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1.

Православна Црква постоји и живи унутар 
историје, кроз коју пролази без губљења свог 

идентитета. Ово је врло важан аспекат Цркве, 
који, притом, није унапред осигуран. Сведоци 
смо да су неке хришћанске цркве започеле живот 
у историји истинитим идентитетом, а завршиле са 
измењеним. Данас, с правом постављамо питање 
да ли су то уопште цркве. Очигледно је да питање 
идентитета Цркве захтева велику опрезност.

Ово је, за нас православне, опомена којој тре-
ба да приступимо са озбиљношћу. Чињеница је 
да је и у нашој свеукупној активности, због које 
понекад осећамо самозадовољство, присутна ве-
лика опасност да одступимо од идентитета Цркве. 
У опасности смо да у суштини, више не будемо 
Црква, већ нешто друго, тј. једно другачије тело.

Зато ову тему сматрам врло важном, те бих 
хтео изнети нека размишљања. Надам се да ће 
дискусија, која ће потом уследити, поставити 
овај проблем под лупу још бољих размишљања.

Прво питање које бих хтео поставити гласи: 
шта, заправо подразумевамо када кажемо „иден-
титет“? Врло је важно да што пре рашчистимо са 
овим појмом.

Када говоримо о томе да једно биће иденти-
фикујемо, подразумевамо указивање на његову 
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различитост, тј. посебност. Другим речима, одре-
ђујемо елементе који нам не дозвољавају да ово 
биће заменимо неким другим. На пример, то што 
кажемо да сваки од нас има своју легитимацију 
у полицији, значи да држава настоји да установи 
посебност свакога од нас. Држава уписује име, 
презиме и друге податке сваког од нас, с циљем 
да не дође до замене међу грађанима, штавише, 
узима и отисак прста. Крајњи циљ свега овога је 
избегавање замене једне личности неком дру-
гом. Идентификација, дакле, има за циљ посеб-
ност, при чему идентитет, у смислу посебности, 
никад не може бити апсолутан. Ово нам ствара 
потешкоће када желимо да говоримо о нечијем 
идентитету. Наиме, сва се имена, тј. елементи 
распознавања који су садржани у нашим личним 
картама (занимање, висина, итд), могу наћи код 
других људи, поготово данас, посебно ако имамо у 
виду генетски инжењеринг и поступак клонирања, 
који је у последње време све актуелнији. Ни от-
исци прстију више неће моћи да осигурају посеб-
ност једног бића. Видимо, дакле, да је врло тешко 
одредити апсолутну посебност и идентитет једног 
бића. Приликом идентификације нечега, тражи-
мо то што називамо „суштинска разлика“, одно-
сно елемент који се тиче само једног одређеног 
бића и никог другог.

Овим кратким уводом сам хтео да покажем ко-
лико је тешко идентификовати Цркву у истори-
ји и друштву. Проблем лежи у томе што и сама 
Црква представља једну међу многим заједницама 
у историји. За посматрача, да кажемо „неверујућег“, 
и Црква је само једна међу многим заједницама у 
друштву. Стога, вазда постоји опасност од замене 
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еклисиологије и социологије. Посебно је та опас-
ност била изражена у западном хришћанском свету, 
како у римокатоличком, тако и у протестантском.

На пример, потешкоћа у идентификовању 
Цркве међу римокатолицима се јавља, пре свега, 
зато што Црква постоји као пандан државним 
структурама. У односима према другим држава-
ма, Ватикан се појављује као држава. Има своју 
дипломатију, међународне везе, итд. Штавише, 
римокатоличка Црква је дошла у искушење да се 
поистовети са политичким партијама. На при-
мер, „Демохришћанска партија“ у великој ме-
ри представљала је Цркву у Италији и другим 
земљама, што показује да ова Црква верује да 
се може поистовети са једном идеологијом, или 
са једним партијским механизмом. Неко мисли 
да ће Црква више постићи ако се поистовети са 
једном политичком снагом. Међутим, на тај начин 
само губи свој идентитет. Слично се догађа и са 
протестантизмом, јер се бави актуелним друшт-
веним и политичким проблемима. Наиме, чини 
се да друштвени проблеми заокупљају тзв. про-
тестантске цркве, куда ове цркве усмеравају сву 
своју активност и интересовање.

Свако се сусреће са великим искушењем, оли-
ченим у дилеми: укључити се у напоре друштва 
ради решавања различитих друштвених про-
блема, или не. Рекао бих да се, у последње време, 
и међу нама православнима јавља искушење да 
опонашамо ове западне прототипове.

Пре него што пређем на тачно одређење иденти-
тета Цркве на основу православне еклисиологије, 
навешћу неколико приступа овом проблему, 
који су, рекао бих, и код нас православних врло 
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уобичајени. Ово чиним, пре свега, да бих ука-
зао на проблем, те да бисмо се замислили над 
одређеним стварима и тако постали опрезнији, 
па да не дођемо у ситуацију да изгубимо свој 
идентитет, тј. идентитет Цркве, а да тога ни не 
будемо свесни.

Сагласно ономе што сам рекао на почетку, да 
бисмо дошли до идентитета Цркве, треба од-
говорити на следеће питање: који је, по нашем 
схватању, централни, најважнији и одлучујући 
елемент Цркве?

Теоретски гледано, можемо рећи да постоји 
много елемената који су истовремено једнако 
важни. Међутим, у пракси се јасно види шта је, 
између свега осталог, најважније за нас. У настав-
ку ћемо указати на овај елемент.

2.
У савременом православном свету преовлађују 

неколико тенденција за одређење идентитета 
Цркве. Прву у овом низу бисмо могли назвати 
исповедничком или идеолошком тенденцијом. У 
складу са овом тенденцијом, одлучујући је догмат-
ски моменат. Црква се идентификује са скупом 
идеја које исповеда једна група верујућих људи. 
То је, заправо, оно што је названо исповедањем 
вере. Историјски гледано, развој ове тенденције 
почиње у време сукоба римокатолика и протеста-
ната (углавном од XVII века), када је постављено 
питање: по чему се они међусобно разликују? У 
ту сврху су предочена „исповедања вере“. Свака 
страна је, наиме, својим исповедањима покази-
вала шта прихвата, а шта не прихвата, од онога 
што исповеда супротна страна. Тада смо и ми, 
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православни, били принуђени да, под притиском 
ових доминантних околности у сукобу римокато-
лика и протестаната, изнесемо своја исповедања 
вере. Тако, из тог периода имамо исповедања 
вере Петра Могиле, Кирила Лукариса, Доситеја 
Јерусалимског и др. Дакле, и ми смо покушали да 
покажемо свој идентитет на основу исповедања 
вере. Не сумњам да је можда било потребно да 
тако буде. Но, иако су сва ова исповедања важ-
на, питам се да ли је ово основни и одлучујући 
елемент који одређује идентитет православне 
Цркве. Уз то, у међувремену су истраживања те-
олошке науке показала да ова исповедања вере 
у великој мери нису веродостојна. Наиме, нека 
су настала под утицајем римокатолика (нпр. Пе-
тра Могиле), а друга под утицајем протестаната 
(нпр. Кирила Лукариса). Коначно, зар нас и данас 
не позивају да у оквиру екуменског покрета из-
ложимо и наш православни став? Зар и данас не 
заузимамо исповеднички став? Сигурно, Црква 
је увек имала и увек ће имати исповедање вере. 
Неопходно је да Црква сачува чистоту своје ве-
ре и својих догми. Дакле, наглашавајући крити-
ку „исповедничке тенденције“ не желим рећи да 
исповедање вере није неопходно, што се односи 
и на друге појаве које ћу навести. Међутим, да ли 
исповедање вере представља ону својеврсну по-
себност коју треба нагласити? Да ли је исповедање 
вере средишњи елемент на коме се заснива иден-
титет Цркве? Наиме, у појединим православним 
круговима је присутна тенденција да се истакне 
овај догматски елемент, и да буде уздигнут над 
осталим црквеним догађањима. На пример, у 
том случају би неко могао бити православан на 
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основу догмата, иако је расколник, тј. иако нема 
никакве везе са својим епископом. Пошто је сву 
тежину пренео на исповедање вере, све друго је 
заборавио, па верује да је у праву и да исправно 
идентификује православну Цркву. Дакле, хоћу да 
кажем да постоји опасност од оваквог једностраног 
пренаглашавања догмата вере.

Други аспект је мисионарство, које је за све пра-
вославне од одлучујуће важности за биће Цркве. 
Према овој тенденцији у одређењу идентитета 
Цркве, није толико важан догматски аспект, колико 
је важна проповед и стварање свесних хришћана. 
Дакле, тежиште пада на амвон или слушаоницу, тј. 
учионицу. Ово је карактеристика протестантизма 
који је, на штету Свете Литургије, усредсређен на 
проповед. Управо зато што је тежиште пренето 
на проповед, код нас су се појавиле и одређене 
литургијске неправилности. Карактеристичан 
пример је премештање проповеди са места које 
је заузимала у Светој Литургији, тј. после читања 
Светог Јеванђеља, на место причешћа. То се деси-
ло под изговором да „тада долази народ“, што се 
и данас практикује. Дакле, неко мисли да је, то-
боже, циљ Свете Литургије да се чује проповед. 
Иако ово није циљ Свете Литургије, на основу 
оваквих схватања и праксе, добија се утисак да 
је проповед оно што је основно. Нека верник из-
губи и целу Свету Литургију, но, према схватању 
заступника ове тенденције, важно је да не изгу-
би проповед. Сећам се још из детињства, да смо 
у Грчкој имали проповеднике који су обилазили 
храмове, проповедајући и по три пута у току ис-
тог јутра. Иако нису ни били како треба на Светој 
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Литургији, веровали су да чине најважнију ствар 
тиме што су проповедали.

Пазите, напомињем и сада, и напомињаћу у 
наставку овог излагања, да наводећи све ово не 
заступам одбацивање наведених појава. Желим 
да нагласим да не треба ове елементе по себи уз-
водити на ниво одлучујућих за идентитет Цркве, 
а таква тенденција постоји.

Трећу тенденцију, у смислу угла гледања на 
идентитет Цркве, можемо назвати моралном, а ре-
као бих и моралистичком. Сагласно овом гледиш-
ту, преимућство над осталим елементима у Цркви 
припада моралу, у најширем значењу те речи: као 
држању моралних закона и одређеном одношењу 
према другима. Продукт овакве тенденције је 
друштвени активизам, наглашавање друштвене 
делатности Цркве, и пуританска побожност, уз 
готово искључиво подвлачење сексуалног морала. 
Према заговорницима ове тенденције, идентитет 
Цркве се поистовећује са онима који су у друштву 

„како треба“ и који су „морално исправни“. Опас-
ност која вреба у наведеном случају је у томе што 
Црква престаје да буде та која у својим недрима 
има и грешнике, а још се може и створити утисак 
да су одређени људи у Цркви безгрешни. Много 
је православних који посматрају Цркву управо из 
овог угла. Не само црквени људи, већ и они који 
то нису, сматрају да Црква јесте и треба да буде 
место моралног савршенства, у ширем значењу 
овог појма.

Коначно, у савременој православној Цркви 
постоји још једна тенденција за одређење иден-
титета Цркве. Могли бисмо је назвати терапе-
утском или психолошком. Подвлачи се својство 
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Цркве да буде болница (овај израз се често чује 
у Цркви) за спровођење терапије против стра-
сти, да даје психички мир и сл. За разлику од 
оних који идентитет Цркве виде у исповедању 
вере, проповеди или моралу, за поборнике ове 
тенденције суштина Цркве налази се, пре свега, у 
светој тајни исповести и у монаштву. Прототип и 
суштина Цркве је монах, а најважнија света тајна 
је исповест. „Старац духовник“ постаје важнији 
од епископа, проповедника и теолога. Управо је 
зато, данас, на богословским школама присутан 
феномен студената који имају своје духовнике 
које слушају, али имају и своје професоре које не 
слушају. Тачније, своје професоре слушају само 
колико присуствују њиховим предавањима, ра-
ди оцене и дипломе. У суштини, или ће пренети 
свом духовнику на разматрање и суд оно што им 
говори професор, или ће просто све то одбаци-
ти јер их не занима. Важно им је само оно што 
каже њихов духовник. Постоји, дакле, и овакав 
аспект идентификовања Цркве. Рекао бих да је у 
наведеном случају веома наглашена опасност од 
губљења црквеног идентитета.

Потребно је подвући, у контексту сваког од 
наведених аспеката, да све што је претходно ре-
чено не значи да ни за један од њих нема ме-
ста у Цркви. Напротив, сваки има своје место у 
Цркви. Међутим, проблем је у томе где ће бити 
постављено тежиште Цркве. Када један од ових 
аспеката постане одређујући елемент, добијајући 
превагу над осталима, бива од искључиве важно-
сти за свештеника и верника у Цркви. Наведене 
тенденције, тежећи да одреде идентитет Цркве, 
стварају одређене проблеме, те бих на то управо 
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и хтео указати. Видећемо да, ако ове елементе 
употребимо као одлучујуће у идентификовању 
Цркве, заиста постоји опасност да Црква изгуби 
свој идентитет.

3.
Прво ћемо узети у разматрање појаву испове-

дања вере. Ако исповедање вере вежемо за догма-
те, одвајајући га од осталог живота Цркве, онда ће 
постати идеологија. Сви догмати су донешени са 
једним циљем: да уведу верне у Цркву, тј у божан-
ско причешће. То показују све одлуке васељенских 
сабора, које се завршавају анатематизмима, тј. 
одлучењем осуђених од божанског причешћа. Да-
кле, јединство у вери није крајњи циљ, већ пред-
услов, а циљ је евхаристијска заједница.

Мисионарски, пак, аспект је одувек био основ-
на карактеристика протестантске еклисиологије. 
Наиме, овај аспект потцењује свете тајне и цркве-
не чинове (епископа и друге).

Опасност од фарисејства и јуридичког односа 
према спасењу се зачиње, претећи да се озбиљно 
развије, унутар моралног аспекта. Из ове пер-
спективе, Црква представља заједницу „чистих“. 
Међутим, заборавља се да су и грешници у Цркви. 
За православно схватање светости је карактери-
стично управо оно што изражава молитва Св. 
Јефрема, коју посебно читамо на богослужењима 
Велике четрдесетнице: „О, Господе, даруј ми да 
спознам своја сагрешења и да не осуђујем бра-
та свога“.

Између осталог, не треба заборавити да се деша-
ва да они који су изван Цркве више задовољавају 
критеријуме моралности од оних који су у Цркви. 
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Ово није само данас случај, већ је одувек тако би-
ло. Можете замислити колика је нетрпељивост 
владала међу хришћанима у Галатији, кад Св. 
апостол Павле пише Галатима: „Ако један другог 
уједате и прождирете, гледајте да се међусобно не 
истребите“ (Гал 5, 15). Другим речима, у црквеној 
заједници се не упражњава увек морално савр-
шенство, какво се понекад може срести и међу 
неверујућима. Данас, неверујући често осуђују 
Цркву, наводећи као пример своје моралне врли-
не, које превазилазе могућности црквених људи. 
Уколико је Црква једна морална институција, са 
сигурношћу можемо рећи да не оправдава своје 
постојање. Стога, не може бити да је морал иден-
титет Цркве.

На крају, терапеутско гледиште са собом носи 
опасност да завршимо у психолошком индивидуа-
лизму. Ово је врло опасно. Сведоци смо да се, због 
оваквог схватања Цркве, верници појединачно 
везују за одређене личности, тзв. „старце“, бринући 
се за своје индивидуално спасење, и запостављају 
Цркву као заједницу, не осећајући се више члано-
вима те заједнице. Дакле, губи се појам Цркве као 
заједнице. Црква постаје једно „лично“, тачније, 
индивидуално и психолошко искуство. Пошто 
циљ постаје: „… да се осећам добро, да имам свој 
мир…“ и сл, ствара се једна врста хришћана који 
суштински нису чланови Цркве. Неко би, уоста-
лом, и морал, и психолошки мир могао наћи и из-
ван Цркве, нпр. ако би отишао неком будистич-
ком гуруу. Није мало оних који налазе уточиште 
у некој од источњачких религија. Чињеница да 
источњачке религије, данас, цветају управо на про-
сторима Запада, показује да западно хришћанство 
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није тражило да нађе ништа друго до индивиду-
ални и психолошки мир и задовољство. Ако му 
то не понуди свештеник у парохији, „верник“ ће 
извршити прозелитизам, одлазећи код гуруа, који 
је спреман да понуди своју помоћ. Дакле, не би 
требало да Црква постане место „гуруа“.

Све ове опасности сам навео да бих показао да 
проблем идентитета није нимало једноставан, те 
да је пут до њега исувише опасан и клизав.

4.
Сада ћу покушати да представим православ-

ни приступ проблему идентитета Цркве. Поно-
во наглашавам да је све о чему сам говорио, тј: 
догма, мисионарство, морал, проповед, терапија 
и др, такође важно. Међутим, ништа од овога не 
одређује идентитет Цркве. Тачније, ако се било 
шта од овога не оцрквени, онда се не може при-
хватити као црквени елемент.

Суштинско питање гласи: на који се начин 
оцрквењују ови елементи? На који начин ови 
елементи постају Црква? На који начин сви ми 
постајемо Црква? Да бисмо одговорили на ово 
питање, узећемо у помоћ два водича. Најпре ћемо 
се обратити Светом писму и светим оцима. Но, 
као другог водича бих додао свест нашег право-
славног народа, коју сматрам веома важном.

Верујем да је наш православни народ некако 
боље сачувао своје православље, од наших теоло-
га и академске теологије, као и од појединих вођа 
Цркве и духовних вођа, било да су проповедни-
ци или духовници, и сл. Зато хоћу да употребим 
и ово као извор са кога ћемо црпети одговор на 
питање: како постајемо Црква и како све постаје 
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Црква. Само ћемо тако одговорити на питање 
идентитета Цркве.

И у другим приликама сам наглашавао да Св. 
апостол Павле у Првој посланици Коринћанима 
употребљава израз Црква, правећи једну за-
нимљиву везу између израза Црква и сабрања 
верних ради приношења Свете Евхаристије. Речи: 

„Када се сабирате у Цркву“, разуме и објашњава као: 
„Када се скупљате да принесете Свету Евхаристију“. 
Очигледно, постоји нека веза између онога што 
назива Црквом и онога што назива сабрањем ради 
вршења Свете Евхаристије. Зато се израз „Црква“ 
углавном употребљава да означи помесну Цркву, 
при чему се, наравно, употребљава и за васељенску 
Цркву. Међутим, врло је важно нагласити да је и 
Света Евхаристија добила име „Црква“.

Исто примећујемо код Св. Игњатија Антио-
хијског, Св. Иринеја Лионског, Св. Кипријана, 
Св. Максима Исповедника (VII век), и све до Св. 
Николе Кавасиле (XIV век), код кога по први пут 
налазимо и дефиницију Цркве. Наиме, у све-
тоотачким списима не налазимо дефиницију 
Цркве. Међутим, Св. Никола Кавасила покушава 
да нам покаже шта је Црква, говорећи да се Црква 

„пројављује“, тј. идентификује, у светим тајнама. 
Потом, детаљније одређује шта подразумева под 
изразом „у светим тајнама“, пишући: „Ако неко 
може да види Цркву, неће видети ништа друго до 
сâмо Тело Господње“. Овде је Св. Никола Каваси-
ла категоричан, јер предлаже израз „сâмо Тело 
Господње“, што ће рећи божанску Евхаристију, па 
наставља: „Уопште није чудно да неко поистовећује 
Цркву са светим тајнама“. Из одељка који сам вам 
навео, види се да реч „тајне“ не значи оно што 
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данас подразумевамо по тим, тј. седам тајни, већ 
се односи на божанску Евхаристију. Као што на 
Светој Литургији кажемо: „… животворне тајне“, 
употребљавајући у множини оно што данас на-
зивамо „тајна Свете Евхаристије“.

Дакле, ове речи значе да се суштина Цркве 
открива у Светој Евхаристији. Зато је каракте-
ристично и веома важно то што наш народ ка-
же: „Идемо у Цркву“, подразумевајући заправо 
под тим да идемо на Свету Литургију. Храм је 
назван Црквом зато што је место служења Свете 
Литургије. Стога, нећемо претерати ако кажемо 
да управо кроз евхаристијско сабрање можемо 
видети прави идентитет Цркве.

Шта то значи?
Ово, пре свега, значи да сви побројани елемен-

ти: догмати, проповед, исповест, морални живот 
и мисионарство треба да буду усмерени ка Светој 
Евхаристији. У противном, немају никаквог смис-
ла, тј. нису црквени елементи и нису Црква.

Друго, епископ као предстојатељ евхаристијског 
сабрања, у чије име се по парохијама служи Све-
та Литургија, је средиште из кога произлазе све 
ове активности Цркве. Није нимало случајно да је 
епископ постао критеријум црквености. Епископ 
одлучује да ли је неко члан Цркве, али не зато што 
су некада одлучили да тако буде, већ зато што је 
предстојатељ Свете Евхаристије, тј. онај од кога 
креће целокупни живот Цркве. Узмимо за при-
мер рукоположење. Зашто једино епископ руко-
полаже? Зато што је само служба која се од епи-
скопа предаје рукоположеноме црквена служба. 
Да ли смо икад размишљали зашто рукоположење 
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никад не бива мимо Свете Евхаристије? Зашто ни 
епископ не може извршити рукоположење мимо 
Свете Евхаристије, иако и сами често наглашавамо 
апостолско прејемство, у смислу власти епископа 
да предаје благодат свештенства, и др? Наиме, да 
је овде заиста само реч о власти, епископ би мо-
гао рукоположити некога и у својој канцеларији, 
предавши тако благодат коју је као наследник до-
био од Светих апостола.

Чињеница да епископ рукополаже једино на 
Светој Евхаристији, тј. када је народ сабран у 
Евхаристији, а не на било ком сабрању, показује 
да епископ раздаје дарове Духа Светога службом 
предстојатеља Свете Евхаристије.

Следећи закључак, који произлази из иден-
тификације Цркве кроз Свету Евхаристију, је да 
Цркву схватамо као ону која је у свету, али није 
од овога света. Црква се креће кроз историју, али 
будући да је Света Евхаристија икона Царства 
Божјег, тј. будућег века, Црква има своје биће, тј. 
своју истинску реалност, у Царству Божјем. Да-
кле, Црква није просто једна историјска твореви-
на. Црква није производ историје, већ производ 
Царства Божјег, које се на овај начин осликава 
(иконизује) у историји. Зато се Црква у старим 
текстовима (Свето писмо, списи апостолских 
ученика) назива странствујућом (грч. παροικία; 
срп. парохија). На пример, за Цркву у престоници 
царства се каже: „странствујућа у Риму“. Додатак 

„странствујућа“ показује да Црква није органски 
део ове историјске реалности, већ да је есхато-
лошка, да долази из есхатона, а живи (παροικεῖ) 
овде у историји, у свету.
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Црква треба да схвати да није једна светска 
творевина, већ да се њен идентитет налази у 
есхатологији, тј. у Царству Божјем. Све што чи-
ни у историји треба да добија смисао с краја, и да 
буде усмерено ка крајњем циљу, због кога је свет 
створен, тј због Царства Божјег.

Стога, на Светој Литургији доминира васкрсни 
карактер, као да је Царство Божје присутно у свету. 
Ово треба са великом пажњом сачувати, јер ако 
изгубимо идентитет Свете Евхаристије, бићемо 
у опасности да изгубимо и идентитет саме Цркве. 
Узајамна зависност Цркве и Свете Евхаристије не 
ствара некакву евхаристијску искључивост, или 
евхаристијски монизам, како то многи називају, 
у смислу наглашавања једног елемента на штету 
других. Овде се заправо ради о тачки гледишта 
из које и све остало добија смисао. Наиме, дру-
ги елементи се не укидају, већ добијају смисао у 
односу на Свету Литургију, јер се ту освећују и 
благосиљају. У Светој Литургији сви елементи 
постају Црква, а ако се издвоје из Свете Литургије, 
престају да буду Црква.

5.
Завршио бих указујући на двоструку опас-

ност која вреба, због које као Црква морамо би-
ти веома опрезни. Најпре, присутна је опасност 
од секуларизације (посветовњачења) Цркве, тј. 
од заборављања нашег есхатолошког идентите-
та. Црква је у опасности да исцрпи свој иденти-
тет историјским активностима, које га могу ап-
сорбовати у толикој мери да буде заборављено 
да се Црква не исцрпљује у границама историје. 
Уколико друштвено ангажовање, ангажовање на 
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пољу мисионарства, чак и искорењивање стра-
сти и тзв. духовно напредовање, не буду прош-
ли кроз Цркву која неће ово поставити под при-
зму историје, већ есхатологије, тј. Царства Божјег, 
остаће само прапорци који звече.

Другу опасност бисмо могли означити као 
поистовећење историје са есхатологијом. На неки 
начин, реч је о другој крајности у односу на се-
куларизам. Наиме, постоји опасност да се Црква 
задовољи оним што има у историји, тј. својим 
тајнама и духовним искуством, те да престане да 
ишчекује долазак Царства Божјег. Ово је присутно 
код великог броја православних. Наиме, изгледа 
да, данас, заборављамо да не можемо претворити 
историју у Царство Божје, које ће доћи када Бог 
буде хтео, тј. „неочекивано“. Не можемо рећи кад 
ће и како ће доћи Божје Царство, па сва духовна 
блага која имамо у Цркви никад нису довољна.

Потребно је да ишчекујемо Царство Божје, а из-
губили смо, нажалост, ту димензију нестрпљивог 
очекивања. Изгубили смо изражено у речима: 
„Мараната“, тј: „Дођи Господе! Кад ћеш доћи!?“. 
Имамо свега, и ни до чега нам више није стало. 
Посебно ми, православни, често мислимо да већ 
живимо у Рају, у смислу да уопште није потреб-
но да се збуде Други долазак. Ако било ко добро 
загледа куда и како смо се упутили, може уочити 
наведене девијације.

Дакле, од секуларизма можемо отићи у дру-
гу крајност, у којој је историја већ сада Царство 
Божје. Можемо заборавити да је Црква са својим 
идентитетом једна непрестана борба, оно што је 
Кулман назвао: „Већ јесте, али још не“. Црква је 
стешњена између историје и есхатона. Све што 
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чини, чини у ишчекивању свога пуног идентите-
та, који ће се открити у Царству Божјем.

Коначно, овакав начин гледања на идентитет 
Цркве ће у нама утемељити један другачији однос 
и приликом нашег служења у Цркви. Помоћи ће 
нам да не мислимо да ћемо, радећи за друштво, 
или делајући на духовном пољу, створити Царство 
Божје у историји, тј. да не умишљамо да чинимо 
нешто велико. Наиме, треба увек да осећамо да 
је све што чинимо ad ferendum, у односу на Цар-
ство Божје које ће једино Бог установити. Ово и 
делатност Цркве чини релативном, а саму Цркву 
смиренијом у свету, истовремено и сигурнијом 
да никад не буде понешена историјским струјама 
овога света.




