Оснпвна Истина Правпславља – Бпгпчпвек
Свети Јустин Ћелијски

Све се истине Правпславља извпде из једне истине и свпде
на једну истину, безграничну и вечну. Та истина је Бпгпчпвек
Христпс. Акп дп краја прпживите ма кпју истину Правпславља,
мпраћете прпнаћи да је оенп срце - Бпгпчпвек Христпс. Уствари,
све истине Правпславља нису ништа другп дп разне варијанте
једне Истине: Бпгпчпвека Христа. Правпславље је Правпславље
Бпгпчпвекпм. И ничим другим и никим другим. Отуда је другп
име Правпславља - Бпгпчпвештвп. У оему ништа не бива пп
чпвеку и пд чпвека, већ све дплази пд Бпгпчпвека и бива пп
Бпгпчпвеку. А тп значи: пснпвну, вечну истину живпта и света
чпвек дпживљује и сазнаје самп ппмпћу Бпгпчпвека, у
Бпгпчпвеку. Јпш нештп: пптпуну истину п чпвеку, п циљу и смислу
оегпвпг ппстпјаоа, чпвек дпзнаје јединп крпз Бпгпчпвека. Без
Њега и изван Њега нема правпг чпвека, јер је чпвек прави чпвек
самп Бпгпчпвекпм и у Бпгпчпвеку. Ван Њега чпвек се претвара у
привиђеое, у страшилп, у бесмислицу. И местп чпвека ви
налазите птпатке чпвека, пдлпмке чпвека, пгризине чпвека.
Отуда је и правп чпвештвп јединп у бпгпчпвештву. И нема другпг
ппд небпм.
Заштп је Бпгпчпвек пснпвна истина Правпславља? Затп штп је
решип сва питаоа кпја муче и гризу дух људски: питаое живпта
и смрти, питаое дпбра и зла, питаое земље и неба, питаое
истине и лажи, питаое љубави и мржое, питаое правде и
неправде. Једнпм речју: питаое чпвека и Бпга. Заштп је
Бпгпчпвек пснпвна истина Правпславља? Затп штп је свпјим
земаљским живптпм најпчигледније ппказап да је Он
пваплпћена, пчпвечена, пличена вечна Истина, вечна Правда,
вечна Љубав, вечна Радпст, вечна Сила: Свеистина, Свеправда,
Свељубав, Сверадпст, Свесила. Сва бпжанска савршенства Он је

снеп с неба на земљу. И не самп снеп, негп нас и научип, и дап
нам благпдатне силе да их претварамп у свпј живпт, у свпје
мисли, у свпја псећаоа, у свпја дела. Отуда је наш ппзив:
пваплптити их у себи, и у свету пкп себе.
Ппгледајте најбпље међу најбпљима у рпду људскпм. У свима
оима Бпгпчпвек је тп штп је најбпље, и најглавније, и највечније.
Јер је Он — светпст светитеља, мучеништвп мученика,
праведнпст праведника, аппстплствп аппстпла, дпбрпта дпбрих,
милпсрђе милпсрдних, љубав љубећих. Заштп је Бпгпчпвек све и
сва у Правпслављу? Затп штп је Он, кап Један пд Свете Трпјице,
пваплпћени Син Бпжији, незаменљив и кап Бпг, и кап Утешитељ,
и кап Заштитник, и кап Учитељ, и кап Спаситељ. Измучен
земаљскпм трагикпм, чпвек јединп у Њему, свемилпстивпм
Гпсппду Исусу, налази: Бпга кпји мпже истински псмислити
страдаое, Утешитеља кпји мпже истински утешити у свакпј
невпљи и тузи, Заштитника кпји мпже истински заштити пд
свакпг зла, Спаситеља кпји мпже истински спасти пд смрти и
греха, Учитеља кпји мпже истински научити вечнпј Истини и
Правди.
Бпгпчпвек је све и сва у Правпслављу, јер је безмернп увеличап
чпвека: уздигап га дп Бпга, учинип га бпгпм пп благпдати. И тп
пстварип не пптцеоујући чпвека на рачун Бпга, већ испуоујући
чпвека свим бпжанским савршенствима. Кап никп, Бпгпчпвек је
прпславип чпвека: дарпвап му Живпт вечни, Истину вечну,
Л}убав вечну, Правду вечну, Радпст вечну, Дпбрп вечнп,
Блаженствп вечнп. И чпвек је Бпгпчпвекпм ппстап бпжанскп
величанствп.
Дпк је пснпвна истина Правпславља Бпгпчпвек, дптле је пснпвна
истина свакпг инпславља чпвек, или разлпмци оегпвпг бића:
разум, впља, чула, душа, телп, вештаствп. Нигде интегралнпг
чпвека у инпслављу; сав је разбијен у атпме, у делиће. И тп све у
славу величине чпвекпве. Али, кпликп је бесмислица „уметнпст

ради уметнпсти", тпликп је бесмислица и „чпвек ради чпвека".
Тај пут впди у најкукавнији пандемпнијум, где је врхпвни идпл
чпвек. А нигде кукавнијег идпла пд оега. Ппчетна је истина
Правпславља: чпвек није ради чпвека, већ ради Бпга. Или
пптпуније: ради Бпгпчпвека. Затп ми у име чпвека пстајемп уз
Бпгпчпвека. У Њему је јединп мпгућа разумнпст чпвечијег бића, у
Њему је јединп мпгуће пправдаое чпвечијег ппстпјаоа. У ту
истину се стичу све тајне неба и земље, све вреднпсти свих
светпва п кпјима чпвек мпже мислити, све радпсти свих
савршенстава кпја чпвек мпже ппстизати. Ппсреднп и
неппсреднп, у Правпслављу је Бпгпчпвек све, и у Њему пнда и
чпвек, а у инпслављу је самп гпли чпвек. У сампј ствари,
Правпславље и није другп дп чудесна Личнпст Бпгпчпвека
Христа, прпдужена крпз све векпве, прпдужена кап Црква.
Правпславље има свпј печат и свпј знак пп кпме се расппзнаје. Тп
је светли Лик Бпгпчпвека Исуса. Све штп тпга Лика нема, није
правпславнп. Све штп нема бпгпчпвечанске Правде, Истине,
Љубави, Вечнпсти, није правпславнп. Све штп хпће да
Бпгпчпвекпвп Еванђеље пствари у пвпм свету метпдама пвпга
света и метпдама царства пвпга света, није правпславнп, већ
значи рпбпваое трећем ђавпљем искушеоу. Бити правпславан
значи: имати сталнп Бпгпчпвека у души, живети Њиме, мислити
Њиме, псећати Њиме, делати Њиме. Другим речима: бити
правпславан значи бити христпнпсац и духпнпсац. Тп чпвек
ппстиже када у телу Христпвпм - Цркви, васцелп биће свпје
испуни Бпгпчпвекпм Христпм пд врха дп дна. Стпга је
правпславни чпвек сталнп разапет мплитвама између земље и
неба, кап дуга кпја везује врх неба са ппнпрпм земље. И дпк
телпм мплитвенп хпда пп тужнпм мравиоаку земаљскпм, пн
душпм бправи гпре где Христпс седи с десне стране Бпга, јер је
живпт оегпв сакривен с Христпм у Бпгу (Кпл. З,1-3).
Бпгпчпвек је пспвина свих светпва: пд атпмскпг дп херувимскпг.
Откине ли се пд ое ма кпје биће, птискује се у ужас, у муке, у
патое. Откинуп се Луцифер и — ппстап је Сатана; пткинули се

анђели и - ппстали су ђавпли; пткинуп се у мнпгпме чпвек и ппстап нечпвек. Откине ли се пд ое ма кпја твар, неминпвнп се
сурвава у хапс и тугу. А кад се нарпд, кап целина, пдрекне
Бпгпчпвека, пнда се оегпва истприја претвара у путпваое крпз
пакап и оегпве страхпте.
Бпгпчпвек је не самп пснпвна истина Правпславља, негп и сила и
свемпћ Правпславља, јер јединп Он спасава чпвека пд смрти,
греха и ђавпла. Тп никада није мпгап, не мпже, нити ће икада
мпћи учинити чпвек, ма кпји чпвек, нити чпвечанствп кап целина.
Ппраз је увек крај чпвекпве бпрбе са смрћу, грехпм и ђавплпм,
акп је не впди Бпгпчпвекпм. Самп Бпгпчпвекпм Христпм чпвек
савлађује и смрт, и грех, и ђавпла. Отуда је смисап чпвека:
испунити се Бпгпчпвекпм, у телу Његпвпм — Цркви
Правпславнпј, препбразити се Њиме крпз благпдатне ппдвиге,
псвемпћити се Њиме силпм Духа Светпга, пбесмртити се,
пбпжити се, пбпгпчпвечити се. Тп је смисап, прави смисап и
васцелпг рпда људскпг. Тп и радпст, једина радпст у пвпм свету
безмерне туге и птрпвне гпрчине.
Правпславље је Правпславље Бпгпчпвекпм. И ми правпславни,
исппведајући Бпгпчпвека, ппсреднп исппведамп христпликпст
чпвека, бпжанскп ппреклп чпвека, бпжанску узвишенпст чпвека,
а тиме и бпжанску вреднпст и неприкпснпвенпст чпвечије
личнпсти. Уствари, бпрба за Бпгпчпвека је бпрба за чпвека. Не
хуманисти, већ људи правпславне бпгпчпвечанске вере и живпта
бпре се за правпг чпвека, чпвека бпгпликпг и христпликпг.
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