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Факултетполитичкихнаука,Београд

СРПСКИНАРОДИБОЖЈАПРАВДА
Сажетак

Ослањајући се на библијско учење о Божјој правди,
ауторразматрастањеукојемсеналазисрпскина
род.Моралноидуховнопосртањеједногнародаузрок
је његових економских и политичких невоља, пораза
у рату, поробљености и губитка територија. Кроз
патњу се чистимо од грехова и лакше окрећемо ка
Богу.Смисаоискушења једасепојединацилинарод
духовнопреобрази.Уколикосепропустебројнеприли
ке,пропастјенеизбежна.Усветлурелигијскогучења
осетвиижетви,ауторсматрадасусрпскинепри
јатељибилисамонесвесниизвршиоциБожјеправде.
Акобисесрпскинародморалноидуховнопрепородио,
спољашње политичке и економске околности би му
ишлеуприлог.Онбинамиранначиноствариосвоје
циљеве.Правасупротностнијеонаизмеђунациона
лизма и космополитизма, већ између опредељености
задоброилизазло.Добарчовек,безобзирадали је
националиста или космополита, својом позитивном
енергијом у истимах помаже својој породици, свом
народуичитавомсвету,докимзаочовекштети.
Кључнеречи:правда,Бог, народ, патња, добро, зло,
обнова,духовност

Vећ ско ро две де це ни је срп ски на род је из ло жен ве ли ким не во-
ља ма. Ве ћи на нас је, ма кар де ли мич но, на сво јој ко жи ис ку си ла 

рат на стра да ња, еко ном ску кри зу, као и при ти сак свет ских моћ ни-
ка да се без остат ка по ви ну је мо њи хо вим ин те ре си ма и од у ста не мо 
од вла сти тог иден ти те та. Ме ђу на род но пра во је кр ше но на ште ту 
срп ског на ро да, из ла га ни смо без об зир ном вој ном, по ли тич ком, 
еко ном ском и ме диј ско-про па ганд ном те ро ру. На срп ски на род и 
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ње го ву исто ри ју се и да ље, крај ње по јед но ста вље но и при стра-
сно, гле да из угла Ха шког три бу на ла. Про цес са та ни за ци је срп ског 
на ро да не пре ста је. Осе ћа ње ду бо ке не прав де због све га што нам 
свет ски моћ ни ци чи не, ко је се ина че жи го ше као на ци о на ли стич ко 
и ан ти е вроп ско, ве ћи ни нас је до бро по зна то. Чо век се на про сто 
за пи та за што нам се све ово до га ђа. Има ли у све ту уоп ште прав де 
и је смо ли ми баш за све је ди ни кри ви?

Као од го вор на очи глед ну не прав ду ко јој смо из ло же ни мо гу 
се по ну ди ти раз ли чи та об ја шње ња, од еко ном ског до ге о по ли тич-
ког. Ма да она за и ста мо гу у при лич ној ме ри осве тли ти раз ло ге за 
оно што нам се до га ђа, по треб но је ипак у ана ли зи до спе ти до нај-
ду бљег ни воа, јер се ту кри је не са мо об ја шње ње за си ту а ци ју у 
ко јој се на ла зи мо не го и упу ћи ва ње на мо гућ ност из ба вље ња. За 
раз ли ку од на сто ја ња да се схва те ком пли ко ва ни по ли тич ки, вој ни 
и еко ном ски ме ха ни зми, увид у ду хов ни раз лог оног што нам се 
де ша ва ве о ма је јед но ста ван. Као што о то ме  не дво сми сле но све-
до че све ти спи си ве ли ких свет ских ре ли ги ја, а по го то во Би бли ја, 
мо рал но и ду хов но ста ње јед ног на ро да од ре ђу је ње го ву суд би ну. 
Пред у слов за еко ном ски, кул тур ни, по ли тич ки и вој ни про спе ри-
тет јед ног на ро да је ње го во до бро мо рал но и ду хов но ста ње. Уко-
ли ко је под ри вен мо рал ни и ду хов ни те мељ јед ног на ро да, уко ли ко 
у ње му до ми ни ра се бич ност, са мо жи вост и зло ћа, не из бе жно ће 
по сле из ве сног вре ме на на сту пи ти еко ном ско и по ли тич ко ра су ло, 
а он до жи ве ти по раз на вој ном по љу.

Уни вер зал ни за кон да сва ко жа ње оно што је по се јао не у мо љив 
је и на ин ди ви ду ал ном и на ко лек тив ном пла ну. Би блиј ска исто ри ја 
стра да ња и про спе ри те та је вреј ског на ро да ве о ма је по уч на, и она 
ва жи за све на ро де све та. Увек ка да би је вреј ски на род окре нуо ле-
ђа Бо гу и по га зио мо рал не нор ме, сле ди ла би ка зна.1) Ка да би се, 
по ра жен и по ро бљен, по ка јао за сво је гре хе и за ва пио Бо гу, ста ње 
би по че ло да се по пра вља. Бу ду ћи да ни шта на овом све ту ни је 
ста тич но и не про мен љи во, па та ко ни ду хов но ста ње јед ног на ро-
да, све се раз ви ја у по зи тив ном или не га тив ном сме ру. Уоби ча јен 
ри там ко ји ка рак те ри ше дру штве не за јед ни це од ви ја се од по бед-
нич ког ста ња, пре ко са мо за до вољ не инер ци је и опа да ња, до ра су ла 
1) Те о ло шки ре че но, Бог за пра во сâм не ка жња ва, већ се ка зна до га ђа по ње го вом до пу-

ште њу. Чо ве ко вом ар хи не при ја те љу, Са та ни, Бог до зво ља ва да му чи гре шни ке, сра-
змер но те жи ни гре хо ва ко је су по чи ни ли. До ду ше, пат ња не мо ра увек да бу де ка зна за 
грех, не го је по не кад ис ку ше ње кроз ко је се по је ди нац или за јед ни ца ду хов но уса вр ша-
ва.
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и по ра за, да би се пре ко ис па шта ња и по ка ја ња та за јед ни ца ла га но 
усме ри ла ка об но ви и нај зад, по вра тив ши Бож ју на кло ност, до спе-
ла до по бе де.2) На рав но, об но ва не сле ди ауто мат ски, не го под ра-
зу ме ва ду бо ко по ка ја ње и мо рал ни пре по род ве ћи не при пад ни ка 
јед ног на ро да. Уко ли ко на род ис тра ја ва у гре ху и злу, уко ли ко се 
на кон све ја чих ка зни не до зо ве па ме ти, он ће не ста ти са исто риј-
ске по зор ни це.3) Ма ко ли ко Бог био стр пљив и ми ло стив, оне ко ји 
су не по пра вљи ви че ка не из бе жна про паст.

Сход но суп тил ном ду хов ном ме ха ни зму, мо рал но зло, ка ко у 
по је дин цу та ко и у дру штве ним за јед ни ца ма, па и са мом чо ве чан-
ству, при вла чи фи зич ко зло. При род не ка та стро фе, као што су су-
ше, по пла ве, зе мљо тре си и епи де ми је, у крај њој ин стан ци су ка зна 
за људ ске гре хе, а не тек не ка ква слу чај на при род на по ја ва.4) Исто 
то ва жи и за не во ље на дру штве ном, еко ном ском и по ли тич ком 
пла ну. Уко ли ко је дан на род мо рал но и ду хов но по ср не, не га тив на 
енер ги ја ко ја се на ку пи ла у ње му не из бе жно ће при ву ћи моћ ног 
не при ја те ља, ко ји ће би ти не све сни из вр ши лац Бож је прав де. Ма-
да сам по се би мо же би ти ве о ма зао и не пра ве дан, не при ја тељ има 
функ ци ју би ча Бож јег. На шав ши се у на из глед без из ла зној си ту а-
ци ји, на ро ди као и по је дин ци има ју шан су да се на кон пре тр пље-
не пат ње и по ка ја ња пре о бра зе и по но во за до би ју Бож ју ми лост. 
Пат ња, по го то во она ко ја је обе ле же на кр вљу и су за ма, је про чи-
шћу ју ћи огањ ко јим се са го ре ва не га тив на енер ги ја у по је дин цу 
или на ро ду. Уко ли ко се по ка ја ње од и гра убр зо на кон по чи ње ног 
гре ха, стра да ње ће би ти ума ње но или чак и из о ста ти. Ка зна на и ме 
ни је из раз Бож јег гне ва, већ она има вас пит ну уло гу. Бог, чи је је 
су штин ско од ре ђе ње љу бав, за пра во сви ма же ли до бро, те сто га 
сви ма ну ди шан су за по пра вља ње. У на сто ја њу да пре о бра зи по је-
2) По св. Ни ко ла ју Срп ском, три глав на до га ђа ја, „ко ји су се не пре ста но и на из ме нич но 

по на вља ли“ то ком пе ри о да вла да ви не Су ди ја, је су: „от пад Изра и ља од Бо га, ка зна Бож-
ја у ви ду ро бо ва ња под ту ђин ци ма и ка ја ње на ро да са ва пи ја њем к Бо гу за из ба вље ње; 
па опет от пад, па ка зна, па ка ја ње са ва пи ја њем; па опет и опет исто“ (Вла ди ка Ни ко лај, 
„Но мо ло ги ја“, у: Изабранаделау10књига, књи га ИИИ, Ва ље во, 1996, стр. 33).

3) При ли ком скла па ња Са ве за са је вреј ским на ро дом на Си нај ској го ри Бог је на го ве стио 
бла го слов или про клет ство за Је вре је, у за ви сно сти од то га да ли бу ду по што ва ли ње-
го ве за по ве сти. Уко ли ко бу ду ис тра ја ва ли у злу, ка зне ће би ти све ве ће и ве ће, та ко да 
ће на кра ју чак од гла ди је сти вла сти ту де цу. Ви ди: 3. Мојс. 26, 29. Та прет ња се у ви ше 
на вра та оства ри ла.

4) Св. Ни ко лај Срп ски пи ше: „Кад се љу ди вла да ју стро го по мо рал ном за ко ну Бож јем, 
Бог упра вља сву при ро ду и све сти хи је при ро де у ко рист и на ра дост љу ди; ако ли се 
пак љу ди вла да ју на су прот мо рал ном за ко ну Бож јем, Бог упра вља при ро ду и сти хи је 
при род не на му ку и жа лост љу ди, да би их по пра вио“ (Вла ди ка Ни ко лај, „Но мо ло ги ја“, 
стр. 40).
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дин це и на ро де, он их, сход но свом Про ми слу, ме ђу соб но ко ри сти 
као не при ја те ље или са ве зни ке.

Бу ду ћи да је функ ци ја ис ку ше ња у ко је до спе ва не ки по је ди нац 
или на род ње го во мо рал но и ду хов но пре о бра же ње, на кон што се 
оно од и гра ви ше не ће по сто ја ти по тре ба за иза зо вом спо ља шњег 
зла у ви ду не при ја тељ ске си ле, те ће се зло или пре у сме ри ти на 
не ку дру гу жр тву или из ну тра рас па сти. Раз лог за тр пе љи во под-
но ше ње ис ку ше ња је у то ме што спо ља усме ре но зло не по вре ђу је 
са мо дру гог, не го и се бе из ну тра ра за ра. За то не тре ба мр зе ти ни 
не пра вед ног не при ја те ља, већ са вла ђу ју ћи зло у се би, чи не ћи до-
бро, ду хов но уз ра ста ју ћи,  са че ка ти да се он, на кон што је не све сно 
из вр шио свој за да так, сам у се би уру ши. Ва ља зна ти да нам ни су 
дру ги то ли ки про блем ко ли ко смо то ми се би са ми ма. Сва ко је за-
пра во сам се би нај ве ћи про тив ник. И за то је наш нај ви ши за да так 
да по бе ди мо са ми се бе, тј. оно што је ло ше и там но у на ма. Ако смо 
ис прав ни, шти ти ће нас Бож ја ми лост.5) 

Ва ља зна ти да је Бог ве о ма стр пљив и ми ло стив, пре ма на-
ма као и пре ма на шим не при ја те љи ма. Он да је до вољ но вре ме на 
и при ли ка за по ка ја ње и пре о бра же ње. Бу ду ћи да је сми сао ка зне 
вас пит ни, за лак ше огре ше ње о бо жан ске за по ве сти ка зна ће бр зо 
на сту пи ти, док се ка зна за те жу мо рал ну и ду хов ну по ср ну лост 
од ла же, да ју ћи до вољ но вре ме на гре шни ци ма за по ка ја ње и вра-
ћа ње на пра ви пут. Сто га не тре ба сум ња ти у Бож ју прав ду гле да-
ју ћи ка ко моћ ни ци не пре кид но чи не не прав ду. Они су пу ко ору ђе 
у Бож јим ру ка ма за ка жња ва ње ма њих гре шни ка, и кад не све сно 
по слу же из вр ше њу Бож јег пла на, ис ку си ће ве ли ку ка зну.

Што се ти че не чи је од го вор но сти, и на ин ди ви ду ал ном и на 
ко лек тив ном пла ну ва жи за кон да се од оног ко је ви ше да ро ва до-
био ви ше и оче ку је. Онај ко зна шта тре ба чи ни ти а то не чи ни, 
ви ше гре ши од оног ко то не зна.6) Са мим тим Бож ја прав да је би ла 
оштри ја пре ма иза бра ном, је вреј ском на ро ду не го пре ма на ро ди ма 
ко ји су гре ши ли на ла зе ћи се у ду хов ном мра ку. До пу ште ње да гре-
шни ци за пад ну у не во љу, из раз је Бож је љу ба ви пре ма њи ма, же ље 
5) Би бли ја на во ди ви ше при ме ра ка да је Бож јом ин тер вен ци јом је вреј ски на род по бе ђи-

вао мно го ја чег не при ја те ља. Бог је та да био уз свој иза бра ни на род, јер је овај то сво-
јим ду хов ним ста њем за слу жи вао.

6) Сам Исус Хри стос на гла ша ва сра зме ру бо жан ских да ро ва и од го вор но сти: „А онај слу-
га ко ји је знао во љу го спо да ра сво га и ни је при пра вио ни ти учи нио по во љи ње го вој, 
би ће мно го би јен; а ко ји ни је знао, па је учи нио оно што за слу жу је ба ти не, би ће ма ло 
би јен. А од сва ко га ко ме је мно го да то, мно го ће се и тра жи ти; а ко ме је по ве ре но мно го, 
од ње га ће се ви ше иска ти“ (Лк. 12, 47-8).



стр:87102.

- 91 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2010год.(XXII)IXvol=25

да се они у те шко ћа ма до зо ву па ме ти и вра те на ис пра ван пут. Мо-
гло би се ре ћи да је Бог нај о штри ји пре ма они ма ко је нај ви ше во ли.

Не ма сум ње да Бог, ко ји је љу бав (1. Јн. 4, 8), ни ког не оста-
вља на це ди лу. То ва жи и за по је дин це и за на ро де, па и за са мо 
чо ве чан ство.7) Бог на ро ди ма ко ји су се ис ква ри ли и по ср ну ли, с 
вре ме на на вре ме ша ље љу де ко ји их опо ми њу и бу де, ко ји се по ду-
хва та ју те шког по сла мо рал не и ду хов не об но ве.8) Не ка да њи хо ва 
де лат ност на и ђе на од зив, као што је то био слу чај са Ни ни вља-
ни ма, ко ји су се по ка ја ли на кон упо зо ра ва ју ће про по ве ди про ро ка 
Јо не и из бе гли про паст, а не ка да не.  Твр до гла во ис тра ја ва ње у злу, 
упр кос упо зо ре њи ма и при ли ка ма за по ка ја ње, не из бе жно во ди у 
про паст. Као што то по ка зу је исто ри ја, она мо же би ти и де фи ни-
тив на уко ли ко је не ко не по пра вљив.

У Би бли ји се на мно го при ме ра по ка зу је да суд би на јед ног на-
ро да у ве ли кој ме ри за ви си од мо рал ног ли ка ње го вих ста ре ши на. 
Ако је вла дар до бар и пра ве дан, ако по шту је Бо га, ми лост Бож ја ће 
по чи ва ти и на ње му и на на ро ду. Уко ли ко је пак вла дар огре зао у 
злу и не прав ди, ве ли ки су из гле ди да ће због то га ње гов на род ис-
па шта ти. Оно што је ре че но за вла да ра у при лич ној ме ри ва жи и за 
по ли тич ку, ин те лек ту ал ну и вер ску ели ту.9) Од го вор ност оних ко ји 
има ју ви шу по зи ци ју у дру штве ној и ду хов ној хи је рар хи ји мно го је 
ве ћа од оне обич них љу ди. Ипак, би ло би су ви ше по јед но ста вље но 
ве ро ва ње да све за ви си са мо од то га ка кав је вла дар, од но сно вла-
да ју ћа струк ту ра дру штва. На род на и ме има та квог вла да ра ка квог 
за слу жу је, тач ни је ре че но ка квог је за слу жио на осно ву прет ход ног 
по на ша ња. 
7) У вре ме ни ма ка да пре о вла да зло на зе мљи Бог ша ље му дра це, про ро ке или ду хов не 

учи те ље, да би из ве ли чо ве чан ство из мра ка. Скулп ту ре Бу де са ве ли ким сто ма ком су-
ге ри шу да је он у се бе, да би осло бо дио зе мљу огром не на го ми ла не не га тив не енер ги је, 
упио свет ско зло. По ла ми ле ни ју ма ка сни је сам Бог је мо рао да лич но ин тер ве ни ше. 
Исус Хри стос је, жр тву ју ћи се бе за на ше гре хе, учи но за чо ве чан ство нај ви ше што се 
мо же. Ко на чан об ра чун са злом сле ди на кон ње го вог дру гог до ла ска.  

8) Го во ре ћи о од но су Бо га пре ма по је ди ним на ро ди ма, ста рац Пај си је ка же: „До бри Бог 
ни ка да не оста вља у ве ли ким ис ку ше њи ма ви ше од три ге не ра ци је, ка ко би се са чу-
вао ква сац.” Као при мер он на во ди да су се ко му ни сти у Ру си ји за др жа ли на вла сти 
се дам де сет пет го ди на, упра во три ге не ра ци је. Али чак и у те шким пе ри о ди ма бо го од-
ступ ни штва „зло не овла да сви ма“. У лич но сти ма рет ких пра вед ни ка „Бог чу ва ква сац 
за сле де ће ге не ра ци је“ (Ста рац Пај си је Све то го рац, Сболомиљубављу савременом
човеку, Вра ње, 2005, стр. 44).

9) На осно ву мно штва би блиј ских при ме ра св. Ни ко лај Срп ски за кљу чу је: „Ста ре ши не 
на род не, ко је су се др жа ле Го спо да, Жи во га и Је ди но га, жи ве ћи по за ко ну Го спод њем, 
са мим сво јим жи во том оси гу ра ва ли су мир др жа ви, те или ни је би ло ра та за њи хо во 
вре ме или ако га је би ва ло они су по бе ђи ва ли не при ја те ље“ (Вла ди ка Ни ко лај, „Рат и 
Би бли ја“, у: Изабранаделау10књига, књи га ИИИ, стр. 174).
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На осно ву ове гру бе ски це ду хов них за ко на, ко ји су се то ком 
исто ри је у не бро је ним слу ча је ви ма по твр ђи ва ли, по ку шај мо да у 
њи хо вом све тлу раз мо три мо си ту а ци ју у ко јој се на ла зи срп ски 
на род. Тај по ку шај ли шен је пре тен зи ја на не ка кав не по гре шив и 
ко на чан увид. Пу те ви Го спод њи су су ви ше та јан стве ни за људ ски 
ум10), а ни исто ри ја ни је суд бин ски пред о дре ђе на, та ко да раз ма тра-
ња ко ја сле де има ју крај ње хи по те тич ки ка рак тер.

Нај пре, бу ду ћи да Бог си гур но ни је не пра ве дан, да га од ли ку-
ју љу бав и ми лост, с пра вом се мо же ре ћи да су све не во ље ко је су 
за де си ле срп ски на род, ма ко ли ко нам се са огра ни че ног људ ског 
ста но ви шта чи ни ле не пра вед ним, ипак би ле из раз не по гре ши ве 
Бож је прав де. Ма да би за оправ да ње из ре че не кон ста та ци је би ла 
по жељ на те мељ на на уч на ар гу мен та ци ја, она ће из о ста ти, јер циљ 
овог раз ма тра ња ни је да пру жи не ка кву про вер љи ву на уч ну исти-
ну, већ да на ве де чи та о ца на раз ми шља ње. Не ула зе ћи, да кле, у ду-
бљу исто риј ску ана ли зу, освр ни мо се на прет ход ни век, ко ји је био 
пун ис ку ше ња за срп ски на род. Упр кос ве ли ким рат ним по бе да-
ма у пр вој по ло ви ни XX ве ка, ко је су пла ће не огром ним жр тва ма, 
срп ски на род се ни је сна ла зио у ми ру. У има ју го сло вен ске иде је, 
жр тво вао је вла сти ти иден ти тет. Ње го ве по ли тич ке во ђе су се при 
кра ју I свет ског ра та по ка за ле не до ра сле исто риј ској си ту а ци ји, ин-
те ли ген ци ја на кон II свет ског ра та углав ном је ли ше на па три от ског 
ду ха, на род дез о ри јен ти сан. За бо ра вља ју ћи све ви ше на Бо га и мо-
рал не нор ме, и уме сто то га окре ћу ћи се не ка квом кла сном ин тер-
на ци о на ли зму, Ср би су све ви ше од у ста ја ли од свог иден ти те та. 
За ве де ни ма те ри ја ли змом, са ња ју ћи не ка кав по тро шач ки рај, пре-
зре ли су вла сти ти ду хов ни пра во слав ни ко рен као не што ста ро-
мод но и без вред но. Се бич ност, не по ште ње, не рад и кон фор ми зам 
ка ко срп ског та ко и оста лих ју го сло вен ских на ро да, не из бе жно су 
во ди ли ка рат ној ка та стро фи. На го ми ла на не га тив на енер ги ја мо-
ра ла је да се, ма кар де ли мич но, очи сти рат ним стра да њи ма.

Да би смо про це ни ли ко ји је ме ђу бив шим ју го сло вен ским на-
ро ди ма уочи рас па да Ју го сла ви је, тј. се це си је по је ди них ре пу бли-
ка, нај ни же био пао, ва ља раз ми сли ти о то ме ко ме је од њих Бог 
нај ви ше дао, те је због то га од ње га и нај ви ше оче ки вао. Ни је те-
шко за кљу чи ти да је то упра во срп ски на род. Ма ко ли ко би ла по-
10) На нео п ход ност опре зно сти у ту ма че њу Бож је прав де и ње го вог пла на спа се ња упу ћу ју 

ре чи ко је је сâм Бог, по сред ством про ро ка Иса и је, из ре као: „Јер ми сли мо је ни су ва ше 
ми сли, ни ти су ва ши пу те ви мо ји пу те ви, ... не го ко ли ко су не бе са ви ша од зе мље, то-
ли ко су пу те ви мо ји ви ши од ва ших пу те ва, и ми сли мо је од ва ших ми сли“ (Ис. 55, 8-9).
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гре шна днев но по ли тич ка фло ску ла о Ср би ма као не бе ском на ро ду, 
ко ја је лан си ра на де ве де се тих, упра во у вре ме нај ве ћег мо рал ног 
по ср ну ћа срп ског на ро да, ипак смо скло ни да ве ру је мо да је Ср би-
ма до де ље на уло га во де ћег на ро да у ре ги о ну. Ма да срп ски на род 
си гур но не ма свет ско и сто риј ски зна чај је вреј ског, грч ког или ру-
ског на ро да, ње гов пра во слав ни ду хов ни ко рен, баш као и ње го-
ва бур на и кр ва ва исто ри ја, га рант су ми си је ко ја му је до де ље на 
на бал кан ском про сто ру.11) Пра во сла вље, ко је је оста ло нај вер ни је 
из вор ном хри шћан ству, на и ме има свет ско и сто риј ски за да так да, 
чу ва ју ћи ви сок ду хов ни ни во, оне мо гу ћи до ла зак Ан ти хри ста.12) 
Ср би, остав ши вер ни ју ли јан ском ка лен да ру, на бра ни ку екс пан-
зи о ни стич ких те жњи ри мо ка то ли ци зма и исла ма, тре ба да све до че 
исти ну не са мо ре чи ма не го и вла сти тим по сто ја њем. Ка да су Ср-
би ту исти ну го то во са свим на пу сти ли, за сти дев ши се оног што 
је нај бо ље у њи ма, не из бе жно је усле ди ло стра да ње. Уну тра шња 
мо рал на та ма и ду хов на кон фу зи ја при ву кла је спо ља шњу не во љу. 
И све то ра ди про чи шће ња, по ка ја ња, пре у мље ња.13) 
11) Свет ско и сто риј ски зна чај грч ког на ро да не огле да се са мо у ста ро грч ком је зи ку, ко јим 

су пи са ни Би бли ја и све то о тач ки спи си, не го и у кључ ној уло зи за пра во сла вље ко ју је 
има ла Ви зан ти ја. Уоста лом, и да нас се о свим кључ ним хри шћан ским све тим ме сти ма 
ста ра ју грч ки мо на си. Па ипак, упр кос до ми нант ној грч кој уло зи у пра во сла вљу, Ср-
би ма је на огра ни че ном бал кан ском про сто ру до де ље на уло га во де ћег на ро да. Ср би су 
на и ме ти ко ји пред ња че, у за ви сно сти од свог ду хов ног ста ња, у до бру или злу. Иако 
пра во слав ни, Ру му ни и Бу га ри не ма ју ту уло гу. За раз ли ку од Ср ба, ко ји су се у на до-
ве зи ва њу на Ко сов ски за вет, усу ди ли да ка жу „Не“ свет ским моћ ни ци ма, би ло да се 
ра ди ло о Фра њи Јо си фу, Хи тле ру, Ста љи ну или Клин то ну, и због то га под не ли ве ли ке 
жр тве, они су се углав ном при ла го ђа ва ли од но си ма мо ћи. Иако су због то га из бе гли 
ве ћа стра да ња, ли ше ни су хе рој ског осе ћа ња. Че сто опре де љи ва ње за по гре шну стра ну 
до каз је да су да ва ли при мат са мо о др жа њу над прав дом. Уоста лом, су ви ше се при кла-
ња ју за пад ном ути ца ју, о че му све до чи и њи хо во на пу шта ње ју ли јан ског ка лен да ра.  

12) По стар цу Та де ју, за хва љу ју ћи мо ли тва ма крот ких пра во слав них ду ша, од ла же се Са-
та нин план усто ли че ња Ан ти хри ста за го спо да ра све та. Ан ти хри сту, ко ји ће мно ге за-
ве сти, пред ста вља ју ћи се као ве ли ки ху ма ни ста, на ме ње на је функ ци ја пред сед ни ка 
Ује ди ње них на ци ја. Због то га што су глав на пре пре ка до ла ска Ан ти хри ста, пра во слав-
ни на ро ди су из ло же ни на па ди ма, иза ко јих за пра во сто је де мон ске си ле. Уко ли ко се и 
пра во сла вље при ла го ди све ту, уко ли ко за рад по ли тич ке ко рект но сти на пу сти исти ну, 
ви ше не ће би ти ду хов не сна ге ко ја ће се од у пре ти на до ла зе ћем злу. Ви ди: Поукестар
цаТадеја, стр. 121 и 194.

13) Ако је не ком на ро ду до де ље на зна чај на ми си ја, а он је, до спев ши у ста ње ду хов не 
ра сла бље но сти, из не ве ра ва, ка зна ће би ти мно го ве ћа не го у слу ча ју не ког на ро да ко-
ме ни је на ме ње на та ква уло га. То нај бо ље по ка зу је при мер ру ског на ро да. Вла да ви-
на ко му ни зма, ко ја је од не ла на де се ти не ми ли о на не ви них жр та ва, усле ди ла је на кон 
ду го трај ног сла бље ња пра во слав не ве ре у ру ском на ро ду, по го то во у ин те лек ту ал ним 
кру го ви ма. Стра да ње је има ло про чи шћу ју ћу уло гу. Ко му ни зам је, по стар цу Пај си ју, 
„про тив сво је во ље, по стао сред ство осве шта ва ња Ру си је“. Они ко ји су хте ли да са-
свим ис ко ре не пра во слав ну ве ру ни су оче ки ва ли „да ће крв му че ни ка на то пи ти Ру си ју 
и ду хов но је пре по ро ди ти“ (СтарацПајсије–човекљубави Божије, Бе о град, 2005, 
стр. 259). По ред то га, за хва љу ју ћи Бож јем про ми слу, пра во слав на ве ра се, по сред ством 
ру ских еми гра на та, ра ши ри ла по све ту, да ју ћи мо гућ ност љу ди ма на За па ду да се упо-
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Ако је, да кле, кључ ни узрок стра да ња срп ског на ро да ње го во 
мо рал но и ду хов но по ср ну ће, а не су ко бље ност ин те ре са са моћ-
ним не при ја те љем, из лаз из ове не за вид не си ту а ци је је за пра во 
јед но ста ван: тре ба се по ка ја ти, пре о бра зи ти, вра ти ти се свом ду-
хов ном ко ре ну. За та ко не што је по треб но мно го по је ди нач них од-
лу ка, мно го по је ди нач них бор би са ста рим ја у се би, али уко ли ко 
би дру штве на и ду хов на ели та сна гом вла сти тог при ме ра под ста-
кла све нас на та кав по ду хват, по зи ти ван ре зул тат си гур но не би 
из о стао. Мо рал ним и ду хов ним пре о бра жа јем срп ског на ро да, сви 
ње го ви про бле ми, ма ко ли ко се чи ни ли пре те шким, по сте пе но би 
се ре ши ли. 

Бу ду ћи да је пред у слов за ре ша ва ње свих на ших про бле ма 
упра во мо рал ни и ду хов ни пре по род, уме сто да ку ка мо над суд-
би ном, осу ђу је мо дру ге и са жа ље ва мо се бе, по треб но је да сва ко 
од нас кри тич ки пре и спи та се бе и по ку ша да бу де бо љи.14) Иако не 
тре ба пот це ни ти сна гу инер ци је и моћ на ви ке, на ша чвр ста ре ше-
ност да се пре о бра зи мо и на пор да се то за и ста и де си, на и ћи ће на 
Бож ју по др шку. Мно штво не при мет них, на из глед не ва жних по је-
ди нач них пре о бра жа ја до ве шће до пре о бра жа ја и са мог на ро да. Не 
тре ба од ла га ти бор бу са сво јим ста рим, инерт ним, огре хо вље ним 
ја, прав да ју ћи се ти ме што дру ги на вод но ни шта слич но не чи не. 
Бу ду ћи да пра вед ник, чак и да ни шта не чи ни, са мим сво јим по-
сто ја њем, по зи тив ном енер ги јом ко ју ши ри око се бе, ком пен зу је 
не га тив ну енер ги ју мно штва злих љу ди, сва ко од нас је од го во ран 
да се што је ви ше мо гу ће при бли жи иде а лу пра вед ни ка.15) Уко ли ко 
тас пра вед но сти на „ва ги“ срп ског на ро да пре тег не онај не га тив ни, 

зна ју са из вор ним хри шћан ством. За хва љу ју ћи ду хов ном пре по ро ду, Ру си ја све ви ше 
еко ном ски, по ли тич ки и вој но ја ча, та ко да ће уско ро ве ро ват но по ста ти во де ћа свет ска 
си ла. Стра да ња срп ског на ро да су ма ња од ру ског, сра змер на уло зи ко ја му је до де ље на. 
Ако су Ср би сво је вре ме но сле ди ли не га ти ван при мер ру ског на ро да, вре ме је да поч ну 
да сле де и онај по зи тив ни.

14) Мо рал на и ре ли ги о зна функ ци ја све сти о вла сти тој кри ви ци је по ка ја ње и ду хов ни 
пре о бра жај. На су прот то ме, по ли тич ко на ме та ње осе ћа ња кри ви це, ко ју по сред ством 
ме ди ја, Ха шког три бу на ла и до ма ћих из вр ши ла ца вр ше свет ски моћ ни ци,  на сто ји да 
у срп ском на ро ду про из ве де де фе ти стич ку и роп ску свест. Ате и стич ко ко ри шће ње ре-
ли гиј ског жар го на не ма за циљ мо рал ни и ду хов ни пре о бра жај оних ко ји ма се у свест 
ути ску је пра ва или из ми шље на кри ви ца, већ роп ско при хва та ње пот чи ње ног по ло жа ја.

15) По Би бли ји, да је би ло де сет пра вед ни ка Со до ма би из бе гла уни ште ње. Бу ду ћи да су 
да нас гра до ви ве ћи не го у би блиј ско вре ме, по треб но је сра змер но ве ћи број пра вед ни-
ка да би се не у тра ли зо ва ло зло ко је про жи ма на се ља, на ро де и сáмо чо ве чан ство. Сва ко 
од нас но си од го вор ност пре ма за јед ни ци из ко је је по те као. На ше ро ђе ње на од го ва ра-
ју ћем ме сту и у да том вре ме ну ни је слу чај но. На кон па да Је ру са ли ма и од во ђе ња ве ћи-
не је вреј ског на ро да у ва ви лон ско роп ство, ра би ни су раз ви ли уче ње да пра вед ник не 
сме на пу сти ти сво ју за јед ни цу, јер он не са мо што да је по зи ти ван при мер су гра ђа ни ма 
не го и вла сти тим по сто ја њем шти ти за јед ни цу у ко јој жи ви.
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то бо жњом „игром слу ча ја“, тј. Бож јом ми ло шћу, ус по ста ви ће се 
та кав по ли тич ки од нос сна га у све ту ко ји ће нам ићи у при лог. Уме-
сто ма шта ња о не ка квом спо ља шњем, фи зич ком ра ту, за ко ју Ср би 
са да ни ти има ју сна ге ни ти им при ли ке иду на ру ку, окре ни мо се 
оном уну тра шњем ра ту про тив зла у се би, јер по бе да у том ра ту је 
при мар на и од лу чу ју ћа. Она ће до ве сти и до по бе де у спо ља шњем 
ра ту, уко ли ко уоп ште за то и бу де по тре бе.

Ве ли ки про блем за срп ски на род је у то ме што је ње го ва ин те-
лек ту ал на и по ли тич ка ели та у ве ли кој ме ри ли ше на на ци о нал не 
све сти, што је, про же та се бич но шћу, из гу би ла осе ћај за со ли дар-
ност и прав ду. Ко руп ци ја у ко јој се гу ше пра во су ђе, здрав ство и 
про све та, као и срам на од лу ка мно гих по је ди на ца да све сно слу же 
стра ним ин те ре си ма, до каз су ве о ма ни ског мо рал ног ни воа оних 
ко ји се бе во ле да на зи ва ју ели том.16) Без ве ли ког про чи шће ња ових 
сфе ра, као и лич ног при ме ра по ште ња и по жр тво ва ња, те шко се 
мо же оче ки ва ти по мак на бо ље. Сре ћом, Бож ја прав да се ста ра о 
то ме да они ко ји су огре зли у злу, ко ји ис тра ја ва ју у бе за ко њу, ко ји 
су не по пра вљи ви,  бр же не ста ју са сце не не го што би се оче ки ва ло. 
Раз ло ге за нат про се чан број бо ле сти и смрт них слу ча је ва по след-
њих го ди на, по све му су де ћи, тре ба тра жи ти не то ли ко у из ло же но-
сти не ма шти ни и стре су ко ли ко у ду хов ном ме ха ни зму очи шће ња 
овог про сто ра од не га тив не енер ги је.17) Уме сто оних ко ји су не по-
пра вљи ви, на сце ну сту па ју мла ди, ко ји су у нај ве ћем бро ју слу ча-
је ва ипак чи сти ји и мо рал ни ји од при пад ни ка ста ри је ге не ра ци је. 
Не ма сум ње да суд би на Ср би је за ви си упра во од мла дих ге не ра ци-
ја, нео п те ре ће них ко му ни стич ком и ју го сло вен ском иде о ло ги јом. 
За да так ста ри јих је да мла ди ма, ко ји ма је свој ствен иде а ли зам, не 
са мо ре чи ма не го и вла сти тим жи во том, по ка жу да еги о и стич ки и 
по тро шач ки на чин жи во та има ал тер на ти ву.

Ако нас про це на не ва ра, на кон го ди на ко је су обе ле жи ле пат-
ња и стра да ње, срп ски на род се у из ве сној ме ри про чи стио. Са мим 
16) Ко ли ко са да шње су мор но ста ње срп ске ин те ли ген ци је од го ва ра оном од пре осам де сет 

го ди на, сва ко се мо же сам уве ри ти ако про чи та Рај со ву књи гу ЧујтеСрби! О ње го вој 
до бро на мер ној по ру ци Ср би ма „Чу вај те се се бе“, сва ко од нас би тре ба ло до бро да 
раз ми сли. Ви ди: Др. Ру долф Ар чи балд Рајс, ЧујтеСрби!:чувајтесесебе, Ци рих – Бе-
о град, 2004.

17) На рав но, би ло би крај ње по гре шно ми сли ти да је сва ко онај ко се раз бо лео или умро 
ових го ди на био не га ти ван, те је сто га „укло њен“. Мно ги су умр ли не кон што су „по-
тро ши ли“ вре ме жи во та ко је им је до де ље но. Све ти спи си уче да стра да ју и они до бри, 
да би, про шав ши кроз огањ ис ку ше ња, по ста ли још бо љи. Иако би би ло крај ње опа сно 
и не про ми шље но, осла ња ју ћи се на уни вер за лан ко смич ки за кон о се тви и же тви, у по-
је ди нач ним слу ча је ви ма из ри ца ти суд да је до тич но стра да ње по сле ди ца гре ха, ипак се 
на ко лек тив ном пла ну о то ме са при лич ном си гур но шћу мо же го во ри ти.
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тим што је на де лу де ли мич на мо рал на и ду хов на об но ва, по сте пе-
но се по пра вља ње го ва дру штве но-еко ном ска си ту а ци ја. На рав но, 
ду хов но ста ње срп ског на ро да је још увек да ле ко од оног по жељ-
ног. Сто га се с пра вом мо же ре ћи да се он на ла зи на сво је вр сној 
исто риј ској пре крет ни ци. У за ви сно сти од то га да ли ће се на ста-
ви ти про цес мо рал не и ду хов не об но ве, ње го ва еко ном ска и по ли-
тич ка по зи ци ја ће би ти бо ља или го ра од са да шње. 

Оп ти ми стич ки сце на рио би мо гао да бу де сле де ћи: На кон мо-
рал ног и ду хов ног пре по ро да, срп ски на род сти че Бож ју на кло ност 
и ме ђу на род не окол но сти по чи њу да му иду у при лог. Ње гов нај ве-
ћи про тив ник по след ње две де це ни је, САД, на кон број них не прав-
ди на не тих мно гим на ро ди ма, би ва и сам, сход но уни вер зал ном 
за ко ну се тве и же тве, ка жњен. Чи ни нам се да се већ на слу ћу ју 
не во ље ко је ће по го ди ти САД, и на те ра ти их да се по за ба ве со бом 
уме сто да игра ју уло гу свет ског по ли цај ца. Су о че не са при род ним 
ка та кли зма ма, еко ном ском кри зом, со ци јал ним не ми ри ма, САД ће 
би ти при ну ђе не на дра стич но сма ње ње свог вој ног и по ли тич ког 
ан га жо ва ња у мно гим ре ги о ни ма све та.18) Сла бље ње аме рич ке по-
зи ци је у све ту а ја ча ње ру ске, Ср би ма ће си гур но ићи у при лог. 
Аме рич ко по вла че ње из кри зних ре ги о на ве ро ват но ће да ти кри ла 
ислам ским зе мља ма, по го то во они ма у ко ји ма екс тре ми сти од не су 
по бе ду. Оне ће под сти ца ти му сли ма не ши ром све та на се це си о ни-
зам, што мо же до ве сти до су ко ба из ме ђу Ру си је и не ких ислам ских 
зе ма ља, пре све га Ира на и Тур ске. И као што је мо гу ће, ма ко ли ко 
се да нас то чи ни ло не ре ал ним, да не ке зе мље, по пут Грч ке, без 
уче шћа у ра ту, оства ре сво је на ци о нал не ин те ре се, на та ко не што 
мо же да ра чу на и Ср би ја, на рав но под усло вом да је „за слу жи ла“ 
Бож ју на кло ност.19) 
18) Мо жда ће се Аме ри кан ци ма опро ба на стра те ги ја иза зи ва ња ра то ва, ка ко би по кре ну ли 

сво ју при вре ду, ве за ну за вој ни ком плекс, јед ном оби ти о гла ву. Мо жда ће у су ко бу са 
сна жним про тив ни ком, као што је Ки на, ис ку си ти ужа се рат ног ра за ра ња на сво јој те-
ри то ри ји. Би блиј ског упо зо ре ња да се не тре ба ра до ва ти не во ља ма не при ја те ља ни ти 
ли ко ва ти у тре нут ку ње го вог кра ха тре ба се се ти ти ако бу де мо све до ци тог до га ђа ња. 
Уоста лом, Ср би ма и ни су не при ја те љи аме рич ки гра ђа ни, ко ји су углав ном че сти ти 
љу ди. Иза на па да на срп ски на род сто ји кру пан ка пи тал мул ти на ци о нал них ком па ни ја, 
ко ји вој ну моћ САД ко ри сти као ору ђе за оства ри ва ње сво јих ци ље ва.

19) Осла ња ју ћи се на ра ни ја про ро штва, по пут оног св. Ко зме, као и на вла сти те про зор љи-
ве уви де, ста рац Пај си је је твр дио да ће Гр ци, за на шег жи во та, без уче шћа у ра ту, до би-
ти Кон стан ти но пољ и још не ке те ри то ри је ко је су ра ни је на се ља ва ли. То ће се до го ди ти 
на кон што Ру си у ра ту по ра зе Тур ску. Има ју ћи у ви ду да Тур ци ни су ис ку си ли ка зну за 
ве ли ке зло чи не, ко је су по чи ни ли на ро чи то Јер ме ни ма и бал кан ским на ро ди ма, пред-
ви ђа ње стар ца Пај си ја о ско ра шњем  рас па ду Тур ске зву чи при лич но увер љи во: „Тур ци 
мо ра ју мно го да пла те због све га што су по чи ни ли.“ (Ви ди: СтарацПајсије– човекљу
бавиБожије, стр. 216, 259 и 524). И Ср би, по пут Гр ка, уко ли ко се прет ход но мо рал но 
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Што се ти че зе ма ља с ко јим је срп ски на род у по тен ци јал ном 
су ко бу око те ри то ри ја, оп ти ми стич ки сце на рио пред ви ђа зна чај-
но те ри то ри јал но про ши ре ње Ср би је, мо жда чак и ве ће од оно га 
о ко јем ма шта ју за ступ ни ци иде је Ве ли ке Ср би је. Има ли уоп ште 
осно ва за та кво оче ки ва ње? По сма тра но са ста но ви шта тзв. ре-
ал по ли ти ке, не, али са ста но ви шта Бож је прав де, сва ка ко да. Ако 
раз мо три мо на че му се за сни ва ре а ли за ци ја ал бан ског про јек та не-
за ви сног Ко со ва, ни је те шко ви де ти да је он у зна ку ко ри шће ња 
из ра зи то ло ших сред ста ва. Не са мо што је но вац ко ри шћен за ло-
би ра ње не за ви сно сти пр љав, ма фи ја шки, не го су и да нас во де ћи 
ал бан ски по ли ти ча ри огре зли у кри ми на лу. С пра вом се мо же ре ћи 
да Ко со вом вла да ју ма фи ја шки кла но ви. Бу ду ћи да се зло по сле 
из ве сног вре ме на из ну тра са мо од се бе рас па да, Ср би тре ба са мо 
да се мо рал но и ду хов но пре о бра зе и ис ко ри сте тре ну так ка да Ал-
бан ци бу ду пла ћа ли за слу же ну ка зну.

Ка да је у пи та њу Хр ват ска, ни је те шко уви де ти да она ни је 
пре тр пе ла  ка зну због ге но ци да учи ње ног над Ср би ма у II свет-
ском ра ту. На ка зну за те шке гре хе обич но се ду же че ка, јер се ти ме 
оста вља по треб но вре ме за по ка ја ње. Код хр ват ског на ро да не са мо 
што не ма по ка ја ња за ге но цид, не го га он и не ги ра, или у нај бо љу 
ру ку ми ни ма ли зу је. Ка да усле ди за слу же на ка зна, ка да се Хр ват ска 
из ну тра бу де рас па да ла, срп ски на род без ра то ва ња на про сто тре ба 
да узме те ри то ри је ко је му ве ко ви ма при па да ју. 

Не упу шта ју ћи се у да ље хи по те тич ко раз ма тра ње оног што  
би сле ди ло ка да би се срп ски на род те мељ но по пра вио, на гла си мо 
да се срп ски ин те ре си оства ру ју без ра та, мр жње и стра да ња. Да 
би Ср би ја по ста ла ве ли ка, и ду хов но и те ри то ри јал но, по треб ни су 
по зи тив на енер ги ја, љу бав, ве ли ко ду шност, со ли дар ност. И то не 
са мо пре ма су на род ни ци ма, не го и пре ма дру гим на ро ди ма, па чак 
и пре ма не при ја те љу.20) Пре о бра жен срп ски на род био би маг нет 

и ду хов но пре о бра зе, без ис па ље ног мет ка, као пу ки по сма тра чи, мо гу из тог су ко ба да 
из ву ку ко рист. 

20) Истин ски свог не при ја те ља мо же да во ли са мо све ти тељ, онај ко је ис ку сио ми стич ко 
је дин ство све ко ли ког бив ству ју ћег. Ипак, и оби чан смрт ник је у ста њу, ако се по тру ди, 
ма кар да не мр зи не при ја те ља. Са мим тим, у евен ту ал ном су ко бу са њим ис по ља ва ће 
ви те шки дух. Сми сао мо ли тве за не при ја те ља ни је да се оства ре ње го ви тре нут ни ин-
те ре си, по го то во уко ли ко су усме ре ни про тив нас, не го да он по ста не бо љи. То је за-
пра во за ње га нај ви ше до бро. А од то га и ми има мо ко ри сти. Јер, чим он по ста не бо љи, 
ње гов од нос пре ма на ма ће се про ме ни ти. Св. апо стол Па вле под се ћа на Бож ју по ру ку 
чо ве ку да се сâм не све ти, већ да то пре пу сти Бож јој прав ди. По ње му, упра во ти ме што 
се за ње га мо лиш и чи ниш му до бро, „згр ну ћеш жи во угље вље на гла ву ње го ву“ (Рим. 
12, 20). То жи во угље вље је за пра во бо жан ска енер ги ја ко ја не при ја те љу ко ри сти или 
ште ти, у за ви сно сти од то га да ли се по пра вља или и да ље ис тра ја ва у злу. Сто га ста рац 
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ко ји би при вла чио не са мо вла сти те от це пље не де ло ве, као што је 
Цр на Го ра, не го и све оне ко ји би да ужи ва ју у еко ном ском бла го-
ста њу да ро ва ном од Бо га.

По не га тив ном сце на ри ју, срп ски на род из но ва до жи вља ва 
мо рал ни и ду хов ни пад, те са мим тим за слу жу је ка зну. Про цес 
дез ин те гра ци је Ср би је би се на ста вио. Ср би би се у пот пу но сти 
при кло ни ли за во дљи вој при чи о по тро шач ком ра ју Европ ске уни-
је и за бо ра ви ли на вла сти ти на ци о нал ни иден ти тет. Уко ли ко би 
се, мо рал но и ду хов но не пре о бра же ни, усу ди ли на су коб са не ком 
моћ ном др жа вом, ри зи ко ва ли би да го то во и фи зич ки не ста ну. У 
сва ком слу ча ју, чак и као фи зич ки жи ви, би ли би ду хов но мр тви.21)

На осно ву ре че ног, ни је те шко за кљу чи ти да бу дућ ност срп-
ског на ро да, баш као и сва ког дру гог, за ви си пр вен стве но од ње га 
са мог. За то они ко ји га је на гла ше но на ци о нал но осе ћа ње, уме сто 
да ис по ља ва ју мр жњу пре ма дру ги ма, ка рак те ри стич ну за при ми-
ти ван на ци о на ли зам, тре ба да зна ју да ће нај ви ше по мо ћи свом на-
ро ду, али и се би, уко ли ко бу ду ис пу ње ни по зи тив ном енер ги јом. 
По но ви мо још јед ном: на ци о нал ни ин те ре си се оства ру ју љу ба-
вљу а не мр жњом. Они ко ји га је мр жњу пре ма дру гим на ро ди ма 
за пра во ште те вла сти том на ро ду. Њи хо ва мр жња енер гет ски пр-
ља зе мљу у ко јој се на ла зе. Са мим  тим они од ма жу оно ме за шта 
ве ру ју да се бо ре. Ако зна мо да смо ми се би нај ве ћи про тив ник, 
да је не при ја тељ тек ис ку ше ње ко је нам је до де ље но да би смо се 
по пра ви ли, на ша бор ба ће пр вен стве но би ти усме ре на уну тра, на 
са го ре ва ње вла сти тог ега.

На рав но, у Ср би ји не жи ве са мо Ср би. При пад ни ци дру гих 
на ро да би с пра вом мо гли да се за пи та ју да ли би они од по тен-
ци јал ног пре о бра жа ја срп ског на ро да има ли ко ри сти. Од го вор је, 
на рав но, по твр дан. Жи ве ћи за јед но са Ср би ма, ра чу на ју ћи с пра-
вом на рав но прав ност и по што ва ње вла сти тих пра ва, они у ве ли кој 
ме ри де ле суд би ну срп ског на ро да. Они би, не ма сум ње, ужи ва ли 

Та деј с пра вом кон ста ту је: „Ка да се мо ли мо за на ше не при ја те ље, они или ће про па сти 
или ће се осло бо ди ти (зла)“ (ПоукестарцаТадеја, стр. 201). На рав но, да би се не што 
од то га до го ди ло, нео п ход но је да на ша мо ли тва бу де искре на, да за и ста же ли мо до бро 
не при ја те љу а не зло.

21)  Ако би смо се усу ди ли да прог но зи ра мо шта че ка срп ски на род у бу дућ но сти, ве ро ват-
но би смо ус твр ди ли да ће де ша ва ња што сле де би ти не што бли жа оп ти ми стич ком не го 
пе си ми стич ком сце на ри ју. Де ли мич но пре о бра же ни, Ср би ће, ка ко би се про чи сти ли и 
уса вр ши ли, ве ро ват но би ти и да ље из ло же ни не во ља ма, али ће оне би ти знат но ма ње 
не го што су би ле прет ход них го ди на. Са мим тим што се не од и гра ва бр жи и те мељ ни ји 
мо рал ни и ду хов ни пре по род срп ског на ро да, би ће по треб но још тру да и стр пље ња, 
али ће на кра ју све ипак, за хва љу ју ћи Бож јој ми ло сти, иза ћи на до бро. 
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у по зи тив ним по ли тич ким, еко ном ским и кул тур ним по сле ди ца ма 
евен ту ал ног ду хов ног пре о бра жај срп ског на ро да. Уко ли ко би срп-
ски про стор био ис пу њен по зи тив ном енер ги јом, би ли би за шти-
ће ни од при род них и рат них не да ћа, ко је ће за де си ти оне ко ји су 
огре зли у злу и бе за ко њу. Шта ви ше, да би Ср би ја енер гет ски би ла 
што чи сти ја и по зи тив ни ја, по тре бан је и њи хов до при нос. И они 
тре ба да се мо рал но по пра ве и ду хов но уса вр ше, ка ко због се бе та-
ко и због оп штег до бра.

А да ли би за Ср бе би ло до бро да се њи хо ви не при ја те љи по-
пра ве? Од го вор је, на рав но, по зи ти ван. Ка да су у пи та њу САД, то 
би во ди ло пре стан ку ду го го ди шњих по ли тич ких, еко ном ских и 
вој них при ти са ка, као и мо гућ но сти ми ро љу би вог и пра вед ног ре-
ша ва ња те ри то ри јал них про бле ма из ме ђу Ср би је и ње них су се да. 
Пре о бра жај ал бан ског и срп ског на ро да та ко ђе би омо гу ћио на ла-
же ње ре ше ња за пра вед ну по де лу ко сов ско ме то хиј ске те ри то ри је, 
чи ме би пре ста ли раз ло зи за бу ду ћа су ко бља ва ња. До ду ше, из гле-
ди да се та ко не што де си тре нут но су ве о ма ма ли, јер Ал бан ци су 
уве ре ни да мо гу до би ти све, при сво ји ти и оно што им не при па да. 
Но, исто риј ска ди ја лек ти ка сме њи ва ња по бе де и по ра за, мо же их 
у ско ри јој бу дућ но сти не при јат но из не на ди ти.22) Као што је Ми-
ло ше вић про пу стио при ли ку за ми ро љу би ву по де лу те ри то ри је, 
ве ро ват но ће и Ал бан ци, уве ре ни у сво ју ко нач ну по бе ду, слич но 
по сту пи ти. И по гре ши ти, али то је већ њи хов про блем.

Да ли ово раз ма тра ње, осим пре зри вог ни по да шта ва ња, за слу-
жу је ика кву па жњу оних ко ји ма је стра но на ци о нал но осе ћа ње, ко-
ји су ко смо по лит ски ори јен ти са ни? Ма да је на њи ма да то оце не, 
ипак ни је те шко уочи ти да и онај ко је за ин те ре со ван са мо за суд-
би ну све та, ко га ра не вла сти тог на ро да не бо ле, сто ји пред из бо-
ром опре де љи ва ња за до бро или за зло. Бу ду ћи да се на ша, би ло 
по зи тив на би ло не га тив на енер ги ја, ши ри сву да око нас, ми по ма-
же мо или од ма же мо сво јој бли жој и да љој око ли ни. Онај ко зра чи 
22)  Су коб Ср ба и Ал ба на ца око ко сов ско ме то хиј ске те ри то ри је под се ћа на бор бу је вреј-

ског на ро да са пре о ста лим ха нан ским на ро ди ма око Па ле сти не. И као што би Је вре ји 
гу би ли Обе ћа ну зе мљу ка да би се мо рал но ис ква ри ли и окре ну ли ле ђа Бо гу, и по но во је 
за до би ја ли ка да би се по ка ја ли и вра ти ли Бо гу, та кав је слу чај и са Ср би ма. Ал бан ци ма 
је из гле да до де ље на уло га да ка жња ва ју Ср бе, оти ма ју ћи им те ри то ри ју пре пу ну све ти-
ња, увек ка да Ср би мо рал но и ду хов но по ср ну. Свест о гу бит ку све те зе мље и жуд ња за 
ње ним по врат ком, пред ста вља нај ја чи мо тив  за по ка ја ње и пре о бра жај срп ског на ро да. 
Ко со во и Ме то хи ја су при вре ме но из гу бље ни за то што су би ли са мо фи зич ки у окви ру 
те ри то ри је Ср би је, али не и ду хов но, не у све сти ве ћи не Ср ба. Са да, ка да фак тич ки, 
фи зич ки не при па да ју Ср би ји, ва жно је да бу ду у  ми сли ма и ср ци ма срп ског на ро да. 
Сна га на исти циљ усред сре ђе них ми сли и емо ци ја је то ли ка, да ће, уз Бож ју ми лост, 
оно што је ду хов но на ше опет би ти и фи зич ки на ше.
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до бро том и љу ба вљу у исти мах по ма же и се би и сво јој по ро ди ци 
и сво јим при ја те љи ма, ме сту у ко јем жи ви, свом на ро ду и др жа-
ви, па и чи та вој пла не ти.23) Онај ко је зао, би ло да је на ци о на ли ста 
или мон ди ја ли ста, ште ти и се би и дру ги ма. За то при мар ни су коб, 
у Ср би ји, као и у све ту, ни је онај из ме ђу на ци о на ли зма и ко смо по-
ли ти зма, не го из ме ђу до бра и зла. Ко смо по ли та, про жет до бро том 
и љу ба вљу, чак и да то не же ли, по ма же вла сти том на ро ду, баш као 
што и на ци о на ли ста, ис пу њен по зи тив ном енер ги јом, ма да му то 
не мо ра би ти на ме ра, у исти мах по ма же све ту. Зли на ци о на ли ста 
и ко смо по ли та су са ве зни ци у ра за ра њу све га око се бе и у се би. 

Иако се овај текст усред сре дио на про блем Бож је прав де у од-
но су на срп ски на род, све што је ре че но ва жи и за дру ге на ро де, 
па и за чи та во чо ве чан ство. Бож ја прав да је уни вер зал на, ти че се 
не смо чо ве ка не го и све ко ли ког бив ству ју ћег.24) Што се ти че са-
мог чо ве чан ства, чи ни се да је ње го во ста ње те же од оног у ко јем 
се на ла зи срп ски на род. Ако се и мо же га ји ти уме ре ни оп ти ми зам 
у мо гућ ност пре о бра жа ја срп ског на ро да, по го то во сред њо роч но 
по сма тра но, чи ни се да, ду го роч но по сма тра но, чо ве чан ство по-
ка зу је све из ра же ни ју тен ден ци ју ка мо рал ном и ду хов ном су но-
вра ту. Упр кос ра сту ћих еко ло шких про бле ма, ко ји су по сле ди ца 
људ ске се бич но сти, ма ло је сиг на ла ко ји би ука зи ва ли на же љу за 
про ме ном. Вла да ви на без ду шног круп ног ка пи та ла све ви ше ја ча, 
јед но у мље је све из ра же ни је. Упр кос иде о ло шког по сту ли ра ња ин-
ди ви ду а ли зма, све је ма ње сло бо де, све је те же би ти лич ност. Та кав 
про цес, уко ли ко у све ту не бу де до вољ но пра вед ни ка као про тив те-
жа на ра ста ју ћем злу, ла ко мо же до ве сти не са мо до ра то ва, при род-
них ка та стро фа и по мо ра, не го и до усло ва за по ја ву Ан ти хри ста. 
Баш као и за суд би ну свог на ро да, сва ко од нас је, ма кар де ли мич-
но, од го во ран и за оно што се де ша ва у све ту. Бу ди мо бо љи, ра ди 
се бе, ра ди бли жњих, ра ди чи та вог све та. Бож ја ми лост је из над ње-
23)  Као што наш мир бла го твор но де лу је на на шу бли жу и да љу око ли ну, та ко ми ло шим 

ми сли ма и емо ци ја ма „не са мо да ре ме ти мо мир на зе маљ ској ку гли, не го умно жа ва мо 
зло и у ва си о ни“ (ПоукестарцаТадеја, стр. 118).

24)  Ма ка ко то мо жда зву ча ло чуд но и нео че ки ва но, Бож ја прав да ва жи и за ма лу де цу, 
ли ше ну са мо све сти, па чак и за жи во ти ње. Ста рац Пај си је Све то го рац је уочио „да се, 
кад жи во ти њи це не ће да по слу ша ју оно што им се ка же, ка сни је ви ди да су пла ти ле 
за сво ју не по слу шност“ (СтарацПајсије–човекљубавиБожије, стр. 270).  Ма да је 
при мар на  функ ци ја ка зне вас пит на, она има и са знај ну ди мен зи ју – она нас „по у ча ва“ 
и упо зо ра ва да је на ше по сту па ње по гре шно, и са мим тим нас усме ра ва на пра ви пут. 
Уко ли ко, по Бож јем до пу ште њу, ис ку си мо не во љу, тре ба ло би да до бро раз ми сли мо да 
ли смо је мо жда сво јим по на ша њем за слу жи ли. 
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го ве прав де, та ко да наш на пор да бу де мо бо љи, ма ко ли ко на из глед 
не ва жан, си гур но не ће би ти уза лу дан.

ZoranKindjic
Zusammenfassung

DASSERBISCHEVOLKUNDDIEGERECHTIGKEITDES
GOTTES

SichandiebiblischeLehrevonderGerechtigkeitdesGot
tesanlehnend,erörtertderAutordieLage,inderdasser
bischeVolksichbefindet.DersittlicheundgeistigeNie
dergangeinesVolkesistdieUrsacheseinerökonomschen
undpolitischenNote, derNiederlage imKrieg, derUn
terjochungunddesVerlustesvonTerritorien.Manreinigt
sichselbstvonderSündedurchLeidenundwendetsichso
leichterGottzu.DerSinneinerVersuchungistes,dassein
IndividuumodereinVolksichreutundsittlichundgeistig
umwandelt.InsoweitmanvieleGelegenheitenverpasst,ist
derUntergangunvermeindlich.ImLichtderReligionsle
hrevonSaatundErntehältderAutordass,dieserbischen
Feinde nur die unbewusstenVollstrecker derGerechtig
keitdesGotteswaren.WennsichdasserbischeVolksit
tlich und geistig erneuernwürde, würden sich auch die
aussenpolitischenundökonomischenUmständezuseinem
Günstenwenden.EswürdeseineZieleauffriedlicheWeise
erreichen.DerwahreGegensatz istnichtderGegensatz
zwischen Nationalismus und Kosmopolitismus, sondern
zwischen einer Entscheidung für dasGute oder für das
Böse.EinguterMensch, seiereinNationalistoderKo
smopolitist,hilftgleichzeitigdurchseinepositiveEnergie
seinerFamilie,seinemVolkundderganzenWelt,während
ihneneinböserMenschschadet.
Schlüsselwörter: Gerechtigkeit, Gott, Volk, Leid, Gute,
Böse,Erneuerung,Geistigkeit
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