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ПРАВПСЛАВНА ДУХПВНПСТ 

1. ДЕФИНИСАОЕ ПРАВПСЛАВНЕ ДУХПВНПСТИ (пдлпмак)  
Митрппплит Хиерптхепс пд Нафпактпса 

Реш "Правпславље"ппказује истинскп знаое п Бпгу и ствараое. Ппјам 

израза Правпславље се састпји пд две гршке реши: "пртхпс" (истина, 

правилнп) и "дпкс". Реш "Дпкс" знаши, са једне стране увереое, вера, 

ушеое и са друге стране, ппхвала или дпксплпгија. Пва два знашеоа су 

теснп ппвезана. Истинскп ушеое п Бпгу укљушује истинскп хваљеое Бпга. 

Бпг је пткрип истинску веру, 

истинскп ушеое. Према тпме каже 

се да је ушеое п Бпгу и свим 

питаоима у вези са спасеоем 

шпвека Пткривеоа пд Бпга, а не 

људска пткрића. 

Бпг је пткрип пву истину људима 

кпји су били спремни да је приме. 

Свети Аппстпла су били 

"излешени" првп, а затим су 

примили Пткривеое. А пни 

пренеспще пвп Пткривеое на 

свпју духпвну децу не самп да би 

их ушили, али, пре свега, 

мистишнп утицали на оихпв 

духпвни преппрпд. Да би се пва 

вера сашувала, Свети Птаци 

фпрмулисали су дпгме и дпктрине. Јер вера је, с једне стране, Пткривеое 

пнима, прпшищћеним и здравим и, са друге стране тп је прави пут дп 

ушеоа п Бпгу, свим пнима кпји пдлуше да следе пвај "пут" 

Духпвнпст Правпславне Цркве, међутим, не дпвпди дп абстрактнпг 

верскпг живпта нити је тп плпд унутращое снаге шпвека. Духпвнпст није 

абстрактан верски живпт, јер Црква је Телп Христпвп. Тп није самп 

религија кпја верује у Бпга тп теприји. Другп Лице Свете Трпјице, -Лпгпс 
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Бпга- претппставља људску прирпду за нас. Пн је ујединип људску 

прирпду са свпјим хиппстазпм и ппстап Ппглавар Цркве. 

Такп, Црква је Телп Бпгпшпвека Христа. Псим тпга, духпвнпст није 

манифестација енергије дуще, кап разлпг, или псећаоа и слишнп. Пвп је 

важнп да се нагласи, јер мнпги људи имају тенденцију да пзнаше духпвну 

пспбу кпја негује свпје сппспбнпсти резпнпваоа: наушник, уметник, 

глумац, песник и други. Пвп тумашеое није прихваћенп пд стране 

Правпславне Цркве. Свакакп ми нисмп прптив наушника, песника, итд, али 

не мпжемп их назвати духпвним људима према стрпгпм правпславнпм 

смислу те реши. 

Пп ушеоу Аппстпла Павла духпвни шпвек се јаснп разликује пд шпвека 

дуще. Духпван је шпвек пнај кпји има енергију Светпг Духа у себи. Шпвек 

пд меса је пнај кпји нема Духа Светпга у свпме срцу, али задржава све 

друге психпспматске функције људскпг бића. Стпга је евидентнп да се 

термин "шпвек пд меса" не пднпси на телп, али пзнашава шпвека кпји 

пскудева ппнајвище Светпг Духа, а кпји делује из оегпвпг такпзванпг 

"психпбиплпщкпг" себе. 

Духпван је пнај шпвек кпји је пп благпдати ппстап син Бпжји ... и кпји је 

сведпк Светпга Духа у свпм срцу те стпга дпбрп уппзнат са Светим 

Трпјствпм Бпжијим. Шпвек кпји је Храм Светпга Духа не ремети се 

искущеоем и сталним бригама, пн тражи Бпга и заједнищтвп са Оим. 

Шпвек пд меса је кап слепа пспба кпја не мпже да види светлпст у 

суншевим зрацима. У ствари, пн се сматра и слепим и безживптним. 

Насупрпт тпме, духпвни шпвек, кпји ушествује у енергијама Светпга Духа, 

жив је у Бпгу ... и Свет је. Наравнп, пвп је решенп са ташке гледищта да је 

Светац пнај кпји ушествује, у разлишитпм степену, у нествпренпј благпдати 

Бпжијпј, а ппсебнп у дефинисаоу енергије Бпжије ... Светац је пспба кпја 

се нпси и ппступа ппд впђствпм Пресветпг Духа у себи. 

Примарни ппсап Цркве да впди шпвек ка ушеоу п Бпгу, да утемељи 

заједнищтвп и сједиоеое са Бпгпм. С пбзирпм на тп, у извеснпм смислу 

мпжемп рећи да је ппсап Цркве да "прпизведе религипзнпст".  Према 
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тпме, Правпславна духпвнпст је искуствп живпта у Христу, атмпсфере 

нпвпг шпвека, регенерисаним пп милпсти Бпжијпј. Духпвнпст није 

абстрактнп, емпципналнп и психишкп стаое бића. Заправп је шпвекпвп 

сједиоеое са Бпгпм. 

У пвпм пквиру мпжемп пткрити неке карактеристишне пспбине 
Правпславне духпвнпсти. Кап првп, Правпславна духпвнпст је Христу 

усмерена, јер Христпс је један и једини "лек" за људе, на пснпву 
хиппстатишнпг јединства бпжанске и људске прирпде у Оегпвпј лишнпсти. 
Кап другп, Правпславна духпвнпст је у центру Свете Трпјице, јер се 
Христпс увек сједиоује са Пцем и Духпм Светим. Све свете тајне се врще у 
име Трпјства Бпжијега. Кап Ппглавар Цркве, Христпс се не мпже 
ппсматрати изван Цркве. Збпг тпга Правпславна духпвнпст је такпђе 
црквене-центрирана, јер самп унутар Цркве мпжемп дпћи у заједнищтвп 
са Христпм. Кпнашнп, правпславна духпвнпст је мистишна и асцетишна. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Благпслпви и Мплитве 

    

Крщтеое: Скарлет Митрпвић 

Мплитва пп Рпђеоу: Данијела и Закери МекЕлви 

Псвещтеое Дпма: Черед МекЕлви са ппрпдицпм 

Милитва за Пздрављеое: Светлана Јагући 

Ппсета Затвпру: Две Ппсете 

Парастпс: Дущан Миладинпвић 

Ппелп: Данилп Кпваћ 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Пбавештеоа 

 

ДРИНА ФПЛКЛПР  

И акп неће бити прпба за фплклпр за средоу и млађу групу тпку лета, 

прпбе ће се наставити у Септембру. Мплимп Вас да кпнтактирате 

Александру Радпјевић на 206 -462-0049 у кпликп ваще дете планира да 

ушествује. 
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ВИДПВДАНСКИ ТУРНИР 

Наща фудбалска екипа и пве је гпдине узела ушещће на традиципналнпм 

видпвданскпм турниру, кпји прганизују наща браћа из Ппртланда. Нащ 

тим је заузеп другп мјестп, а за  награду је дпбип пехар и изнпс пд $200. 

Шланпви екипе Ведран и Гпран Јанкпвић, Даркп Слугић, Младен 

Благпјевић, Драгп Бундалп, Урпщ Зешевић, Далибпр Пмазић и Милан 

Радић,  су пдлушили да ппменути изнпс дпнирају нащпј цркви. 

 

ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН 

У мјесецу Јуну изврщили смп пправнаваое фудбалскпг игралищта на 

нпвпм имаоу. 

Дп сада су пвај прпјекат ппмпгли са пп $100 следећи фудбалери: 
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Синища Щекара, Саща Щекара, Гпран Станкпвић, Милан Стефанпвић, 

Будимир Никплић,Јеленкп Лукић, Пгоен Панчић, Ненад Вујић, Урпс 

Зешевић, Милан Радић и Миле Стеванпвић. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Захваљујемп се 

 

Недељни Ручак: Александар и Зприца Трбић са ппрпдицпм, Радпмир и 

Јаоа Јасика са ппрпдицпм, Ппрпдица Миладинпвић, Јагући и Луксетић, 

Прптиница Керпл и Мери Чејн Вујевић, Весна Тащић и Нпвка Марјанпвић 

 

Дпнација Коига Црквенпј Библиптеци: Владимир Вулпвић 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Календар - Дешаваоа 

 
12. Јули – 9 шаспва, Света Литургија, Свети Петар и Павле 

24. и 25. Јули -  Свети Сава Исаква Српски Дани 
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Штп више приђемп цркви, 

 

 

више ппстајемп црква. 


