Богочовечански конзерватизам и неки наши црквени моде

Сувише је остарела земља, сувише су остарела небеса, сувише је остарео свет; одавно је
изашао из руку Божијих и човек кида себе у кавезу материје, и риче од уздаха срца свог.
Овакав какав је: деформисан и онакажен, свет је сувише увредљив за измученог човека.
Изранављен, човек излази из старог и улази у нови, новији и најновији бунт. Док му
многонамучени дух кључа на страшној температури страдања, он снује разне
модернизме и покушава да помоћу њих ослободи себе остарелог света. Но све су то
само фластери на расцветаним живим ранама. Предубока је болест света, и човек јој
никако не може дохитити корен и уклонити. Потребно је било, неопходно је било да Бог
сиђе у тело, у материју, да пронађе корен болести света, и ишчупа. Тајанствени Господ
Исус је то учинио. У Њему је почело обновљење остарелог света и обожење ђавоиманог
човека. То је процес дубоко личан и дубоко саборан. Он се врши путем многобројних
богочовечанских подвига. Господ Исус враћа човека допадном Адамовом стању,
допадној богообраности његовој, предгрешности света. Спаситељ је дошао да човека
врати не Мојсеју, не Аврааму, већ допадном Адаму, који је сав живео у Св. Тројици.
Васпоставити богообразност адамовску – то је циљ Христов то је чежња православних
који чезну и уздишу у древну доброту изобразити се. Средства су за то
благодатно-богочовечанска. Спасоносни је подвиг Христов: вратити човека Богу,
вратити га темељу, са кога га је грех одбацио. То сачињава богочовечански
конзерватизам Христов. Апостоли су то схватили и Св. Оци са њима: уколико човек
Христом иде уназад ка своме почетку, утолико иде унапред ка своме завршетку, јер је
Христос почетак и свршетака и омега.
Неки наши црквени модернисти непрестано увозе са Запада у нашу средину неке
римокатоличко-протестантске модернизме. И у име тих кожних модернизама они чине
бучне походе против благодатно-богочовечанског конзерватизма Православне Цркве.
Не треба се варати: римокатолици су најрадикалнији модернисти, јер су темељ
Хришћанства пренели са вечног Богочовека Христа на трулежног човека папу. И то
прогласили за најглавнији догмат. А протестанти су само подухватили тај догмат и
разрадили га до страшилних детаља. Православље живи и дела у знаку
богочовечанског конзерватизма: ослањајући се на апостолско-светоотачку прошлост,
оно чини корак по корак у неизвесну будућност. И чинећи тако испуњава завет Христов.
Када „Хришћански Живот" опомиње и позива: назад ка Апостолима, назад ка Св. Оцима,
назад кроз њих ка Господу Исусу за православног хршћанина то значи: напред ка
незаменљивом Господу Исусу!
Путеви Цркве – путеви су Господњи: проклетство поражава оне који их кваре (ср. Д. А.
13,10). Ко сам ја, а ко ти, да самопоуздано путимо путеве Цркве кроз историју? То је
благодатни позив духоносних отаца: Св. Серафима Саровског, Св. Прохора Пчињског,
Св. Саве, Јована Кронштатског. А наш је позив да за њима идемо молитвено и смирено,
сем ако не желимо да полугом гордости избацимо себе из саборне заједнице са Црквом.
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Никакав модернистички salto mortale није у духу Православне Цркве.
"Спремаш ли се да учиниш корак унапред, осврни се, ослушни шта ти Дух Свети саветује
кроз богоносне Оце и Св. Васељенске Саборе. Не осврнеш ли се, не ослушнеш ли, не
послушаш ли – себе стављаш изнад Васељенских Сабора, и тиме на себе згрћеш све
њихове анатеме. Ако наша помесна Црква жели да остане православна и да иде напред,
она то може једино ако корак који хоће да учини напред, учини саборно: са свима
Апостолима, са свима Мученицима, са свима Исповедницима, са свима Светим Оцима.
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