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И поред тога што Бог није присутан међу људима по природи,
тј. физички, он се ипак откривао људима на разне начине. У Ст.
Завету се открива преко Аврама, преко старозаветних пророка
и праведника. У последње дане Бог је себе открио људима преко
свога Сина, који је постао човек. Исус Христос
је Бог, Син Божији, који је постао човек и који
је у себи открио Бога Оца људима. Зашто је ово
важно у контексту остварења личне заједнице
човека с Богом? Зар нисмо раније рекли да физичко одсуство Божије јесте услов за остварење
слободне заједнице човека с Њим, зато што
нам то физичко одсуство оставља слободу?
Како можемо помирити оно што смо раније
рекли о физичкој одсутности Бога и откривењу
Бога у Исусу Христу? У чему је за човека значај
откривења Божијег у Исусу Христу?
Откривење Божије је битно за човека и
остварење његове заједнице с Богом зато што
на тај начин Бог показује да заиста постоји.
Да се Бог није открио, раније преко старозаветних праведника, а у последње време преко
свога Сина, који је постао човек Исус Христос,
човек не би могао да оствари истинску личну
заједницу с њим. Бог би без откривења Божијег
био само идеја, фикција и човек не би могао
да буде личност. Јер, везујући се за идеје, за
фикције, тј. за оно што реално не постоји, човек
би престао да буде личност. Постао би болесно,
шизофрено биће. Јер, да бисте били личност
није довољно да нешто слободно волите, већ
је потребно да и вас неко други слободно воли.
Да не постоји Бог као личност, тада ни човек
не би постојао као личност. Откривење Божије,
које указује да Бог заиста постоји, апсолутно
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је потребно да би човек имао реалну заједницу с њим и да би у
тој заједници био то што јесте: човек.
Већ смо нагласили да би свако откривење Бога по природи
укинуло човекову слободу у односу с Њим и било би човеку
наметнуто. То, такође, значи да ако би човек изгубио слободу
у односу на Бога, као и Бог у односу на човека, не би било ни
човека као личности, а самим тим ни Бог не би био важан за човека. У том случају би човек био ствар за Бога, а за ствари није
важно да ли Бог постоји или не постоји. Зато се Бог открива,
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како у Ст. Завету преко праведника, тако и у Новом преко Сина
Исуса Христа, на начин који не укида човекову слободу. Бог се
не открива по природи, већ кроз људе као личност. У Христу
се оваплотила личност Сина Божијег а не божанска природа.
Признати да постоји Бог Аврамов, Исаков, Јаковљев, као и Бог
и Отац Господа Исуса Христа, претпоставља човекову слободу.
Без слободе, тј. без уздизања човека изнад природе оних преко којих се открива Бог, апсолутно је немогуће познати га као
личност. Јер, и старозаветни праведници су били слаби људи,
као и ми, као што је и Исус Христос био човек и страдао је на
крсту. Видети у страдалном и распетом Исусу Христу Бога, тј.
Сина Божијег, није могуће мимо слободе и љубави према њему
као личности. На то нас упућују многи људи, тачније већина,
који су видели и живели са старозаветним пророцима, као и
са Исусом Христом, а опет нису у њима видели Бога и нису им
веровали, зато што су очекивали присуство Бога по природи, а
не као личности која је то што јесте — слободна љубав према
другом.
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Сједињујући се слободно с Богом као с личношћу у Исусу
Христу човек остварује заједницу с другим човеком. Најпре са
Исусом Христом, који је Син Божији али и човек, а затим и са другима који су ту заједницу већ остварили. То су Богородица Дјева,
мати Исусова, а затим апостоли и ученици Христови, мученици,
светитељи, као и сви они који су остварили заједницу с Богом у
љубави и слободи. На овај начин човек постаје хришћанин, тако
што је члан Цркве као заједнице многих људи у Христу.
Ова заједница човека с Богом, преко Исуса Христа и других људи који су у заједници с њим, остварује се на основу
слободе. И Црква се разликује од других заједница, по томе
што је утемељена на слободи, која се изражава као љубав према Исусу Христу и према другим људима. То подразумева да
црквена заједница није ни природна, као што је породична, ни
идеолошка као што су различите идеолошке заједнице, нити,
пак, класна и национална какве су државне заједнице. У свим
овим заједницама одсуствује слобода, или љубав, или и једно
и друго. Природне заједнице су оне које се склапају на основу
природних закона. То су: брак, љубав према браћи и сестрама,
према саплеменицима. Оне су нужне заједнице и не заснивају
се на слободи. Природна заједница је нужна заједница. Оно
што је, међутим, пресудно у нашем односу с другим, тј. с Богом,
јесу слобода и љубав. Оно што ми слободно заволимо, за нас је
најважније. То постаје наш извор живота, постаје за нас Бог.
Природне заједнице су за нас људе такође важне, али нису израз наше слободе и укидају нашу слободу. Човеку је наметнута
заједница с родитељима, с браћом и сестрама, као и с природом
конкретног простора у коме је рођен. Приликом свог рођења,
човек не бира своје родитеље, браћу и сестре, нити државу у
којој ће се родити, као ни место, ни природно окружење у коме
ће се родити. Све то новорођено дете угледа и затекне око себе
кад се роди, а не бира. Зато човек мења родитељску заједницу,
желећи да он сам, слободно, створи заједницу с другим. Природне заједнице не омогућују човеку да буде непоновљива личност.

ʚʗʦʜʝʠʡʤʟʗʠʡʝʑʏ

Због тога, човек увек трага за слободним заједницама и њих
види као најважније. Све природне заједнице пролазе и оне не
могу испунити човека. Могу му дати тренутно задовољство,
али то није оно за чим човек чезне. Човек чезне да буде личност, слободно и јединствено биће. То може да оствари једино
ако слободно воли другога. А кад то чини на основу природе,
или кроз природно присуство другог, онда он у односу на њега
нема апсолутну слободу. Други је ту поред нас, хтели ми то или
не, и он нам се намеће својим физичким присуством. У оваквом
односу човек не може да оствари себе као слободну личност.
Посебно због тога што је све видљиво створено, па је по себи
пропадљиво. А ако је то за шта смо везани пролазно, онда је и
наша личност пролазна. Јер, као што смо већ напоменули, човеково „Ја“, његова личност, зависи од онога за кога је слободно
из љубави везан. Када се изгуби то за шта смо везани, мењамо
се, или тачније, губимо се и ми као личност.
У заједницама које се остварују на основу идеја, било да су те
идеје добре или лоше, такође не постоје слобода и љубав, или
ако постоје, то није љубав према другим људима као личностима,
већ је то љубав према идеји, а не према човеку
као реалној личности. Волети лепо, добро, праведно јесте просто нужност којој се не можемо
одупрети. Као што и љубав према ружном и
лошем човеку претпоставља апсолутну слободу.
Немогуће је без слободе волети таквог човека, а
то је онда права љубав. Истовремено, љубав која
воли идеју, а заборавља на живог човека, такође
је опасна по постојање. Отуда су у комунистичким заједницама, или у другим идеолошким
заједницама у којима доминира нека идеја, људи
убијани да би се одржала идеја. То значи да су
овим заједницама важније идеје, било да су оне
добре или лоше, а не живи људи као личности.
Једина заједница која пружа могућност да човек буде апсолутно слободан и да буде вечно постојећа личност јесте заједница с
Богом. Бог се тако пројављује у историји да оставља апсолутну
слободу човеку да га овој призна или не призна. Пошто је Бог
вечна, бесмртна Личност, када човек оствари личну заједницу
с Богом, и он постаје вечна и бесмртна личност. Та заједница се
остварује кроз Исуса Христа и друге људе и назива се Црквом.
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Црква, као заједница човека с Богом и другим човеком у Исусу
Христу, апсолутно је утемељена на слободи њених чланова. Бог с
нама, такође, остварује заједницу слободе и на тај начин нас чини
вечним личностима, синовима својим. То нам показује Црква.
Постајући члан црквене заједнице, човек не постаје члан
Цркве као апстрактне институције. Он остварује заједницу с
конкретним живим личностима и на тај начин се гради Црква
као Литургијска заједница. Зато је Крштење, као чин ступања у
Цркву, повезан са Литургијом. А Литургија не постоји сама за себе
као институција, без сабрања верних. Када се верни саберу на
једном месту у одређено време да би показали своју заједницу
с Богом у Исусу Христу, то је Литургија. То је Црква. Отуда је
Црква у Православљу поистовећена са Литургијом. То потврђује
и наш верни народ када каже да иде у Цркву, подразумевајући
при том да иде у храм на службу, на Литургију. Овде су храм
и Литургија поистовећени са Црквом, јер је и храм добио име
Црква зато што се у њему служи Литургија, која је поистовећена
са Црквом. Нити постоји Црква без Литургије, тј. без сабрања
верних, нити се, пак, храм може назвати Црквом ако се у њему
не служи Литургија.
Заједница коју остварује човек с Богом, у Исусу Христу,
кроз Литургију, јесте заједница с конкретним људима, а не са
људима као идејама. Да човек постаје члан Цркве као апстрактне
институције, онда и Исус Христос, и други људи, као и сам Бог,
били би идеје, а не живе и конкретне личности. У том случају
ни човек хришћанин не би био једна конкретна личност. Јер,
као што смо већ рекли, личност је заједница слободе и љубави
с другом личношћу.
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Раније смо говорили о томе да човек изражава своју веру у
Бога тако што постаје члан Цркве, тј. члан Литургије. Да би човек постао члан Литургије, потребно је да се крсти. Крштење
је, по учењу светих отаца, „друго рођење“. Крштење је рођење
водом и Светим Духом и, као такво, разликује се од природног
рођења. Природним рођењем човек се рађа као смртно биће,
односно рађа се за смрт, зато што природним рођењем сви људи
наслеђују смртну природу палог човека Адама. Смрт се појавила
у природи после одбијања првог човека да оствари заједницу с
Богом. Мењајући начин рођења, тј. рађајући се од Духа Светог,
кроз Крштење, човек се рађа за живот.
Крштење је, као што смо већ нагласили, улазак човека у
литургијску заједницу. Ново рођење, које је рођење за вечни
живот, подразумева и нови начин живота. Тај нови начин живота пројављује се као Литургија. Литургија је, дакле, начин
живота какав је Бог желео да буде кад је стварао бића и на
крају створио човека.

ʚʗʦʜʝʠʡʤʟʗʠʡʝʑʏ

Ако су Литургија и литургијски начин живота људи и природе израз наше вере у Бога, као што јесу, онда је Литургија
икона будућег Царства Божијег. Ово потврђује и сам термин
„вера“ — израз за нешто што ће се догодити у будућности. На
основу дефиниције вере коју нам даје апостол Павле у посланици Јеврејима (11, 1), „вера је основ свега чему се надамо, потврда
ствари невидљивих“, јасно је да литургијски начин живота указује
на будуће Царство Божије. Речју, Литургија је икона будућег
Царства Божијег. Постајући члан литургијске заједнице, човек постаје члан будућег Царства. Постаје члан „благословеног
Царства Оца и Сина и Светог Духа“. Литургија пројављује људе
и природу не онаквим какви су они сада, нити, пак, онаквим
какви су људи некад били, у прошлости, већ пројављује људе и
природу какви ће они бити у будућности, када дође Царство
Божије и кад се догоди опште васкрсење мртвих. Зато што је
начин постојања људи у Литургији заснован на њиховој вери и
нади у вечни живот, у будуће Царство Божије.
Ово потврђује пре свега Православна Литургија. Дух Свети,
устројавајући Литургију, поставља у њој разне чинове: епископа,
свештенике, ђаконе и народ Божији. Епископ иконизује самог
Христа, око кога су скупљени апостоли и сви свети. А то је слика
будућег Царства Божијег, о коме говоре Христос и његови апостоли. Када дође Христос, у сили и слави, сабраће све око себе и
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установиће Царство Божије. На Литургији су сви лепо обучени, она је песма, пуна је светлости, дивних икона. Кад
год се служи Литургија, тада је празник и радост. Речју,
Литургија пројављује оно чему се човек нада и чему тежи:
а то су радост и вечни живот.
Литургија је одувек била у центру православног предања
и хришћанског живота. Она не само да је централни богослужбени догађај, Св. Тајна од које зависе све остале Тајне, већ
је и мерило целокупног начина живота православних људи.
Православни народ је одувек Литургијом, тачније будућим
Царством Божијим, мерио све: свој однос према Богу, према другом човеку и према природи. То најречитије показују
неке наше епске народне песме (као нпр. Кнежева вечера,
епски преткосовски тематски круг и др). Човек очекује да
Бога сусретне лицем у лице у будућем Царству. На другог
човека гледа као на становника тог Царства и самим тим
као на свога брата у Христу. На природу гледа и према њој
се односи тако што сматра да је и она створена за вечност и
да ће и она постојати у будућем Царству Божијем. На крају
православни верник и самог себе мери у односу на будуће
Царство Божије. Зато је његов живот сав у покајању, будући
да у свакодневном животу и он и све око њега још увек не
изражава ону реалност која ће бити у Божијем Царству.
Православни верник је, такође, спреман да се жртвује због
своје вере у будуће Царство Божије.
Описани начин изражавања вере у Бога узрокује један посебан начин живота људи. Он ствара једну конкретну врсту
односа човека — како с другим људима, тако и са природом.
Речју, ствара култ, посебне обичаје и културу.
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Исус Христос је први открио људима ко је Бог. Открио нам
је да је Бог личност, тј. да је Бог његов Отац, зато што је Исус
Христос Син Божији и он једини познаје Оца, тј. познаје ко је
Бог као личност, јер је у вечној љубавној заједници с њим. Слично
нама, људским личностима, које се могу познати као личности
једино у заједници љубави. Неко може да нас познаје по природи,
посматрајући нас са стране. Међутим, то није право сазнање о
нама, нити одговор на питање ко смо. Неко може другог човека
да позна као личност једино ако овај жели да се открије и каже
ко је. То, пак, чини само ономе кога воли и који њега воли. Иначе, човек се скрива и немогуће је на други начин одгонетнути
ко је он као личност. Утолико пре ми људи не можемо познати
Бога, ако се он сам не открије. Јер, Бог је по природи невидљив,
несхватљив, неограничен. Једини који познају Бога, то су његов
Син и Дух, које Бог Отац неизмерно воли, као и они њега.
Син Божији, Исус Христос, постао је човек и открио је Бога
Оца људима, и то само оним људима који су постали Христови
ученици и следбеници. Јер, Бог као личност, као Отац, може
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постати познат људима једино у личном односу с Њим, преко Христа. Тачније, људи могу познати Бога Оца једино ако се
сједине са Христом, што значи ако ступе у исту личну, љубавну
заједницу с Богом Оцем. На том путу нам помаже Свети Дух
који нас, управо на овај начин, поистовећује са Христом: кроз
заједницу слободе са Богом Оцем. То се остварује кроз тајну
Крштења и тајну Евхаристије.
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