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Многи сматрају да Сједињене Америчке Државе представљају примјер модерне
секуларне државе у којој је досљедно примијењен систем одвојености Цркве и вјерских
заједница од државе. Такав став најчешће изводе из Првог Амандмана (1791.г.) на Устав
САД из 1787. године којим је прописано да ”Конгрес не може да доноси никакав закон о
установљавању државне религије, као ни закон који забрањује слободно исповиједање
вјере, а ни закон који ограничава слободу говора или штампе или право народа на мирне
зборове и на упућивање петиције Влади за исправљање неправди”.

  

            Шира јавност зна да на свакој новчаници те секуларне државе пише: ”Ми
вјерујемо у Бога”. Такође, шира јавност зна да новоизабрани предсједник САД
непосредно прије ступања на дужност полаже заклетву над Библијом (Светим Писмом).
Наравно, предсједнику је остављена је и могућност да, умјесто заклетве над Библијом,
прочита текст свечане изјаве. То је све јасно прописано чланом 2 Устава САД. Такође,
бројност и слободно дјеловање великог броја цркава и вјерских заједница указују да се у
тој држави поштује право на слободу вјероисповијести.
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              Недавно сам посјетио Конгрес САД на Капитол Хилу у Вашингтону. У централномхолу Конгреса, на највидљивијем мјесту, огромним златним словима је исписано: ”Мивјерујемо у Бога”. На тај начин, та моћна секуларна држава исказује свој однос премаТворцу. Не мало сам се изненадио када сам видео тај натпис у највишем законодавноморгану САД као секуларне државе.              Брзо се испоставило да ту није крај мом изненађењу. Имао сам прилику да каогост присуствујем једној сједници Представничког (Доњег) дома Конгреса. Очекивао самсве осим да ће сједница, након отварања од стране предсједавајућег, почети молитвом.А молитву је са централне конгресне говорнице прочитао римокатолички свештеник, којиврши дужност конгресног капелана (духовника). Сви присутни конгресмени су, безобзира на различитост њихових вјерских, политичких, партијских, идеолошких и другихувјерења, устали и у миру и примјетном молитвеном ставу саслушали молитву коју јеизговорио конгресни духовник. А у сред Конгреса постоји и конгресна Капела каомолитвени, духовни простор који служи за духовне потребе конгресмена, сенатора ислужбеника Конгреса. Конгресни духовник није икебана него је стално доступанконгресменима, сенаторима и особљу Конгреса.  

              У Конгресу постоји Међународни одбор за слободу религије, а у Стејтдипартменту (Влади) САД постоји и посебан департман који прати кршење права наслободу вјероисповијести не само у САД него и у свим државама свијета. Сваке годинесе припрема и објављује извјештај о проблемима у остваривању права на слободувјероисповијести, а прије тога се подноси на увид предсједнику САД као носиоцуизвршне власти у тој држави.              Иако је вјерска традиција Црне Горе богатија и старија од америчке, тешко данас,на жалост, можемо замислити да се у Скупштини као највишем законодавном органуЦрне Горе може наћи златним словима исписан натпис: ”Ми вјерујемо у Бога”. Тешко јето замисливо у држави чији је најважнији законодавац био црногорски митрополитПетар I и који је чувену Стегу 1796.г. почео ”у име Оца и Сина и Светога Духа”. Не требазаборавити да је Књаз Никола 1905.г. Црној Гори подарио први Устав ”по милостиБожјој”. Да овдје не наводим повељу Ивана Црнојевића, Црнојевићев законик, Душановзаконик, Законоправило Светога Саве, Јустинијаново законодавство и све оно што јепретходнило црногорској правној традицији која је настала половином XV вијека.  

              Умјесто да се, ако већ неће на закондавну традицију Црне Горе наслоне макар наамеричку која је постала узор у Црној Гори у свему осим у томе, наши законодавци седанас куну у ”секуларност Црне Горе” која нема никакве везе са америчком илињемачком. Чудом се чудим како наши законодавци добро виде ”америчка правнарешења”, на примјер, за хомосексуалне особе, а презиру и прескачу решења те државекада су у питању слобода вјероисповијести и вјерници? А тек колико је, ”због секуларнедржаве”, незамисливо да сједница Скупштине Црне Горе почне молитвом коју бипрочитао православни свештеник. Питање је ко би остало у пленарној сали СкупштинеЦрне Горе када би, којим случајем, сједница почињала молитвом???    Умјесто да се, ако већ неће на закондавну традицију Црне Горе наслоне макар наамеричку која је постала узор у Црној Гори у свему осим у томе, наши законодавци седанас куну у ”секуларност Црне Горе” која нема никакве везе са америчком илињемачком. Чудом се чудим како наши законодавци добро виде ”америчка правнарешења”, на примјер, за хомосексуалне особе, а презиру и прескачу решења те државекада су у питању слобода вјероисповијести и вјерници?                 Није било давно када је по Црној Гори пјевано: ”Чизма нога, нема Бога” и ”Невјерујем у небеса но у Маркса и Енгелса”. Још увијек нису изблиједјела сјећања насахрањивање Бога на више мјеста у Црној Гори, на убиства православног МитрополитаЦрногорско-Приморског Јоаникија и скоро 130 свештеника Митрополије, на изгон вјереиз школа и људских душа, на институционалну атеизацију, на скрнављење и погањењехрамова, одузимање црквене имовине и свега осталог што је чињено уиме”раскрштавања са религијом у новој секуларној социјалистичкој држави радиодвајања Цркве од државе”.              Шта нам својим Уставом, Конгресом и знамењима поручује САД као савременасекуларна држава? Вјера у Бога или, ако хоћемо шире, религија не само да није одвојенаод савременог човјека и друштва у цјелини него ни од секуларне државе и њенихоргана. Секуларна, савремена држава није и не може да буде одвојена од вјерника,свештеника и вјерских великодостојника, јер су и они грађани као и сви остали грађани удржави.              Вјерници и свештена лица су неодвојиви дио савременог као и сваког људскогдруштва кроз историју. И зато је неопходно да се поучимо на примјеру америчкогдржавног секуларизма у чијем темељу, без икакве сумње, стоји право на слободувјероисповијести као универзално људско право и слободно дјеловање цркава ивјерских заједница које својим дјеловањем доприносе развоју друштва и државе.  (”Дан”, 10. фебруар 2019.г.)
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