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Познату Кјеркегорову метафору о циркусу, који ива захваћен пожаром, 
и сеу, које је у опасности, користии су, пре скоро поа века, неки за-

пани огосови1 а и описаи стање свога пастирског раа у савременом 
свету. Посећања раи напомињемо а прича говори о путујућем циркусу, 
који оази у јено анско сео и који се, као сваки циркус, смешта у и-
зини самог насеа. У току припреме, у циркусу изија веики пожар, који 
почиње а се шири ка сеу. Гавни ковн, маскиран и потпуно спреман за 
преставу, жури у сео по помоћ. Говори сеанима а хитно ођу у цир-
кус и помогну око гашења пожара, а они му апауирају, јер је, сматрају, 
пајац изарао иван пропаганни трик а их намами у циркус. Ковн ска-
че, мои, прекиње, почиње а паче, а уи, окупени око њега, смеју 
се о суза и честитају му на гумачкој спосоности. Док су сеани схва-
тии а су ковнове речи ие истините, ватра је стига о сеа, помоћи 
више није ио. И сео и циркус изгореше о темеа.

Многи запани црквени писци, који су тумачии ову метафору, у ику 
ковна вие сику и приику савременог теоога. Сично овом ковну, 
сматрају ови запани аутори, теоог носи истину, аи није у стању а своју 
поруку пренесе човеку кога има пре соом. Свет је теоога сместио у 
јеан оквир, у неку врсту заточеништва, и ма шта овај говорио, наићи ће 
на сичан оговор – на општи мук незаинтересованости (Евокимов је 
моио Бога а аговест наиђе макар на отпор, само не на апатично сте-
рино ћутање). 

Метафора је јака, чак она, тражи промишање и еовање Цркве. Про-
тестантске зајенице оговорие су на сеи својствен начин: погревањем 

1 Уп. Jozef Racinger, Uvod u kršćanstvo, Zagreb 20025, 15–18.
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активистичког уха. Римокатоичка Црква, пак, Другим ватиканским кон-
циом, тражи реформу ad intra, и посеже за принципом aggiornamento-a, 
аи се већ саа, непуна поа века посе Конциа, тражи нови ађорнаменто, 
приагођавање приагођавања. Очигено је а је криза уа и а се не 
може заечити променом оеће, па ни самог речника. Изгеа а про-
ем није само у форми. Више је него јасно а се коначно мора поставити 
питање самог садржаја наше поруке, коју упућујемо свету. Запани тумачи 
навеене метафоре кренуи су о претпоставке, а ез озира на застаре-
у оећу, теоог, ипак, носи истиниту поруку. Прави проем настаје каа 
посумњамо, чини нам се с правом, у тачност те тврње. Шта ће ити ако 
се покаже а ни савремени правосавни огосов не нуи свету сушин�
ску поруку свога Предања, већ користи схеме, орасце, речник и поруке 
које су му наметнуте пре свега са Запаа, а затим некритички прихваћени? 
Свет рже о нас самих увиђа опасност а „со оутави“. Тиме што не 
мари за поруке многих наших мисиаца, који сее сматрају теоозима, 
а који им нуе заточење ии ео мораисање, човек анашњице нам 
поручује а о теоога очекује нешто много више, нешто веће и суштин-
ски разичито о свих понуа на које наиази. На ову опасност су реаго-
ваи веики огосови прошог века, упућујући нас на живот са аутен-
тичним носиоцима Преања Цркве, са светим Оцима, на поге ка есха-
тоошком сусрету са њима у Васкрсом Христу у агоатном простору 
свете Евхаристије. Савремено правосавно огосове јесте израз тог ис-
куства, опис тог опита.  

Доживај овако схваћеног призива огосовствовања, као сужења 
Цркви, наазимо у новој књизи ваике Игнатија. Сматрамо а својим 
основним порукама, аи и иректним начином изражавања тих мис-
и, ово ео заиста престава изанак савременог и аутентично пра�
вославног огосова. Позитивно провокативно еујући на свест сав-
ременог човека, аутор својим афирмативним ставовима, не уазећи ни у 
какву поемику, рише схоастички конципиране орасце на које наиа-
зимо у веиком роју оних еа, који се тичу основних огматских тема, 
као што су онтоогија, есхатоогија, пневматоогија и екисиоогија. 
Онос ових оасти јеинственог огосова, свакако је ушао у жижу 
интересовања савремених огосова свих хришћанских зајеница. Ипак, 
оно што нам аутор престава својим еом, не тиче се огосова раи са-
мог огосовствовања, нити има за ци опстанак писца у „теоошкој мои“. 
Сам, ваика Игнатије, свеочи у својој новој књизи: „Хришћанство поа-
зи о пробема смрти у прирои и спасење о коме говори хришћанство 
је спасење о смрти. Нема истинског постојања Цркве, ако њени ча-
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нови умиру“ (221. стр). Иентификујући васкрсење Христово као есха-
тоошки огађај (јер се остварује у Духу Светоме, а за нашег аутора се 
пневматоогија најинтимније прожима са есхатоогијом), аутор своје 
закучке о ићу као уућој кинонији, потврђује још јеним, за нашу оги-
ку, провокативним изразом, који је уоко иијски укорењен и потврђен: 

„Све ок љуи и прироа умиру, ни васкрсење Христово није апсоутни 
историјски огађај“ (исто). Буући а „о посењег огађаја историје, 
тј о Другог оаска Христовог и општег васкрсења зависи постојање 
читаве историје“, аутор развија тезу о потреи онтоошког потврђивања 
свих огађаја и ичности историје света. Тако конципирана, есхатоош-
ка онтоогија, упућује на коначан начин, сву твар на Творца и не остава 
јој никакву нау у аутономне животне сие, макар се по тим поразу-
меваа и тзв есмртна уша. Оштро повачећи ијаектику тварног и 
нетварног, аутор управо циа на ијаог са свим својим савременицима, 
којима је макар јена ствар зајеничка: а имају проем смрти и а се 
не мире са митоошким преставама спасења. Још уе промишајући 
изазов света савременом огосову, посећамо се питања, које епископ 
Игнатије постава сеи и свима нама, на самом крају своје стуије: „Да 
и можемо а пробуимо интересовање савременог хришћанина за 
есхатоогију која је по буућности (наравно, не из интеектуаистич-
ких, већ искучиво из сотириоошких разога), за есхатоогију која се 
пројављује као Евхаристија?“ Констатујући веома тешко стање савремене 
огосовске миси и незаинтересованост за ову проематику, јер питања 
која муче савременог човека, ио верник ии неверник, јесу етичке при-
рое, „посебно ако се има у виу устаљено мишљење а је хришћанин 
решио пробем смрти зато што му је уша бесмртна“, као и а „је сав-
ремени човек утемељио своју онтоогију на сопственој прирои“, ау-
тор ипак гаји нау а ће новије генерације теоога успети а промене пер-
спективу посматрања истинитог постојања, тј. онтоогије о проше на 
есхатоошку и а ће, тиме, упутити свет на Цркву, јеину сотириоошку 
реаност и нау све твари. 

Закучујући, констатујемо: истина је а тумач правосавне вере може 
своме сушаоцу ии читаоцу ичити на ковна из поменуте метафоре, као 
и на повратника из прошости, који је уачен у овај свет и коме су стра-
не миси и потрее човека и света који га окружује. Онај огосов, који, 
пак, успе а најпре сам оживи уину свога, аутентичног евхаристијског 
хришћанског Преања, па затим и а то пренесе заинтересованима, својом 
поруком ће се приижити својим савременицима, који, оковани стега-
ма ваарке ужаса, траже ек есмртности. Сматрамо а је аутор о чијем 
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еу пишемо успео у томе, те а је то потврио соом, аи и овом, својом 
најновијом књигом. На сеи својствен начин, отворено, искрено, ез увијања, 
он чини а његова порука превазиђе аријере просторно-временских е-
оа и постане ехо века есмртности. Такав приступ има своју цену, аи је 
страање ореница историјског трајања хришћанина. Аи, управо према 
поуци епископа Игнатија, „потребно је проћи историју и све оно што 
она носи, а би се на крају ошо о вечног живота“, тј о потвре а је 
иће есхатоошка зајеница.


