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Бог избија као светло из сваке ствари створене, из сваког живота који се миче ... Он је као топлина у даху свега што живи.
Иво Андрић
Шта је човек према природи? Ништавило у односу на бескрај,
све у односу на ништавило, средина између ничега и свачега.
Бескрајно далеко да схвати крајности, њему су смер ствари и њихов
праузрок несхватљиво скривени у једну недокучиву тајну.
Блез Паскал

Сажетак
У овом тексту аутор се бави разматрањем смисла и подвига поста у
којем се човек сусреће са важним питањима свог постојања, здравља и
друштвеног мира и целине земаљског и небеског живота. Аутор је свестан да су сви друштвени, филозофски и теолошки феномени врло сложени, дубоки и неодгонетни и зато је врло јасно са колико се сложених
питања сусрећемо када покушамо да се позабавимо једном од великих
тајни хришћанског живота – загонетком поста и његовог утицаја на
здравље људи, мир у друштву и свету уопште.
Други део есеја се односи на људе и наше време и колико је ближи
Истини и Доброти човек који је религиозан и који упражњава пост од
онога који не верује. Аутор сматра да је човек који се доследно придржава тајне поста, као времена за преиспитивање вредности живота, ближи
истини постојања и љубави света. Човек који пости је ближи здрављу и
удаљенији од сваке личне и друштвене болести а својим духовним деловањем доприноси поретку мира у заједници и свету. Без поста нема
истинске обнове људског бића, нема промене човека и правне, моралне,
духовне, економске и душевне обнове сматрају умни људи. Нема важније
дужности и исконскије потребе за модерног, егоистичног и материјалног човека од његовог повратка посту, као дубинском преумљењу цело371

купног људског бића, као укупном људском напору и тежњи, како каже
Солжењицин на самоограничење, на уздржање, васпитање своје унутрашње воље, своје слободе.
Кључне речи: пост, мир, друштво, човек, здравље, вредности,
криза савременог доба
Делује и лако и тешко истовремено да се разјасни смисао поста као
врхунске врлине. Изгледа да сви људи од вере знају о чему је реч, па ипак
није тако, а проблем настаје већ у томе како ћемо одговорити на питање
шта је суштина поста? Најтежа су она питања код којих се чини да сваки
човек унапред зна прави одговор или да се одговор сам по себи већ подразумева.1 Али није тако. Јер зашто би се филозофи, чудили обичним
стварима и појавама, док се остали људи чуде необичним и посебним
појавама и дешавањима.2 Пост уопште није једноставан за поимање,
схватање и разумевање јер: „Чим се постави питање, значи да се признаје
властито незнање, јер да знамо не бисмо ни питали“ тврди Аристотел.
Пост је симбол3 уређеног живота и људске чврсте вере у вечни поредак
света. Човеку је потребан унутрашњи и друштвени поредак и смисао
живота, а пост непогрешиво уводи појединце, разне групе и заједнице у
владавину мира,4 сарадње, толеранције, трпљења, дијалога, у космички
1 „Ако се упореде сва позната друштва и културе, онда ће се открити да на сваком месту
и у сваком времену људи решавају исте проблеме, одговарају на исте изазове, постављају
иста питања... Јер не може бити истине ако нема нешто исто у свима нама...“ Ђ.
Шушњић, Драма разумевања, Чигоја, Београд, 2004. стр. 215. и 220.
2 Аристотел у Метафизици пише: „Јер људи како сада тако и пре, почињу да
филозофирају из зачуђености“. Професор Шушњић мудро додаје: „Обичан човек се зачуди пред необичним појавама, а мудрац се чуди и пред обичним, поред којих остали свет равнодушно пролази, као да их познаје, а у ствари их не зна... Изнанеђење за
мудраца не долази толико од непознатог колико од познатог...“ Ђуро Шушњић, Драма
разумевања, стр. 191.
3 „Цео свет се види као књига симбола, симболичка башта, тако онда живимо у свету
где сваки природни облик представља неки симбол. Оваква стварност постоји само ако
у њу верујемо: љубав постоји док у њу верујемо, будућност постоји ако у њу верујемо, живот има смисла ако људи верују да га има.“ Шушњић, Исто, стр. 17.
4 ��������������������������������������������������������������������������������
„Мир се може означити као стање позитивног, кооперативног, конструктивног и ненасилног односа између људи и природе, између нација и друштвених група, слојева и
класа као и између појединаца. Мир није само непостојање сукоба... насиља већ и нужни услов и основна претпоставка за очување... позитивних вредности, процеса, односа, институција као што су: разумевање, толеранција, сарадња, пријатељство, развој,
демократија, владавина закона, социјална држава. За људе је мир, од постанка човечанства, био једна од најцењенијих вредности, јер је његова супротност-рат-подразумевао
страдања, смрт, а, понекад, чак нестанак целокупног друштва и народа.“ Енциклопедија
политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993. стр. 668. Треба да знамо
и следеће: „Али у свести обичних људи постоји само једна представа о миру, што може да
води сингуларистичком размишљању о миру, пример је класичан дечји цртеж са пољем,
плавим небом, сунцем и животињама и децом која се играју...“ Johan Galtung, Мирним
средствима до мира, Мир и сукоб, развој и цивилизација, Службени гласник, Југоисток
XXI, Београд, 2009. стр. 32. (Johan Galtung. Peace by Peaceful and Civilization, Peace by
Peaceful and Civilization, International Peace Research Institute Oslo0&SAGE Publications
London, 1996.)
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ред и божански поредак. Притом се постом избегавају хаос, галама,
неред и пад.5 Супротност овом описаном стању нереда јесте људско
здравље6 и духовни мир у човеку,7 ред у држави и добар поредак
друштва, опште стање мира у заједници људи и хармонија у Васиони.
Галтунг као оснивач науке мира сматра да ова четири стања болести
можемо подвести под категорију успеха јер је избегнута смрт човекапојединца. Ово схватање је важно и за многе личне, групне, државне и
друштвене процесе и историјска дешавања, јер смо ми као људи и народ
склони да све поједноставимо и да не прихватамо никакав компромис,
који сам по себи није идеално решење, али обезбеђује наду за наставак
борбе и надметања са силама света, јер док је човек жив ако и болестан
и значајно нарушеног здравља, у њему постоји светлост живота и животворна нада да се на неки делотворан начин супротстави болести и
крајњем исходу – заувек нестајању. Сваки успех, макар и скроман у
вековној и космичкој борби са болешћу треба да се високо цени и ниједМи о миру мислимо да је то врло сложен појам пред којим застаје људска мисао, разумска
снага и умна моћ човека, толико је појам мира стар, дубок, неодгонетан и тајновит. Мир
има своју онтолошку, гносеолошку, митску, религијску, етичку, естетску и историјску
раван. Мир је врло тајновит и заводљив појам који нас људе може одвести у разне недоумице, мисаоне и етичке дилеме. Да ли је мир одсуство активног живота, мировање
које подразумева да испод њега нема стварног живота, да ли је мир симбол за живот на
гробљу, или одустало мирење са нестанком слободе, да ли је мир стање када човек не
жели да има вреле снове, морепловац који не тражи земљу утопију и када се задовољава
недешавањем и сталним стајањем, да ли је мир само супротност од рата и смртног
страдања, оаза среће или свако одустајање од среће трагања? Мир није једноставан за
појмити, а још мање да се на њега да прави одговор.
5 Свети Јован Златоусти о посту истиче: „Не пружа ли нам пост собом право благо?
Свагде је мир и спокојство... Али још и пре ступања у дом, испосников дух је осетио
спокојство... Сада, пак, није више тако: од најранијег јутра чује се врева, галама и лупа
кувара, и као у домовима, тако је и у душама нашим велики метеж, пошто нам се услед
забаве покрећу унутрашње страсти и распламсава се пламен порочних жеља. Због тога
треба жалити за прошавшим постом који је све ово обуздавао; но, ако смо подвиг поста
и окончали, не прекратимо у себи љубав према њему...“ Пост је ред и хармонија душе и
тела, човека и заједнице.
6 Галтунг о болести каже: „Постоји и крајња доња граница, која се зове смрт – нестајање
– као и код насиља. Али не постоје границе здравља, као... ни граница мира. Циљ
интервенције, било да га поставља Ја (пацијент) или Други (исцелитељ) је да усмери
путању нагоре: најбољи могући исход ка области 'прихватљивог здравља' не само излечити него и изаћи још здравији-позитивно здравље-вишак; други најбољи исход:
ка области 'неприхватљивог здравља' ослободити пацијента... болести, али без вишка
здравља; трећи најбољи исход: ка зони 'прихватљиве болести', оставити пацијента са
хроничном, дуготрајном болешћу, али прихватљиво болесног; четврти најбољи исход:
избећи смрт, оставити пацијента неприхватљиво болесног, али живог... само продужити живот. Сва четири исхода можемо подвести под 'успех' различите степене успеха, где
је стандардни критеријум за четврти случај петогодишње одлагање смрти“. J. Galtung,
Мирним средствима до мира, стр. 46-47.
7 „...Нема никавог прибежишта где би човек био мирнији и слободнији, него што је
дубина његове душе. Нарочито ако је тамо склонио своје драгоцености, које се не могу
уживати без потпуног спокојства, које је, по мом мишљењу, уобичајно стање душа код
којих је све у реду и на свом месту.“ Марко Аурелије, Обрасци воље и среће, Градина,
Ниш, 1991.
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на победа у том боју извојевана не сме никада да се потцењује, макар она
изгледала на први поглед мала и недовољна за велике наде и нереална
очекивања и жеље људи. Мудрост живота учи сталној и истрајној борби,
одсуство мудрости нас нагони на брза и наизглед лака решења која своје
погубне дарове доносе после протока извесног времена.
Од времена кад постоји човек и људски род имамо сукоб и надметање сила реда и нереда, поретка и хаоса, здравља и болести људи, мира
и немира заједнице. „Најсветији чин који се може замислити јесте претварање нереда у ред, хаоса у космос: то је... почетак божјег стварања
света! ...без обзира на сав неред у светском збивању, осећање реда зајамчено је са највишег места и служи као основа свег нашег мишљења,
веровања и делања! ... Нарушавање реда може се разумети као грех, а
очување реда као пут спасења.“8 Шушњић тврди: „Човек је одувек стрепео, као што и данас стрепи, од нереда у природи, друштву и духу:
потпун неред значио би свеопшту смрт! Кад човек открије, створи и
наметне неки ред свету око себе и у себи, он не оставља места нереду,
неизвесности и случајности, савладава страх од изненађења и непознатог. У сређеном свету, спољашњем и унутрашњем, човек се осећа сигурније... култура јесте победа над нередом. Неред показује одсуство духа,
отуда у свету културе нема места нереду.“9 Пост је важан и о питању
многих слојева људског живота, међутим пост у великој мери значи и
увођење реда у заједницу.10 Наравно, овде се може поставити оправдано
питање да ли је то могуће постићи у реалном свету са људима онаквим
какви јесу и да ли је ту реч пре свега о утопији којој треба тежити пре
него ли о стварном свету који је могуће постићи. Утопија је земља која не
постоји али наши снови и погледи треба увек да буду окренути ка тој
обећаној земљи; човек треба да тежи оном што је изнад њега, према
бољем свету и људском савршенству. „Свет се може разумети само ако је
у реду, а изван реда он је неразумљив... У нереду није могуће никакво
8 Ђ. Шушњић, Драма разумевања, Чигоја штампа, Београд, 2004. стр.171.
9 Исто, стр. 168.
10 „...��������������������������������������������������������������������������������
Како... пост дејствује у... друштвеном животу? Он читав град и читав народ чини
послушним утишавајући метеж, смирујући свађе и прекидајући оговарање. Који ће
учитељ... тренутно прекинути дечји жамор као што ће почетак поста утишати немире у
граду? ... Који је раскалашни скуп потекао од поста? Нежни осмеси, блудничке песме и
бучни скупови се истог тренутка удаљују из града, протерани постом као неким строгим
судијом. Кад би га сви прихватили за саветника у својим делима, ништа не би спречавало
да у читавој васељени завлада дубоки мир: народи не би устајали једни на друге и војске
се не би међусобно сукобљавале. Кад би господарио пост, не би више ковали оружје, не
би се састајали судови, не бисмо никога држали у оковима... не би било ни пљачкаша у
пустињама, ни клеветника у градовима, ни пирата на мору. Кад би сви били ученици поста, по Јововим речима, не би се чуо ни глас цариника (Јов 3,18). Наш живот не би био
жалостан и преиспуњен чамотињом кад бисмо усвојили пост. Јер, очигледно је да би он
свакога научио не само уздржавању од јела, него и потпуном удаљавању и отуђивању од
среброљубља, лакомости и сваког другог порока... ни нас ништа не би спречавало да живот проводимо у дубоком миру и без душевне пометње.“ Свети Василије Велики: Друга беседа о [Великом] посту, Преузето из књиге Свети Василије Велики - Беседе, Манастир Хиландар, 2002.
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предвиђање, никакво планирање, никаква политика. Откривање и стварање реда јесте начин да се спречи смрт света, јер се у нереду не може ни
учити ни играти... мислити... живети... Неред угрожава свесни живот у
самом корену... Религија је моћна брана против нереда у природи,
друштву и духу...“11 Пост мења људе увек на боље, верник је предвидив и
унапред знан, човек који пости је друштвено пожељно биће, изврсно
етичко и духовно биће које око себе шири мир и спокој, сарадњу, дијалог,
уважавање и друштвени ред изван себе. Васељена претежно сабрана од
људи који посте је планета хармоније, реда, мира и складног поретка.
Пост није само обред и не своди се на пуку форму и образац деловања,
пост је пре свега начин живота који на одређен и прописан начин
упражњава верник, живи својом дубоком вером, подржава личним
животом и друштвеним деловањем. „Сваки систем обреда тежи да сачува ред у природи и поредак у заједници. Онај ко не врши обред, јесте
сува грана друштва: он је самотник или болесник! Понављање... обреда
обезбеђује постојаност заједнице у времену, а не само њено јединство; с
једне стране, обред чува јединку од самоће, а с друге стране заједницу од
распадања... исти ред, који се прича, пева и игра у митовима, химнама и
обредима, сада се може препознати у обичајима, нормама и установама
друштва. Спасење... је повезано са спасењем реда у природи и поретка у
заједници. Религија... оправдава друштвени поредак у коме мртви... са
живима учествују у његовом очувању и јачању.“12 Функција поста није
једино у очувању здравља човека и поретка друштвеног мира, већ је пост
много сложенији, дубљи и тајновитији феномен, али се свакако пост
може тумачити и са становишта заштите поретка друштва, очувања
здравља човека и мира заједнице.
Пост је важан корак испуњења смисла живота верујућих људи. О
посту су многи приповедали и писали, али треба истаћи пре свега оне
људе и светитеље који су живели и радили баш онако како су и учили.
Лични пример је одувек био најјаче оружје сваког васпитања и пута
Истине. Свети Оци Цркве Христове знали су шта је пост и поучавали су
мирјане о посту. Њихове речи су најближе истини,13 јер њихов живот
сведочи њихове речи, а њихове речи сведоче о њиховом животу. У нашем
глобалном свету многе речи14 су изгубиле веродостојност, јер не говоре
11 Ђуро Шушњић, Драма разумевања, стр. 170-171.
12 Ђуро Шушњић, Религија I, Чигоја штампа, Београд, 1998. стр. 429.
13 ���������������������������������������������������������������������������������
„...култура се може истраживати на исти начин на који се истражује религија: 1) изнутра, са становишта верника, који имају своја властита мерила истине и смисла; 2) извана, са становишта истраживача који вреднује религијска исказе и обреде с обзиром
на мерила своје науке и филозофије... Ово изнутра значи: право искуство вере може да
има само верник... Ово споља значи: о вери може да говори и неко ко не верује... Али
сваки истраживач мора да зна да изворни представник властите верске... традиције има
највише тога да каже из прве руке...“ Ђ. Шушњић, Драма разумевања, стр.186.
14 Теолог
������������������������������������������������������������������������������
Радован Биговић каже: „Језик је жива ствар. Током историје људске речи
мењају своја значења. Ово је време инфлације речи, епоха декаденције језика. Многе људске речи су превредноване и изгубиле су свој смисао. Лепота језика и речи је
немогућа тема где тријумфује бестидан живот.“
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суштински о човеку и животу, а не служе ни самој Истини. Неке истрошене речи су постале себи сврха и притом служе накићеним лажима и
друштвеним обманама којима се заодену у туђе рухо и свилену одежду.
Када нам бурна садашњост не даје праве одговоре на наше потребе, жеље
и хтења: „У трeнуцимa, кaд oсeтимo дa нaм сe тлe измичe испoд нoгу и
рукe узaлуд пружаjу увис, ми сe нaгoнски хвaтaмo зa oнo штo дoтaд нисмo
знaли дa знaмo и имaмo. Прeд нaмa искрсaвају зaтрпaнa искуствa и нaвикe нaших прeдaкa зa које нисмo слутили дa живe у нaмa.“15 Човек се поново окреће Господу, посту и молитви, вери у вечни живот и у њима тражи
спас и наду за свој егзистенцијални вапај, одговор за своја онтолошка
питања, исконске страхове и дневне дрхтаје душе. Када је човек болестан
на смрт и кад јасно схвати да су његове све друге жеље осим једне да буде
поново здрав сувишне, површне и празне он се тад окреће оном у себи и
свету што је вечно и непролазно: вери, молитви, посту и нади у Господа.
Јер: „Ма како нас медицина чинила здравим, не може нас учинити бесмртним. Ма како нас економија учинила богатим, увек ћемо бити лишени
вредности вечног живота. Ма како нас политика учинила моћним, она не
може да нас ослободи умирања... зато што смо сви одреда лишени свевременог живота, што смо смртна бића... то уједињује здраве и болесне, богате и сиромашне, моћне и немоћне...“16 Човек је слабо биће космоса.
Занимљив је разговор владике Николаја (Велимировића) са искушеником: „Ти хоћеш да будеш монах... спреми се за јуначки подвиг“.
Искушеник му одговара: „...Преживео сам рат, глад; лудаке сам чувао...“
Владика га упозорава: „Лако је... с људима се борити и трпети кад се мора.
Али сад ћеш се са собом ухватити у коштац; своју вољу ћеш испробати и
очеличити. Имај ово на уму; пред својим телом17 милијарде људи дрхће,
мазе га, покоравају му се...“ Будући монах Калист приповеда: „Од раног
јутра владика ми је забранио да пијем воду и да било шта једем. Тог дана
смо паковали књиге... а увече смо се молили Богу. Прво смо се по триста
пута поклонили пред иконама, сатима смо певали Светој Богородици, на
крају смо клекнули да се молимо... Пуна два часа молили смо се на коленима пред иконама... Онда смо устали и два часа се молили стојећи, безгласно... Хлеб и воду нисмо окусили целог дана и наредне ноћи. Наставили
смо и сутрадан. Трпео сам глад и жеђ: радио сам, молио се и ћутао. Трећега
дана ми је било веома тешко. Подносио сам лакше глад... али ме је жеђ
страшно мучила. Свест ми се... мутила, осећао сам муку у желуцу. Увече
нисам могао дуго да издржим на молитви... Николај је остао сам... Ујутру
када сам се пробудио, затекао сам га да се и даље моли. Бог зна... колико је
тај човек спавао.“18 Тако пости и моли се будући светац.
Поставља се питање зашто човек пости и шта је смисао поста. Није
на нама да лично сведочимо о посту са становишта теологије и филозо15 ������������
Андрић И., Омерпаша Латас, Сабрана дела, Свјетлост, Сарајево, 1981, стр.148.
16 Ђуро Шушњић, Религија I, Чигоја штампа, Београд, 1998. стр. 423.
17 �������������������������������������������������������������������������������
„Јер ништа није рођено у телу ради употребе; што је рођено то ствара потребу.“
Лукреције Кар, О природи ствари, Просвета, Београд, 1951.
18 Миливоје М. Јовановић, Монах Калист, Београд, 2011. стр. 63–64.
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фије религије него да то препустимо и позовемо у помоћ оне људе који
су у сазнању и веровању, као и искуству молитве и поста отишли за нас
обичне људе сувише далеко. Када је реч о посту према учењу црквених
отаца и књига Старог и Новог завета све почиње са првим грехом.
Амфилохије Радовић тврди да је пост пре свега промена филозофије
живота.19 Он полази од првог људског греха, од човека као бића које је
на граници светова у коме је Бог умесио тесто и духовно и материјално
и о човеку каже:„он је зеница васионе, створење саздано по слици... и
прилици Божјој. Он је биће створено, али није створено завршено...“
Долазимо до сазнања да је у човеку и добро и зло и питамо се одакле они
долазе. Амфилохије тврди: „Кроз сву историју човјек се открива као биће
добро по природи, али и биће које је угрожено оним што називамо зло...
У свим религијама... присутно је не само осјећање да је човјек несавршен, него да људска природа онаква каква је сада није првобитна људска
природа, да се са њом нешто догодило. И да је неопходно њено
очишћење... повратак у првобитно стање, изгубљено.“ Давно још од времена Старог Завета говори се о људском паду, прародитељском греху.
Богом створеном човеку је дато да буде господар од птица небеских и
риба морских и свакога створења, да господари небом и земљом, коме је
од Бога дат дар владарски, дата је и једна једина заповест: да не једе са
дрвета познања добра и зла, јер у који дан окусиш са њега умријећеш (Књ.
Постања 2,17). Амфилохије говори да је прва и најдубља потреба људска
– потреба за храном. Међутим, човек није само тело и не храни се само
телесно, него је и душа и храни се и духовно. Ако се само телесно храни,
онда је само телесно биће. Ако се храни и нечим другим, онда ће бити и
нешто друго, више од тога. Прво искушење људској души, први подстрек
њен је питање јела. Људско биће је по својој природи гладно. А гладно је
зато што је несавршено. Оно што је несавршено хоће да надокнади своје
несавршенство, да га надопуни. И тело и душа и ум хоће своју храну.20
Храна заузима важно место у животу сваког човека и зато су исхрана и
пост за човека толико важни.
У чему је срж и смисао првобитне заповести? Бог је дао природу,
материју и творевину човеку на употребу, али није му разрешио злоупотребу природе. Прва заповест је призив човеку да успостави прави однос
према себи, Богу, творевини, материји и природи. Првобитна заповест
стоји као провера његове слободе, његове воље. Бог даје човеку да употреби природу и творевину, на начин који је сагласан природи и човековом вечном призиву. А шта нуди демон Еви? Природу у којој Ева јесте.
Не може човек као биће савршеније од природе, да открије своје савр19 ��������������������������������������������������������������������������
Осим извањског „...у стварима видимо и унутрашњи садржај. Знамо да је тај
унутрашњи садржај неодвојиви дио ствари, обично њихова главна бит. И посве се природно питамо гдје и што представља. Видимо да се тај унутрашњи садржај не налази
у нашем простору. Тада се у нама зачиње идеја о 'вишем простору' који посједује више
димензија од нашег.“ Pjotr Uspenski, Tertium organum, Naprijed, Zagreb, 1990.
20 Искушење
������������������������������������������������������������������������������������
хране нуди се Христу у пустињи, а на прво искушење се чује реч Исусова:»Не
живи човек само о хлебу, него о свакој речи која излази из уста Божјих.» Кроз победу
искушења Христа на коме је пала Ева, нама се открива смисао првобитне заповести. Са
сваког дрвета једи, али са дрвета познања добра и зла немој јести.
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шенство и да постигне пуноћу свога бића у природи. Једном речју да буде
мањи од себе. И ту је човеков пад, пад прародитеља Адама и Еве, пад
сваког људског бића све до наших дана. Чим се окрене природи, обоготвори природу, обоготвори себе, онда храну из природе сматра једином,
а за творевину мисли да је она извор његовог знања добра и зла и његове
мудрости. Лепоту творевине око себе сматра за једину лепоту и пуноћу
лепоте за којом чезне; да је храна из природе пуноћа хране за којом
чезне; и да је знање које црпи из природе, из творевине, пуноћа знања
којом он засићује себе. Уместо речи и истине Божје човек се окреће природи и материји као јединој истини и смислу живота, тај свет проглашава за истину а речји Божје за лаж и ту је његов дубоки духовни пад и
сваки заборав исконског живота. Уместо духовног и непропадног света
човек се задовољава вредностима материјалног, пролазног и пропадног
света. Наш свет сав је уронио у пролазне вредности материјалног света.
Многи од Светих Отаца тврде да је прва Божја заповест човеку била
заповест поста. Пост према природи однос је уздржања, пут ка поштовању творевине и трагању за нечим што је много савршеније од ње. И као
што се каже код Светих Отаца, човек је кроз свој пад погазио управо прву
заповест – о посту. Пад је погрешан однос човека према себи, Богу и
творевини, почетак људске обнове је повратак смирењу пред речју
Божјом и кроз смирење примање вечне светлости која осветљава човеку
пут и даје праву меру његовом знању, раду, животу и животу света у коме
се налази. Нема човеку спаса без помоћи Господа, а пост је пут да се
постигне смиреност и мудрост живота. Кад човек има смирености, духа
и мудрости он је ближе телесном и духовном здрављу и миру са собом и
другима у заједници.21 Амфилохије учи да се као и врлина и грех зачиње
у људском срцу и иде даље. Кад допре до ума онда иде на људско дело, кад
постане дело онда се извршава људским телом; зато ако жели истински
човек да се обнови и промени, да промени свој однос према творевини
он мора да се цео ангажује. А та суштинска промена и јесте оно на шта
призива пост као повратак испуњењу првобитне заповести.
Пост није само формално придржавање прописа и уздржавање од
неких јела. Први призив поста је: „Постимо браћо духовно, постимо и
телесно.“22 Телесни пост је уздржавање од извесних јела и алкохолних
21 „Истраживач мира мора тражити узроке, услове и контексте у различитим сферама – сфери Природе, Човека, Друштва, Света, Времена, Културе...“ Johan Galtung, Мирним средствима до мира, стр. 13.
22 ���������������������������������������������������������������������������������
Свети Василије Велики вели: „Не ограничавај врлину поста само на исхрану. Истински пост није само одрицање од различите хране, него одрицање од страсти и грехова: да
никоме не учиниш неправду, да опростиш ближњему своме за увреду... зло што ти је учинио, за дуг што ти је дужан...“ Свети Јован Лествичник, велики аскета, проживљено искуство поста преноси: „...Када стомак гладује, срце постаје смирено. А када се стомаку угађа,
мисао постаје охола. Знај да демон често седи уз желудац и не да човеку да осети ситост,
макар и читав Мисир (Египат) појео и реку Нил попио...“ Свети Јован Касијан о посту:
„Ми не треба да верујемо да је ...за постизање савршенства срца и чистоте тела, довољан
само пост који се састоји у уздржању од ... јела. Не, њему треба придодати још и пост
душе. Јер, и она има своја штетна јела... ако ми, постећи телесно, будемо ухваћени у мрежу најпогубнијих душевних страсти, изнуравање тела нам неће донети никакве користи.“
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пића, а духовни пост је уздржавање од грешних мисли, жеља и дела, уз
умножавање молитве и врлина. Неки аутори сматрају да је пост23 средство које хришћанину помаже у спасењу. Пост је и све оно што је мудро
истакао патријарх српски Павле: „Да се трудимо да веру своју извршујемо у светим и честитим делима, и да се тиме приближимо Богу и будемо
достојни наших предака, који су то знали и то чинили и за овога света,
и... ушли у Царство Небеско које је права наша Oтаџбина...“24 Циљ поста
је очишћење тела, али изнад свега слављење Бога. Постећи хришћани се
увек и непрестано сећају страдања Христа за њихово спасење. Николај
(Велимировић) учи о посту: „Постом се задобија чистота телесна... а
кроз чистоту телесну и чистота духовна. Пост, молитва и милостиња јесу
практични израз вере, наде и љубави. Од неуздржљивости у јелу долази
свака друга неуздржљивост... Постом се човек вежба за великодушност...
Постом човек олакшава и тело и дух од мрака и дебелости. Тело постаје
лако и чило, дух светао и јасан...“ Теолог и филозоф отац Јустин Поповић
о посту и молитви подучава: „Постећи постом – постом душе и тела –
душа пости од свакога греха, уздржава се од свакога греха, од гњева...
пакости... зависти... злобе... оговарања... похоте... среброљубља. Ослобађа се од свакога греха. А пост тела је уздржавање од хране. Пости тело
да не брекћу страсти у њему, него да се смирава постом... Пост није само
уздржавање од свакога зла, него је у исто време пост вршење свих светих
врлина... Кад је Господ хтео да пропише лек, свелек за сваки грех, Он је
светим Ученицима Својим објавио: 'Овај се род изгони само молитвом и
постом.' Гле, род демонски, род ђавољи, све врсте зла, све врсте греха,
све врсте страсти изгоне се из душе само молитвом и постом...“. Светитељи још о посту: „Циљ поста, ради кога је он и озакоњен... јесте
очишћење душе... Онај који пости, и ако буде подвргнут искушењу,
побеђује онога који га куша.“ (Свети Григорије Палама.) „Пост узноси
молитву на небо“. (Свети Јефрем Сирин)
Братија манастира Високи Дечани о подвигу поста25 овако раз23 Пост налазимо у скоро свим монотеистичким религијама. У Старом и Новом завету
много се говори о посту. У хришћанству, први подвиг који стоји пред верујућим човеком,
јесте испуњење прве Божје заповести, које је Господ дао нашим прародитељима у рају:
„Само рода с оног дрвета усред врта не једите и не дирајте у њ, да не умрете“ (Пост 3,3).
Зато је први подвиг човека у ослобађању од греха јесте држање поста.
24 ������������������������
Патријарх српски Павле, Живот по Јеванђељу, Народна библиотека у Приштини и
Арс Либри, Београд,1998.
25 Навешћемо шта о посту мисле светитељи и мудраци Цркве: „Пост, бдење, молитва,
милосрђе и свако друго добро дело, које бива Христа ради, представља начин за
задобијање Духа Светог...“ (Григорије Ниски) „Пост је један од класичних облика
подвига и главни израз телесног подвига...“ (Ј. Мајендорф). „Пост је... пут ка Богу...
циљ поста... није самовлашће - власт ума над материјом, зауздавање и потчињавање
бунтовне природе, него практично порицање могућности да тело и његове жеље буду
циљ за себе. Пост је директна веза тела са Богом, учешће у саборном послушању човека
вољи Божијој, лични принос његових настојања да своју природу непосредно потчини
Богу (Х. Јанарас). „Као аскетски принос целог човека Богу... пост, уствари, у својој
онтолошкој размери, јесте основ свих добара, одбрана сваке врлине и начела духовне
борбе, и венац уздржања, лепота ...светости, блистање целомудрености и почетак
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мишља: „Живот... хришћанина треба да буде подвижнички. Без... духовног и телесног труда, потпомогнутог Божјом благодаћу, немогуће се
ослободити силе греха и сјединити са Господом... пост... се не односи
само на телесно уздржање већ подразумева и труд душе у врлинама...
Телесни труд поста духовно припрема душу да... затражи помоћ од Бога.
Божја заповест о посту дата је... Адаму у рају... када је прекршио заповест
поста, Адам је пао у сластољубље и гордост. Стога је заповест о посту
саставни део Закона који је Господ преко пророка Мојсија предао
јеврејском народу. Постило се у свакој невољи и тузи, при ратној опасности и страдању, увек када је требало измолити Божју милост... древни
пророци уче да је Богу угодан само онај телесни пост који је праћен уздржавањем од сваког злог дела, речи и мисли... Исус Христос пости 40 дана
и ноћи пре почетка своје проповеди о доласку Царства Небескога...
Пост... ослобађа човека од тираније душевних страсти и рђавих помисли... Немогућа је чиста и сабрана молитва и стицање... хришћанске
врлине без душевног и телесног поста... Без душевне чистоте која се...
постиже и редовним постом не можемо да се приближимо Богу...“ Јован
Златоусти учи шта је пост.26 Свети Фотије патријарх цариградски каже:
„Пост благопријатан Богу је... који подразумева поред уздржања од хране
и удаљење од сваког греха, мржње, зависти, оговарања, неумесних шала,
празнословља и других зала. Онај који пости само телесно не трудећи се
у врлини личи на човека који је саградио лепу кућу, али у њој живи са
змијама и скорпијама. ...Пост је нераскидиво повезан са милостињом и
... вишак новца који уштедимо на умереној исхрани у периоду поста
можемо да уделимо као милостињу сиромашним и болесним те тако
ускративши сувишно телу дарујемо потребно души... У време поста
потребно је да више хранимо своју душу молитвом и речју Божјом него
ли своје тело храном и... уживањима... Господу није потребан наш пост и
гладовање, већ нама... како би наша срца омекшала, скрушила се и смирила пред Богом...“
пута хришћанског живота, мајка молитве и извор мудрости, учитељ тиховања,
претходник сваком добром делу... Онај који је равнодушан према посту, тром је, лењ
и немоћан и за све друге подвиге... и победу препушта сатани, који га увек побеђује
зато што је голорук и без оружја улази у борбу.. .Онај пак, ко се непрекидно подвизава
у посту задобија постојан разум, спреман за одговор и сподобан за одстрањивање свих
неприличних страсти“ (Исак Сирин). „Бог не тражи уздржање од хране, и пост није
само због уздржања од хране, него да се одвојимо од земаљских ствари, како бисмо све
слободно време духовним стварима подредили.“ (Свети Јован Златоусти).
26 ������������������������������������������������������������������������������
„Кажеш да постиш. Увери ме у то својим делима...Ако видиш сиромаха, удели му
милостињу. Ако се нађеш са непријатељем својим, измири се са њим. Видиш ли на улици неко лепо лице, одврати свој поглед од њега. Дакле, не само да постиш стомаком, већ
и очима и слухом, и рукама и ногама и свим удовима тела. Руке нека посте уздржавајући
се од сваке грамзивости и крађе. Ноге нека посте тако што нећи ходити путевима греха.
Очи нека посте тако што страсно неће посматрати лепа лица нити у зависти гледати на
добра других људи... Пости и слухом својим не слушајући оговарања и сплетке. Устима и
језиком својим пости и уздржавај се од ружних речи и шала. Каква нам је корист ако не
једемо месо и рибу, а уједамо и прождиремо своје ближње...“
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Кад говоримо о посту и личном здрављу и миру у друштвеним
заједницама27 прво се поставља питање: да ли је то могуће спојити и да ли
се ту реч о различитом поимању и супротстављању теологије и науке.
Они мудри људи који добро разумеју и поимају тајне људског живота и
трајања космоса знају да истинска наука и теологија нису у супротности
нити у завади. Напротив. Ако се на најдубљи, суштински и најправилнији начин не схвате све науке и теологија оне остају једне другима непознате, стране и супротстављене, али ако се истински разуме и појми
суштина и смисао науке и вере онда ће се видети да је ту уствари реч о
целини и јединству у посебности. Ако се наука посматра само на рационалан, површан, прагматичан и егзактан начин онда се јасно уочавају све
ограничености науке,28 када је у питању религијски феномен, тако и најдубља верска питања као што су молитва, пост, исцељење и васкрс. Има
мишљења да се ограничења тако схваћене науке могу овако назначити:
(а) научно сазнање ствари није сазнање бића... Отуда наука проузрокује
незнање шта је заправо сам човек и како је настао; (б) научно сазнање не
може одредити никакве циљеве животу. Оно као такво не може водити
човека у тражењу „последњих одговора“ и (в) од науке не треба очекивати
одговор на питање о Смислу. Свет без вере оставља за собом пустош и
празнину, огољену стварност, без истинских људских потреба и вредности, у којој се човеку одузима исцелитељска моћ религиозних илузија, а
нуди груба и хладна реалност рационалне технике без слободе у којој
живи усамљена гомила: свет компјутера и аутомата са осујећеним и уско
усмереним појединцима. Ипак, човек вере је високо изнад вредности
садашњег света које су најважније за власт, моћ и владање јер: „Духовног
човека не могу покорити моћни ни придобити немоћни, јер шта моћни
хоће него да задрже своју моћ и шта немоћни желе него да заузму њихово
место... Његов пут води с ону страну ове опреке и он је нејасан како господару тако и слузи, како моћном тако и немоћном...“29 Човек вере са
собом доноси вредности које могу да спасу свет30 који је у дубокој, пре
свега духовној и моралној кризи из којих онда нужно произилазе и све
друге кризе, ратна страдања и светске несреће.
Верујући у моћ науке, да је људско знање једнако моћи, а поред осталог и у човекољубиву мисију знања, рационалисти су изгубили из вида
27 Да би мирно живео са људима: „...човек треба да учини са односима оно што и свирач
са жицама, то јест; да удеси оно што је неудешено и да све доведе у ред и сагласност“.
(Епиктет)
28 ������������������������������������������������������������������������������
Галтунг тврди да је боље: „разумевање будућности ненаучним средствима, сновима и митовима, интуицијом, где су уметници и мистици бољи научници, маштовитији.“
Johan Galtung, Мирним средствима до мира, стр. 27.
29 ������������������������������
Наводи се према:Ђуро Шушњић, Религија I, Чигоја штампа, Београд, 1998. стр. 423.
30 ����������������������������������������������������������������������������������
Ми смо у положају путника: „...на некој великој лађи, чији капетан држи код себе
нама непознати списак, где ће и када кога искрцати... док нас не искрцају, шта можемо друго да радимо него да испуњавамо закон који влада на лађи и старамо се да у
миру, слози и љубави са другима проведемо време које нам је одређено.“ Лав Толстој,
Пут у живот, Зборник мудрости, Беокњига-Лута, Београд, 2009. Зар се овде не виде
најдиректније везе између вере, поста и друштвеног мира и међуљудске сарадње.
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хуманистичко важно начело: нељудски је одузети религију верујућем
човеку31 који има исконску потребу за Богом. Филозофија материјализма32 има негативан став према религији, као друштвеном феномену
који је некористан, лажан, непотребан и штетан. Ипак, свака филозофска и социолошка теорија греши у једном а то је што пренаглашавају
један слој, угао и димензију човека и друштва, а самим тим морају да
занемаре многе друге такође врло важне сегменте и велове човека и
друштвене заједнице. Човек није само биће које ради, биће праксе, економско биће, човек је пре свега сложено и тајанствено биће које има
потребу за вером,33 надом, љубављу, сновима. Човек је створен и ограничен а тежи бесконачности, смртан је а тежи бесмртности, пролазан је а
жарко жели да иза себе остави неизбрисив траг.
Сагледавајући дух времена тридесетих година 20. века, руски теолог
Евгеније Спекторски долази до сазнања да су духовне кризе човечанства,
изазване кризом појмова и истина за коју гарантује „апсолутна наука“.
Полазећи од тога да без чврсте вере савремени човек не може да се снађе
усред бурног протока дешавања стварности и свих недаћа које савременост са собом доноси,34 он тврди да је због кризе друштва човек „неизле31
„Можете ли замислити једну изгубљену и уплашену душу, која тумара по свету,
и која се, ма колико иначе свет био сигуран у своје установе, законе и теорије, ипак
осећа несигурном. Она осећа да на једној страни човек постаје моћнији а на другој
несигурнији: са напретком несигурност расте!...Замислите, дакле, једно јадно усамљено
и безнадежно биће, које нема у целом свету ништа и никога, које је осуђено на лагано
умирање. И сада то изгубљено биће на неки начин открије да није само у свету, да
је у њему бог који о свему води рачуна, па и о том сиротом бићу. Одједном се у њему
јавља осећање наде, одједном то биће није више напуштено, зрака смисла осветљава
његов душевни мрак и оно може да живи... Бог је за њега једини делотворан лек што
га је људски дух измислио против усамљености у овом пространом и леденом свету.“
(Упореди: Т. Шарден, Феномен човека, БИГЗ, Београд, 1979. стр. 232.) Наводи се према:
Ђуро Шушњић, Религија I, стр. 426.
32 Религија се сматра као прости облик идеолошке надградње; израз немоћи човека
у борби са ћудима природе; израбљивачко оружје владајуће класе; фантастичан одраз у
коме земаљске силе добијају одраз небеских сила.
33 ����������������������������������������������������������������������������������
„Нема тог дома који је заштићен са свих страна од свих ветрова као што је то дом
саграђен у властитој души. Ништа изван нас не може нам бити ближе од онога што је у
нама. Ипак је ово у нама, ово тако блиско, по правилу оно што касно запазимо. К. Г. Јунг у
Психолошким расправама не греши када каже: „Сасвим је свеједно шта ће свет мислити
о религиозном искуству; онај ко то искуство поседује, тај поседује велику ризницу једне
ствари која му је постала извором живота, смисла и лепоте, и која је свету и човечанству
дала један нови сјај“. Наводи се према: Ђуро Шушњић, Религија I, стр. 426.
34 ����������������������������������������������������������������������������������
Какав је наш свет лепо говоре следећи редови: „...савремени свет нашао се и пред
новим, до тада непознатим претњама. Међу њима, најзначајније су: неконтролисана
ескалација оружаних конфликата, глобална економска криза, међународни тероризам,
распростирање атомског и другог наоружања за масовно уништавање, енормни пораст
наркотрафика, нелегалне миграције – које повремено прерастају у трговину робљем,
невероватан пораст трговине људским органима... пиратерија, криминализација различитих области живота... Овом... списку, треба додати и техногене катастрофе и еколошке проблеме који попримају планетарни карактер и утичу на генералну промену
климе и погоршање квалитета људског живота...“ М. Младеновић, Ј. Понамарева, „КинаАмерика-Русија – глобални троугао 21. века“, Социолошки преглед, вол. XLV (2011), бр.4
стр. 460.
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чиво религиозан“. Светска криза упућује на религију, враћајући јој све
апсолутне појмове, јер је једино она способна да допуни релативне истине науке својим духовним искуством зато: „...у модерној друштвеној
кризи се огледа прелаз ка стварању нових научних тековина, у хармоничној сарадњи са верском свешћу. Зато ведрог чела гледамо на будући
однос измећу науке и вере.“35 Наведени однос између науке и вере
Спекторски проширује на однос хришћанства и наука и пише: „Кад се
пажљиво удубимо у Нови завет онда нам јасно постане да је у њему и у
суштини и методолошки додирнуто више питања из научног сазнања
него што се то обично мисли“. Хришћанско учење није такмац посебним
наукама већ хришћанска теорија сазнања представља „просторну примену озбиљних метода, огледа и чланака“. Анализирајући Библију,
Спекторски тврди да се Исус Христ у многим случајевима руководио
научним мишљењем: није игнорисао формалну логику, већ је користио
у разговору са књижевницима и фарисејема; није био противник експеримента и рекао је:„ми говоримо о томе што знамо, и сведочимо о томе
што смо видели” (Јов.III,11); стално је говорио онима који имају очи и уши
да гледају и слушају (Мар.VIII, 18); Прва посланица Јована Богослова
започиње речима: „о томе што чусмо, што видесмо очима својим, што
размотрисмо и руке наше опипаше... што видесмо и чусмо, то вама
јављамо“ (Јов.I,1,3). У Новом завету много се говори о сазнању Бога, али
и сазнању уопште. Евгеније Спекторски каже да је хришћанство допринело да се правилно схвате први појмови природе; дало основна методолошка упутства како ће се упознати човек указујући на његову телесну,
душевну и духовну страну; Христ је веровао у медицину – „вером је
исцељивао сваку болест код људи“ (Мат. IV,23,2436), али је сматрао за
потребним да се болесни људи обрате лекару и да се страдалима прво
укаже лекарска помоћ (Мат. IX, 12; Лука37,V, 31, X,3438). Ставови
Спекторског о односу науке и религије39 имали су подршку највећих
умова 20. века. Вера у Бога се не може схватити умним спознавањем,40 већ
35 ���������������
Спекторски Е., Модерна наука и вера, Братство, бр.11-12, новембар-децембар 1932.
стр. 149.
36 ...и приведоше му све болеснике, разним болестима и мукама обузете, и бјесомучне,
и мјесечаре, и одузете, и исцјели их.
37 �������������������������������������������������������������
А Исус чувши рече им: Не требају здрави лекара него болесни.
38 И приступивши зави му ране и зали уљем и вином; и посадивши га на своје кљусе доведе га у гостионицу, и постара се око њега.
39 �����������������������������������������������������������������������������
Велики број познатих физичара изјашњавали су се као религиозни: Ампер, Бекерел, Волта, Галвани, Бојл, Галилеј, Едисон, Маркони, Њутн, Ом, Паскал, Рентген, Пупин, Тесла. Макс Планк је завршио своје предавање о односу науке и религије у Берлину
речима: „Оне имају једну исту паролу: напред ка Богу“! Ајнштајн каже да су: „у данашње
материјалистичко доба велики научници најрелигиознији људи“. Луј Пастер тврди: „Ја
сам се много бавио изучавањем природе. Зато верујем као бретонски сељак.“ Хемичар
Бојл: „Прави природњак куд год проникне у тајне творевине својим сазнањем, неизбежно свуда у њима види прст Божији.“
40 ��������������������������������������������������������������������������������
Филозоф Имануел Кант тврди да покушај спознаје Бога доводи човека да он запада
у антиномије ума и да су сви аргументи за и против Божје егзистенције једнако вредни у
спознајној равни, што наравно није случај када је реч о етичкој страни човека.

383

представља тајну и мистерију за верујућег човека. Упркос свим покушајима да се религиозност човека разјасни са научног, теолошког, филозофског, социјалног, психолошког и других становишта, она остаје дубока димензија егзистенције човека. О религиозном доживљају се тешко
може судити, а још мање рећи или исказати људска осећања. „Изнад
овога речи се губе, ћутање постаје речито„“ (Н. Велимировић).
Какав је наш данашњи свет и који положај у њему има савремени
човек.41 „Прва деценија 21. века започела је терористичким нападима на
Њујорк и Вашингтон, настављена је превентивним, другим Ирачким
ратом, да би крај ове декаде врхунио у највећој финансијској кризи у
последњих пола века... спласнуо је оптимизам из деведесетих година о
готово извесној светлој будућности човечанства која ће бити обележена
узајамно корисном сарадњом људи и народа и материјалним благостањем огромне већине...“42 Нажалост не постоји ништа што савремени
човек није већ обесмислио, унизио, обесхрабрио и понизио; и самог
човека и достигнуће науке и прегалаштво врсних појединаца, и зато свет
тражи нову христолику љубав, која ће дати наду људском роду да није у
сигурном пропадању. „Ми већ живимо у друштву лишеном и поседњих
мрвица сећања на истинске хришћанске вредности и норме...“43 На сваком кораку се потискују етика, филозофија, хуманизам и вера и уводи се
владавина огољене моћи. Човек данашњице је вишеструко отуђен, смисао живота постаје гомилање материјалног богатства,44 битно је 'имати'
41 „Живимо у милитаризованом свету у ком се одмах прибегава директном насиљу
праћеном структурним и културним насиљем... институционализованих комплекса
војска-бирократија-корпорације-интелигенција и чврсто усађених милитаристичких
идеологија... директно насиље се јавља у сфери личности, друштва и свести и оно
је намерно, врше га појединци... структурно или индиректно насиље је... насиље
уграђено у личност, друштво и свест и оно није намерно; Културно насиље служи да
се легитимише директно и структурно насиље, мотивишући актере да чине директно
насиље или да се не супротстављају структурном насиљу... Директно насиље може
да се подели на вербално и физичко а са друге стране на насиље које се спроводи над
телом, умом и духом... Структурно насиље се дели на политичко односно репресивно
и економско односно експлоататорско а културно насиље се дели на религију, право,
идеологију, језик, уметност, емпиријске/формалне науке, космологију/дубоку културу...“
Johan Galtung, Мирним средствима до мира, стр. 51. и 54.
42 Драган Р. Симић, Лабудови иза хоризонта, Магазин одбрана, број 178. 15. фебруар.
2013, Београд стр. 13.
43 Ђуро Шушњић, Орвелијана, Чигоја, Београд, 1999. стр. 6.
44 Савремени човек све дубље тоне у општу неверицу и све мање је заинтересован за
суштинска филозофска питања живота. Безглаво јурећи за материјалним вредностима,
човек је у све дубљој духовној кризи за коју лек може бити само обнова вере, традиције
и духовности. Савремени свет не може дуго и успешно почивати само на интересима
људи, беспоштедном богаћењу мањине, владавини моћи господара света, егоизму
богатих и силних, беспризорном уништавању лепоте Природе, насиљу и злочину
безверних владара. Владавина у свету има своје границе. Давно је имератор и филозоф
Марко Аурелије упозорио телесног и чулног човека: „О како све брзо пропада: тела у
земљу, њихова успомена у времену! Шта су све чулни предмети... они који нас маме
идејом задовољства или који нас застрашују идејом бола? Како је све то обично, ниско,
кварно и трошно!“
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а не 'бити' како је истицао Ерих Фром. Како можемо помоћи данашњим
људима.45 Истина је једна да: „Криза нашега времена није... економска...
политичка, она је духовна и морална... Унуверзалне идеје и вредности
потиснуте су... интересима... хуманистички... интелектуалци немају
коме да се обрате... у подељеном и пропалом друштву...“46 Ако би се обездуховљени и безверни људи бранили да је то зато јер је наш свет саткан
на светлости богатства,47 а није обасјан вером, надом и љубављу, поступили би попут оног војника који се жалио да на свом месту мора бити
побеђен, и ако му се додели друго место он ће бити победник. Али ми
створени људи немамо другог места трајања, новог живота и бољег времена од нашег, бачени смо у овај свет који нам је дат. Зато морамо чинити подвиге овде и сада, у складу са нашом мисијом, као да је ово највредније време и најбоље место нашег избора.
Човек прошлог и садашњег века са пропашћу многих идеологија, и
левих и десних, које су однеле десетине милиона жртава, нашао се у
празном и непознатом простору, животном безнађу, бесмислу и очају.
Ипак, извори филозофског духа и пропитивања Смисла управо се налазе
у таквом стању потресености (Јасперс), патњи (Достојевски), стрепњи
и дрхтању (Кјеркергор), стању бриге (Хајдегер), мучнини (Сартр) и
свим другим граничним ситуацијама човека и његовог рањеног бића као
што су криза, болест, смрт, празнина и пустош духа. Филозоф Колаковски
тврди да криза модерне цивилазације почива на тежњи да се људска култура и друштво заснивају и тумаче једино на рационалним основама.48
Он тврди да свет који је заборавио за Бога нe зна за разлику између
добра и зла, да одузима толико потребни смисао људског живота и тоне
у нихилизам. Изучавајући и анализирајући безуспешност свих покушаја
савременог човека да превазиђе постојећу ситуацију, он изражава немогућност позитивне промене: „мимо традиционалног религиозног
наслеђа људског рода.“49 То је један од начина како би се могао човек
суочити са дубоком духовном кризом савременог света. Повратак вери и
посту је један од најважнијих путева којима би требао да се окрене данашњи човек и заједница. Да би човек и савремени свет избегли ужас катаклизме којој се својим неразумним понашањем и потрошачким лудилом
45 �����������������������������������������������������������������������
„...само тако ако им говоримо истину о њима самима, ако им помажемо да
идентификују себе као себе. Али говoрити људима истину крајње је опасно; рећи истину
другомe могуће је само ако га волимо или мрзимо. Равнодушни увек лажу, па и онда када
су чињенице у сагласности са оним што говоре.“ Иван Свитак, Главом кроз зид, Младост,
Београд, 1986.
46 Ђуро Шушњић, Драма разумевања, Чигоја штампа, Београд, 2004. стр. 243-244.
47 ����������������������������������������������������������������������������������������
„Адам у Рају изгуби веру, Јов на гојишту утврди веру. Пророк Илија никад не рече: глад
ми смета да будем послушан Богу! Нити цар Давид рече: круна ми смета да будем послушан Богу!“ Николај Велимировић, Мисли о добру и злу, Арт принт, Нови Сад, 1999. стр.69.
48 „�������������������������������������������������������������������������������
Тежња ка свеопштој рационализацији избија човеку тло испод ногу и када пратимо
и учествујемо у савременим дискусиј������������������������������������������������
a�����������������������������������������������
ма о разорним последицама... секуларизације западне цивилизације, све већег ишчезавања нашег религиозног наслеђа и тужног призора који пружа свет без Бога обузима нас снажно а истовремено понижавајуће осећање...“
Лешек Колаковски, Модерно на бесконачној проби, Зборник, Нови Сад, 1987, стр. 71.
49 �Исто, стр. 22.
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приближавају потребна је темељна промена понашања човека и његове
заједнице, нужно је трагати за новим одговорима на вечна питања
мира,50 рата, здравља, болести и смисла живота.51
Треба знати да данас насупрот вери, хришћанском милосрђу, аскетизму и стоицизму52 стоји идеологија савременог либералног капитализма који пропагира егоизам, самодовољност, телесност, грабљење,
згртање, беспоштедну утакмицу и надметање на тржишту. Где такав свет
води осим у сукобе, ратове, неизвесности и уништавање културе и свега
до сада затеченог и постигнутог. Али наше доба је и време велике историјске обмане и манипулације људима и народима јер речи као демократија, хуманизам, алтруизам, космополитизам, пацифизам често су фасада иза које се крију егоистични интереси. „Немам ништа против... глобализације... међутим, нисам сигуран да процеси који поништавају идеју о
слободном човеку могу створити било шта значајно и корисно... наиме,
ово што гледамо није ништа друго до увод у светско ропство, и једну
тоталну контролу свих услова живота на земљи, контролу од стране само
једне силе, једне државе, и... уског круга глобално богатих људи којих
није више од неколико стотина мултимилијардера...“53 Остављајући по
страни мит о човековом греху и несавршености, поставља се питање:да
ли данашњи човек, као егоистично биће, које мења своја схватања када
су лични интереси у питању, може бити извор и циљ моралног идеала?
Колико год да су данашњи свет и односи у њему обесхрабрујући и дају
основе за песимизам најгоре врсте, човек се не сме никад предати и
дићи руке од нашег јединог света, јер наша је велика одговорност као
мислећих људи пред свим генерацијама које долазе и којима остављамо
планету Земљу. Теолог Радован Биговић у интервју поводом изласка
његове књиге Црква у савременом свету износи тврдње о данашњем
свету, изазовима нашег доба и савременом човеку: „Хришћанског духа,
етоса и морала све је мање у јавном животу... Како да се успостави етика
љубави и служења у 21. веку? Како сачувати планету од самоуништења?
... Како да победи егоизам и да отвори своје срце, цело биће, према Богу
и људима... Како да живи за друге а не за себе. Како у епохи хипериндивидуализма, када се распадају све заједнице, да изграђује заједницу и дух
50 �������������������������������������������������������������������������������
Иван Илич (Ilich) указује на епохалну и културну различитост смисла и значења
мира. Најпре: „рат тежи уједначавању култура, док је мир оно стање у којем свака култура цвета на свој сопствени неупоредив начин. А то значи да се мир не може извозити“. I.
Ilich, Право на заједништво, Београд 1985. стр. 166.
51 „Мир и насиље треба сагледати у њиховој целини, на свим нивоима организације
живота (не само људског)... Да би се неки сукоб трансформисао потребно је много више
од нове архитектуре односа страна у сукобу. Да се сукоб не би вечито понављао потребно
је да се сами учесници трансформишу.. Људским понашањем не управљају идеје које
нас вуку, него космологија, код, колективни програм... То не значи да идеологије,
индивидуални или колективни системи веровања којих се свесно придржавамо, нису
веома важни. Али, далеко од тога да само оне управљају људским поступцима“. J. Galtung,
Мирним средствима до мира...стр. 10.
52 Верујемо да је човек-стоик у стању оног што га приближава божанском путу и да што
је више у посту и молитву да је више у сагласју са собом, својим унутрашњим миром и
сабраношћу и да му је дух ближе истини.
53 Драго Ручнов, Од сабље до мелема, записи, Чигура принт, Београд, 2007. стр. 138.
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заједништва... Шта највише штети нашем духовном здрављу? Лажни
начин постојања. Лажна духовност... Како тумачити кризу свих митова и
божанстава модерне ере: разума, науке, напретка, демократије, нације,
људских права? Поменуо бих само релативизам и егоизам који данас
царују.“ Шушњић пише: „Болест нашега времена... одбацивање апсолутних вредности! Кад се... одбаце универзална значења... онда се свако
окреће... себи: отуда премоћ групног и особног над општим и универзалним, различитог над истоветним, приватног над јавним – све обележја релативизма и индивидуализма постмодерног времена... уласком
у... релативно доба... сваки од нас постаје свеснији своје ограничености
и због тога осећа потребу за другим као својом допуном.“54 Уопште није
упитно и спорно да би човек постигао велике, значајне и изврсне резултате, као и високе личне домете у друштвеним и јавним пословима,
поготово у оним позивима који су најзначајнији за човека, друштво и
заједницу, потребно је да сваки човек има ред, поредак, мир55 и душевну
хармонију прво у себи, затим са другим и различитим људима, а онда и
са својом друштвеном заједницом. Најбољи начин да се то постигне јесте
оно што су од памтивека радили наши верујући и часни преци, а то је
придржавање поста,56 који увек уноси владавину духовног над телесним, мира над насиљем,57 мира над хаосом и нередом, оно што је кул54 Ђуро Шушњић, Драма разумевања, Чигоја штампа, Београд, 2004. стр. 234.
55 ��������������������������������
Какав све може постојати мир: „Мир у Природи је сарадња а не борба врста. Директан позитивни мир би се састојао од вербалне и физичка доброте, добра за тело, ум
и дух за Себе и Другог; односи се на све основне потребе, опстанак, благостање, слободу и идентитет. Љубав је отелотворење овога: јединство тела, ума и духа. Структурални позитивни мир представљао би замену репресије слободом, а експлоатације
равноправношћу... Ово такође важи за унутрашњи мир циљ је да се постигне хармонија
тела, ума и духа. Кључ: спољашњи и унутрашњи дијалог. Културни позитивни мир
представљао би замену легитимизације насиља легитимизацијом мира; у религији,
праву и идеологији; у језику; у уметности и науци; у школама, на универзитетима и у
медијима; изградња културе позитивног мира. У унутрашњој сфери Ја, ово значи отвореност за различите људске склоности и способности, а не потискивање.“ Johan Galtung,
Мирним средствима до мира, стр. 55.
56 �����������������������������������������������������������������������������������
„...Пост је Мојсија учинио законодавцем. Самуило је плод поста... Пост је одгајио
великог Сампсона. Док му је он помагао, непријатељи су падали у хиљадама, градске
капије су се изваљивале, а лавови нису издржавали снагу његових руку (Суд.14,6; 15,16;
16,3)... Илија је постом затворио небо на три године и шест месеци (З.Цар.17,1). Будући
да је видео да се од преједања рађа необузданост, по неопходности је на њих наложио...
пост, тј. гладовање, чиме је зауставио њихов прекомерно распрострањени грех. Као
усијаним гвожђем или одсецањем, он је постом прекинуо даље напредовање зла.“ (Св.
Василије Велики)
57 Када се говори о односу мира и насиља Галтунг се позива на мудрост Истока и тврди
да: „Јин/јанг супротност или противречност је много животнија. Јин и јанг су једно другом супротни, али у смислу комплементарности, постојања једног у дугом, а не победе
једног над другим. Тиме што једно балансира другим, уместо да над њим преовлађује,
успоставља се стање равнотеже. Ипак, та равнотежа није стабилна. Аспект који заостаје
ће почети да сустиже онај други док не пређе у вођство а други почне да заостаје, онда ће
други почети да сустиже док поново не пређе у вођство... Неће бити постигнут ни свеопшти мир ни свеопште здравље... Оно што може да се постигне је бољи однос између мира
и насиља, што значи више бољег мира и мање 'лошег' (мање злог) насиља-побољшање
положаја човека...“ Johan Galtung, Мирним средствима до мира, стр. 35.
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турно и друштвено пожељно над свим оним што је код човека само и
једино природно, нагонско, необуздано. Пост код човека јача истрајност, постојаност и стрпљење насупрот нестрпљивости, искричавости,
злу и заједљивости данашњице и тежњи за брзим успесима без обзира
на цену, углед и морал. Истински се бавити собом подразумева да човек
влада собом,58 својим нагонским делом и запалим деловима душе, да
буде постојан, усправан, духовно честит, наоружан љубављу, светлошћу
и правом мисијом живота. То је најбољи пут да човек буде она личност
коју ће славити људи и време које долази. Пут звезда је мукотрпан59 и под
сазвежђем великана има мало места за створене људе. Човеку пост помаже да израсте у великане људског рода. Пост је пожељан, добар, вредан и
користан јер се човек кроз аскетизам,60 суздржавање, добре мисли и
дела љубави враћа истинским обрасцима вере и реда у себи и мислима,
јер без посвећености, љубави према другима и ближњима никакав вредан успех није могуће постићи, ни у животу, ни у науци, ни уметности
или лекарској пракси јер све је на крају борба за ред, друштвени поредак
и животворне обрасце понашања и личног деловања. Искрена, дубока и
58 ��������
„...Пост није користан само због будућег [живота]: он и телу користи. И најкрепкије
здравље је подложно променама и превратима уколико природа малаксава и не може да
поднесе бреме гојазности. Уколико осећаш одвратност према води, постарај се да касније
не преклињеш за једну њену кап, као што се десило богаташу [уп. Лк. 16,24]. Водом се
нико није опио. Никога, наиме, није болела глава стога што се оптеретио водом ... Никоме од оних који су се напили воде се нису одузеле ноге, нити клонуле руке. Поремећај
у варењу хране, који неминовно прати сластољупце, изазива страшне болести у телу ...
ко пости је и боја лица достојна поштовања: оно је украшено целомудреним бледилом
и неће се бесрамно заруменети. Његов поглед је кротак, корак достојанствен... Његове
речи су одмерене, а срце чисто. Сети се светих свих векова... они се потуцаше у кожусима и козјим кожама, у оскудици, у невољама, у патњама (Јев.11,3738). Подражавај њихов
начин живота ...Ти, међутим, не престајеш да се гојиш и да се облажеш телом, нимало
се не бринући што исцрпљујеш свој ум, будући да га не храниш спасоносним и животворним учењима... у боју помоћ једном доводи до поражавања другога? И онај ко пређе
на страну тела, надвладава дух, док онај ко прелази на страну духа побеђује тело. Јер,
они се противе једно другоме (Гал.5,17)... уколико хоћеш да укрепиш ум, тело обуздај
постом. И апостол говори да се наш спољашњи човек распада уколико се унутрашњи
обнавља (2.Кор.4,16). Он још [говори]: Када сам слаб, онда сам силан (2.Кор.12,10). Зар
нећеш презрети пропадљива јела?... Колико само добара происходе из поста! Засићење
је почетак велике штете. Уз наслађивање, пијанство и лакомост сваке врсте истовремено се појављују и сви видови животињског неуздржања. Чим се жалац наслађивања нађе
у души, људи постају као товни коњи (Јер.5,8). Код пијанаца се чак и природа развраћује,
услед чега у човеку траже жену, а у жени човека. Пост, међутим, указује на меру и у супружничким стварима... Он [супружнике учи] да се по договору одвајају привремено да
би се предали... молитви (1.Кор.7,5)...“ Свети Василије Велики: Прва беседа о [Великом]
посту, Преузето из књиге Свети Василије Велики - Беседе, Манастир Хиландар, 2002.
59 �������������������������������������������������������������������������������
Човек се налази на кривудавој и опасној путањи вечног трагања за Смислом када
ствара, има заборав себе, кроз искушење, пост, патње, болест, молитве, бол, наду,
градитељске подухвате, злочине и војна освајање других народа. Пост, молитва, нада и
топла људска реч су драгоцени за свако уплашено биће.
60 ���������������������������������������������������������������������������������
„Према томе, колико одузмеш од тела, толико ћеш додати души како би блистала духовним здрављем. Јер, победа над невидљивим непријатељем се не може извојевати телесним снагама, него постојаношћу душе и трпљењем у невољама“. Свети Василије Велики: Друга беседа о [Великом] посту...
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истинска молитва, упражњавање поста који значи увођење реда у душе
верујућих људи61 који је усклађен са делима у друштвеном раду, много
пута посведочила је своју вредност. Знајући врло сложену и захтевну
природу човека и све особине личности које треба да поседују припадници једне успешне друштвене заједнице, може се само претпоставити колико уношење и неговање наведених и осталих садржаја духовне
аскезе и самодисциплине могу делотворно и благотворно утицати да
сваки човек што врсније обавља своју дужност и да лакше подноси све
тешкоће и изазове (духовне, емотивне, етичке) живота и рада у сложеној
заједници у којој треба да влада ред, поредак и позитивни мир. Човек
који има сваки дан сусрет са другим и различитим људима мора да се
наоружа са много врлина да би у тој сарадњи и борби увек био на висини
свог људског задатка, а они који то раде знају колико је тешко, захтевно
и колико тражи људске и космичке снаге62. Добар и веран човек својим
постојањем најмање припада себи, а много више или готово потпуно
заједници у којој ради и људима који ту заједницу чине. Зато за сваког
човека, за војника, свештеника, лекара, судију и учитеља важи: „Ако
човек мисли само о себи и тражи у свему само своју корист, не може да
буде срећан. Ако хоћеш истински да живиш за себе, живи за друге!“63
Колико је човек упућен на заједницу говори Марко Аурелије филозоф и
римски император: „Све и кад би хтео, ти не можеш да оделиш свој
живот од живота човечанства. Ти живиш у њему, њиме и за њега. А
пошто живиш међу људима, ти не можеш да се одрекнеш себе, јер сви
смо ми рођени за узајамност, као што су узајамне ноге, руке, очи, а узајамност је немогућна без самоодрицања“. Самоодрицање је друго име за
пост и уздржавање, стрпљивост и трпљивост, толеранцију и преданост
човека својој заједници. Лекар својим знањем, поред заједнице и сваког
човека, посебно се брине за здравље људи и зато је његова друштвена
одговорност велика. Као што би лекар био крив за смрт свог пацијента,
било да му не да никакав лек, било да му да лек који не одговара његовој
болести. Лекарски позив је скопчан са знањем али није само са знањем
него и са етиком људског позива: „Чињеница да је... лекар, у сталном
контакту са људима захтева од њега да има дубље разумевање људских
ставова, мотивације и понашања... Вештина лекара је дијагноза и
третман; његова одговорност је здравље његових клијената...“64 Знање
61 ������������������������������������������������������������������������������������
Св. Јефрем Сирин поучава: „Узда за страсти је пост, а умртвљење страсти је молитва
са милостињом... Пост рађа пророке, законодавцима мудрост даје. Пост је души одбрана
добра, тијелу поуздани сустанар. Пост је оружје одважнима, школа подвижницима. Пост
одбија искушења, он блиста на подвигу побожном. Пост је одважност у биткама. Пост је
кротио силу огњену. Пост је затварао раље лавовске. Пост узноси молитву на небо. Пост
је мајка здравља. Пост је младости поука, украс стараца, путницима пратилац добри...“
62 Мудри Лао Це учи: „Дебело дрво почиње од танког прута. Деветоспратна кућа почела је од слагања опека. Путовање на хиљаду километара почиње од једног корака. Пазите на своје мисли: оне су почетак поступка.“
63 Лав
�������������������������
Николајевич Толстој, Пут у живот, II део, Златна књига, Лесковац, 2009. стр. 149.
64 С.
������������������
Р. Хантингтон, Војник и држава, Центар за студије Југоисточне Европе, Београд,
2004, стр. 9 – 22, 60 – 87.

389

није по себи ни добро ни зло, у рукама зла човека знање постаје отров, у
рукама добра човека знање постаје лек. Човек мора да се ухвати у коштац
са свим проблемима професије, људи и света и да се сваки дан усвршава;
подједнако своје физичке способности и моралне вредности мора да
увећава и умножава. Али, оне се морају стећи, трудом и великим напором. Али и заједно, људи морају да воде увек рачуна о томе да све што
раде морају да раде „увек као људи, као нељуди никада“. (Патријарх српски Павле).
Пост је значајан, потребан и драгоцен за све људе. Људи знају да
пороци сигурно на дужи или краћи рок узимају и руше људско здравље,
једину стварну вредност и стабилну основу у сваком људском животу,
једини чисти зденац свих људских телесних трајања и духовног уздизања. Човек као биће слободне воље65 мора да буде одговоран за стање
свог здравља и своје моћи да обузда поразне и опасне пороке у томе пост
има велики значај и врсно значење.66 Истичући значај вере за развој
65 �����������������������������������������������������������������������������
„Ти можеш увек бити непобедив, ако не предузимаш и не улазиш ни у какву борбу...“ (Епиктет)
66 ������������������������������������������������������������������������������
„...Неумесно је не радовати се душевном здрављу или туговати због промене исхране, показујући да смо наклоњенији наслађивању стомака, неголи бризи о души.
Преједањем се једино стомак наслађује, док пост користи души... пост, који је уистину достојан да се назове [леком], ступивши у душу, умртвљује грех који се притајио у
њеној дубини... ти можеш читавог живота да се преједаш и да бременом онога што си
појео уништаваш тело. Врло добро знам да лекари болесницима не налажу разнолику
храну, него избегавање јела и гладовање... Шта је лакше за утробу: да проведе ноћ после умереног јела или да лежи обремењена обиљем хране... Зар ћеш рећи да је кормиларима лакше да спасу лађу када је натоварена товаром, неголи када је добро опремљена
и лагана? Лађу која је преоптерећена преплавиће и мали таласи. Међутим, уколико је
на њој одговарајућа тежина товара, она се лако креће по таласима и ништа је не спречава да се одржи високо изнад воде. И људска тела, обремењена непрестаним преједањем,
лако бивају савладана болестима... ако се користи једноставна и лака храна, зло које
се очекује од болести избегава се као подизање непогоде, док се већ присутне тегобе
одбијају као налет буре. Тврдећи да болесницима више приличи наслађивање, неголи
умерена храна, ти се држиш мишљења да је мировање теже од бежања и да је спокојство
теже од борбе. Сила која устројава живот лако прерађује оно што је умерено и скромно, чинећи да га усваја онај ко се храни. Међутим, не будући у стању да до краја свари скупоцена и разнолика јела, она их претвара у разнолике болести... Пост је чувар
душе... оружје одважних, вежбалиште бораца. Он одбија искушења... Он је... творац целомудрености. У биткама он извршава храбра дела...“ Свети Василије Велики: Прва беседа о [Великом] посту... Исти аутор и у Другој беседи говори о посту и здрављу људи:
„...Оптерећена утроба није неспособна само за брзо трчање, него и за сан... они који
одбацују пост и теже наслађивању... уведоше... мноштво зла, чинећи штету сопственим
телима. Примети само различит изглед лица... Данас су лица надувена, румена, влажна
од зноја. И очи су влажне и дрске, услед унутрашњег помрачења лишене разговетности
опажања. Међутим, лица ће сутра бити спокојна, сталожена, добивши природну боју
и испунивши се смисленошћу и сваком тачношћу осећања, с обзиром да унутра неће
бити узрока који ће помрачивати природна дејства... Примите га, болесни, будући да је
мајка здравља. Примите га, здрави, као чувара доброг здравља. Питајте лекаре и рећи ће
вам да је од свега опасније преизобиље благостања. Због тога најопитнији [међу њима]
постом искорењују сувишно, како се снага не би срушила под бременом угојеног тела.
Када лишавањем сврсисходно униште оно што је прекомерно, они хранитељској сили
стварају неки простор и потпору за друго нарастање. Стога сваки подухват и свако теле-

390

моралних врлина, митрополит Јеротеј Влахос, у делу Православна психотерапија, наглашава значај поста за духовно и телесно здравље људи, и
закључује да је пост, са психолошког аспекта нарочито значајан за јачање
воље, смирености и као техника духовног самодисциплиновања.
Искуства свештеника и психолога потврђују да пост, причест, покајање,
исповед и права реч свештеника често доводе до потпуног преображаја
хероинског зависника до зреле личности. Бoжија сaвeст, каже Св. Јован
Злaтoусти, снaжније oд билo које другe сaнкције окрeпљује душу, пoдржaвa је и даје снaгу дa сe избoри сa највећим искушeњем.
Нема истинске обнове људског бића, нема моралне, духовне, економске и душевне промене без поста. Нема важније дужности за модерног човека од новог повратка посту. Посту као дубинском преумљењу,
преусмерењу људског бића, као људском напору, како би рекао
Солжењицин, на самоограничење, на уздржање, васпитање, унутрашње,
своје воље, своје слободе. Питање поста је питање суштине филозофије
живота: питање обнове човековог духа, човековог тела, човековог
друштва и заједнице људи. Пост је питање здравља, истинске солидарности, праве љубави и најдубљег човекољубља. Пост је изузетно важан
за здравље људи и мир људи у њиховим заједница, јер он сигурно води у
обуздавање свега оног што је нагонско, телесно и запало а изграђује мир,
ред и поредак у човеку, његовој души и заједници људи.

сно стање има користи од поста: он је увек подједнако доличан и у домовима и на тржницама, и ноћу и дању, и у градовима и у пустињама... Истински пост је удаљавање од зла,
уздржавање језика, обуздавање гнева, разлучење од похоте, оговарања, лажи, кривоклетства. Уздржавање од [наведенога] је истински пост...“
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