
Патријарх нам је на Сабору у Жичи рекао да му „Вучић никада за седам година није изнео било какав план о Косову“ – као што га није изнео ни у Скупштини Србије

Пише: Владика Максим
недеља, 15 септембар 2019 00:09

  

Жао ми је што нисам био присутан да браним владику Теодосија када је Вучић
недипломатски наступио према њему * Жалосна је чињеница да у Србији људи са
ставом, поштењем и интегритетом, какав је био Оливер Ивановић, могу да нестану
само зато што неком не одговарају.

  

  

Након што смо у првом делу интервјуа са Максимом (Васљевићем, 51), владиком
западно-америчким , апсолвирали теме које се тичу живота и рада СПЦ
у САД, промене њеног имена и Устава, односа према Васељенској патријаршији и
поређења аутокефалности Српске и Украјинске православне цркве, у другом смо се
више окренули ка условно речено “световним питањима”.

  

Ако се питање Косова уопште може одвојити од наше духовности, порекла и традиције…
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Судбина Косова је и даље највећи национални проблем. У последње време се све
чешће помињу речи као што је разграничење, подела… Црква је одлучно дигла
глас против тога. Где ви видите решење?

  

-Хвала Вам на том питању. Ми у западној Америци о Косову и Метохији размишљамо на
практичан начин: у трајном смо контакту са нашим тамошњим народом преко Епископа
Теодосија и његовог монаштва, и гледамо да посетама и материјалном помоћи
допринесемо њиховом опстанку, посебно деци. Када смо 2015. године објавили
монографију „Хришћанско наслеђе Косова и Метохије“ верујемо да смо и ми дали
допринос, како је тврдио покојни академик Душан Батаковић, да се неутрализује
кампања за учлањење Косова у Унеско. Поред књижевне и историјске, књига има и
велику уметничку вредност.

  
  

Само током прошле године упутили смо читав низ јавних апела Стејт департману
поводом страдања нашег народа у јужној Србији апелујући за његову заштиту

    

Не заборавите, у сусрету са Американцима ми српски епископи се без изузетка и врло
јасно идентификујемо као православни српски епископи, а у разговорима са
званичницима из Стејт департмана бранимо недвосмислен став Сабора наше Цркве о
Косову и Метохији. Само током прошле године упутили смо читав низ јавних апела Стејт
департману поводом страдања нашег народа у јужној Србији апелујући за његову
заштиту. Поред свог главног циља Цркве, а то је пружања предокуса Царства Божијег
служењем литургије и етичким подстицајима, наш епископат у САД неговањем заветне
косовске мисли одржава самосвест народа, подсећајући га на древну славу српске
државе и народне историје.

  

По питању решења косовског проблема дошло је и до отвореног сукоба мишљења
на Сабору у Патријаршији између председника Вучића са једне, и неколико
владика, међу којима сте наводно били Ви, са друге стране. Шта је оно у чему се
не слажете са председником? 

  

-Искрено, био сам једини владика који намерно није желео да присуствује том састанку и
зато нисам ушао у ту салу док је трајао разговор. То је био мој лични гест, мада сада
мислим да је ипак требало да присуствујем, понајвише због Владике Рашкопризренског
Теодосија према коме се председник Вучић понашао у најмању руку недипломатски.
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Наравно, већ је познато готово све што је ту речено тако да то овде не бих понављао.

  

  

 Недипломатски према владици теодосију: Председник Александар Вучић

  
  

Владика Максим: Актуелна власт се са проблемом Косова носи у мери својих могућности
и знања, али је проблем што је из тог решавања искључила остале релевантне факторе

    

Шта мислите о Вучићевом ставу да је СПЦ нереална по питању Косова, да не
познаје довољно ситуацију и тражи више од онога што је могуће?

  

-Председник Вучић мисли да је „реалност“ најбоља основа за решавање проблема. Као
Црква, ми мислимо да је реалност клизав терен за вредновање истине будући да управо
око реалности постоје најразличитија и сукобљена мишљења. У том смислу, наш Сабор
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сматра да су садашњи тренутак и владајућа констелација односа у свету варљива
основа за решење тако важног проблема какво је статус Косова и Метохије.Актуелна
власт се са проблемом носи у мери својих могућности и знања, али је проблем што је из
тог решавања искључила остале релевантне факторе. Она не сме да заборави да
постоји и вертикала српске историје која, како је то говорио покојни Душан Батаковић,
почива на неколико основних обележја, која, узета заједно, чине скуп особитих
културних вредности, моралну и духовну лествицу српског народа: оданост православној
вери и Српској православној Цркви, ослонац на традицију проистеклу из косовског
предања, сећање на светородну династију Немањића итд. Додатни проблем је и
неспособност великог дела наше елите да препозна како би та традиција, у европским
размерама, могла складно да се уклопи у збир општих вредности уоквирених
хришћанском цивилизацијом.

  

Да ли држава има неки конкретан план по питању Косова, и да ли га је
председник Вучић презентовао том приликом у Сабору?

  

-Наш Патријарх нам је на почетку Сабора у Жичи рекао да му председник Вучић никада
за седам година није изнео било какав план о Косову. Председник то није учинио ни кад
је примљен у сали за разговоре током Сабора. А како смо видели, никакав план није
изнео ни у скупштини Србије. Све се одвија иза очију јавности. Међутим, биће да ту нема
ничег новог, тј. да српска политика пати од кратковидости. Прочитајте ове речи и
погодите ко их је изговорио: „Влада је ову чињеницу сакривала на несрећу нашег народа
и државе од јавнога мишљења, све до последњега момента и није ништа урадила да би
припремила јавно мишљење за овакав преокрет државне политике. У овом
непромишљеном поступку владе, леже главни узроци свих фаталних догађаја и наше
несреће“. Не, нису ово речи из ове године, него су то речи српског Патријарха Гаврила
Дожића из 1941. године, изговорене на рачун тадашње југословенске владе, у нешто
другачијем контексту (из цитата је склоњена само реч „југословенска“).
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   Нестају они који неком не одговарају: Оливер Ивановић    Жалосна је чињеница да у Србији људи са ставом, поштењем и интегритетом, какав јебио Оливер Ивановић, могу да нестану само зато што неком не одговарају    Жалосна је чињеница да у Србији људи са ставом, поштењем и интегритетом, какав јебио Оливер Ивановић, могу да нестану само зато што неком не одговарају.  На истом Сабору сте склоњени са места професора на Богословском факултету уБеограду. На Вашу страну је стао и Ваш духовни отац, умировљени владикаАтанасије (Јевтић), који је тим поводом имао прилично жустру преписку сапатријархом Иринејем. Како сте лично доживели тај чин?  -Нетачно је да је Свети Архијерејски Сабор у мају месецу расправљао о момепрофесорском статусу. Један епископ као индивидуа је то изнео као проблем, али јењегово излагање одмах наишло на бурно негодовање других владика. Поседујемстенографске белешке шта је ко о томе рекао. Дакле, нема такве саборске одлуке, каони „прећутне сагласности“ коју је неко поменуо. Уосталом, ако, примера ради, Сабор двапута заредом одбије да једног патријарховог кандидата изгласа за епископа – зар тоније једна врло речита (далеко од „прећутне“) несагласност са њим?! Штавише, ни усаборском записнику не постоји никакав траг о дискусији око моје професуре. Прематоме, еx нихило нихил фит – ништа не долази из ничега.  
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  Владика Максим (први ред десно) са студентима Богословије у Либертивилу    Нетачно је да је Свети Архијерејски Сабор у мају месецу расправљао о момепрофесорском статусу. Један епископ као индивидуа је то изнео као проблем, али јењегово излагање одмах наишло на бурно негодовање других владика    Ја сам и даље професор Универзитета са свим правима и дужностима које тај статусповлачи. Ко год жели да укаже на теолошке или неке друге пропусте у мом теолошком иакадемском раду мораће добро да се потруди. Уосталом, допис синода је упућенДеканату Православног богословског факултета који ће са своје стране синоду упутитиадекватан одговор. Да сумирам стање ствари: у свом досадашњем академском радунисам изнео ништа што би било у сукобу са догматским или етичким учењем Цркве. Собзиром да се аутор синодског образложења већ јавно огласио рекавши да ту постојенекакви формални и теолошки разлози, са своје стране имам да одговорим лаконски:сви формалноправни, технички и доктринарни приговори аутора синодскогобразложења су најобичније неистине.Треба се замислити и над чињеницом да ће(уколико би се са Факултетом поступало на начин на који Синод то сада покушава)статус сваког професора факултета убудуће зависити од расположења ипроизвољности сваког новог састава Синода.    Ми, срећом, немамо непогрешивог папу, мада се поједини, мимо патријарха, понекадпонашају као да су непогрешиви. Приметили сте како се извесни епископ – главна метаАтанасијеве критике, устручава да му било шта одговори    Што се тиче преписке Владике Атанасија са Патријархом, мислим да су то ствари којепрате живот Цркве. Херцеговачком владики су много јасније ствари него што то некимисле. Он је, имајући у виду разне закулисне радње, реаговао на свој, атанасијевскиначин каквим га сви познају, а због којег га лицемери не подносе, а љубитељи истинецене и уважавају. Много жустрију преписку су водили Свети Оци међусобно па суњихова писма данас драгоцени извор за упознавање историје Цркве. Владика Атанасијесе легитимно обратио предстојатељу наше Цркве и изнео неслагање са одлуком Синода.Наш Патријарх је човек кога уважавамо због места које заузима, али не заборавимо да јеон човек који осим што је у дубокој старости, може да направи грешку, да нештозаборави, погрешно чује, да поверује у неку неистину. Ако се то дешава другима, заштоби амнестиран био он, честита старина од деведесет лета?! Ми, срећом, немамонепогрешивог папу, мада се поједини, мимо патријарха, понекад понашају као да сунепогрешиви. Приметили сте како се извесни епископ – главна мета Атанасијевекритике, устручава да му било шта одговори.  
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  Срећом, немамо непогрешивог папу: Владика Атанасије и Максим са децом    Епископ Атанасије Јевтић нас својим поступцима поучава да не смемо да ћутимо каданеправда заузме место правде. У свој својој енигматичности као личности, ЕпископАтанасије је и овог пута изнео јеванђелски суд над савременошћу    Епископ Атанасије Јевтић нас својим поступцима поучава да не смемо да ћутимо каданеправда заузме место правде. У свој својој енигматичности као личности, ЕпископАтанасије је и овог пута изнео јеванђелски суд над савременошћу. И тиме нас је, како језабележио Матија Бећковић, највише потресао.  Неки су то довели у везу са Ставом из 2017. који сте потписали заједно са јошнеколико професора, доцената и асистената Богословског факултета, а каоодговор на Петицију којом се тражи укидање Дарвинове теорије. Видите ли Вивезу међу тим догађајима?  -Блиска будућност ће показати ко је ту био у праву и колико је то био један вештачкипроблем. Ниједан од актуелних професора Православног богословског факултета уБеограду не повезује теорију еволуције са учењем Цркве. Међутим, за нас каоприпаднике Универзитета, било је неприхватљиво да скупина петиционаша боље знашта је наука од Универзитета у Београду, САНУ, Биолошког факултета БУ, Српскогбиолошког друштва, Српског лекарског друштва и др. Све ове институције су званичнимсаопштењима осудиле Петицију, а многи од њихових представника званично и/или јавноподржали Став нас теолога. Петиција је укључивала потписнике из најразличитијисфера науке и уметности и друштвених делатности уопште, углавном некомпетентне забављење овим питањем, било из перспективе биологије, било теологије. Од тројицебиолога који су је потписали јавности је најпознатији Томислав Терзин, истакнутипромотер псеудо-научних теорија и адвентиста седмог дана, деноминације која јепозната по ставовима тзв. креационизма које заступају амерички протестантскифундаменталисти. Став професора Теолошког факултета, сасвим је очигледно, био јереакција против таквог неправославног и нездравог фундаментализма.  Треба рећи да је у деценијама комунистичке идеологије и диктатуре, полако у јавномоптицају и популарној свести, ширеној путем школе, идеолошких памфлета, писаних иелектронских медија, створена једна слика теорије еволуције као апсолутнонеусагласиве са вером. Она је оставила дубоке недоумице код верујућих људи, а и кодвеликог броја епископа. Међутим, водећи теолошки ауторитети у данашњемПравослављу пишу и показују да се овом питању и те како може приступити истанчаније.  Када се полемика око Дарвинове теорије распламсала, у једној изјави сте рекли: “Одмомента када се појави научна теорија кадра да замени теорију еволуције, као њенаједнако плаузибилна алтернатива, ми ћемо бити ту да је подржимо”. Такође, негде стетим поводом казали и следеће: “Помислим одмах на светог Григорија Богослова изчетрвтог века, који је био теолог, научник и епископ и који је човека назвао животињом упроцесу обожења”.  -Као прво, није искључено да неко у будућности неће добити Нобелову награду запостављање граница теорији еволуције. Друго, дужан сам да кажем да је свако од настеолошки образован у датом контексту и ја не могу по том питању да будем у раскоракуса како српском тако и са укупном православном теологијом последњих тридесетгодина. У издању Бачке епархије, на пример, деведесетих година прошлог векаобјављен је низ књига и часописа у којима се експлицитно тврди да Теорија еволуцијеније противна православној вери и у којима се она посматра у потпуно позитивномсветлу. Ми смо то као студенти читали и поступно формирали свој став по том питању.Три почасна доктора Православног богословског факултета (Јован Зизјулас 1991,Христо Јанарас 2003, Калистос Вер 2008) сматрају да начелно нема несклада измеђутеологије и еволуције. И после свега тога, зар треба да се чудимо што новије генерацијетеолога тврде да еволуција није зло (уколико се не банализује и не своди на флоскулетипа „човек је постао од мајмуна“)? Ако су наша Црква и њене владике усмераваличитаве генерације у једном правцу – а то је да теологија има шта да каже по питањунаучног знања а не само да га игнорише – како сада да све порекнете као да се то ниједесило?!  

  Својом теоријом изазвао сукобе у СПЦ: Чарлс Дарвин    Ниједан од актуелних професора Православног богословског факултета у Београду неповезује теорију еволуције са учењем Цркве. Међутим, за нас као припадникеУниверзитета, било је неприхватљиво да скупина петиционаша боље зна шта је наука одУниверзитета у Београду, САНУ, Биолошког факултета БУ, Српског биолошког друштва,Српског лекарског друштва и др    Далеко пре садашњих чланкописаца на разним форумима по питању еволуције, написаосам пре десет година студију под насловом „Постоји ли биохемија слободе“. Тада самистакао да с обзиром да природнонаучна теорија еволуције целокупни феноменбиолошког живота објашњава у складу с начелима природног случаја, мутације иодабира, она као таква не претпоставља, нити је обавезна да претпостави, некитрансцендентни узрок, у смислу Божјег стваралачког деловања. Тиме се само потврђујењен феноменолошки карактер. Дакле, биолошки домен не садржи холистичку слику очовеку али помаже истој. Ту слику поседује теологија – наравно, не у изолацији него усарадњи са науком, узимајући у обзир и друга научна сазнања о човеку, баш као што суто чинили Оци Цркве кроз векове.  Има ли заиста Црква толико разлога да се спори са науком, а по питању теорија онастанку човека?  -Дозволите да одговорим контра-питањем: шта значи уопште то банализовање иполарисање Цркве уопште и науке уопште? Као што рекох, водећи православни теолозиданас сматрају да нема разлога да се теологија спори са науком него да је њен задатакда подсећа науку да чува достојанство човека и планете.  С обзиром да ово није пресудно питање, подсетио бих све на максиму коју јесвојевремено формулисао један владика: „Међу архијерејима, као и уопште у Цркви,влада правило по којем у битном и пресудном постоје слога и јединство, у мање важномслободан избор, а у свему – љубав“. Став 2017 једног броја професора био је покушај дасе одреди права мера у разумевању кључних аспеката односа теологије и науке и да серасветли затамњена и недовољно растумачена димензија њихове синергије. Тајплеменити покушај је неправедно злоупотребљен од подстрекача немира и разноразнихагената-провокатора.  Вера и језик су нераскидиви део идентитета једног народа. Нажалост, чест јеслучај да деца српских имиграната у Америци слабо или никако говоре наш језик.Шта црква, конкретно Ваша Епархија, чини по том питању? Како саветујетеродитеље и децу коју сусрећете у цркви и на својим путовањима по парохијама?  -Српски народ је, попут многих других народа, веома везан за своје историјско памћење,чему доприноси српски језик. По том питању наша Црква и у дијаспори нуди свенеопходне садржаје: богослужењем чува не само српски него и старословенски језик, апарохијским животом омогућава заједништво… Проблем је што ентузијазам родитеља ињихова жеља да деца уче и науче српски полако спласне. Упркос томе, парохије су кулесветиље читавог духовног и културног живота српског народа. У њима, захваљујућилитургијском животу, настављају да живе српскословенски књижевни језик, обичаји,предања, светитељство и свеукупни друштвени етос. Да се разумемо, својим угледом иулогом у народу, једино наша Црква подстиче организовање просветних и културнихделатности у дијаспори.  
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Патријарх нам је на Сабору у Жичи рекао да му „Вучић никада за седам година није изнео било какав план о Косову“ – као што га није изнео ни у Скупштини Србије

Пише: Владика Максим
недеља, 15 септембар 2019 00:09

  Дани Светог Мардарија: Кошаркаш Милвоки бакса Никола Миротић у поворци    Владика Максим: У духовним и културним прожимањима која карактеришу нашудијаспору немогуће је избећи језичку симбиозу енглеског и српског. Ми не можемодопустити да Црква буде уточиште искључиво нашим исељеницима. Због њеневасељенске мисије она је отворена за све грађане Америке који, и преко српскихдосељеника, желе да постану православни хришћани (иако не знају српски језик)    Богослужење у Епархијама СПЦ у Америци је углавном двојезично. Шта мислите оцрквеној служби на енглеском језику, је ли се она могла избећи?  -Мислим да је одличан одговор на то питање дао Епископ Новограчанички Лонгин. Он,источноамерички епископ Иринеј и ја делимо исто мишљење по том питању, а иза насстоји цео Црквени сабор из Чикага који је свесрдну подршку указао нама архијерејима. Удуховним и културним прожимањима која карактеришу нашу дијаспору немогуће јеизбећи језичку симбиозу енглеског и српског. Ми не можемо допустити да Црква будеуточиште искључиво нашим исељеницима. Због њене васељенске мисије и верностиЈеванђељу, она је отворена за све грађане Америке који, и преко српских досељеника,желе да постану православни хришћани (иако не знају српски језик). Наше предстојећеиздање двојезичног Јеванђеља на српском и енглеском сведочи о културном достигнућуу модерној историји Цркве у дијаспори.  Да ли би служба на матерњем језику и утицај цркве у том смислу могао бити важантас на ваги да генерације које долазе не изгубе контакт са матицом, бар када је упитању језик?  -Из ревности према „српском књижеству“, наша Епархија објављује књиге не само наенглеском него и на српском језику. Кроз издаваштво у оквиру разних едицијапромовишемо српске теологе: Николај Жички (4 књиге), Јустин Поповић (4 књиге),Амфилохије Радовић, Данило Крстић, Атанасије Јевтић, Радован Биговић, ВладанПеришић, Богољуб Шијаковић, Ненад Милошевић, итд. Десетине српских теолога,историчара и научника је постало доступно англофоној читалачкој публици. Остављамда други процене да ли је то рад од националног значаја.    На црквеним саборима се већ деценијама говори и одлучује на енглеском језику док сезаписник чува у обе језичке варијанте. Осим тога, приметио сам да само један учесниксабора није био у стању да се обрати на енглеском језику – ради се, иначе, о свештеникукоји је при том и професор на факултету у Новој Грачаници – док је неупоредиво вишеоних који не разумеју српски    Званични језик обраћања на недавно одржаном Сабору у Новој Грачаници је биоенглески. Уз разумевање чињенице да неки од присутних не говоре српски, зарније било логичније да се њима обезбеди преводилац, а да обраћања буду насрпском, изворном језику наше Цркве?   -По том питању пратим праксу коју сам затекао а коју су до сада пратили и сви српскиепископи. Дакле, нисмо ми ништа ново увели – на црквеним саборима се већ деценијамаговори и одлучује на енглеском језику док се записник чува у обе језичке варијанте.Осим тога, приметио сам да само један учесник сабора није био у стању да се обрати наенглеском језику – ради се, иначе, о свештенику који је при том и професор нафакултету у Новој Грачаници – док је неупоредиво више оних који не разумеју српски.Међу њима је значајан број обраћеника у Православље који својом вером, етосом али ибројношћу и присуством чувају и унапређују српске парохије.  Наравно, многи алонимни (под другим именом) учесници чудноватих форума, иако миследа су анонимни, покушавају да својим мешетарењем кривотворе црквену стварност. Осимшто се варају да су безбедни у својој „алонимности“, јер ће кад-тад бити обзнањенањихова имена, они су на дуже стазе тужни губитници. Црква – ако боље погледајуисторију – опстаје упркос таквим и сличним клеветама и подметањима.  Следеће године ће бити одржан попис у Америци. На прошлом из 2010. годинесвега се 186.000 људи изјаснило као Срби, иако реалне процене кажу да нас једалеко више. На том попису Хрвата је било скоро три пута више, а бројнији су иСловенци и Албанци. Шта мислите да је разлог због кога наши људи беже одсвог порекла? И колико то вуче корене из несрећних 90-тих када смо у америчкиммедијима били приказани као лоши момци и када, благо речено, није билопопуларно бити Србин?  -Попис је драгоцен извор за познавање етничког састава становништва. Јасно је да серанији пописи не могу узети као полазна основа прорачуна јер нису били ни бројчанопрецизни ни сасвим поуздани. Његове мањкавости су у томе што нису остављали пољаза бележење националне припадности, онемогућивши одређивање националногидентитета сваког грађанина. Мислим да варирање тих бројки указује на омашке удесетинама па можда и стотини хиљада. Сви досадашњи статистички прорачуни суизузетно непоуздани.  Шта би Ви поручили Србима пред попис 2020. године?  -Исто што и пре девет година, априла 2010, када смо преко наших парохија позваливернике да искористе историјску прилику да се током пописа становништва упишу каоамерички грађани српског порекла. Подсетили смо их да добро проуче упутства уброшурама (2010 Ценсус формулар) које смо им доставили. Такође смо их молили дапогледају видео упутства како да попуњавањем формулара истакну српско порекло.Наш званични број по попису из 2000. године је био мањи од 200,000. Уколико желимо дабудемо утицајна заједница и актери америчке друштвене и политичке сцене, ми морамода се изборимо и за свој реални званични број.  Сваке нове године се рапидно повећава број српских имиграната, како уАмерици, тако и у другим западним земљама. Колико Вас то као духовног оцазабрињава, нарочито чињеница да из матице највише одлазе млади и школованиљуди?  -С правом је речено је да је наша Црква у дијаспори до сада била имигрантска. То значида је зависила од прилива нових исељеника. Да ли ће тако бити у будућности, тешко јерећи. Стога је брига нас епископа двострука. Ако њих не буде, ко ће чувати српскоправославно наслеђе Америке са преко 200 цркава и богослужбених места? Ако пакбуду долазили у већем броју, шта ће бити са матичним српским земљама?  Како процењујете однос државе Србије према дијаспори, нарочито оној са којомсте најбоље упознати, америчкој? Колико је јака или слаба та веза?  -Нисам уопште сигуран у искрене намере садашње државе према расејању. Ипак,верујем да ће се ствари поправити са неком будућом влашћу.    Тренутна власт није нашла интереса у дијаспори и да јој наши исељеници нису суштинскибитни. Рачуна на то да је довољно што ће свако вођен патриотизмом аутоматски дапрелива у Србију зарађен новац. Али, то није ни домаћински ни менаџерски однос    Простор Ваше Епархије се налази под јурисдикцијом Генералног Конзулата уЧикагу. Одлазећи конзул Дејан Радуловић је претходних 5,5 година провео устатусу конзула-жерана, практично вршиоца дужности без пуних ингеренција.Нови конзул ће остати у истом, фаличном статусу. Шта нам то говори?  -То нам говори да тренутна власт није нашла интереса у дијаспори и да јој нашиисељеници нису суштински битни. Рачуна на то да је довољно што ће свако вођенпатриотизмом аутоматски да прелива у Србију зарађен новац. Али, то није нидомаћински ни менаџерски однос. Но, и поред спутаности спорим бирократскиммеханизмима, надам се да и у наше време важе следеће речи Николе Пашића: „Српска једржава имала, и сад има, доста бирократског, али та је бирократија привремена и она јепочела слабити и нестаће чим поодрасту слободни грађани који би надмашили знањем исвестраним искуством“.  Мање је познато да сте у Вашој Епархији Западноамеричкој (као јединој у СПЦ) увелиинституцију омбудсмана, стручњака за канонско и грађанско право који има задатак даводи рачуна о томе да пословање Епархије буде транспарентно и да не буде у колизијиса америчким законима. Откуд та идеја?  -Омбудсмана не треба посматрати никако другачије сем једино као још једну службу којуЦрква нуди у новим животним околностима. Ова служба постоји са благословомнадлежног епископа као још једна служба (харизма, дијаконија) унутар нашеПравославне Цркве. То је једна функција која служи за ад хоц случајеве и потребна јеради правовременог одговора на оне случајеве за које немамо готове одговоре упредању. Пажљиво проучавање историје Цркве показује да је Црква као тело Христовосастављена од различитих харизми или служби. Још је Апостол Павле поручивао: „Е дали су сви апостоли? Е да ли су сви учитељи? Е да ли сви имају дарове исцељивања?(1Кор. 12, 29-30). Службе у Цркви су егзистенцијалне и личне, и нису статичне. Управоова различитост у служењу другима води нас до могућности увођења лица омбудсмана.Рекавши ово, додајмо да је ова функција прихватљива под условом да уважавапостојећи црквени јерархијски поредак и води у заједницу и јединство, а не уподељености. Наравно, православне епархије нису у обавези према било којем статутуда имају омбудсмана и може се рећи да је то нешто што сасвим пристаје америчкомконтексту. Ми се можемо наћи у ризику да одговарамо пред општим америчким законом,који је другачији од грађанског закона који можете наћи у Србији и већини европскихземаља. Задатак омбудсмана, који је правни али и канонски стручњак, притом лаик,јесте да пружи другачија средства комуникације у једном формалном пољу. Ово јеважно због тога што су наше парохије географски веома међусобно удаљене (понегде ихиљадама километара). Наше канонско право је увек имало сензибилитета за таконешто. Дефиниција омбудсмана гласи да је то званично лице надлежно да истражујепојединачне жалбе против лоше вођене администрације, нарочито код јавних служби.  Поред духовног, пастирског рада, бавите се поезијом и музиком, а неке Вашепесме су и углазбљене. Познато је, такође, да умете лепо да запојите… Коликоједан владика себи “сме да дозволи” такве излете и колико је уметност у“расколу” са православном духовношћу?  -Највећи Оци Цркве си били песници и опробали су се и у античкој поезији и прози. Св.Григорије Богослов из 4. века, о коме сам написао докторат, писао је стихове на теме изплатонске философије. Када је безбожни цар Јулијан забранио хришћанима да секористе класичним текстовима, овај Григорије је у томе нашао повод да се бави поезијоми излагањем хришћанске науке у метричким стиховима. Уметност је у најближој вези сачовеком и Црква је то кроз векове вредновала. Црква нуди музику јачу од смрти. Верујемда спона уметности са духовношћу може да помогне људима да постану чланови Цркве.  
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Патријарх нам је на Сабору у Жичи рекао да му „Вучић никада за седам година није изнео било какав план о Косову“ – као што га није изнео ни у Скупштини Србије

Пише: Владика Максим
недеља, 15 септембар 2019 00:09

  Уметност је у најближој вези са човеком: Владика Максим    Наши грађани треба пред Попис који се дешава 2020.године у САД добро да проучеупутства у брошурама (Ценсус формулар) које смо им доставили. Наш званични број попопису из 2000. године је био мањи од 200,000. Уколико желимо да будемо утицајназаједница и актери америчке друштвене и политичке сцене, ми морамо да се изборимо иза свој реални званични број    Танка, али нераскидива нит којом је Предање спајано са уметношћу, била је изворвиталности Цркве и вештине Отаца да у свим околностима успоставе мостове дачовеком свога времена, чувајући идентитет Цркве. Мислим да нас ти уметнички изразиподсећају на наше место у оквирима света и европске цивилизације.  Кад смо код тог цивилизацијског питања, сматрам да је Црква једини простор у комедобијамо укус живота вечног, што нас води саосећању према болу савременог човека.Као Црква, гледамо да се у њој осећају као код куће и наши сународници и осталижитељи америчког друштва. На том путу, угледамо се на новопрослављене светитељеСевастијана, Мардарија и друге. Наши верници сликају иконе Богородице заштитницеМонтане, Аризоне, Лос Анђелеса. Отварају се нове парохије са америчкимобраћеницима, попут најновије мисије Св. Севастијана у Карсон ситију у Невади. Пренеколико година смо започели мисију међу Индијанцима. Организације попут Коласрпских сестара сведоче о филантропској димензији Јеванђеља.  
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Патријарх нам је на Сабору у Жичи рекао да му „Вучић никада за седам година није изнео било какав план о Косову“ – као што га није изнео ни у Скупштини Србије

Пише: Владика Максим
недеља, 15 септембар 2019 00:09

  Сликарство, музика, поезија: Као извор виталности душе    Ослањање само на пуки традиционализам доводи до игнорисања стварних проблемаисторије. Верујем да је Свети Сава имао много ширу визију друштва од појединихданашњих гласоговорника светосавља    Укорењена у америчком друштву, наша Црква је у трајном дијалогу са верама које чинеамеричку стварност. То искуство нас лишава сваког тријумфализма и подстиче надијалог ради ближњих. Иако имамо свест да смо једна света (уна санцта) Црква, ми несмемо да стекнемо дух надмености у односу на друге, поготово када видимо да другимане успевамо да пренесемо свој етос. Ради тога, треба да на друге гледамо састрадалнои покајнички. Црква није себични посед православних. Уколико не учинимо више насведочењу јединственог црквеног, преображавајућег духа, одговараћемо пред судомБожијим. Ослањање само на пуки традиционализам доводи до игнорисања стварнихпроблема историје. Верујем да је Свети Сава имао много ширу визију друштва одпојединих данашњих гласоговорника светосавља. Према томе, уколико америчкомдруштву убризгамо дух и етос наше литургије и подвижништва, тада се нећемопретворити у гето него ћемо као Црква представљати неопходни светотројични квасацисторије и човечанства.  Разговор водио: Антоније Ковачевић   Фото: Епархија западноамеричка СПЦ  (www.serbiantimes.info)
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