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осећање
живоа

Црква нема готове рецее за бројне нагомилане проблеме света, али има непомућену
и радосну визију и перспективу живота, достојну човека. Негде испод површине, у њеним недрима, пулсира вечни живот, животност, младост, топлина, нада и утеха.
Наш задатак је да искоренимо зло у себи и да не допустимо да се разлике претворе у ратове, сукобе, раздоре и расколе. Уз Божју помоћ и стваралачким подвигом дужни смо да,
иако различити, сарађујемо, да се волимо и поштујемо, да сваког човека гледамо као икону
Божју, као Бога, и да га ни за шта на овом свету не жртвујемо или употребимо.
Љубав Божја у нама шири нас до неслућених размера. (...) Та љубав чини чудо да
све људе и сву творевину Божју сместимо у своје срце.
Љубављу Божјом можемо оно што иначе не можемо.
Љубављу, и само љубављу, откривамо и познајемо Бога, и не само Бога већ и другог човека.
Љубављу задржавамо небо у свом оку.
Љубављу се небо спушта на земљу, а земља уздиже на небо.
Православна црква јесте целосни, целовити и потпуни људски идентитет. Она је
ново рушво, богочовечанска заједница слободних личности чији се међусобни
односи регулишу законом љубави, а то је најузвишенији и најприроднији начин људског постојања који, истина, није лак. Напротив, за овај тип егзистенције потребни
су подвиг, аскеза, покајање, праштање, самоограничење, даноноћно самопреиспитивање и благодат Божја. Од православних хришћана се тражи да се одрекну било
каквог насиља као метода деловања и остваривања циљева. Дужни смо да волимо и
служимо не само своје пријатеље већ и непријатеље, а то претпоставља да претходно искоренимо зло у себи.

Кроз Цркву треба да реинтегришемо себе, да пронађемо свој идентитет, али исто тако и да
чинимо све да то ураде и други. (...) Христос је нада и спасење за цео свет и космос.
Православна вера није теорија или неко уверење и убеђење, већ оверење у Христа.

Да би нам православље постало реалан и конкретан живот, а не религиозна теорија, неопходно је да се загњуримо у себе, сагледамо свој положај, целим бићем
окренемо према Богу и сваком другом човеку и почнемо да живимо по вољи Божјој,
да волимо, поштујемо и чинимо добра дела једни другима.

Како информације о Христу заменити љубављу и поверењем у Христа?
Зло и мржњу побеђује и искорењује Христос и љубав Божја, и то кроз живе људе и
следбенике Његове. Он нас без нас не може спасти. Потребан је наш обрт, отвореност, поверење и кретање према Њему – једно наше хоћу Хриса.
Појединце и народе који изгубе дар покајања, праштања и помирења неминовно
обузима дух саморазарања и самоунишења.
Сви чезнемо за љубављу, поверењем и миром, али у нама постоје силе греха које
то коче, онемогућују и разарају. Без покајања, праштања и помирења нема љубави и
мира међу људима у овом свету.
Освета је увек нови и увећани злочин. Бог у кога верујемо није Бог освете и одмазде, већ Бог праштања и љубави.
Љубав и непријатеље чини пријатељима и сродницима.
Лепе, благе, радосне, часне, топле и човека достојне речи нема без светог живота,
без вере, молитве и љубави.
Дијалог није само услов бољег односа међу људима и народима, услов квалитетнијег и рационалнијег живљења. Дијало је сам живо. Пуноћа, целовитост, радост,
величина и лепота живота јесу у дијалогу.
Хришћанство је филоксенија, примање и прихватање руо.
Сусрет са руим је спасење. Спасење не од некога и нечега, већ чување и спасење самог живота. Откривати и на крају открити лице руо – Бога и човека – и огледати се у
њему, за хришћане је највећа радост и задовољство, блаженство и вечни живот.
Из књиге Црква и рушво, Радован Биговић, Хиландарски фонд при Богословском факултету СПЦ, Београд, 2000.

ПРОТОЈЕРЕЈ СТАВРОФОР ПРОФ. ДР РАДОВАН БИГОВИЋ 19562012
Један од најзначајнијих савремених теолога, отац Радован био је редовни професор и у два мандата декан
Православног богословског факултета Универзитета у Београду, старешина манастира Св. aрхангела Гаврила
у Земуну, аутор je више студија и других радова посвећених односима Цркве и друштва. Уређивао је часопис
Теолошки погледи, и један је од оснивача и дугогодишњи председник Хришћанског културног центра и иницијатор
оснивања Фондације „Кирило и Методије“. Средњу богословску школу завршио је у Манастиру Крка, а Филозофски
факултет (Катедра за филозофију) и Православни богословски факултет у Београду, где је и докторирао и на ком је
предавао Увод у богословље, Хришћанску комуникологију, Екуменско богословље, Предање и предања и Основе
римокатоличке теологије. Од 2008. до 2012. био је уредник Гласникове Филозофско-теолошке библиотеке.

ФИЛОЗОФСКОТЕОЛОШКА БИБЛИОТЕКА
У оквиру ове библиотеке уредник Радован Биговић објављивао је дела која се баве граничним питањима науке,
филозофије и теологије, пре свега репрезентативним делима из тих области. Аутори књига које је уређивао уживају
значајан углед код нас и у свету, а настојао је да објави и радове млађих аутора који се истичу озбиљним и квалитетним
радом и оригиналношћу.
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