
 

ШТА ЈЕ ЦРКВА ? 
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Увод 

„Ја више не живим, него живи у мени Христос" (Гал. 2:16-18) 

На скупу православног свештенства у Индијанаполису са пасторима разних 

хришћанских конфесија 

постављено је питање нашем 

свештенику: “Колико ваша 

Православна црква усмерава 

своје учење на Исуса Христа,а 

колико Га истиче као 

Спаситеља у својој мисији?"   

Наравно,изненађен њиховим 

непознавањем Православља 

узбуђено је дао потребна обавештења и иста поделио са својим парохијанима о 

празнику Вазнесења Господњег. Будући присутан сећам се осећајних речи о. 

Драгана Петровића ,и описно ћу их овде изложити: 

„ Непознато ми је да постоји црква на земљи која више усмерава или истиче своје 

учење, богослужења, и молитвословља на Свету личност Исуса Христа него што 

то чини Православна црква,ево више од два миленијума. Ми смо са Христом од 

Благовести,дана када је Господ преко арханђела Гаврила благовестио Пресветој 

Марији да ће родити Сина, и да му надене име Исус. Ми смо са Њиме од дана 

рођења-Божића, најрадоснијег празника свих хришћана. Ми смо са Христом о 

дану крштења-Богојављење, када Га је Свети Јован крстио. Ми смо са Исусом у 

дан Преображења, када је показао величину небеске славе пред ученицима, у 

присуству двају небеских сведока, Мојсија и Илије. Док је постио и молио се у 

пустињи 40 дана, и ми са њиме постимо 40 дана пре његовог рођења и страдања. 

Када га је Сатана кушао Он је одбио његове зле понуде,и ми се трудимо да 

одбацимо вражја искушења. Ми Христа дочекујемо у дечијој радости,када је 

свечано ушао у Јерусалим на празник Цвети. Ми смо са Христом на Тајној 



вечери,и радујемо се установљењу Свете Тајне Причешћа. Ми смо са Христом у 

Гетсиманском врту када је у молитви Оцу Небеском лио крвави зној ради нас и 

нашег спасења. Ми смо са Њиме када Га један од ученика издаје,и за 30 

сребрењака Га на распеће предаје. Ми смо са Христом на Голготском крсту када 

је изговорио последње речи: “Оче,опрости им јер не знају шта раде!“ 

Ми смо са Христом у Аду када је извео Адама и Еву,и ослободио их паклених 

мука. Ми смо са Њиме у гробу три дана,и у најсвечанијој радости дочекујемо 

Његово Свето Васкрсење, и са Маријом Магдаленом,.апостолима и Васионом из 

свег срца певамо: “Христос Воскресе!" У тој радости дочекујемо преславно 

Вазнесење којим је обожио примљено тело и почаствовао га седењем са десне 

стране Оца. Онда смо са Њим заувек због празника Педесетнице када је 

силаском Утешитеља, Духа Светога, основао Цркву своју, а ученике своје учинио 

свештеним и скупоценим сасудима да ту Цркву организују и прошире је по целој 

Васељени. 

И још много,много тога. 

Да поменемо само дане у седмици: 

Понедељак - посвећен Анђелима који окружују Христа,и непрестано певају: Свјат! 

Свјат! Свјат! Ми смо са Христом! 

Уторак - посвећен Светом Јовану Крститељу, куму,који је крстио Христа. Ми смо 

са Христом! 

Среда - посвећен Часном крсту и Пресветој Богородици дужно сећање на 

издајство Христа.Зато постимо. Ми смо са Христом! 

Четвртак- посвећен апостолима који организоваше и раширише Цркву, и Св. 

Николају Мириклијском који је и „физички" бранио учење Православља да је Исус 

Христос син Божији! Ми смо са Христом! 

Петак- дан посвећен Часном и животворном крсту Господњем и Пресветој 

Богородици, којаје испод крста „као воштана свећа, бледа гледа свог сина 

висећа". То спасоносно оруђе на којем је Христос распет и умро ради нас и нашег 

спасења ми поштујемо и ценимо, и тога дана постимо. Ми смо са Христом! 

Субота-посвећена успомени свију преминулих у вери и нади у Васкрсење. И ту 

смо са Христом! 

Недеља-дан Васкрсења-увек смо са Христом! 



И Ви ме питате „Коликоје наша црква у Христу!?" (Гал. 2:16-18). Ми се,и као 

Црква у целини,и као појединци,трудимо да по вери у Господа Исуса Христа и 

његове свете благодати будемо оправдани и доживимо пуноћу речи Св. апостола 

Павла са почетка текста:“Ја више не живим, него живи у мени Христос!“ Све 

напред речено доживљавамо и духовно осећамо кроз Свете тајне, богослужења 

и молитвословља. Служећи их и молитвено учествујући, ми јавно исповедамо 

Господа Исуса Христа,Сина Божијег као нашег Спаситеља и Васкрситеља. Њему 

нека је слава и хвала у све векове. Амин. 

Горње ме је подстакпо да приредим ову књижицу,и да, на основу Догматике 

протођакона Војина Ракића ( мог покојног професора), у кратком тексту изложим 

учење Православља о томе „Шта је Црква" и тако пружим прилику нашим 

верницима да могу одговорити на евентуална иноверна питања. 

О томе „Шта је Црква" научили су ме професори и учитељи,особити духовници у 

Призренској Богословији „Св. Ћирила и Методија" у времену од 1955-1960 

године. Тај наук потврђује моје педесетдвогодишње искуство 

свештенослужитеља у Српској Православној Цркви. Држећи се речи Св. апостола 

Павла: „Опомињите се својих учитеља који вам казиваше реч Божју, гледајте на 

свршетак њихова живљења.и угледајте се на веру њихову" (Јев.13:7;17) поводом 

55. годишњице матуре описао сам их у чланку који је штампан у Обсерверу 

Новограчаничке епархије. Овде га у целости преносимо. 

И треће,у овој књижици штампамо „Пост и молитва“,две неодвојиве хришћанске 

врлине, ако хоћете „два крила којима наша душа узлеће у царство небеско". 

Написао је Живан Маринковић, протојереј-ставрофор и дугогодишњи ректор 

Богословије Св. Ћирила и Методија у Призрену, и вишегодишњи изасланик 

Светог Архијерејског Синода СПЦ на матурским испитима. Људина у знању, 

духовности и родитељској љубави. 

А сада да се вратимо на уводне речи апостола Павла са почетка овог натписа:" 

Ја више не живим,него живи у мени Христос! Сећам се прочитане приче о 

калуђеру који је куцао на небеским вратима,тражећи да уђе. -Ко си ти? - питао је 

глас. Калуђер је одговорио: “То сам ја!“ Врата се нису отворила. После више 

година поново је покушао. Док је куцао, исти гласје питао:“Ко си ти?“ -То сам ја!- 

одговорио је калуђер. Врата су поново остала затворена. На крају, поново је 

отишао. Овога пута био је старији и много мудрији као хришћанин. Када је чуо 

глас „Ко си ти?“ калуђер је одговорио: “Ти у мени!“ ,нашто је глас одговорио: 

“Уђи!" Ти у мени. 

Када неко пита: Шта је прави хришћанин? 



Има много одговора. Хришћанин је особа која признаје да је Исус Син Божији,и 

да он прилагођава свој живот према учењу Христовом. Онје крштен и припада 

Цркви.Он воли своје непријатеље,и моли се за оне који га прогоне. Прима и 

учествује у Светим тајнама. Моли се свакодневно. Посветио је свој живот Исусу 

Христу, и др. Сви ови одговори су добри али некомплетни,јер недостаје један 

најважнији елеменат правог хришћанина. Прави хришћанин је онај у коме живи 

Христос.Ти у мени! 

Свети апостол Павле је ово изразио када је рекао:“ Ја више не живим,него живи у 

мени Христос!" (Гал. 2:16-18). А Господ Исус Христос је то потврдио када је 

рекао:“Ја сам чокот,а Ви лоза;и који буде у мени а ја у њему он ће родити многи 

род,јер без мене не можете чинити ништа (Јн. 15:5). “Који једе моје тело и пије 

моју крв,стоји у мени и ја у њему!“ (Јн. 6:56) 

Ти у мени! 

Центар вере Св. апостола Павла није само у оправдању вером,како неки то 

истичу. Центар његове вере је сједињење са Христом.“Ја не живим више,него 

живи Христос у мени!“- ту је целокупна садржина хришћанства. „Емануило, Бог је 

с нама; Емануило, Бог у нама!“ Апостол Павле је имао омиљену изреку: “У Христу  

Употребио је 164 пута у својим посланицама да би изразио блискост свога 

сједињења са Христом. 

И данас,ми не говоримо да смо у Светом Хризостому.или у Св. Василију,или у 

Св. Сави, већ настављамо да употребљавамо израз „У Христу!" Кад то чинимо ми 

увелико исповедамо нашу веру. Објављујемо да Христос није само просто 

историјска личност,или велика личност из прошлости,већ живи Бог присутан у 

нама сада.Он у нама! 

Њему да се помолимо: 

Господе,када сам превиђен,заборављен,или занемарен,а моје срце наставља да 

буде у миру, ја знам шта је то: Ти у мени! Када су моје жеље неиспуњене,моје 

сугестије занемарене,и моји савети исмејани,а ја настављам да будем стрпљив и 

љубазан... Када савладам тешкоће, и успешно суочим непријатељство... Када 

сретнем и прихватим губитак, неправду, забуну,сталожено и мирно, ја знам шта 

је то: Ти у мени! 

Када сам задовољан са малим стварима... 

Када враћам добро за зло,када праштам и окренем други образ... 

Када говорим само добро о другима, кад видим само доброту у другима ја знам 

шта је то Господе: Ти у мени! 

Када помажем другима,када идем екстра миљу,када чиним више него се 



очекује,када говорим реч истине,када живим истинуја знам,знам шта је то 

Господе: Ти у мени! 

Теби нека је слава вавек. Амин 

 


