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A New Normal
Christ is Risen!

If there is one, common thing all of us have been anxiously awaiting during these quarantine days, it’s for things to 
return to normal. We have been longing for this for as long as this stay-at-home order has been in place. Yet, it didn’t 
take long for us to realize that this normal would be something which was quickly dubbed – the new normal.
The time is coming, and is slowly approaching, when the strict measures we find ourselves under will be loosened 

and, ultimately, lifted. At the same time, however, we know that we will not be automatically rid of some of the by-prod-
ucts of this time. For instance, masks and social distancing will probably continue to be a part of everyday life, at least 
for some time. In some parts of the country the green light has already been given to churches to open up. In one church 
in Texas public services will resume in May and they have instituted reserved seating, based on a RSVP system by which 
attendees will sign up to attend. Once the reservations are closed parishioners will have to select another service.

One can’t help but wonder what role the internet will play. After weeks of live-streaming services, are the faithful 
longing to come to church and attend liturgy or will there be a temptation by some to advocate the continuance of an 
online presence, making it an alternative to actually attending?

His Grace Bishop Maxim of Western America, in a recent interview he gave for The Path, shares his thoughts on 
these and many other current topics. Regarding this topic of the “new normal” he notes that while change is certainly 
felt in the air not just here but throughout the world, a more serious danger is having powers outside the church dictate 
how we adapt to them.

We are living in very trying times, facing new temptations each day. But let us not fear. A new normal is not ap-
proaching but is already here. It appeared in an empty grave when the myrrhbearers came to do that seemingly normal 
thing – anoint the dead. Instead, they were greeted with the words, “Why do you seek the living among the dead?”

As Christians we’re not called to strive for normalcy but holiness. Holiness, through our firm faith in the resurrec-
tion, can be attained under any circumstance – regardless of how out of the norm it might be – just as the righteous 
saints and martyrs have attested to throughout the history of Christianity. Let us, then, strive for that.

Christ is risen!
V. Rev. Milovan Katanic



4 • The Path of Orthodoxy • Spring 2020 •

A State of Suspended Life and Ever Moving Repose
A conversation for “The Path of Orthodoxy“, Paschal edition, 2020

Christ is Risen, Your Grace! We are 
joyously celebrating the Feast of 
feasts even though we find 
ourselves under unprecedented 
circumstances, at least for our 
generation. The coronavirus, that 
enemy invisible to the naked eye, 
has prevented the gathering of the 
faithful in the churches of your 
Diocese and throughout the world. 
How did you celebrate the Lord’s 
Pascha in your diocesan cathedral?

Indeed He is risen!

Many clever people have already 
made sufficiently deep evaluatons 
about the broader effects of this virus. 
These effects go beyond biology and 
touch on psychology and ecology, so I 
would not say anything new here. I 
know only that “even the very hairs 
on our head are all numbered” (Mt 
10:30), and that even through adverse 
circumstances, the Lord directs histo-
ry towards its end. But, the lessons of 
this pandemic will be much better 
learned once it ends.
We celebrated Pascha and we contin-
ue to do so, with a strong sense of 
“presence in absence”. I believe that 
each of our bishops and priests, with-
out exception, from the Negotin re-
gion to the Pacific coast and from Bu-
dim to Melbourne, greeted their in-
visibly present faithful as “mystically 
transfigured.” I say “mystically” and 
“invisible,” since the Liturgy has the 
capacity to make those not present, 
present in a mystical manner. In the 
Church, that which is mystical is sen-
sible in reality. It’s not about a delu-

sion or a fantasy, but the power of the 
Holy Spirit. This year’s Paschal Litur-
gy was an experience, a “joyful sor-
row” of sorts. For each year the church 
is filled with the voices of the faithful 
responding, “Indeed He is risen“; this 
year we heard only our own echo.
All of this, of course, is painful and 
none of us want this suffering. This 
dimension of “presence in absence” is 
understood only by those who love, 
suffer and wait.

Do these new circumstances affect 
our established model of liturgical 
spirituality?
 
Our spirituality is not “origenistic” in 
the sense that we identify with Christ 
psychologically or metaphorically, but 
rather it is liturgical, which entails an 

overwhelming participation in all the 
mysteries of the Church, with its spir-
itual and material context. Praying to 
God that we come out of this 
strengthened, I express my hope that 
we will not have any side effects. As a 
danger, I see a disguised Evagrian ori-
genism, which leads to individualism 
(through a narrowly understood “no-
etic prayer”) as well as an “immateri-
al” spirituality. Yet, the Church, from 
the very beginning, uses visible sym-
bols in order to portray that which is 
being symbolized: Christ and the 
Kingdom of God.
I was amazed by the Athonite elder 
Vasileios of Iveron, when he said the 
other day: if one believes, through 
this trial he has celebrated the best 
Pascha this year. How? He says: “In 
order to have the best Pascha at the 
time when you cannot celebrate Pas-
cha, one must sense the power of the 
Risen One, and thus have community 
with all men.” His point is that only 
then will we celebrate Pascha with all 
people and the entire world. I hope 
we won’t lose this logic of the resur-
rection!

We, the Orthodox, view life within 
the framework of three realities: the 
past, i.e., the historical experience of 
the life of the Church, guided by the 
Holy Spirit; then the present in 
which the Lord shows us that He is 
with us; and the future, as the mani-
festation of God’s love and light at 
the end of time, which is in fact, a 
new beginning in the Lord. Taking 
the current situation into consider-
ation, through the prism of these 
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three realities, is it justified to have 
any fear which today, unfortunately, 
is present in the world?
 
I think you said it very nicely and cor-
rectly. For me, fear is an important 
manifestation of human nature. Fear 
of death is an accompanying part of 
our historical life. The one who has no 
fear, shows signs that something is 
wrong with him. Let’s be clear, only 
the dead have no fear. Even the Lord 
in Gethsemane allowed Himself to 
deny death through a natural human 
desire for it to pass Him. We remem-
ber His words, “if it is possible, let this 
cup pass from Me.” Death is not some 
friend who needs to be hugged. On 
the contrary!
On the other hand, no natural disas-
ter, including a pandemic, can sepa-
rate us from the love of Christ… 
“Who shall separate us from the love 
of Christ? Shall tribulation, or dis-
tress, or persecution, or famine, or 
nakedness, or peril, or sword?”, the 
Apostle Paul asked, implying an an-
swer known to every Christian.

How do you see the role of our 
Serbian Church under these new 
circumstances?
 
Our entire Serbian episcopacy—both 
in the homeland and in the diaspo-
ra—bears the cross of our day in an 
attentive and orderly manner. There is 
no hierarch who does not understand 
the pain and sorrow of our people 
and all of humanity. And they all pray 
that the Lord eliminate this virus so 
that pessimism might turn into opti-
mism and unbelief to belief. Where 
sin is multiplied, grace multiplies 
even more—that’s the evangelical 
rule. This is true even in a state of sus-
pended life such as ours, and we hope 
that it will be replaced with an “ever-
moving repose” in the Kingdom of 
God.
I would also add that this state of 
emergency has helped us to under-

stand more deeply the meaning of the 
words of the Philokalia which says: “A 
true monk is distant from all, and with 
all in unity.” This year, we are separat-
ed from everyone, so to speak, but—
thank God!—we can be with every-
one in unity. After all, imprisonment 
is one thing while solipsism is a com-
pletely different thing (solus means 
“alone” and ipse “self ”, so “fixated on 
oneself ”). It is very important that a 
person avoid withdrawal into oneself 
since this can lead to various prob-
lematic conditions. The best antidote 
to solipsism is communication, at all 
levels: state, church, municipal, par-
ish…
With this communication we can win 
over everyone, even our enemies. For 
instance, precisely at Pascha, we sing 
“Let us call ‘brothers’ even those that 
hate us.” We often do not realize the 
fact that those who hate us, who gos-
sip and slander us, are essentially 
waiting for our love, in some secret 
hope that we will not respond as ones 
who are hurt and vindictive. They 
want to witness the strength of our 
faith. And yet, in those very moments 
we come across as weak, enslaved by 
pride and we react like spoiled chil-
dren and accuse them of godlessness. 
Yet these ungodly ones oftentimes are 
not ungodly, rather they reject the 
God of the Pharisees and scribes.
On the other hand, the criticism of 
some people from the church at the 
expense of priests, bishops, the Synod, 
and even the Church itself, are outra-
geous. How many are there who are 
praying for the priests who with 
teary-eyes and wounded hearts serve 
in empty churches, praying for the 
world while receiving arrows from all 
sides?

At this time, the length of this state 
of emergency and quarantine is un-
foreseeable. President Donald 
Trump, as well as many others on 
both federal and local levels of gov-
ernment, have expressed their con-

cern for what essentially is the freez-
ing of the economy. At the same 
time, they are—like us—concerned 
about the possible spread of the vi-
rus if we are allowed to move around 
and precautions are mitigated.
 
The consequences of this pandemic 
are undoubtedly bad for the economy 
and can already be considered to be 
very serious and, for some, tragic and 
incomprehensible. The extraordinary 
measures will probably last until a 
vaccine is discovered. Going back to 
normal, or a “new normal”, is often 
mentioned in current discussions. 
However, as Christians, we will ap-
proach all things sober-mindedly, 
even at attempts to establish a sort of 
utopian, biosocial conservation of the 
species through naturalistic entrepre-
neurship. Because we do not desire a 
mere “recovery of society” or a revival 
of the economy after the current col-
lapse. Also, we would not like to see 
an attempt by rulers to convince their 
subjects that they have no choice but 
the one they prescribe, much of which 
has taken place in Serbia. Even so, the 
arrival of certain fundamental chang-
es is being felt in the air both in 
America and throughout the world.

How much does this affect the lives 
of families, specifically, in your 
Diocese and beyond?
 
As I hear from priests, our faithful 
strive to live their lives in a manner 
worthy of the Christian name. I would 
sum it up in one sentence: “Obedient 
to the laws, they yet live on a level that 
transcends the law.” These words are 
not mine, but from the ancient Chris-
tian writing, the “Epistle to Diogne-
tus.” Here, Christians are described as 
being very similar to every other citi-
zen of the then Roman Empire. 
Since I have already mentioned this 
writing, I would like to point out 
something useful to us today. It is said 
there that Christians are “indistin-
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guishable from other men either by 
nationality, language or customs… 
With regard to dress, food and man-
ner of life in general, they follow the 
customs of whatever city they happen 
to be living in, whether it is Greek or 
foreign… “. And then there is the sen-
tence I mentioned, where it is empha-
sized that Christians obey the existing 
laws, but in their way of life they ex-
ceed them. This should be our mea-
sure by which we measure ourselves 
in relation to the current rules regard-
ing the corona virus. I consider it very 
possible to obey the laws (social dis-
tances, etc.) and not break any Chris-
tian law, especially the supreme one: 
regarding love. In that same epistle it 
says: “Christians are seen living in the 
world, but their pious life remains un-
seen.” What is meant to be said is that 
Christians are not some sort of provo-
cateurs who cause disorder and espe-
cially not public scandal… Here we 
can see how ancient Christian text 
“speak” to all epochs.

The American population has not 
experienced restrictions on this scale 
since World War II, and many are 
finding it difficult. The average Amer-
ican feels free to express his opinion, 
to move about, to be active, etc. 
Some psychologists are already con-
cerned that the quarantine will have 
negative effects on the psyche and 
even the physical health of people.

The scientific research surrounding 
this virus is both sobering and calm-
ing, which has gradually turned into 
an enormous “emotional monster.” 
Even when churches will be com-
pletely open, we will need to be care-
ful about the underlying epidemio-
logical issues. I wonder, and I know 
I’m not alone in this, did a virus need 
to teach us this lesson? On the other 
hand, there are many faces of death, 
much crueler than this one, and we 
needn’t succumb to its reduced ver-
sion, named “corona.”
Many have noted even earlier that 

America is an urban desert; namely, 
beneath the cities and developments 
hides a desert zone. In the same vein, 
the urban décor of advertisements 
and greenery masks a desert of self-
isolation and distancing. People do 
not socialize in the streets or in the 
subways because they have been so-
cially distanced for some time now (in 
houses, cars, boats, etc.). It doesn’t 
have to be too strict, though. One 
Athonite monk recognized the Or-
thodox mark in the “cowboy” spirit: 
instead of a socialist-realist high-rise 
apartment buildings with densely 
populated families, America offers the 
freedom of space, vast expanses and 
free time. 

 
Can the centuries-old patristic 
experience of Orthodoxy help us 
and how can it be applied in the 
fight against the negative effects of 
quarantine and the state of 
emergency in general?

Patristic experience can help us, but 
discernment is needed to identify the 
answers from that experience. It is not 
transmitted automatically and is not 
self-evident, but rather theological 
criteria are needed. Quarantine can 
work both ways, just like anything 
else. When you ask them how long 
they have been on Mount Athos, a 
true Athonite will reply that even 
jackals have lived on Athos for a long 
period of time, and they still remain 
jackals. The point? I can live on Athos 
for decades and have yet to visit it. 
Similarly, one can live in far-off 
America and have the spirit of the 
Athonite desert, to receive its rays of 
grace without ever physically being 
there. Thus, the church-spiritual space 
is not geographical or limited to a cal-
endar, rather, its theological.
A monophysical avoiding of the an-
thropological dimensions of life is 
alien to our Tradition. This includes 
ignoring the contribution of science, 
which we neither overestimate nor 

underestimate. “To think one knows 
does not permit one to advance in 
knowledge,” said an ancient Church 
father. Therefore, we need to take into 
account the caveats that come to us 
from all sides, including psychology 
and sociology. A measure for this re-
lationship was given to us by a 7th cen-
tury church father who said, “If you 
want to become an arbiter, seek al-
ways in things that which is hidden 
from your knowledge. You will find a 
great diversity of things that escape 
your notice; you will marvel at your 
lack of knowledge and be reduced in 
your own estimation. And when you 
come to know yourself, you will un-
derstand many great and wonderful 
things.” All of this that is happening 
with the corona virus is a temptation, 
but temptation can be transformed 
into blessings – inasmuch as we reach 
knowledge through humility.

The young church, that is, the 
school-age children, are continuing 
their education through online 
classes. When they finish the school 
year at the end of June, summer 
break will begin, and with it the 
start of the summer camp season. 
If this state of emergency lasts for 
several more months, what 
measures and programs will the 
diocese take and offer to parents and 
children in the event that holding 
church camp is not feasible?

We are thinking intensively about this 
since it is already clear that camps will 
not be held. We are open to ideas of 
having video classes, conferences and 
the like, so we will prepare the appro-
priate content by the summer.

Can you tell us a little about the 
OrthoPrax App you developed for 
mobile phones?

This phone app indeed offers us cer-
tain possibilities during the current 
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situation. It is the best Or-
thodox iPhone and Android 
app in the world. If there is 
an ideal church mobile ap-
plication, then it is Ortho-
Prax: it has a complete Or-
thodox calendar, a prayer 
book, with an archive of 
over ten thousand icons in 
high resolution, daily 
prayers and readings that 
help us follow the liturgical 
cycle of the church year. 
There is also access to the 
rich text and audio content 
of the Ochrid Prologue of 
St. Nikolai of Serbia.
Whether such applications 
will help build church piety remains 
to be seen; however, we think the ex-
istence of such applications is impor-
tant. Today’s lifestyle, fueled by tech-
nology, has introduced a new and dif-
ferent kind of communication, and as 
the developers of OrthoPrax have 
shown, the Church is following these 
changes and is present in the virtual-
digital arena.

Can you mention some of the chal-
lenges facing pastoral ministry from 
the corona virus, and how much will 
they change when the precautionary 
measures are reduced?

Unfortunately, in some places, the 
pandemic of the corona virus has re-
vealed spiritual devastation. People 
are moving away from each other; su-
perficial piety is manifested. Instead 
of coming together, people are divid-
ed. Instead of embracing one another, 
they turn their backs to each other. 
This will not be recorded among their 
“sevap” (good deeds), as our people say.
Yet, there is also a hidden blessing 
here, that we might take a deeper look 
within ourselves, so that when all of 
this passes, soon, God grant soon, we 
will live more God-pleasing lives. Al-
ready now we can recognize the sin-
cere faith of many who in their hearts 

live a sincere faith and relationship 
with God before the icon of Christ, 
the Theotokos and all the saints. Their 
hearty faith is saving Orthodoxy. They 
show the truth of the saying that 
“both when we live and when we die, 
we are the Lord’s” (Rom 14: 8).

What can we say about the 
challenges lying ahead?
 
I believe that the answer to our dilem-
mas will not be found in solutions 
solely from the past. We strive to have 
our thinking be informed through 
God’s grace. Tradition is an avant-
garde, in the sense that sometimes 
our answers will suddenly come to us 
from the future.

What is important for a priest and 
his ministry under these new 
circumstances which resulted from 
the coronavirus, and what about the 
layman?
 
As elsewhere, there are some parish-
ioners who interpret this crisis as 
God’s punishment on both us and 
others. I would say that this warning 
has ecological proportions as well. Let 
us not forget that the Lord instructed 
the Jews to rest every seventh year in 
order to give rest to both the fields 

and nature around them, with 
a pause in the exploitation of 
the land. (cf. Lev. 25:2-4)
Priests have told me how, just 
now, they have become more 
aware of certain aspects of life 
in Christ. As much as, on the 
one hand, we have been de-
prived of certain things, so 
much so, I think, our homes 
have received something 
which they previously 
lacked. We didn’t feel like our 
homes were small churches. 
And those prayers which are 
lifted up are now more sincere 
and deeper.
I suppose that man will realiz-

es the true value of something only 
when he is left without it. In theory, 
we have all been taught about the im-
portance of the “other,” about prayers, 
and liturgy as an act of the people, but 
we have never felt it so strongly be-
fore, with our entire being. At times it 
seems as if we are losing ground and 
so we ask ourselves who are we.
I would end by making a reference to 
one of our priests who had some 
health issues, unrelated to the corona-
virus, but due to the strict precaution-
ary measures, doctors sent him to 
take various tests. He noted how the 
current atmosphere in the hospitals, 
where everyone is masked, had a great 
impact on him. Or, perhaps it was the 
possibility in being confronted with a 
different outcome from the medical 
findings. It is then, he says, that we re-
alize our limits and just how unpre-
pared we are for the Kingdom of 
God. And here he mentioned the ex-
ample of St. Nikolai of Zicha who, 
while being held in the Dachau con-
centration camp, was exalted three 
times before Heaven, and each time 
he asked the Lord to bring him back 
to earth—because he felt that he was 
not ready. Our hope is that this time 
of temptation will serve to arouse in 
us an even greater desire for the Lord 
and His Kingdom.
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In Memoriam:
His Grace, Bishop Milutin

Serbian Orthodox Bishop Milutin of Valjevo died after a short 
period of hospitalization due to the coronavirus at a Belgrade 
hospital on the 30th March of 2020.

Bishop Milutin (baptismal name Mihailo Knezevic) was born 
near Valjevo in 1949, and was baptized in the renowned monastery 
of Pustinja. Having finished Elementary school, Mihailo joined the 
monastery of Kaona when he was only 14, and later on was ton-
sured as monk by the late Bishop of Sabac-Valjevo Jovan (Veli-
mirovic) in the monastery of Petkovica on the 26 October 1963, and 
got the monastic name of Milutin, according to a medieval Serbian 
King, one of the greatest founders of monasteries in Serbia. On the 
next day he was ordained as hierodeacon, and some time later as 
hieromonk at Osecina, near Valjevo.

From 1967 – 1969 he attended Monastic School in the Montene-
grin monastery of Ostrog and came back to his monastery of Kao-
na, from where he finished Theological School of St. Sava in Bel-
grade. Having spent one academic year at the Belgrade Theological 
Faculty, he immatriculated the Theological Faculty of St. Sava in 
Libertyville, Ill, and graduated from it with best marks. Hieromonk 
Milutin spent six months as Secretary of the Diocese of Canada and 
six month as a parish priest in Niagara Falls, and thereafter joined 
again his monastery of Kaona and contributed a great deal to im-
provement of it as a spiritual centre. At the new Church radio Glas 
Crkve (The voice of the Church), directed by Protodeacon Lju-
bomir Rankovic, Fr. Milutin had his special hour – explanation of 
the Holy Scriptures for congregation.

Fr. Milutin was promoted to a rank of syncellos in1981 and to a 
protosyncellos in 1987. In 1994 he is abbot and in 1988 archiman-
drite.

As Bishop of Australia-New Zealand he was consecrated on 
20.7.203 in the Belgrade Cathedral Church of St. Michael, and spent 
three year as Diocesan Bishop in the fifth continent, from 2003 to 
2006, when the Holy Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox 
Church decided to nominate him as Diocesan Bishop of Valjevo 
(divided from the Diocese of Sabas-Valjevo).

During his ministry Bishop Milutin organized a Diocesan radio 
broadcast Istocnik (Fountain), that started its acitivity on the 2nd 
March of 2009. He was known as a very good preacher.

Eternal memory and divine repose of his noble soul!
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A Deadly Virus and an Ecclesiological Nightmare

We have all seen by now the disruptive reports 
describing in detail just how deadly and serious 
the coronavirus is. While that is true, the way 

that many within the Church are responding and, in par-
ticular, the guidance that we have received from many 
bishops, is disconcerting. We are directed now by hier-
archs in several jurisdictions that the laity are to remain at 
home viewing the services via live-streaming, while the 
clergy are to serve a full cycle of services in near-empty 
churches, accompanied by a skeleton staff of altar servers 
and readers or singers. What is wrong with this picture? 

We have suggested elsewhere that the live-streaming of 
the liturgy does great damage to the liturgical experience 
of the participant. But we understand that the circum-
stances that we face are severe and require a creative and 
perhaps, unique approach. At the same time, whatever de-
cisions are made about the liturgical life, although they 
may be only temporary, they must be consistent with what 
we know about the inner, essential life of the Church.

While historians grapple with many details of the life of 
early Christians, one of the most important things we 
know is that the worship of the early Church was conduct-
ed by Christians as a group, by coming together. This was 
true even in the time of persecution when assembling in 
one place posed great risk of arrest, torture and martyr-
dom. Clearly, the Church understood that gathering to-
gether was the means by which she manifested something 
essential about her nature. Since God had entered into a 
covenant with the people of Israel, the Church as the New 
Israel would inherit this unique relationship not as numer-
ous individuals, but collectively as a people. Metropolitan 
John (Zizioulas) of Pergamon reflects on the significance 
of the names εκκλησία (Church) and εκκλησία του θεού 
(Church of God) that were applied to the early eucharistic 
community:

“A careful study of I Cor. 11 reveals that the term 
εκκλησία is used in a dynamic sense: “when you come to-
gether into, i.e. when you become, εκκλησία,” (v. 18.). This 
implies clearly what in the following verses becomes ex-
plicit, namely that the eucharistic terms “coming together,” 
“coming together επι το αυτό,” “Lord’s Supper,” etc., are 
identified with the ecclesiological terms “εκκλησία” or 
“εκκλησία of God.” The other consequence which, I think, 
is of great importance for later developments of the idea of 
catholicity is that this local community is called όλη η 
εκκλησία, i.e., the whole Church, already by Paul again.”

In other words, the defining activity of the Church, as 
Church, was that she gathered together weekly to celebrate 
the Eucharist and, when she did so, all the members of the 

community were present. The curious little phrase επι το 
αυτό (“together in one place”) has come to be identified 
with Nicholas Afanasiev, who wrote extensively about it. 
Yet it was Afanasiev’s student, Alexander Schmemann, 
who reminds us most pointedly in his magisterial work, 
The Eucharist, that “the very word “church” — εκκλησία — 
means “a gathering” or “an assembly,” and to “assemble as 
a church” meant, in the minds of the early Christians, to 
constitute a gathering whose purpose is to reveal, to real-
ize, the Church.”

This gathering was not accidental and the role of the 
leader, who stood in first place and presided at the gather-
ing, was precisely directed at those who stood before him 
as members of the Eucharistic community and as partak-
ers of the Eucharistic meal. It was on their behalf that he 
offered the thanksgiving and it was among them that the 
offering was distributed. Thus Afanasiev:

“All of the faithful celebrate the Eucharist in the assem-
bly but this celebration of all is manifest through one per-
son. This is the nature of any celebration in the Church. 
The one who offers thanks is always one, but others con-
celebrate with him. The celebrant at the eucharistic assem-
bly was the one who occupied a central place at the gather-
ing. He “offered thanksgiving” in which all took part. He 
was always one and always the same but also always to-
gether with all. The people of God could neither celebrate 
without him nor could he celebrate without them, for not 
only he himself but all were priests of the Most High God.”

The sense of importance that Liturgy only be celebrated 
when all members of a community are gathered together 
in the same place eventually manifested itself in two, relat-
ed liturgical rules: (1) a priest or bishop is forbidden from 
serving the Liturgy more than once on the same altar on 
the same day, and (2) a priest or bishop is forbidden from 
serving the Liturgy privately, by himself. The first of these 
prohibitions honors the communal aspect of the sobor, 
which would necessarily be diminished if more than one 
gathering were to occur. Each parish or church ought to 
have but one service at which all members partake, in or-
der that the catholicity of the Church be revealed:

“As a combination of the existing fragmentary liturgical 
evidence of the first centuries allows us to know, the 
“whole Church” “dwelling in a certain city” would “come 
together” mainly on a Sunday to “break bread.” This 
synaxis would be the only one in that particular place in 
the sense that it would include the “whole Church.” This 
fact, which is not usually noted by historians, is of para-
mount ecclesiological significance, for it immediately 
draws the line of demarcation between the Christian and 
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the non-Christian pattern of unity at the time of the early 
Church.”

The second prohibition does much the same, marking 
the Liturgy as the distinctive, public prayer of the commu-
nity as opposed to the personal prayer of the individual 
cleric:

“But can a bishop or a presbyter celebrate the divine 
services alone, without God’s people? To answer this ques-
tion, one should first determine just who actually cele-
brates the sacraments and divine services in the Church… 
The Liturgy and the sacraments are celebrated by the 
Church and in the Church, in the assembly of the people 
of God. This means that the Liturgy and the sacraments 
are celebrated in the ecclesial assembly by God’s people, 
which includes both laics in the narrow sense of this word 
and the ecclesial hierarchy, all calling upon God in 
prayer… A bishop or a presbyter, presiding over the peo-
ple of God, celebrates the sacraments only together with 
the people without whom their role as presiders would be 
a mere phantasy.”

Thus we see that to preside at the Liturgy by definition 
means to stand in first place (proistamenos) before the 
community gathered together. Now we know that the cur-
rent health crisis that confronts the Church makes it im-
possible, or at least, highly dangerous, for the members of 
the community to gather together in person. Consequent-
ly, the question presents itself whether, under these ex-
tremely unusual circumstances, the clergy may be permit-
ted to serve the Liturgy in the absence (or near-absence) 
of the laity, when only a very small number of laypersons 
are present, the rest having been barred from attendance. 
As a practical matter, we have seen for weeks now that the 
clergy have been instructed to do this and that they have 
been in fact regularly serving the full cycle of liturgical 
services with a skeleton crew of singers and altar servers. 
What are the ecclesiological implications of these deci-
sions? Without meaning any disrespect to those hierarchs 
who have struggled to guide the Church through these 
stormy waters, or to the many clergy members who have 
diligently given of themselves by tirelessly serving these 
services and placing themselves in harm’s way in order to 
minister to those who may or may not be ill, we are con-
cerned that the following questions may not have been 
asked or fully considered:
1. Does the current practice of serving in the absence of 

the laity violate our historical understanding of the 
role of the clergy as servants and minsters (who are the 
clergy serving, and to whom do they minister in this 
situation)? 

2. Keeping in mind that clergy and laity have different 
functions, has this practice improperly separated the 
clergy and the laity and assigned to them different 
purposes, privileges or identities?

3. If the Church cannot gather and constitute herself, is 
there a meaningful and necessary reason for the clergy 
being required to serve a full cycle of services in an 
empty Church? 

4. Have we accepted a liturgical theory of representation 
whereby the few laypersons present represent the laos 
tou theou (the people of God), who have been barred 
from attendance? 

5. Has the Liturgy, the great “catholic” prayer of the 
Church, been reduced to being part of the private 
prayer or personal devotion of the priest? 

6. Have the laity been demoted to mere viewers of a litur-
gical ritual enacted without them and observed by 
them from a remote location, so that they can no lon-
ger co-minister and participate? 

7. Is it actually impossible, under these circumstances, 
for the sacraments to be administered to the laity? 

8. When Holy Communion is offered under such cir-
cumstances, with the overwhelming majority of the la-
ity absent, what is the ecclesiological significance of 
the Mystery since, by its definition, it ought to reveal 
the profound and mysterious unity that Christians ex-
perience, which overcomes our multiplicity and fallen-
ness (i.e., the Sacrament of the Church)?

9. By serving under these circumstances, have we elimi-
nated the potential for evangelization, since members 
of the laity and visitors are temporarily not welcome? 

10. Has the “community,” “sobornicity” and “conciliarity” 
of the liturgy been extinguished or obscured by these 
practices? 

11. Finally, when the liturgical ethos of the Church is 
truncated and reduced in this manner, is it inappropri-
ate to celebrate at all under these conditions, when 
such celebration will be out of character with the com-
plex choral, material and liturgical traditions with 
which it is seamlessly a part?

Regretfully, we feel forced to conclude that the answer 
to most, if not all of these questions, is yes. Understand-
ably, some of these questions are addressed by the decision 
of the hierarchs to require live-streaming of the services, 
which presents its own, unique problems. Nevertheless, it 
appears to us that a great harm is visited upon the Church 
by permitting our liturgical tradition to be celebrated in 
this fashion. Simply put, the laity is an essential, non-ne-
gotiable part of the Church and, in its absence, the Church 
is tragically reduced so that she can no longer manifest the 
fullness of her identity. That said, we recognize that many 
parallels can be drawn between the current situation and 
those historical situations—the Catacomb Church, the 
Turkocratia, the Communist Yoke—when the Church 
could barely function and extreme measures were neces-
sary. We also recognize that there are exceptions to every 
rule and that in certain cases (for example, solitary 
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monks) it has been possible [for them] to celebrate the Lit-
urgy in private or with no members of the laity present. 
But these are discrete, highly unique circumstances in 
which exceptions may be necessary and good. The current 
situation (the Coronavirus) is distinguished from these 
historical anomalies (if we may refer to them as such) in-
sofar as in this present situation we have seen the Church 
embrace an approach that is literally in effect on all conti-
nents and in every Orthodox Church. Accordingly, be-
cause it is so widespread and uniformly adopted (tempo-
rarily we hope) that we must raise these questions, incon-
venient as they are, since our liturgical discipline is so uni-
formly challenged. If this was happening in just one or two 
places and for a short period of time, we might be inclined 
to overlook it or consider it a stopgap measure of no con-
sequence. However, we have at present no clear indication 
of when the situation will be reversed or redressed.

We should pause here to note that throughout her long 
history, the liturgical practice of the Church has been sig-
nificantly varied. We do not mean to suggest that at every 
time and place the role of the laity has been manifest to 
the same degree. Nor do we wish to imply that in any way 
the Liturgy is not effective or efficacious at times when 
members of the laity are absent. Whenever it is celebrated, 
the Divine Liturgy is the meeting of the whole Church, liv-
ing and departed, earthly and heavenly, the Communion 
of the Saints, bringing together those who are present and 
those who are absent. We have all celebrated or attended 
Liturgies at which very few persons were present, but 
which nevertheless seemed to be such meaningful mo-

ments in which all of life was recapitulated and referred 
back to God’s Kingdom. Feast day Liturgies, for example, 
are a notable example of services which are typically very 
poorly attended however, this is due to the laypeople hav-
ing other things that they want or need to do, not to the 
fact that they have been locked out of the church. On such 
Feast days, they would be very welcome to attend and 
their absence is a thing of sadness and loss for the commu-
nity.

What then is the alternative to celebrating in the ab-
sence of the laity, as has been authorized and required 
during this pandemic? It appears to us that in this situa-
tion, the essential conditions for celebrating the Liturgy 
simply do not exist. In closed communities such as mon-
asteries, it is completely safe and appropriate to continue 
to serve a full cycle of services. Parishes that can imitate in 
some degree, the isolation and distancing that is typical of 
a monastic community, could certainly continue to gather 
and celebrate. However, the majority of parishes, and 
large, urban communities and cathedrals would seem to 
be places where, for a time, it would be best for them (as 
painful as this is) to be closed and the liturgical life sus-
pended indefinitely. Why is this necessary? It is necessary 
for a profound, theological reason, because an essential 
part of the Church community is missing and without that 
part, the Church cannot fulfill herself and manifest her 
identity as a holy nation, the people of God. 

Archpriest John Klingel
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Lessons of a Pandemic

April 17
Rumors are circulating about me. 

In order to stop the spread of false 
information, I am informing you that 
my sister and I have a lighter form of 
the coronavirus and today was a turn-
ing point in the course of the illness—
our sense of smell has returned. What 
can be said about this infection, based 
upon my personal experience? It is 
very tricky and you can never know 
whether it will spare you or kill you. 
The worse thing is the psychological 
tension from waiting.

It is very easy to get infected. I was 
infected in church at the services—al-
though in the Academy, we strictly 
observed the hygienic norms. I was 
infected by airborne droplets. Here 
is my answer to all those who insist 
that it is impossible to get infected in 
a church. You sure can! At the first 
slight signs of the illness—to which 
in others times I would not have paid 
any attention—I took a test, which 
turned out positive. And although the 
Academy was already under quar-
antine, I went into very strict self-
isolation.

Since Tuesday, I and my sister have 
been reading the Lenten Services ac-
cording to the texts published on the 
Patriarchal website. We remembered 

our youth! And now we are continu-
ing to conduct the services in reclu-
sion. Enormous thanks to those who 
thought to put the whole, prepared 
services online! Well, and most im-
portant: take care of yourself and oth-
ers, and don’t leave your homes. There 
are many more people infected than 
we know about officially. Eventually 
practically everyone will get sick, but 
the main thing is for us not to all get 
sick at the same time. And may God 
grant that we would all get lucky and 
the illness would pass in its lighter 
form. I wish you all good health! And 
greet you with Great and Holy Satur-
day—the time of silence!

April 24
We can now draw our first conclu-

sions from the coronavirus that has 
hit us. The main thing is the role that 
our hierarchy has in crisis situations. 
During cataclysmic times, the Lord 
gives wisdom to people through their 
rulers and authorities. No priests, 
elders and eldresses, even the most 
grace-filled, clairvoyant, etc., can 
know completely how we should act 
in moments of social disaster and tur-
moil. The first to determine the right 
action is His Holiness the Patriarch, 
and after him, the bishops. Secular 

authorities can also be given good 
reasoning from God about what we 
need to do in one or another dead-
end situation. And when people stop 
listening to spiritual and secular au-
thorities, even if they are guided by 
the best intentions, the road to hell 
is opened. The punishment itself has 
come due to a deep-rooted habit of 
decrying authorities. And it won’t go 
away if we continue to criticize our 
leaders even for their mistakes, which 
are unavoidable in such circum-
stances.

We have to have understanding, 
patience, and humility. Well, and 
most importantly, repentance. We, 
my friends, have become very spoiled 
lately; we have forgotten about the 
living God, replacing Him with fre-
quent Communion, feasts and pleas-
ant fasts, rites, cross processions, and 
pilgrimages. This is all of course very 
good, but what is the aim? The aim 
is our salvation. So now the Lord has 
turned us back to that one and only 
aim toward which we should be striv-
ing.

April 25
The second and most important 

pandemic lesson. I was greatly criti-
cized for coming out with a call to 

Bishop Pitirim (Tvorogov)

Bishop Pitirim (Tvorogov) of Zvenigorod, Rector of the Moscow Theological Academy in Sergiev 
Posad, became infected with the new coronavirus in church, despite the strict observance of 
hygienic norms throughout the academy. We present here a translation of Vladyka’s story taken 
from his blog and Facebook page about the spread of infection within the walls of the Holy 
Trinity-St. Sergius Lavra and the Academy.
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not go to the churches during the 
pandemic. My critics even demanded 
“ironclad proof ” that I was infected 
precisely in church, and not in some 
other place.

At the present moment, the history 
of the infection has been exactly es-
tablished, and we’ll try to trace its ori-
gin. According to my custom, I served 
all the Liturgies during Great Lent. 
Serving with me in the final weeks of 
the fast were Hierodeacon Innocent 
and newly-tonsured Monk Mikhei—
the most zealous monks. Fr. Innocent 
got sick first, and after him I did, and 
then Mikhei.

The first COVID sick person in 
the Academy was a graduate student 
who sang in the Lavra choir. The larg-
est number of students were infected 
there in the choir loft, where there 
are ideal conditions for the spread of 
infection.

Priests have placed and are placing 
themselves at great risk by hearing 
confessions. At greatest risk are those 
who don’t avoid the people, those who 
humbly offer themselves as a sacrifice 
to the sickness in feeble hopes that the 
sick parishioners will stay home. But 
their hopes were not justified.

Great Monday. Morning. The gates 
of the Holy Trinity-St. Sergius Lavra 

are closed. Standing before them is 
an angry crowd, demanding that 
the Lavra be opened. The protesters 
behave themselves very aggressively, 
cursing and swearing. Vladyka Para-
mon opens the Lavra for all of Holy 
Week and Pascha.

The pestilence began on Great 
Friday. Our best clergymen got sick, 
some seriously. Vladyka Paramon 
[the abbot of the Lavra] also got sick; 
I got sick, as well as the Lavra elders 
and one of ours in the Academy. On 
Great Friday, appropriately, we were 
all nailed to the cross. And below the 
cross, also appropriately, was a crowd 
demanding a miracle. The miracle 
didn’t happen.

We have been criticized for aban-
doning the people. This is not true. 
We could only answer in one way—by 
getting sick ourselves, so that seeing 
our suffering, people would have pity 
on those who are still healthy; on 
their bishops, priests, and cantors.

Lying in the ICU, dying from pain 
and suffocation (today I saw such crit-
ically ill patients, moaning from pain 
and shortness of breath), we are si-
lently asking our parishioners: “Have 
pity on us, and on those who are still 
alive, still healthy. Have pity on the 
doctors and medical personnel—they 

are dying on duty, not sparing them-
selves. Have pity on them!

Who will guide you spiritually, 
who will give you Communion, who 
will treat you in your illness, who will 
delight you with beautiful church 
singing if a portion of us dies, and an-
other portion becomes invalids with 
lungs damaged by fibrosis?! I had a 
lighter form of the disease, but today 
the CAT scan showed partial fibrosis 
of the lungs. And what will happen to 
those who were critically ill? We—the 
clergy and church servants—get sick 
more often than anyone. Have pity on 
us! After all, the Lord has said to us 
all: “I will have mercy and not sacri-
fice!”

We ask our readers to pray for the 
repose of those who have died, for the 
speedy recovery of those who are still 
suffering from the effects of coronavirus 
infection, and for the health of all the 
clergy and choirs!

Pravoslavie.ru 
5/1/2020

[Adapted for our use]
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Summer Camps
Currently two of our dioceses have cancelled their summer camp programs
and plans are being made to develop online activities.
Please check your local diocesan website for more information. 
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Стаза Православља
Година 56, бр. 2 • Пролеће 2020.

Нова нормала
Христос васкрсе!

Ако постоји једна заједничка ствар коју смо сви са нестрпљењем ишчекивали током ових непозваних дана 
карантине, то је да се ствари врате у нормалу. Сви чезнимо за тим у време смернице да „останемо у 
својим домовима“, тј. да ограничимо своја кретања. Ипак, није нам требало дуго да схватимо да ће то 

нормално бити нешто што је брзо названо – ново нормално.
Време долази и полако се приближава, кад ће строге смернице под којима се тренутно налазимо бити убла-

жење и, коначно, укинуте. Међутим, истовремено, знамо да се нећемо аутоматски решити неких последица овог 
времена. На пример, маске и социјална дистанца вероватно ће и даље бити део свакодневице, бар неко извесно 
време. У неким деловима наше земље црквама је дозвољено да се отворе. У једној цркви у Тексасу богослужења 
ће се наставити у мају месецу са резервацијом. По том систему верни ће моћи унапред пријавити своје при-
суство и тиме резервисати место за себе. А када се резервације попуне за једно богослужење, онда ће морати да 
изаберу службу другог термина.

Не можемо а да се не запитамо, какву ће улогу играти интернет?! Да ли ће верници после толико недеља 
преношења богослужења путем интернета (лајв-стриминга) желети да дођу у храмове и учествују у литургији 
или ће неки од њих тражити за наставак лајв-стриминга, чинећи то алтернативом стварном присуству и 
учешћу?

Његово Преосвештенство Епископ западноамерички г. Максим, у недавном разговору са уредништвом 
Стазе, дели своја размишљања о овим и многим другим актуелним темама. Што се тиче ове теме „нове норма-
ле“, он напомиње да иако се промена сигурно осећа у ваздуху не само овде, већ и широм света, озбиљнија 
опасност је да силе ван цркве диктирају како да се прилагодимо њима.

Живимо у врло тешким временима. Свакодневно се суочавамо са новим искушењима. Али не треба да се 
бојимо. Нова норма не само да се приближава, она је већ присутна међу нама. Појавила се у празној пећини 
када су мироносице дошле да учине оно наоко нормално – да помажу мртво тело. Уместо тога, дочекане су 
речима: „Зашто тражите живога међу мртвима?“

Као хришћани нисмо позвани да тежимо нормалности, већ светости. Светост, кроз нашу чврсту веру у 
васкрсење, може се достићи под било којим околностима – без обзира колико је то изван норме – баш као што 
су преподобни праведници, свети и мученици сведочили кроз историју хришћанства. Покушајмо и ми то 
чинити.

Христос васкрсе!
Протојереј Милован Катанић
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Стање обустављеног живота 
и вечнокрећуће стајање

Разговор за „Стазу Православља“, васкршњи број 2020

Христос васкрсе, Преосвећени 
Владико! Са радошћу славимо 
Празник над празницима премда 
под до сада невиђеним околнос-
тима, барем за наш нараштај. Ко-
рона вирус, тај за голо око не-
видљиви непријатељ, спречио је 
окупљање верног народа у храмо-
вима Ваше Епархије и широм ва-
сељене. Како сте Ви прославили 
Пасху Господњу у Саборном хра-
му Ваше Епархије?

Ваистину васкрсе!

Велики број умних људи је изрекао 
већ довољно дубоких оцена о ши-
рем дејству овог вируса, дејству 
које иде с оне стране биологије и 
дотиче се психологије и екологије, 
тако да ту не бих ништа ново кази-
вао. Знам само да је нама „и коса на 
глави сва избројана“ (Мт 10,30), те 
да чак и кроз неповољне околности 
Господ управља историју ка Своме 
крају. А поуке из ове пандемије ће-
мо још боље извући када она прође. 
Ми смо Васкрс прослављали, а то и 
даље чинимо, тако што смо имали 
снажан осећај „присуства у од-
суству“. Верујем да је сваки наш 
епископ и свештеник, без изузетка, 
од Неготинске крајине до обале Ти-
хог океана и од Будима до Мел-
бурна, поздрављао свој невидљиво 
присутни народ као „тајанствено 
изображаван“. Кажем „тајанстве-
но“ и „невидљиво“, због тога што 
Литургија има то својство да опри-
сутњује оне који нису ту на видљив 

начин. У Цркви тајанствено има 
смисао реалног. Не ради се о маш-
тарији, него о моћи Светога Духа. 
Дакле, овогодишња пасхална ли-
тургија је била својеврсно искуство 
„радосне туге“. Јер, док сваке годи-
не испуњена црква пуним устима 
верника одговара „Ваистину васкр-
се“, сада смо слушали ехо свога по-
клича…
Све ово, наравно, јесте болно и ни-
ко од нас не жели ову патњу. Ту ди-
мензију „присуства у одсуству“ разу-
ме само онај ко воли, пати и чека!

Да ли нове прилике утичу на наш 
устаљени модел литургијске духо-
вности?

Наша духовност није „оригенис-
тичка“ у смислу да се психолошки 
или метафорички идентификујемо 

са Христом, него је она литур-
гијска, што повлачи превасходно 
учешће у светајни Цркве, са свим 
њеним духовним и материјалним 
садржајима. Молећи се Богу да из 
овог изађемо ојачани, изражавам 
наду да нећемо имати нежељена 
дејства. Као опасност видим један 
прикривени евагријански оригени-
зам, који води индивидуализму 
(преко уско схваћене тзв. умне мо-
литве) као и једној „нематеријал-
ној“ духовности. А Црква од почет-
ка користи видљиве символе да би 
изображавала оно што се симво-
лизује: Христос и Царство Божије. 
Одушевио ме је светогорски старац 
Василије када је пре неки дан ре-
као: онај који верује, тај је ове годи-
не прославио најбољу Пасху! Како? 
Вели он: „имаш најбољу Пасху онда 
када не уређујеш ти Пасху, него ти 
је моћ Васкрслога чини присутном“. 
Његова поента је да тек тада Васкрс 
прослављамо са свим људима и 
свом васељеном. Надам се да неће-
мо изгубити ту васкрсну логику!

Ми, православни људи, сагледава-
мо живот у оквирима три реално-
сти, прошлости, тј. историјско ис-
куство живота Цркве вођене Ду-
хом Светим, потом садашњост у 
којој нам Господ показује да је са 
нама, и будућност, као пројављи-
вање љубави и светлости Божије 
са краја времена, а које је, у ства-
ри, нови почетак у Господу. Пос-
матрајући данашњу ситуацију 
кроз призму ове три реалности, 
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да ли је оправдано имати било ка-
кав страх који је данас, на жалост, 
присутан у свету?

Мислим да сте то врло лепо и та-
чно рекли. За мене је страх једна 
важна манифестација људске при-
роде. Страх од смрти је пратећи део 
нашег историјског живота. Онај ко 
нема никаквог страха показује да 
нешто није у реду са њим. Да се 
разумемо, страха немају једино 
мртви. И Господ у Гетсиманији је 
допустио себи да узнегодује на 
смрт природном људском жељом 
да је заобиђе. Сетимо се Његових 
речи „Ако је могуће да ме заобиђе 
ова чаша“. Није смрт неки пријатељ 
кога треба загрлити. Напротив! 
С друге стране, никаква природна 
непогода, укључујући пандемију, не 
може да нас одвоји од љубави Хри-
стове… „Ко ће нас раставити од 
љубави Христове? Жалост или 
тескоба, или гоњење, или глад, или 
голотиња, или опасност, или мач?“, 
питао је Апостол Павле подразуме-
вајући одговор знан сваком 
хришћанину.

Како видите улогу наше Српске 
Цркве у новонасталим околнос-
тима?

Наш укупни српски епископат – 
како у отаџбини тако и у расејању 
– смерно и доследно носи крст на-
ших дана. Нема тог јерарха који не 
разуме бол и тугу нашег народа и 
укупног човечанства. И сви се они 
моле да Господ уклони овај вирус 
како би се песимизам претворио у 
оптимизам, а неверје у веру. Тамо 
где се умножи грех, ту се још више 
умножава благодат – то је јеванђел-
ско правило. То важи чак и у стању 
обустављеног живота, какво је на-
ше, а надамо се да ће га заменити 
„вечнокрећуће се стајање“ у Цар-
ству Божијем.
Додао бих још и то да нам је ова 
ванредна ситуација помогла да још 

дубље схватимо смисао речи из До-
бротољубља које гласе: „Прави мо-
нах је од свих удаљен, и са свима у 
јединству“. Ове године, такорећи 
сви смо од свих удаљени, али – хва-
ла Богу! – можемо да будемо са 
свима у јединству. Уосталом, једна 
ствар је затворништво, а сасвим 
друга солипсизам (solus значи 
„сам“, а ipse „сопство“). Веома је ва-
жно да човек избегне повлачење у 
себе јер то онда води ка разним 
проблематичним стањима. Нај-
бољи антидот солипсизму јесте ко-
муницикација, на свим нивоима: 
државном, црквеном, општинском, 
парохијском… 
Том комуникацијом можемо да 
придобијемо све, па и наше не-
пријатеље. Примера ради, управо 
на Васкрс певамо „рецимо, браћо! 
и онима који нас мрзе“. Ми често 
не схватамо да они који нас мрзе, 
који нас оговарају и клеветају, у 
суштини, чекају на нашу љубав, у 
некој тајној нади да им нећемо од-
говорити као повређени и осве-
тољубиви. Они желе да виде снагу 
наше вере. А ми се баш тада пока-
жемо као слаби и заробљени гордо-
шћу и реагујемо као размажена де-
ца и оптужујемо их за безбоштво. 
А ти безбожници нису увек без-
божници него пре одбацују Бога 
фарисејâ и књижевникâ.
С друге стране, неумесне су крити-
ке које неки црквени људи упућују 
на рачун свештеника, епископа, си-
нода, па и читавих Цркава. Колико 
је оних који су се помолили за 
свештенике који сузних очију и 
рањеног срца служе у празној 
цркви, молећи се за свет а при-
мајући стреле са свих страна?

У овом тренутку није предвидива 
дужина трајања ванредног стања 
и карантина. Председник САД, 
господин Трамп, као и многи дру-
ги у федералној, а исто тако и ло-
калним државним владама Аме-
рике, изражавају забринутост 

због буквалног замрзавања еко-
номије. Истовремено су, као и ми 
сами, забринути за евентуално 
ширење вируса, уколико се дозво-
ли кретање становништва и мере 
предострожности ублаже.

Несумњиве су лоше последице 
пандемије по економију и већ сада 
се може рећи да су оне врло озбиљ-
не и, за неке, трагичне и несагледи-
ве. Стање посебних мера ће 
потрајати вероватно до проналаска 
вакцине. У владајућем дискурсу 
често се помиње повратак у норма-
лу или „нову нормалност“. Међу-
тим, као хришћани ми ћемо трезве-
но да се поставимо према свему па 
и према покушајима васпоста-
вљања неке врсте утопије биосоци-
олошког очувања врсте помоћу на-
туралистичког предузетништва. 
Јер, ми не желимо само пуко 
„приздрављење друштва“ или ожи-
вљавање економије после тренут-
ног краха. Такође, не бисмо волели 
да видимо покушај властодржаца 
да своје поданике убеде да немају 
избора осим оног који они пропи-
сују, чега је било доста у Србији. И 
поред свега, долазак неких суштин-
ских промена се осећа како у аме-
ричком тако и у светском ваздуху.

Колико све ово утиче на живот 
породица, конкретно, у Вашој 
Епархији али и шире?

Како сазнајем од свештеника, наши 
верници се труде да живе достојно 
хришћана. Сажео бих то у једној 
реченици: „Покоравају се посто-
јећим законима, али својим живо-
том превазилазе законе“. Ове речи 
нису моје него сам их преузео из 
древнохришћанског списа „Посла-
ница Диогнету“. Ту су хришћани 
описани као врло слични осталим 
грађанима тадашње римске импе-
рије.
Кад већ поменух тај спис, желео 
бих да из њега истакнем још по-
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нешто корисно за нас данас. Каже 
се тамо да се хришћани „од осталих 
људи не разликују ни земљом, ни 
језиком, ни обичајима… Они живе 
у јелинским и варварским градови-
ма, како је свакоме пало у део, и у 
своме одевању и храни и осталом 
животу следују локалним обичаји-
ма, али пројављују задивљујуће и 
заиста чудесно стање живота и 
владања…Као грађани учествују у 
свему, али све подносе као стран-
ци…“. И онда иде реченица коју 
сам поменуо, где се истиче да се 
хришћани покоравају постојећим 
законима, али својим начином жи-
вота превазилазе исте. То нам даје 
мерило за наше однос према сада-
шњим важећим законима око ви-
руса короне. Сматрам да је итекако 
могуће поштовати законе (социјал-
не удаљености и сл.), а не прекрши-
ти ниједан хришћански закон, по-
готово онај врхунски: о љубави. У 
истој посланици каже се: „за 
хришћане се зна да су у свету, али 
њихово богопоштовање остаје не-
видљиво“. Ту се жели рећи да нису 
хришћани некакви провокатори 
који изазивају неред а поготову не 
јавну саблазан… Ту можемо видети 
како древна хришћанска сведочан-
ства „говоре“ свим епохама.

Становништво Америке од Дру-
гог светског рата није доживело 
ограничење кретања ових разме-
ра и многима то тешко пада. Аме-
рички човек, генерално говорећи, 
се осећа слободним да изрази 
своје мишљење, да се креће, да бу-
де активан, итд. Неки психолози 
већ изражавају забринутост да ће 
карантин имати негативне после-
дице на психу па чак и физичко 
здравље људи.

Отрежњујућа су и смиравајућа на-
учна сазнања о овом вирусу који се 
поступно претворио у огромно 
„емотивно чудовиште“. Чак и када 
потпуно отворимо храмове мо-

раћемо да будемо пажљиви према 
основним епидемиолошким пи-
тањима. Питам се, а знам да у томе 
нисам усамљен, зар је тој лекцији 
морао да нас научи један вирус? С 
друге стране, постоји много лица 
смрти, много окрутније од ове, и 
ми не треба да подлегнемо њеној 
сведеној верзији по имену „корона“.
Многи су још раније приметили да 
је Америка урбана пустиња; наиме, 
испод градова и насеља крије се 
пустињска зона. У истом смислу, 
урбани декор, рекламе и зелене по-
вршине прикривају пустињу само-
изолације и дистанцирања. Људи 
се не друже у улицама или у метроу 
зато што су већ одавно социјално 
дистанцирани (у кућама, аутомо-
билима, чамцима и сл,). Ипак, не 
треба бити сувише строг. Један 
Светогорац је и у каубојском духу 
препознао православну црту: умес-
то солитера реал-социјализма са 
густо настањеним породицама, у 
Америци имате слободу свога 
простора, широка пространства и 
слободно време.

Да ли нам може помоћи свето-
отачко православно вековно ис-
куство и како га применити у бор-
би против негативних последица 
карантина и уопште данашњег 
ванредног стања?

Светоотачко искуство може да нам 
помогне, али је потребно расуђи-
вање у препознавању одговора из 
тог искуства. Оно се не преноси ау-
томатски и није самоочигледно, не-
го су потребни теолошки крите-
ријуми. Карантин може да делује у 
оба правца, као и било шта друго. 
Када их питате колико дуго су на 
Светој Гори, прави светогорци ка-
жу да и којоти дуго живе на Атосу 
па су и даље којоти. Поента? Могу 
деценијама да живим на Атосу и да 
га још увек нисам посетио. И неко 
може да живи у далекој Америци и 
да живи духом те атонске пустиње, 

да прима њене зраке благодати, а да 
физички никада није био у њој. Да-
кле, црквено-духовни простор није 
географски или календарски прос-
тор, него – теолошки.
Монофизитско избегавање антро-
полошке димензије живота је стра-
но нашем Предању. Ту спада и иг-
норисање доприноса науке, коју 
нити обоготворавамо нити пот-
цењујемо. „Јер мислити да (све) 
знамо, не допушта напредовање у 
(по)знању“, рекао је један древни 
отац. Стога треба узети у обзир и 
упозорења која нам стижу са раз-
них страна, укључујући и сазнања 
из психологије и социологије. Меру 
односа је дао један свети Отац из 
седмог века, рекавши: „Ако хоћеш 
да будеш разборит и смеран, и да 
не робујеш страсти надмености, 
свагда тражи у постојећим (бићима 
и стварима) шта је то што се скри-
ва од твог знања. И налазећи многе 
и различите ствари које су ти непо-
знате, чудићеш се своме незнању, и 
смирићеш своје мишљење, и по-
знавши себе схватићеш многе и ве-
лике и дивне ствари“. 
Све ово што се збива са короном 
јесте искушење, али се искушење 
може да се претвори у благослов – 
уколико смирењем дођемо до по-
знања.

Млада црква, тј. деца школског 
узраста, наставила су школу тако 
што учитељи и професори држе 
онлајн часове путем интернета. 
Крајем јуна ове године деца ће за-
вршити школску годину и насту-
пиће летни распуст, а самим тиме 
и почетак сезоне летних кампова. 
Уколико ова ванредна ситуација 
потраје још неколико месеци, које 
мере и програме ће епархија пре-
дузети и понудити родитељима и 
деци, уколико одржавање кампа 
не буде изводљиво?

О томе интензивно размишљамо 
пошто је већ сада јасно да се кам-
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пови неће држати. Нисмо 
затворени за видео наста-
ву, конференције и слично 
томе, па ћемо до лета при-
премити одговарајуће 
садржаје.

Реците нам нешто о 
апликацији ОртоПракс 
(OrthoPrax app) који сте 
развили за мобилне 
телефоне.

Управо ова телефонска 
апликација пружа неке мо-
гућности у садашњим околности-
ма. Ради се о најбољој православној 
ајфон и андроид апликацији у све-
ту. Ако постоји идеална црквена 
мобилна апликација онда је то 
OrthoPrax: потпуни православни 
календар, молитвеник, са архивом 
од преко десет хиљада икона у ви-
сокој резолуцији, дневним молит-
вама и читањима који помажу да се 
прати литургијски круг црквене го-
дине. Ту је и приступ богатом текс-
туалном и аудио садржају Охрид–
ског Пролога Св. Николаја Српског. 
Да ли ће овакве апликације помоћи 
изградњи црквености остаје да ви-
димо; но, мислимо да је постојање 
оваквих апликација важно. Дана-
шњи начин живота, подстакнут 
технологијом, увео је нову и друга-
чију врсту комуникације – а како 
показују програмери ОртоПракса, 
Црква прати ове промене и прису-
тна је у виртуелно-дигиталној арени.

Да ли можете поменути неке од 
изазова пастирске службе наста-
лих од вируса короне, и колико ће 
се они битно променити када се 
мере предострожности умање? 

Нажалост, у појединим срединама 
пандемија короне је разголитила 
духовну пустош. Људи се удаљују 
једни од других; испољава се по-
вршна побожност. Уместо да се 

обједињују, људи се разилазе. Умес-
то да се загрле, окрећу леђа једни 
другима. То им неће бити уписано 
у „севап“, како каже народ.
Али постоји и прикривени благо-
слов да дубље сагледамо себе, па 
када све ово, Боже здравља, у ско-
рије време прође, да живимо на бо-
гоугоднији начин. Већ сада препо-
знајемо мноштво искрених верни-
ка који срцем живе истинску веру 
и однос са Богом пред иконом Хри-
ста, Богородице и светитеља. Њи-
хова здрава вера спасава Правосла-
вље. Они показују истинитост речи 
да „и кад живимо и кад умиремо, 
Господњи смо“ (Рм 14,8).

Шта рећи о изазовима који тек 
предстоје?

Верујем да се одговор на наше ди-
леме не налази у решењима искљу-
чиво из прошлости. Ми тежимо да 
наше размишљање буде информи-
сано Божијом благодаћу. Предање 
је авангардно, у смислу да нам по-
некад одговори ненадано долазе из 
будућности.

Шта је битно за свештеника и ње-
гову службу у овим новонасталим 
Корона вирус околностима, а шта 
за лаика?
Као и свугде, поједини парохијани 
ову кризу тумаче као Божију опо-

мену и нама и другима. Ја 
бих рекао да та опомена 
има и еколошке размере. 
Не заборавимо да је Гос-
под Јеврејима наложио 
одмор сваке седме године 
да би одморили и њиве и 
природу око себе паузом 
у искоришћавању земље. 
Свештеници ми јављају 
како су тек сада постали 
свесни појединих видова 
живота у Христу. Колико 
год смо, с једне стране, 
остали ускраћени за неш-
то, толико су, мислим, на-

ши домови добили нешто чега су 
били лишени. Нисмо имали осећај 
да су наши домови мали храмови. 
И те молитве које се узносе, сада су 
искреније и дубље. 
Ваљда човек тек кад без нечега ос-
тане схвати праву вредност тога. 
Сви смо теоретски учили о значају 
„другога“, молитве, литургије као 
саборног дела, али то никада пре 
нисмо тако снажно осетили, свим 
својим бићем. Понекад нам изгледа 
као да губимо тле под ногама па се 
питамо ко смо.
Завршио бих освртом на једног на-
шег свештеника који је имао здрав-
ствених проблема који нису били 
везани за корону, али су га лекари 
из предострожности послали на 
разне прегледе. Каже да је на њега 
дубоко деловала атмосфера дана-
шњих болница где су сви одреда са 
заштитном маском на лицу. Или, 
пак та суоченост са могућношћу 
другачијег исхода лекарских нала-
за. Тада сагледавамо, вели он, своју 
меру и колико смо неспремни за 
Царство Божије. И ту је поменуо 
пример Св. Николаја Жичког који 
је, док је боравио у Дахау, трипут 
уздизан пред Небо, и трипут је тра-
жио да га Господ врати на земљу – 
јер је осећао да није био спреман. 
Надамо се да ће нам ово време ис-
кушења послужити да још више 
пожелимо Господа и Његово Цар-
ство.
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Уснуо у Господу 
Његово Преосвештенство Епископ 
ваљевски Г. МИЛУТИН (Кнежевић)

У ноћу измећу 29. и 
30. марта 2020. 
године, Његово 

Преосвештенство Епис-
коп ваљевски г. Милу-
тин упокојио се у Госпо-
ду у Клиничко-болнич-
ком центру Драгиша 
Мишовић у Београду. 
У ову здравствену уста-
нову Владика Милутин 
био је смештен, како је 
26. марта известила 
Епархија ваљевска, због 
потврђеног присуства 
вируса корона. 

Животопис Владике 
ваљевског Г. Милутина

Епископ Милутин је рођен 10. јануара 1949. године у 
селу Мијачи, надомак Ваљева, од оца Милорада и мај-

ке Цвете (рођ. Петро-
вић). На крштењу добија 
име Михаило, а ову свету 
Тајну прима у манастиру 
Пустињи, знаменитој 
православној светињи за 
коју је био изузетно ве-
зан. Основношколско об-
разовање стекао је у 
Поћути. Са 14 година од-
лази у манастир Каону, 
где је 26. октобра 1963. го-
дине, од тадашњег Епис-
копа шабачко-ваљевског 
Јована (Велимировића), 
примио монашки по-
стриг у манастиру Пет-
ковици, добивши име 

Милутин, по владару из светородне лозе Немањића, 
једном од највећих ктитора у хришћанској историји. 
Сутрадан, на празник Свете Петке, у истом манастиру 

На том путу је много учинио и за претке и за потомке. Обновљену Епархију ваљевску је препородио 
заједно са свештенством, монаштвом и побожним народом овог краја. Данас, он одлази Богу на ис-
тину као некада убоги Лазар, а знамо и верујемо да га горе дочекују хорови Небеске Србије, о којој је 
певао Свети Владика Николај Велимировић – рекао је Епископ ремезијански Г. Стефан.
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рукоположен је у чин ђакона, а у чин јеромонаха на 
Митровдан, у Осечини.

Године 1967. одлази у монашку школу манастира 
Острог. Успешно је завршава, враћа се у манастир Ка-
ону, где постаје намесник и парох. Средњошколско об-
разовање стекао је у Богословији Свети Сава у Бео-
граду. Студије отпочиње на Православном богослов-
ском факултету у Београду, да би, након завршене пр-
ве године, отишао у Сједињене Америчке Државе, на 
Православни богословски факултет Свети Сава у Ли-
бертивилу, где је са успехом дипломирао. Шест месеци 
обављао је дужност секретара Епархије канадске, а на-
редних шест био је парох у Нијагари. Потом се враћа у 
Каону, на место настојатеља манастира. Заједно са ма-
настирским братством, својим ангажовањем допринео 
је свеколиком напретку светиње каонске.

Године 1979. поклонио се Гробу Христовом у Јеруса-
лиму. Чином синђела, епископ Јован (Велимировић) 
одликовао га је 1981. године, а чином протосинђела 
1987. године. Наследник владике Јована на трону Епар-
хије шабачко-ваљевске, епископ Лаврентије (Трифу-
новић), унапређује га 1994. године у чин игумана, а 
1998. у чин архимандрита. Старешина каонске оби-
тељи постаје 1996. године, када му Владика Лаврентије 
на старање поверава и манастир Лелић, који тиме на 
кратко постаје метох Каоне.

Дужност архијерејског намесника посаво-тамнав-
ског обављао је од 1999. до 2003. године, када постаје 
архијерејски заменик и када бива изабран за Епископа 
аустралијско-новозеландског. После три и по године 
службовања на Петом континенту – одлуком Светог 
Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве – 
враћа се у завичај, на трон Епархије ваљевске, поново 
васпостављене после 200 година.

„Велика радост и утеха је бити у близини два горо-
стаса – Светог владике Николаја и аве Јустина. Ту су 
славни Ненадовићи, Војвода Живојин Мишић. На на-
ма је да будемо достојни потомци и да нас се они не 
постиде пред Богом, а ми пред њима“, рекао је владика 
Милутин приликом устоличења на светој Литургији, 

коју је служило више архијереја Српске Православне 
Цркве у храму Христовог Васкрсења, Саборној ваљев-
ској цркви на ушћу реке Градац у Колубару.

Током његовог столовања у Епархији ваљевској са-
грађено је и обновљено више храмова, постигнут 
највећи одзив за верску наставу међу свим епархијама 
Српске Православне Цркве, изузетно развијена мило-
срдна активност епархијских братстава и сестринста-
ва, унапређен рад црквених гласила, организовано 
мноштво молитвених свечаности које су сабирале 
православни народ из целог света, и много тога дру-
гог. Владику Милутина красила је неизмерна љубав 
према својим епархиотима, којима је подарио мудре 
поуке у својим проповедима.

Епископ Милутин (Кнежевић) познат је као одли-
чан организатор и као неко ко поседује велико знање 
из области архитектуре које је стекао са професором 
др Предрагом Ристићем.

Вечан ти спомен, достојни блаженства незаборавни 
владико Милутине!

Владика Милутин је искрено био поносан на 
то што је Србин. Умео је да цени сваки народ 
на свету, али у љубави према српском народу, 
језику и светитељима, крила се љубав која 
иде од локалног ка универзалном. Наш Влади-
ка Милутин био је велики и прави Србин, ве-
лики човек и хришћанин. Зато није чудо што 
је на Петом континенту оставио исти траг 
као и у маленој каонској светињи, о чему све-
доче плодови његовог тамошњег рада. Један 
плод издваја се од осталих, а то је духовно 
родитељство. Кроз лик и дело Владике Силу-
ана, Владика Милутин помаже и води Српску 
Цркву у Аустралији – записано је у последњем 
поздраву свештенства Епархије ваљевске 
свом духовном оцу.
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Акција „Олуја“ почела је 4. августа 1995. године 
офанзивом хрватске војске и полиције и 
јединица Хрватског већа одбране на подручју 

Баније, Лике, Кордуна и северне Далмације. Дан 
касније, 5. августа, хрватска војска је ушла у готово на-
пуштен Книн и истакла хрватску заставу, док су коло-
не избеглица тражиле спас у Србији.

Комесаријат за избеглице и миграције Републике 
Србије саопштио је да је током хрватске војно-
полицијске акције „Олуја“ из својих домова протерано 
више од 200 хиљада крајишких Срба. Том приликом 
живот је изгубило или се води као нестало више од 
две хиљаде људи, а сећање на десетине километара ду-
гу колону оних који су у Србију стигли преко Босне и 
Херцеговине и данас сведочи о једном од 
најмасовнијих егзодуса у Европи после Другог свет-
ског рата.

„Олуја“ је један од највећих погрома у историји 
српског народа. Нећемо их заборавити у нашим мо-
литвама и срцима.

25 ГодИНа од „оЛУјЕ“
4. август 1995. г.
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Увод
Главна тема овог колоквијума је православни приступ тајни смрти. Оно што нас првенствено занима јесте 

истраживање како се може остварити оно што свакодневно тражимо у Прозбеној јектенији: „Крај живота наше-
га да буде хришћански, без бола, непостидан, миран…“

На почетку разматрања ове теме желео бих да изнесем неколико коментара о кретању људског живота – и на-
рочито људског тела – од земаљског постојања, преко смрти, до васкрсења и прослављења у Исусу Христу. Ту 
тему је изванредно обрадио наш пријатељ Оливије Клеман у књизи Тело смрти и прослављења (Corps de mort et 
de gloire, DDB, Париз 1995). Ако би постојало нешто што бих могао придодати тој студији, то би се у основи од-
носило на антрополошка сведочанства Библије: на порекло, природу и назначење људског живота према Светом 
Писму.

ЖИВо ТЕЛо,
ТЕЛо СМРТИ,
ТЕЛо СЛаВЕ
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Тварно тело
У православној пастирској пракси је уобичајено да се, када је неко смртно болестан, молимо за „спокојно од-

вајање душе од тела“. Овај добро осмишљен израз је ипак проблематичан јер указује на то да људску личност са-
чињавају два суштински различита елемента – земаљско тело и небеска душа. Ово, наравно, одражава Платонов 
и јелински дуализам, по коме је тело тамница душе, а искупљење – или једноставна појава физичке смрти – осло-
бађање душе од тела које као последицу има повратак душе у њену божанску постојбину. Овакво поимање је у 
основи веровање и препостојање душа, тј. у њихов вечни карактер. Овај вид дуалистичке антропологије чији 
представник је, на пример, хришћански богослов из 3. века Ориген Александријски, одбацила је већина првих 
Отаца Цркве много пре коначне осуде Оригена на Петом васељенском сабору 553. године (под условом, наравно, 
да Ориген није убројан у анатемисане јеретике након сабора).

Већ у 2. веку апологете Јустин Мученик и Татијан поставили су основно питање: да ли хришћанска вера по-
тврђује „бесмртност душе“ или „васкрсење мртвих“? Њихов одговор је недвосмислен: Не само да је „бесмртност 
душе“ пре јелински него библијски појам, већ он изобличава хришћанско схватање смисла и вредности људског 
тела. Он занемарује библијску есхатологију по којој је васкрсење тела средство помоћу којег постајемо способни 
да учествујемо у васкрсењу и прослављењу самог Христа.

Татијан, на пример, сматра да: „Душа није сама по себи бесмртна …него смртна; ипак, могуће је да она не умре“ 
(Oratio ad Grecos, 13).1 Затим, Свети Иринеј Лионски, највећи библијски богослов доникејског периода, наводи да 
душа није вечна, али да ју је створио Бог и да јој Бог даје живот. „Као што тело надахнуто душом није и сама душа, 
него учествује у њој онолико дуго колико Бог то жели, тако и душа није сама по себи живот, него учествује у жи-
воту који јој Бог даје.“2

Православни до данас заступају мишљење да је душа створена у исто време када и тело. Савременим језиком 
речено: душа је створена у тренутку зачећа, када се језгра сперматозоида и јајника сједињују ради сачињавања 
људског зигота. Заправо, јединство душе је у тој мери потпуно да се може рећи не само како имамо или поседује-
мо душу него да људска личност јесте душа. Створено људско биће је „ненадахнуто постојање“, надахнуто 
nephesh-ом или дахом Божијим. Душа је, дакле, начело надахнућа које потиче од Бога, а Бог је извор живота. Но, 
душа је својствена телу, она је његов саставни део. Али, једном створена, душа се одликује бесмртношћу у том 
смислу што неће умрети него ће се сјединити са плоти у тренутку општег васкрсења. Тако, Свети Иринеј наста-
вља: „Не може се рећи ‚душа је смртна’, пошто је она дах живота… Умрети, заправо, значи изгубити начин 
постојања својствен живима, остати без даха, без живота, без покрета, и расточити се на елементе од којих смо 
примили начело постојања душе. Дакле, то се не може догодити ни души, пошто је она дах живота, нити Духу, јер 
он није сложен, него прост… Али је плот та која је подложна смрти: када душа изађе, плот остаје без даха и без 
живота и, мало по мало, распада се у земљи од које је и настала. Према томе, управо је плот смртна“ (Adv. Haer. 
V.7.1; cf. 13.3).

1 Georges Florovsky, The Immortality of the Soul, у: Creation and Redemption, Belmont, Mass, Норланд 1976, 217. Наведено према: Георгије 
Флоровски, О бесмртности душе,…

2 Иринеј Лионски, Против јереси; у преводу на француски: А. Rousseau; Cerf, Париз 1984, 268.
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За Светог Иринеја – и за свеукупно православно предање – најважније је разликовати два кључна појма: веч-
ност и бесмртност. Вечност не треба схватити као бесконачно протезање у времену, него пре као квалитет бив-
ствовања у непрекидној заједници са Богом (попут jовановског појма о „вечном животу“ који почиње у сада-
шњем времену и наставља се после смрти (Јн 5 24). Рећи да је душа, принцип живота, вечна, значи да она од свог 
настанка у тренутку зачећа поседује способност да надахњује људско створење од почетка његовог постојања и 
да ствара непрекидну заједницу са Богом унутар Његовог вечног бића, заједницу која ће трајати и изван граница 
земаљског постојања. Бесмртност подразумева с једне стране ослобођење од смрти, заборава и ништавности. 
Проучавајући Откривење Јованово (2 11; 20 6; 20 14; 21 8), „Другу Смрт“ можемо схватити као људску смрт у 
потпуности (а не само личности као целине), укључујући ту и принцип живота који ми називамо душа. Душа 
оних који Судњег дана одбаце спасоносну Божју милост биће коначно уништена са целим телом. Ово одговара 
Исусовом упозорењу: „Не бојте се оних који убијају тело, а душу не могу убити; него се више бојте онога који 
може и душу и тело (psychên kai (psychên kai sôma) погубити у паклу“ (Мт 10 28 = Лк 12 4-5).3

Људска душа није смртна као што је то плот; душа једноставно не нестаје са неповратним престанком рада 
кардио-респираторног система и „можданом смрћу“ која следи. Међутим, не може се рећи ни да је душа бесмрт-
на у смислу да је изузета од разорне моћи смрти. У тренутку смрти, душа је ишчупана, ако се тако може рећи, из 
своје телесне или плотске стварности. Душа, дакле, умире јер подлеже рушилачким последицама смрти: распа-
дању различитих саставних делова тела. Ипак, душа је вечна, у смислу да нема потребе да трпи исто распадање 
као плот, него наставља да постоји након њене смрти (ми о плоти најчешће говоримо, стварајући тако забуну, као 
о „физичком телу“).

Непрекидним постојањем душе у „(Божијој) вечности“ се можда може објаснити добро позната појава враћања 
у живот особа које су биле клинички мртве а које ипак задржавају известан ниво свести о својој околини све док 
не оживе, тј, до тренутка када се – рецимо то на начин који доводи у забуну – њихова душа „враћа“ у тело. (Заис-
та, душа се сједињује са плоти да би поново створила душевно или надахнуто земаљско тело.) То такође објашња-
ва и чињеницу да свете који су ушли у вечност Божју као надахнута бића препознајемо као „живе душе“, премда 
се ради о обесплоћеним личностима. То је зато што њихово постојање, ако и није телесно, јесте надахнуто, те 
можемо бити у заједници са њима. Они заједно са свим мртвима чекају преображење свог надахнутог постојања 
у духовно тело у тренутку Општег васкрсења, преображење које ће превазићи рушилачке и кобне последице 
смрти. То је суштина онога што апостол Павле описује у 1 Кор 15 44, када каже да ће „душевно тело“ (sôma 
psychikon) бити преображено у „духовно тело“ (sôma pneumatikon).

Људско биће је створено у одређеном тренутку у времену и простору, али је предодређено за вечни живот. 
Душа (psychê), плот (sarx) и духовни дах (pneuma) су створени да би сачињавали тело (sôma). У тренутку смрти 
плот се распада пошто је смртна. Душа и дух (који се код Иринеја, а често и код Павла, односи на Дух Божији), 
нису пак уништени: они нису подложни распадању. Напротив, душа наставља да постоји, барем са могућношћу 
да ужива у сједињењу са Христом (отуда Павлово тврђење у Фил 1 23, да је много боље умрети и тако „бити са 
Христом“). Међутим, душа, као и, на необјашњив начин, дух чекају поновно сједињење у „духовно тело“, но-
востворено у тренутку свеопштег васкрсења.

Према томе, први хришћански богослови су у потпуности одбацили грчко схватање везе душе и тела изражено 
Платоновом игром речи sôma-sêma (тело-гроб), а које подразумева да је душа (бесмртна и препостојећа) закопа-
на у телу, тако да спасење представља ослобађање душе и њен повратак у божанску сферу одакле и потиче, док 
тело трпи потпуно и трајно поништење. Хришћанско предање, с друге стране, учи о „васкрсењу тела“, не само као 
о додатку „бесмртности душе“ него као о њеном допуњењу. Ова два гледишта су у основи непомирљива и то, 
наравно, покреће питања о православним молитвама које указују на супротно. Проблем би био решен када би 
ми, са Св. Иринејем и у складу са отачким предањем уопште, заменили појам тело са плот, или ако би се молили 
за спокојно одвајање душе од „плотског тела“.

У 1 Сол 5 23, ап. Павле употребљава предањску формулу у којој се говори о три дела: „ И васцели дух ваш и 
душа и тело да се сачува без порока за долазак Господа нашега Исуса Христа“. Ово је јединствено у његовим спи-
сима. Свакако, он задржава јеврејско гледиште о природи и саставним деловима људске личности, правећи тако 

3 Traduction Œcuménique de la Bible (TOB), Paris: Cerf, 1972; цитати из Светог Писма су наведени према: Свето Писмо Новог Завјета, 
превод Комисије Светог архијерејског синода СПЦ.
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разлику између sarx и pneuma. У његовом духу, прави дуализам који постоји у људском искуству смештен је пре 
између плоти и духа него између тела и душе. Sarx или плот, или јеврејска реч basar, није извор греха као таква: 
она представља површински аспект нашег живота подложан искушењима, болести и смрти. Израз плот означа-
ва, дакле, људску пропадљивост обележену страстима и смртношћу. Дух, с друге стране, означава аспект нашег 
бића сједињеног са божанским животом; управо на овом месту је тешко одредити да ли Павле говори о људском 
духу или о Божијем Духу који обитава и дела у нама (в. 1 Кор 2 10-16).

Ипак, важно је препознати још једно разликовање у мисли светог ап. Павла. Најдубљи смисао плоти и духа у 
његовој антропологији упућује не на две димензије или два елемента људског бића, него пре на две супротне 
оријентације. Читаво биће једне личности је окренуто било ка плоти са њеним страстима, смртним слабостима 
и настојањем да се побуни против Божје воље, било ка духу, односно својевољном потчињавању ауторитету и 
власти Духа Божјег (в. Гал 5 16-25).

Било би потребно детаљно тумачење да би се ово доказало; али суштински смисао тела у Павловом виђењу 
односи се на оно што називамо личношћу (в. на пример, употребу израза тело у: 1 Кор 6 15-20; 7 4, и Еф 5 28, где 
sôma означава личност у целини; и на сличан начин код Мк 5 29 и других). Тело, у том смислу, означава читав 
састав створеног људског бића који обухвата плот, душу, менталне способности и дух. Павлова антропологија, 
потхрањивана јеврејском традицијом од које и проистиче, је пре холистичка него дуалистичка. Када говори о 
телу, он обично мисли на свеукупну личност, створену по лику Божјем и позваном да расте у Исусу Христу „из 
славе у славу“ (2 Кор 3 18).

Тело смрти 
Иако није по природи грешна, плот ипак остаје пребивалиште рушилачких страсти душе. Унутрашња стања 

– као што су бес, љубомора, прождрљивост и похотљивост – могу одвести у грех, у удаљавање од Бога и најзад у 
смрт (Гал 5 16; Рим 7 4-25). Страсти које проузрокују духовне сукобе у хришћанском постојању, могу овладати 
душом на начин који личност гура у очајање.

Познате речи из Новог Завета којима се описује овај рат у нашим грудима – тј. у нашем телу – налазе се у По-
сланици Римљанима (глава 7). Пре тога, апостол Павле је говорио о Цркви као о телу састављеном од многих 
удова (melei; 1 Кор 12-14; в. Рим 12; Еф 4). Ако се један уд ода греху, он доводи у опасност здравље и добробит чи-
тавог тела, и он, дакле, треба да буде одстрањен из црквене заједнице, и чак „предан Сатани“ (1 Кор 5 5), видети 
Исусово упозорење, „А ако те око твоје десно саблажњава, ископај га и баци од себе…“(Мт 5 29; в. Мк 9 47; Јак 3 
5 и даље). Исти сукоб који влада међу члановима црквеног тела одликује појединце, мушкарце и жене, који могу 
да се позову на частан живот али који су ипак под влашћу страсти које воде у грех.

Библисти се не слажу по питању тога да ли ап. Павле у Посланици Римљанима (глава 7) говори о Јеврејину који 
живи под влашћу закона или о хришћанину који живи у благодати, остајући ипак подложан греху и у његовој 
власти. У оба случаја, његова јадиковка је крик свеопштег срца, коју било ко, јеврејин или хришћанин, може пус-
тити у тренуцима жестоког искушења.

„Радујем се закону Божјем“, каже он, „по унутарњем човеку, али видим други закон у удима својим који се бори 
против закона ума мојега и поробљава ме законом греха који је у удима мојим. Ја несрећни човјек! Ко ће ме изба-
вити од овог тела које припада смрти?“ (дословно „од тела смрти ове“, sômatos tou thanatou toutou). На ово питање 
апостол одговара криком наде и радости: „Благодарим Богу кроз Исуса Христа, Господа нашега!“, а завршава 
постављајући „лутерански парадокс“ о simul justus et peccator: хришћанин је у исто време и оправдан и грешник. 
„Тако, дакле“, каже он, „ја сам умом служим закону Божјем, а телом закону греха“.

Ап. Павле може да означи тело као „смртно тело“ у мери у којој је оно заробљеник греха и његових последица, 
што је наша смртност („плата за грех је смрт“, Рим 6 23). Он схвата грех и смрт као силе; дакле, потчињени смо 
греху и смрти. Искупљење означава ослобађање од тих сила што за последицу има премештање наше потчиње-
ности – а тиме и наше оданости – ка Христу. (Треба да се подсетимо да смо у ап. Павловој мисли или „роб греха“ 
или „роб Христа“; а он обично указује на себе као на doulos tou Christou). „Смртно тело“, дакле, одговара „греш-
ном телу“ (Рим 6 6). У овом животу ми смо растрзани подељеним верностима које настањују „грешно тело“ 
(sarkos hamartias, Рим 8 3), борећи се покајањем да нашу верност упутимо Христу. Када се једном задобије ова 
победа – и то само благодаћу Божијом! – можемо рећи заједно са апостолом Павлом: „А живим не више ја, него 
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живи у мени Христос“ (Гал 2 20). Парадокс или боље речено противречност хришћанског живота је то што, иако 
нас је Христос ослободио последица греха и смрти, ми настављамо да живимо у сукобу између ове две силе с 
једне стране, и позива на светост и живот с друге. Међутим, апостол каже да је, упркос овом сукобу, победа из-
весна. Може се дакле рећи: Бог „нас избави од власти таме и (већ, можемо додати!) пренесе у Царство Сина љу-
бави своје, у коме имамо искупљење, опроштење грехова“ (Кол 1 13-14).

Изнето је неколико објашњења да би се осветлила тајна смрти онаква какву је проживљава људско биће. Неки, 
заступајући тако јелинску мисао, тврде да је смрт природна појава, дата са условима створеног поретка. Други 
тврде да је смрт благослов који је Бог увео као границу нашем одвајању од Њега и од живота који нам је дао. 
Трећи пак, одражавајући тако јеврејски став, признају метафизичко порекло смрти описујући је као резултат 
космичког сукоба између Бога и Сатане. Дефтероканонско дело познато као Премудрости Соломонове, саста-
вљено мало пре Христовог рођења, заступа убеђење да сâм Бог није одговоран за смрт. „Бог није створио смрт“, 
каже се, „и Он се не радује смрти живих. Јер је Он створио све ствари да трају“ (1 13 и даље). „Бог нас је“, наставља 
аутор, „створио да будемо непропадљиви, и створио нас је по лику своје сопствене вечности, али ђавољом обма-
ном смрт је ушла у свет (2 23-2). Бог, тако гледано, није Творац смрти, него Он нас ствара и ставља у овај свет који 
је дубоко обележен сукобом живота који нам Он даје и смрти коју смо стално у искушењу да изаберемо. И усред 
те борбе, коју је тако речито описао ап. Павле у 7. глави Посланице Римљанима, Бог наставља да позива Свој на-
род истим речима које Јахве изговара у Пнз 30 19: „Ја ти нудим живот или смрт, благослов или проклетство. Иза-
бери, дакле, живот.“

Међутим, упркос овом позиву, смрт, као и грех, и даље владају у нашим смртним телима (в. Рим 6 12). По но-
возаветном виђењу, смртност није природно или од Бога жељено назначење људске врсте. Напротив, смрт пред-
ставља силовито увлачење у створени поредак, оно што је било описано као „исконска трагедија“, катастрофа 
која води ка распадању личности која је од почетка била створена по лику Божјем и позвана на вечно учешће у 
Његовом Божанском животу. Према томе, смрт представља „последњег непријатеља“ (eshatos echithros, 1 Кор 15 
26).

Locus classicus у објашњењу ап. Павла о пореклу смрти је добро познат стих из Посланице Римљанима (5 12): 
„Као што кроз једнога човека уђе у свет грех, и кроз грех смрт, и тако смрт уђе у све људе, пошто сви сагрјеши-
ше…“ Источно отачко предање у потпуности следи овом одломку тако да се сматра да оно што смо наследили од 
Адама није кривица (насупрот ономе што би желела Латинска традиција), него смртност. Смрт улази у свет због 
греха те отуда Павлова изјава да је смрт „плата за грех“, исто као што тврди и да је „жаока смрти грех“ (1 Кор 15 56).

У делу Византијско богословље4 отац Јован Мајендорф развија друго виђење ове теме. Он инсистира на узајам-
ном односу греха и смрти, подвлачећи да је смрт такође и у основи греха. Ово гледиште, заједничко са Златоустим 
и другим источним богословима, види грех не само као узрок смрти него и као последицу смртности. Чињеница 
да смо склони греху представља очајничко настојање да се супротставимо страху који потиче од претње ништа-
вила. (А Симон Веил наглашава: „Сви греси су настојања да се испуни празнина.“). „Првородни грех“ Адамов би 
се, дакле, могао сматрати као првобитни узрок смрти који нас је све заразио, јер сви ми грешимо и удаљавамо се 
од Бога, последњег извора живота. Међутим, у исто време, претња од смрти нас наводи на грех. Налазимо се, 
дакле, заробљени у кругу порока. Непрекидна битка коју описује апостол Павле у Посланици Римљанима 7 про-
истиче из непрестаног сукоба између силе смрти и позива на живот, између наше природне тежње да устајемо 
против Бога, и наше дубоке жеље да останемо у вечном јединству са Њим.

Разрешење борбе долази са преображењем физичког или „душевног“ тела – вођеног једноставно душом или 
животним принципом надахнућа – у обновљено духовно тело, вођено Светим Духом. То је тело новорођено или 
новостворено крштењем у Христу, благодаћу предодређено да буде преображено по подобију прослављеног тела 
Христовог.

4 Fordham University Press, New York 1974, 144 ff; у преводу на српски језик: Џон Мајендорф, Византијско богословље, Крагујевац 1989.
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Тело славе
Израз „тело славе“ (sôma tês doxês) не појављује се као такав у Новом Завету. Најприближнији је sôma tes doxes 

autou, „тело славе Његове“, израз који се односи на прослављено Тело васкрслог Господа (Фил 3 21). Међутим, у 
Павловим посланицама постоји и обиље сведочанстава која се тичу прослављања људске личности. Већ смо при-
метили у Фил 1 23 да ово представља прелазни степен постојања, између физичке смрти и општег васкрсења, у 
коме је преминули верник у непосредној заједници с Христом. Посматрали смо такође одломак из 1 Кор (15 44) и 
његов контекст, и морамо се накратко на њега вратити. Морамо најзад узети у обзир и одломак 2 Кор 5 1-10, у 
којем ап. Павле говори не о преображењу једног тела у друго, него о нашој ватреној жељи да се „обучемо у свој 
небески стан“.

Да би схватили значење ових различитих слика, треба најпре да се присетимо да ап. Павле нема намеру да даје 
систематски опис тела, делова који га чине, или његове коначне судбине. Његов језик је симболичан, он користи 
једноставне речи да би изразио неизрециве, трансцендентне стварности. Као што се може очекивати, различита 
упућивања на „тело“ могу створити забуну.

У сваком случају, изгледа да постоји извесни развој његове мисли између 1 Кор и 2 Кор, све до етапе коју пред-
ставља Посланица Филипљанима. С једне стране он никад не напушта убеђење исказано у 1 Кор 15, а које се тиче 
општег васкрсења, да ће Бог преобразити надахнуто физичко тело (sôma psychikon) у прослављено духовно тело. 
Постоји потпун телесни (соматски) – односно, лични – континуитет између та два појма. Физичко тело је мртво 
и сахрањено; затим је уздигнуто да би учествовало у слави Христовог прослављеног постојања. Континуитет 
између та два стања мора бити прецизно описан као „телесни“, а не материјални. Тело се, још једном, односи на 
лично постојање које је створено по лику Божјем и које носи тај лик у вечности.5

Искази ап. Павла би нам постављали мање питања да је он указивао на наше постојање као на sôma sarkikon, 
„плотско тело“. Чињеница да он искључиво говори о „душевном телу“ очито одражава његову тежњу да потисне 
извесна гностичка настојања на Коринту да се у потпуности раздвоје тело и душа, чак и у њиховом земаљском 
стању, што поново одражава платонистички дуализам. Земаљско тело је за ап. Павла стварност сједињена од 
меса, менталних способности и духа, који су вођени душом или принципом живота који потиче од Бога. Душа ће 
васкрсењем бити преображена са свим другим елементима телесног постојања да би постала „духовно тело“, тело 
обдарено благодаћу, силом и животом Духа Светог. Изгубљена слика земаљског човечанства биће и сама пре-
ображена, васпостављена у првобитно савршенство у коме је и била створена (в. Пост 1 26 и даље). То дозвољава 
ап. Павлу да каже: „И како смо носили слику земљанога (човека) (тј. Адама), тако ћемо носити и слику небескога 
(Христа)“ (1 Кор 15 49).

Управо би чињеница да је ап. Павле био прогоњен и на крају затворен, могла да има утицај на промену у њего-
вој мисли између његовог првог и другог (канонског) писма Коринћанима. Сада је свестан да ће засигурно умре-
ти пре Парусије, другог Христовог доласка у слави. То га наводи на размишљање о стању људске личности – тела 
или телесног постојања – у периоду између физичке смрти и коначног васкрсења.

У 2 Кор 5 он покушава да обради то питање супротстављајући се својим противницима – вероватно јелинизо-
ваним јеврејским хришћанима – који су тврдили да смрт значи одвајање душе од тела, тако да би свако прелазно 
постојање било неизоставно без тела, обележено телесном голотињом. Стога он користи различите слике да би 
показао да ми у тренутку смрти нисмо лишени наше телесне стварности, него да „облачимо наш небески стан“: 
„Зато што нећемо“, каже он, „да се свучемо, него да се још обучемо (да обучемо једно одело на друго), да би живот 
прогутао оно што је смртно“ (2 Кор 5 4).

Израз „на друго“ даје смисао глаголу ependuomai. Префикс epi, могао би да значи ставити нешто – стан или 
одело – на друго. Међутим, овај глагол може исто тако да изрази квалитативну промену, од земаљског стана овог 
пропадљивог света ка славном небеском стану; од кожне хаљине (в. Пост 3 21) која се одликује слабошћу, страс-
тима и смртношћу, ка преображеном телу које нам омогућава „да се настанимо код Господа“ (2 Кор 5 8).6

5 Питање када ће се догодити тај преображај физичког у духовно тело мучило је егзегете свих доба. Ми имамо обичај да на Парусију 
гледамо као на догађај „краја времена“, који ће се одиграти вероватно у далекој будућности. Ипак, физичка смрт води у неку врсту 
постојања ван времена и простора. А како нема трајања за божанско памћење, него су све ствари „вечно присутне“, неке егзегете тврде да 
ће се овај преображај десити са судом, одмах након наше физичке смрти.

6 О изванредној расправи о „одећи од коже“ и о православној антропологији уопште, видети Panayiotis Nellas, Deification in Christ. The 
Nature of the Human Person, St Vladimir’s Seminary Press, Њу Јорк 1987; у преводу на српски језик: Панајотис Нелас, Обожење у Христу, 
Хришћанска мисао, Србиње-Београд-Ваљево 2001.
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Једна стална тема се појављује у отачким коментарима на овај одломак из 2 Кор 5. То је убеђење да свеукупни 
лични телесни идентитет, а не само континуитет, постоји између земаљског и небеског тела. Ориген каже: „Што 
се тиче наше телесне природе, морамо схватити да не постоји тело које сада користимо у овом доњем свету у 
пропадљивости и слабости, и друго, различито, које би потом могли користити у непропадљивости, сили и сла-
ви; него да ће то исто тело, након што будемо ослобођени слабости садашњег постојања, бити преображено у 
предмет славе и учињено духовним“.7 Теодорит Кирски примећује исто: „Небеско тело није неко различито тело, 
него оно које имамо сада, које ће бити преображено“.8 Међутим, континуитет између два стања тела, земаљског и 
небеског, толико је сложен, да ап. Павле о тајанственом искуству о ком говори у 2 Кор 12, може рећи да он није 
био свестан да ли је „у свом телу“ или „без свог тела“. Чак и у том „душевном телу“ могуће је најинтимније сје-
дињење са Христом, укључујући ту и искуство „трећег неба“ где је он примио неизрецива „виђења и откровења 
од Господа“.

На сличан начин, он може да саветује Коринћане искушаване сексуалном неморалношћу да славе Господа „у 
својим телима“: „Или“, каже он, „не знате да је тјело ваше храм Светога Духа који је у вама, кога имате од Бога, и 
да нисте своји? Јер сте купљени скупо. Прославите, дакле, Бога тјелом својим!“ (1 Кор 6 19 и даље).

У мисли ап. Павла наша права смрт не долази на крају нашег физичког постојања. Смртност је побеђена 
Христовим делом искупљења које је отворило пред нама могућност једног новог живота, чак и у садашњем вре-
мену. Наша права смрт се дешава, у ствари, у тренутку крштења, са преображавањем „старог“ у „новог“ човека: 
крштењем, каже он, „обукосте новог човека“ (Кол 3 10; в. Еф 2 15; 4 24). Исто тако, апостол може рећи у Рим 6 4: 
„Тако се с њим погребосмо кроз крштење у смрт, да би, као што Христос уста из мртвих славом Очевом, тако и 
ми ходили у новом животу“. У перспективи Јовановог еванђеља, ово води ка тврђењу да нам је живот времена 
које долази већ дат и доступан: „Ко моју реч слуша и верује Ономе који ме је послао“, каже Христос, „има живот 
вјечни; и не долази на суд, него је (већ!) прешао из смрти у живот“ (Јн 5 24).

Остварена есхатологија Новог Завета нас обавезује да темељно преиспитамо начин на који обично схватамо 
однос између живота и смрти, као и између „смртног тела“ и васкрслог „духовног тела“. Бог нас је створио и пре-
додредио нас за славу (Рим 9 23; Кол 3 4). Међутим, како смо већ мртви и заједно сахрањени (synetaphêmen) са 
Христом, и како смо васкрсли у Њему да би ходили у новом животу (kainotêti zôês), можемо славити Бога овде и 
сада и тако учествовати у Његовој сопственој слави, па чак и у нашим смртним телима (Рим 6 4; 1 Кор 6 20).

Земаљско тело (sôma sarkikon) је позвано да учествује у слави Божјој преко свог преображаја у духовно тело 
(sôma pneumatikon). Овај преображај, међутим, почиње у садашњем времену. Започет је крштењем у смрт и ва-
скрсење Христово (2 Кор 4 10; Кол 2 12), усавршен потпуном вером у Христа и извршавањем Његових заповести 
(Јн 5 24), и доведен је до свог коначног процвата након физичке смрти, Другим доласком Христовим и Општим 
васкрсењем.

Налазимо се, дакле, пред још једним „павловским парадоксом“. С једне стране, преображење физичког тела у 
духовно догодиће се „уједанпут, у трену ока, при посљедњој труби“ (1 Кор 15 51 и даље), током Парусије и По-
следњег Суда. Међутим, овај преображај је већ у току, услед крштењске благодати и наше садашње заједнице са 
Христом. Да би се разрешио тај сукоб између садашњице и будућности, између наше телесне земаљске ствар-
ности и преображеног живота који долази, можемо говорити на начин који је више својствен, не будућој и ост-
вареној есхатологији, него ономе што отац Георгије Флоровски назива успостављена есхатологија. Светотајин-
ском благодаћу и силом присуства Светог Духа у нашем „душевном телу“, ми већ учествујемо у слави живота који 
долази. Већ нас чека процват. У нашем садашњем стању греха и смртности „очекујемо, као спаситеља, Господа 
Исуса Христа, који ће преобразити наше понижено тијело, тако да буде саобразно тијелу славе Његове“ (Фил 3 21).

7 Ориген Александријски, О првим принципима 3.6.6, Ancient Christian Commentary on Scripture (ACCS), vol. VII, Inter Varsity Press, 
1999, 239.

8 Теодорит Кирски, Коментар на Другу посланицу Коринћанима 313, ACCS, vol. VII, 240.
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Уместо закључка
Православна антропологија, са одговарајућом есхатологијом, дубоко је укорењена у библијско предање. Њено 

виђење живота и смрти је дубоко условљено сведочанством Светог Писма које је и само створено на основу ис-
куства апостолских отаца. Ап. Павле је претрпео затварање и добро је знао да може следити свог Господа у муче-
ништву. Међутим, ап. Павле је познавао и радост и неизрециву очараност тајанственим виђењем толико снажну 
да није био способан да процени да ли је „у свом телу“ или „без свог тела“. Његово искуство у суочењу са смрћу и 
његова непоколебљива нада у обећање будуће славе, преображај његовог сопственог физичког тела у прославље-
но духовно тело, може и морало би бити водич сваком хришћанину који приступа тајни смрти и обећању вечног 
живота.

Једног дана један младић је упитан зашто се преобратио у православну веру. Његов одговор је био једноставан: 
„Постао сам православац да бих научио како добро да умрем“. У свету који је трагично обележен ратом и теро-
ризмом, епидемијама и намерним занемаривањем сиромашних и гладних, у искушењу смо да занемаримо биб-
лијско обећање преображеног живота као чињеницу и да своје снове узмемо за стварност. Многе људе оставља 
без наде чињеница да за живот после смрти нема доказа. Ипак, Црква наставља да се неуморно моли за „хришћан-
ски крај нашег живота“, живота у којем ће нада у васкрсење и вечни живот бити потпуно остварена. И тако, један 
од првих елемената мисије Цркве у свету јесте да дозволи верницима „да науче како добро да умру“.

Најважнији закључак који можемо извући из овог прегледа наведених библијских извора је можда овај: нека, 
онима који се труде у Христу, који се потчињавају Његовом Царству, смрт не буде више неумољив непријатељ, 
него нека се она претвори у пут пасхалног проласка који води у Царство Божје. Наша права смрт, да поновимо 
још једном, дешава се у тренутку крштења, када ми „умиремо“ и када се „сахрањујемо“ са Христом, да би васкр-
сли са Њим „у новом животу“. Од тог тренутка, смрт губи своју жаоку. Како је наша смртна природа обележена 
страхом и сумњом, ми настављамо да се боримо против наших најгорих склоности, против страсти и искушења 
који непрестано прете да нас још једном гурну у провалију таме и смрти. Али чак и тамо, Христос је присутан. 
Чак и тамо чувамо „наду у славу“. А та нада, како апостол каже, „не постиђује, јер се љубав Божија излила у срца 
наша Духом Светим који нам је дат“ (Кол 1 27; 3 1-4; Рим 5 5 и даље).

Ту наду, толико силну у апостоловом духу, подједнако деле и потоњи представници православне духовне тра-
диције. Било би пригодно закључити овај тект цитатом једног од њених сведока, Светог Макарија Египатског, 
чији су виђење и језик дубоко обележени виђењем и језиком апостола Павла: „Свака душа која се, због свог соп-
ственог напора и своје наде, сматра достојном да обуче овде-доле Христа у сили и пуноћи благодати која се сје-
динила са небеском светлошћу непропадљивог лика, од сада лично започиње спознају свих небеских тајни. И 
великог дана васкрсења, њено прослављено тело са том небеском сликом славе, уздигнуто Духом на небо, као 
што је записано, и удостојено да се поистовети са телом славе Његове, имаће такође Царство вечно које ће траја-
ти увек и које ће бити део Христа“.9

Протојереј др Џон Брек

(Предавање Jean-a Breck-a, Corps vivant, corps de mort, corps glorifié,
изговорено на Colloque de bioéthique mai 2003, Saint Serge.
Са француског језика превеле Драгица Тадић и Марија Аћимовић.)

9 150 chаpitres métaphrasés, no. 140; La Philocalie vol. 2, DDB et J-C Lattès, Париз 1995, 223.
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