АРХИПАСТИРСКА ПОРУКА УЗ БОЖИЋНИ ПОСТ

О ГРЕХУ ЗЛОУПОТРЕБЕ ИНТЕРНЕТА,
ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА И МЕДИЈА
„И дозвавши народ рече им: Слушајте и разумите!
Не чини човека нечистим оно што улази у уста;
већ оно што излази из уста, то га чини нечистим.“
(Мт. 15,10-11)

НАЈЉУБЉЕНИЈЕ СВЕШТЕНСТВО И МОНАШТВО, СИНОВИ И КЋЕРИ,
ВЕРНА ЧАДА ЕПАРХИЈЕ ИСТОЧНОАМЕРИЧКЕ
НАШЕ НАЈСВЕТИЈЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ,
У времену смо Божићњег поста, и у светим данима наше припреме за дочек великог и
светлог празника Оваплоћења Речи Божје. Рођење Богомладенца Христа, доноси обнову
свим народима на земљи и целој творевини: „И Логос постаде тело и настани се међу
нама, и видесмо славу Његову, славу као Јединородног од Оца, пун благодати и истине“
(Јн.1,14). Оваплоћени Логос - Реч Божја, кроз Своју Свету Цркву, већ овде и сада, открива
будуће Царство Божје као вечну заједницу љубави. И управо се у тој љубави остварује
истинско јединство Бога и човека, и човека са његовим ближњим. Оно се свагда и увек
открива у јединству, а никада кроз разједињеност или обману.
Способност комуникације је дар Божји човечанству. Употреба или злоупотреба овог дара је
ствар личног избора, Богом-дане нам слободе, или на спасење или на осуду. И као у случају
изговорене речи, исто је и са употребом или злоупотребом било које речи или слике –
штампане или електронски саопштене, приватно или јавно, појединачно или путем
средстава јавног информисања.
Следујући пример Оца нашег Небеског, сваки савестан родитељ одговоран је да, по светој
хришћанској дужности, упозори своју вољену децу оног момента када уочи да нечастиви
смера да постави своје погубне замке. Тако и Ми ево сада, на почетку светог Божићњег
поста, са архипастирском бригом за поверено Нам свештенство и монаштво, и све синове и
кћери, духовну децу Нашу, указујемо наново на опасност греха злоупотребе интернета,
друштвених мрежа и осталих средстава јавног информисања. Свети апостол Павле, учећи
Коринћане, подсећа на речи Господње: „Зато изађите из њихове средине и одвојте се,
говори Господ. И не дохватајте се нечистог и ја ћу вас примити, и бићу вам отац, и ви
ћете бити моји синови и кћери, говори Господ Сведржитељ“ (2. Кор. 6,17-18).
Сваки онај који путем друштвених мрежа или било којих других средстава за јавно
информисање, ствара и шири лажи и дезинформације, јавно саблажњава и обмањује верне,
инструментализује децу и младе, крив је за грех егоцентризма и самозаљубљености, грех
свога ја, јер тиме себе одстрањује од вечне заједнице љубави, од Тела Христовог, од Цркве.

Такви и њима слични, чују једино себе и оца лажи, а никада Реч Божју, Која нам је послана
од Оца.
„Зашто не разумете говор мој“, пита их Господ? „Онај који је од Бога, речи Божје слуша“
(Јн.8, 43,47). Онај пак који не слуша речи Божје, није од Бога. А за такве, слепе код очију, који
су и унутар Цркве, Христос нас мудро саветује и упозорава: „Оставите их, слепи су вођи
слепима, а слепи слепога ако води, оба ће у јаму пасти“ (Мт.15,13-14). Они који друге наводе
у искушење и злонамерно учествују у ширењу лажи и подржавају поделе, постају
заједничари, не Тела Христовог, већ завере, и учесници сумануте покварености оца лажи.
Зато, стражите помно над срцима вашим, драга и драгоцена Нам децо духовна! Постећи и
духом и телом овај свети Божићњи пост, имајте на уму савет Светог апостола Петра, који
каже: „Одбаците, дакле, сваку злобу и сваку превару и лицемерје и завист и оговарања“ (1.
Петр. 2,1). Злоупотребљавати речи, које по природи својој никада нису неутралне или
неодређене, значи грешити против саме Речи Божје. Као и за сваку реч коју изговоримо, тако
и за оне које буду написане у новинама или објављене на интернету, тражиће се одговор на
Страшном суду Божјем. Стога, чувајмо чистоту срца, ограђујући се од злих ствари и клевета,
како би створили места за Њега, који се рађа ради нас људи и нашег ради спасења.
Позвани смо у овом светом Божићњем посту и на искрено покајање, стављањем себе пред
суд савести и преиспитивањем тајни срца наших. Шта је то што нас погани, што нас чини
нечистим и доноси нам осуду? „Јер од сувишка срца уста говоре. Добар човек из добре
ризнице износи добро; а зао човек из зле ризнице износи зло. А ја вам кажем, да ће за сваку
празну реч коју рекну људи дати одговор у дан Суда. Јер ћеш због својих речи бити
оправдан и због својих речи бити осуђен“ (Мт.12,34-37). „Не судите, да вам се не суди; јер
каквим судом судите, онаквим ће вам се судити; и каквом мером мерите, онаквом ће вам
се мерити“ (Мт.7,1-2).
Зато, апелујемо на Вас, драга децо духовна, „не узвраћајте никоме зло за зло, настојте
добро чинити према свима. Ако је могуће, колико до вас стоји, имајте мир са свима
људима. Не чините освету за себе, љубљени, него подајте место гневу Божјем, јер је
написано: Моја је освета, ја ћу вратити, говори Господ... Не дај да те зло победи, него
победи зло добрим“ (Рим. 12,17-21). Постећи, и у покајању пред Богом, кроз молитве и
мољења за све ваше ближње и за оне које вас мрзе, сачуваћете чистоту свете православне
вере и лепоту свога хришћанског православног достојанства и идентитета. Чинећи тако, увек
и на сваком месту, бићете, и треба да будете, од помоћи својој светој Цркви и своме народу.
Одмакните се од таме и уђите у чисту Светлост Христову, „која обасјава сваког човека који
долази на свет“ (Јн.1,9). Примајући Њега, Емануила, који је Бог Са Нама, Он ће примити нас
и тако ћемо истински постати и истрајати као деца Оца Његовог, Оца нашег, Оца
Светлости, деца Бога Свевишњег.
Дано у Њујорку, о Божићњем посту
У Години Господњој, 2019.
Ваш усрдни молитвеник пред Христом, Речи Божјом,
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