еванђеља славе и науке Христове сија
као сунце у овој књизи и обасјава свеукупну
вероисповест
Источне
православне
цркве. У светлости Светога писма
која зрачи из сваке реченице јасно
видимо и правилно разумемо
свето православно предање.
Књига нам пружа обиље
цитата и историјских аргумената и до најситнијих
појединости непобитно доказује и расветљује колико
је Православље заиста право и
славно, и као такво подударно науци
Светога писма; колико је Светосавље одиста
свето и пре свега и свакога христолико!
Изузетно драгоцено учење о Светом писму чији је утицај немерљив,
учење о неупоредивом, надахњујућем, безвременом, васкрслом и
живом Христу, о спасењу душе кроз веру, излагање о Христовој крви, о
садашњем и вечном животу, средишње су теме ове књиге.
Из предговора Слађана Ђурића
Аутора књиге ’’Само Писмо’’
Књигу Православље обасјано еванђељем, на ћириличном
или латиничном писму, можете наручити преко:
www.hriscanstvo-pravoslavlje.com

