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ПРЕДГОВОР

Аутор текстова који су у овом зборнику по први пут 
сабрани на једном месту је један од продуктивнијих 
православних богослова данашњице, преводилац са 
неколико класичних и савремених језика, плодни ком-
позитор класичне музике и засигурно најистакнутији 
„црквени дипломата“ у православном свету. Јасно је 
да је реч о митрополиту волоколамском др Илариону 
Алфејеву (1966). Њега не треба посебно представљати 
српском читаоцу јер су му бројни текстови већ превође-
ни на наш језик, а и сам често борави у канонским посе-
тама епархијама Српске Православне Цркве. Оно што 
треба рећи је да митрополит Иларион води Одељење 
за спољне везе Московске Πатријаршије [Отдел внеш-
них церковных связей Московского Патриархата], те 
по природи свог посла врло активно учествује како у 
руском тако и у европском и светском политичком и 
уопште јавном животу, али не само као представник Ру-
ске Православне Цркве, него и као „глас православних 
хришћана“ који се иначе веома ретко чује у међународ-
ним институцијама највишег ранга. Он са те позиције 
јасно уочава потребу да се и хришћански богослови 
укључе у решавању неких актуелних глобалних про-
блема, тј. да и они критички реагују на извесне појаве у 
светском друштву и јасно изрекну свој став. 

Радови сабрани у овој  књизи само су део ангажова-
них текстова митрополита Илариона, који су посвеће-
ни важним питањима које савремено доба поставља, а 
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на која и Црква мора да понуди одговоре. Поред тога 
што савремена реалност захтева од Цркве да по одређе-
ним питањима критички делује, такође она је и примо-
рава да се у одређеној мери и сама мења. Митрополит 
Иларион и то има у виду, те се често оглашава и када 
је неопходно мењати неке аспекте актуелног црквеног 
живота.  

Зборник Православље и савременост је подељен у три 
поглавља. У првом, које је насловљено „Православље у 
21. веку“, уврштени су чланци који се баве проблемом 
сведочења хришћанске „благе вести“ у савременом добу, 
тј. мисијом Цркве у 21. столећу, као и богословским об-
разовањем данас, и још једним веома важним пробле-
мом, а то је однос светоотачке баштине и савременос-
ти. Други део зборника, под називом „Хришћанство и 
секуларни хуманизам“, садржи четири текста, од којих 
се први у начелу бави односом хришћанства и мили-
тантног секуларизма; други, проблемом достојанства 
и слободе личности у расправи између хришћанства и 
секуларизма; трећи, питањем односа традиционалних 
и либералних вредности опет у дијалогу (боље рећи 
полемици) хришћанства и секуларизма; док је четврти 
посвећен већ дуже времена актуелним питањем еутана-
зије, које је постављено у истом контексту као и теме у 
претходним чланцима. Последњи део књиге, који носи 
наслов „Православље у уједињеној Европи“, посвећен 
је односу Православне Цркве и европских интеграција, 
односно могућем статусу Цркве у уједињеној Европи. 

Аутор је текстове, који су овде скупа публиковани, 
писао у различитим приликама, те они нису истог жан-
ра, а теме којима су текстови посвећени се у одређеној 
мери преклапају, стога понекада долази до понављања 
реченог. Упркос понављању неких делова, одлучили смо 
да уврстимо и те текстове јер је оно што је поред тога 
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речено од нарочите важности, те је штета далеко мања 
од користи коју доноси публиковање тих радова у једној 
књизи.

На крају, изражавамо најтоплију захвалност митро-
политу Илариону који је дао благослов да се његови 
текстови преведу и објаве у зборнику Православље и са-
временост. 

Благоје Пантелић
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ПРАВОСЛАВНА МИСИЈА У 21. ВЕКУ

Многи мисле да Православна Црква није мисионарска. 
Неки међу православнима чак тврде да Православној 
Цркви није потребна никаква мисија. „Ми смо чува-
ри Истине, и ми је сведочимо самом чињеницом нашег 
постојања“, са поносом је изјавио један православни 
свештеник са којим сам разговарао о тој теми. Неко би се 
запитао, да ли је овакав приступ могуће оправдати цркве-
ном историјом. 

Да су апостоли након Христовог васкрсења седели иза 
затворених врата у Јерусалиму, сведочећи истину зах-
ваљујући простој чињеници њиховог постојања, даље 
ширење хришћанства би било крајње неизвесно. Свака 
хришћанска Црква мора да буде мисионарска уколико 
жели да буде доследна свом позиву да буде Црква. Исто-
рија православља познаје многе велике мисионаре, међу 
којима су били и мушкарци и жене, епископи, монаси и 
лаици. Света Нина Просветитељка Грузије (4. век), Свети 
Владимир Крститељ Русије и његова бака Олга (10. век), 
Свети Кирило и Методије (10. век), Свети Николај Јапан-
ски (19. век) и многи други, који се поштују као „равноа-
постолни“. 

Православље у Северној Америци, Јапану и Кини пред-
ставља плод активности Руске Православне Цркве. Пра-
вославље је дошло у Северну Америку из Русије преко 
Аљаске (која је, као што нас је гувернерка Сара Пејлин 
недавно подсетила, „у неку руку поред источне границе 
Русије“). Међу првим руским мисионарима био је Свети 
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Герман Аљаски, прост монах из манастира Валаама, који 
је дошао на Аљаску 1794. године и провео тамо више од 
40 година, све до своје смрти 1837. године. Локално ста-
новништво га је већ за живота поштовало као светитеља, 
и сматрали су га њиховим заступником пред Богом. 

Прво епископско седиште у Америци је установље-
но од стране Светог Синода Руске Православне Цркве 
1840. године, међутим, епископ који је управљао овом 
облашћу, Свети Инокентије (Венијаминов), будући мит-
рополит московски, живео је у Новоархангелском. Го-
дине 1872, пет година након продаје Аљаске Америци, 
седиште руског епископа је пребачено у Сан Франциско. 
Од 1898. до 1907. године Свети Тихон, будући патријарх 
руски, управљао је овом облашћу. За време његовог упра-
вљања седиште је пребачено у Њујорк. Он је организовао 
Свеамерички сабор 1907. године, који је променио име 
дијецезе у Russian Orthodox Greek Catholic Church in North 
America. Тако је почела будућа аутокефалност Америчке 
Православне Цркве. 

Током Тихоновог постављења у Америци, велики број 
хришћана из Антиохије је пристигло у New World (букв. 
„нови свет“), услед чега је, на Тихонов захтев, 1903. годи-
не постављен викарни епископ пореклом из Сирије, Ра-
фаил Бруклински. Тако је настао нови, јединствени екли-
сиолошки модел који предвиђа да епископи различитих 
националности могу да делују унутар локалне Цркве и 
на истој канонској територији, унутар дијецеза које нису 
формиране на основу територије, већ етницитета. Такав 
модел не одговара еклисиологији древне Цркве, али је 
одговарао новој стварности која је настала као резултат 
досељавања у Европу и Америку. Да су догађаји настави-
ли да се одвијају по плану који је Свети Тихон зацртао, 
помесна православна Црква у Америци је могла да буде 
створена 1920. године, предвођена једним митрополи-
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том, коме би били подређени епископи различитих на-
ционалности, од којих би свако предводио вернике соп-
ственог националног порекла, било да је Рус, Украјинац, 
Грк, Антиохијац, Румун итд. 

Међутим, услед масовног исељења Грка из бившег Ос-
манског царства у Европу, Америку и Аустралију, 1920. го-
дине, на овим континентима су оформљене митрополије 
Цариградске Патријаршије. Цариградска Патријаршија 
је прогласила своју јурисдикцију над читавом Црквом у 
„дијаспори“, тј. над свим земљама које нису унутар грани-
ца традиционалних Православних Цркава. Према овом 
становишту, готово целокупна западна Европа, Северна 
и Јужна Америка, као и Аустралија и Океанија, обухваће-
не су дефиницијом „дијаспоре“. Међутим, у Америци је 
већ постојала Православна Црква коју је предводио руски 
митрополит. Тако је стварање јурисдикције Цариграда 
унело поделу у америчко православље, која је поспеше-
на установљењем јурисдикција Антиохијске, Румунске и 
Српске Патријаршије. 

Руска Православна Црква, мотивисана визијом Све-
тог Тихона који је маштао о једној Православној Црк-
ви на америчком континенту, 1970. године омогућила 
је аутокефалност делу америчког православља које је 
претходно било под њеним канонским ауторитетом. По-
стојала је нада да ће се православни других јурисдикција 
на крају придружити аутокефалној Цркви, која је добила 
назив „Православна Црква у Америци“. Ипак, то се још 
увек није догодило, и у Америци тренутно постоје мит-
рополије, архиепископије и епархије неколико локалних 
православних Цркава поред аутокефалне Православне 
Цркве у Америци. 

Упркос извесној „јурисдикцијској збрци“ која је, на-
жалост, карактеристична за Православну Цркву не само 
на америчком континенту, него и у другим деловима 


