
 
 
 
Пбраћаое Свјатејщег Патријарха Мпскпвскпг Алексеја Другпг на 

Кпнгресу Правпславне пмладине 
 
„Пци једпще киселп грпжђе, а синпвима трну зуби“ 
 
Важе Блаженствп! Ваща Виспкппрепсвещтенства и 
Препсвещтенства, виспкпуважени представници пргана 
државних власти, драги пци, браћп и сестре! 
 
Срдашнп ппздрављам ушеснике Кпнгреса Правпславне пмладине 
– свещтенпслужитеље и мирјане, мпскпвљане и представнике 
мнпгих епархија Руске Правпславне Цркве. Ваще присуствп пвде, 
у тпликпм мнпщтву, вепма је пријатнп, јер усељава дпбру наду у 
будућнпст. 
 
У јануару 1991. гпдине у салама Мпскпвскпг Универзитета 
дпгпдип се први слишни кпнгрес. Са дубпким срдашним трепетпм 
ми се сећамп тих времена. Пали су пкпви државнпг атеизма. Кпд 
људи, дугп лищених мпгућнпсти да слушају Реш Бпжију, 
прпбудилп се живп интереспваое за Правпславље. Црква је 
ппшела да задпбија дпстпјни пплпжај у друщтву. 
 
Дугим деценијама су нам гпвприли, да хрампве ппсећују самп 
пстарели и немпћни људи, са шијим пдласкпм ће умрети и 
религија. Али ппшеткпм деведесетих сви су са запрепащћеоем 
видели нпвп, младп лице Руске Цркве. Убедили смп се: без 
пбзира на сурпве ппкущаје да се вера искпрени у нащем нарпду, 
Светп Правпславље прпдужује да пстаје мпгућа саздајућа сила, 
кпја привлаши Истини млада срца. 
 
Пдлишнп се сећам свпг иступаоа на првпм кпнгресу. Пбраћап 
сам се младим људима, уппзправајући их, да „је бреме слпбпде 



сурпвп и тещкп“. Већ тада је билп мпгуће предвидети: у нпвпм 
друщтву ће бити маое сппљащое принуде, али ће сам живпт 
ппшети да принуђује младпг шпвека „на делпваое, избпр, 
непрестану активнпст, на бпрбу за ппстанак и успех.“ 
 
Прпщлп је десет гпдина – немали рпк за дпбрп и стабилнп 
друщтвп. За Русију, те гпдине су истпвременп биле и перипд 
стваралашке пбнпве и време драматишких пптреса. Црква се 
пснажила. Кап симбпл Оене пбнпве јавип се саграђени храм 
Христа Спаситеља, у кпме смп данас служили Бпжанску 
Литургију, и сада птварамп нащ кпнгрес. 
 
Нищта маое прпмене су се пдиграле и у пкплини хрампва. Ми 
смп се буквалнп преселили у другу земљу, ни налик на пнај свет, 
у кпме су живели рпдитељи савремених младих људи. Слика 
данащое Русије је прптиврешна. У западнпм свету, кпји је 
навикап да пцеоује ппјаве „ппщтим арщинпм“, наща страна 
ппнпвп изазива несхватоа и задивљенпст. 
 
У Русији су једни ппред других несхватљивп бпгатствп и јадна 
сирпмащтина, милипни људи се пбраћају вешним духпвним 
вреднпстима и испвременп се ппјашавају разлишити ппрпци, 
мнпги су пдущевљени псећаоем патриптизма, али западна 
пппуларна култура задпбија све већу власт над умпвима и 
срцима, ппсебнп младих људи. Међутим „време не бира“, а тп 
знаши, да је пптребнп да се ушимп да живимп хрищћански у 
нащпј данащопј Птачбини, кпју нам је Бпг дарпвап, и пвде 
пстваривати свпју мисију. 
 
Младпм ппкпљеоу нереткп дплази у пплпжај да слуща 
непщристпјне, пкривљујуће реши. Некпга раздражује и смета му 
култура младих, бурна друщтвена активнпст младих људи, 
оихпве навике и хпбији, нашин пблашеоа и гпвпра. Али, да не 
злпупптребљавамп ту критику? Да не трпщимп исувище времена 
на ппстављаое „дијагнпзе духпвних пбпљеоа“? не губимп ли 



при тпме саму мпгућнпст да ппмпгнемп младим људима, да им 
пткријемп пут ка истини Христпвпј и шеститпм живпту. 
 
Убеђен сам, да у пднпсу са младим људима шестп бивамп 
неправедни. У свакпм мпмку и свакпј девпјци живи неунищтиви 
пбраз Бпжији, иза сппљащоег се скрива прекрасна дуща шије се 
најбпље пспбине такп јаркп прпјављују у екстремним 
ситуацијама; у впјсци, у интензивнпм ушеоу, у ппмпћи ближоем 
кпји је запап у невпљу. А акп некп из младих „пде у земљу 
далеку“, пада у бездан греха, пнда пдгпвпрнпст за тп нпсе и 
старија ппкпљеоа. Друщтвп сада жаое плпдпве 
седамдесетпгпдищоег безбпжнищтва. Испијамп гпрку шащу за 
свпје грехе, а најгпре је младима. Заиста, „пци једпще киселп 
грпжђе, а синпвима трну зуби“ (Јеремија 31:29). 
 
На ппшетку нпвпг века и нпвпг миленијума, Јубилејни 
Архијерејски Сабпр наще Цркве ппсведпшип је, да за оега нема 
важнијег и пдгпвпрнијег задатка, пд мисипнарскпг и духпвнп-
прпсветитељскпг ппсла. Наглащена је ппсебна важнпст таквпг 
ппсла у средини са младима. Пд стране Сабпра је пбразпван 
Синпдалнп Пдељеое за рад са младима, кпме је билп ппрушенп 
да кппрдинира све црквене наппре у тпј пбласти. 
 
Дубпкп је симбплишнп, да се нпви миленијум хрищћанства у 
Русији пткрива репрезентативним Правпславним пмладинским 
фпрумпм, на кпме су били присутни, не самп ппсланици 
епархије, већ и рукпвпдипци административних структура пргана 
Руске Федерације, пдгпвпрних за пмладинску пплитику. Свима 
кпји су се сабрали у тпј сали, желеп бих да искренп и ревнпснп 
ппзпвем: дајте да се трудимп заједнп! Дпщлп је време да 
ујединимп наппре пних, кпји псећају јаку брију за дплазеће 
ппкпљеое. Акп се пдмах не прихватимп тещкпг ппсла наставника 
и ушитеља пмладине, акп не нађемп нпве, истинске прилазе за 
васпитаое, мпжемп изгубити земљу. 
 



Сматрам да је наступилп дпбрп време за ствараое нпвпг 
друщтвенпг јединства, кпје је сппспбнп да пбухвати щирпке 
слпјеве Правпславне деце и пмладине. 
 
Наще друщтвп се све вище ппларизује. На ппзадини неизбежнпг, 
али вепма мнпгпзнашнпг прпцеса глпбализације, све шещће се 
шују здрава расуђиваоа п неппхпднпсти да се устанпви и пбнпви 
хрищћанска традиција, на кпјпј је наща култура заснпвана. 
Ширпкп испраћени Пущкинпв јубилеј на заласку прпщлпг века је 
ппказап, да у земљи јпщ увек није забправљен језик руске 
класишне литературе. Јпщ је жива сета за златним и сребрним 
векпм, јпщ се срце пдазива на еванђелски песника на „милпст 
палима“, далекп да на свима лежи депресивни пешат плиткпће и 
баналнпсти. А тп знаши, да је исцељеое јпщ увек мпгуће. 
 
Свети Аппстпл Јпван Бпгпслпв гпвпри у Еванђељу какп су, 
смућени решима Гпсппда Исуса Христа п тајнама Царства 
Небескпг „мнпги пд ушеника Оегпвих птидпще натраг и вище не 
иђаху за Оим. А Исус реше Дванаестприци: да нећете ви и птићи? 
Тада му пдгпвпри Симпн Петар: Гпсппде! Кпме ћемп ићи? Ти 
имащ реши вешнпг живпта.“ (Јпван 6:66-68). 
 
Какп бих ја мащтап, да би накпн свих гпрких несрећа и пптреса 
двадесетпг века, препбражена Русија у једнпдущнпм пплету 
изрекла тп смиренп исппведаое Аппстпла Петра! 
 
Какве реши да нађем за вас, драга млада браћп и сестре, 
милипни младића и девпјака, да би вам гпвприп п тпј радпсти и 
леппти, кпја се пткрива свакпме, кпји је ступип на пут духпвнпг 
живпта у Христу? Заиста, зар ћете се, слишнп ващим пцима, 
сетити Бпга самп накпн дугих бесплпдних лутаоа пп путевима и 
странпутицама света у блату? Зар нама, свещтенпслужитељима, 
није суђенп да унапред псетимп бпл за пнима, кпји нам, шак 
налазећи се ппред нас и слущајући нас, ппет пстају туђи, служећи 
„другим бпгпвима“'? 



 
Пастирскп срце се стеже када буде у прилици да види пгрпмну 
скупину младих људи на кпнцертима пппуларних певаша или на 
фудбалским мешевима. Не, ми вас не псуђујемп. Младпсти је 
свпјственп стремљеое ка стваралашкпј пптрази, ка такмишеоима, 
ка забаваи, и све тп мпра заузимати местп у ващем живпту. 
Међутим, истп такп неппхпднп је издвпјити време и за пптрагу за 
Истинпм и мплитвенпм стајаоу пред Гпсппдпм. Заиста, акп дуща 
нема везу са Духпм Бпжијим, пна се исцрпљује, урущава, 
ппказује немпћнпм пред навалпм искущеоа, страсти и ппрпка. 
 
„Весели се младићу у младпсти твпјпј, и да пкуща срце твпје 
радпсти у данима младпсти твпје, и иди путем срца твпга и пп 
виђеоу пшију твпјих: самп знај, да ће те за све тп Бпг дпвести на 
суд. И удаљи тугу пд срца свпга, и уклаоај злп пд тела свпга... и 
памти Саздатеља твпга у данима младпсти твпје“ (Прем. 11:9-
12:1), уши Светп Писмп. 
 
Брзп се меоа савремени свет. Невиђеним темппм се развијају 
нпве технплпгије. Људске мпгућнпсти се щире у мнпгим ппљима 
делатнпсти. Нажалпст, у пприву сампљубља шпвек шестп 
забправља Бпга. Али Гпсппд пшекује пд вас, драги мпји, да би 
таланте и сппспбнпсти, Оиме дарпване, ви упптребили за дпбрп. 
Узрастајте у Гпсппду! Нека вам се пткрије саврщенствп духпвнпг 
живпта у Христу, истинска леппта људских пднпса у Цркви 
Оегпвпј. 
 
Памтите ппуку Светпг Аппстпла Петра: „И служите се међу спбпм, 
сваки дарпм кпји је примип, кап дпбри пристави разлишне 
благпдати Бпжије“. (1. Петр. 4:11) 


