лософи, психолози, антрополози, педагози и други, следе
пут Николе Милошевића и
посвете мало труда и времена
аутентичним православним изворима и огромном животном
и егзисте!Iцијал11ом искуству
Православне Цркве, макар у
оној мери у којој то данас чине и западни научници, како
би могли да се на један зрео и
одговоран начин представимо
свету. Ако Православље остапе на маргини свих исгоријских и друштвених збивања,
умртвљено и пасивно, највећу
ће одговорност за то сносити
на ирвом месту црквена интелигенција а потом и она хумапистичка која данас ствара и
живи на просторима, условно
речено, православног света.
Г. Флоровски вероватно највећи православни теолог овога века једном приликом је рекао да су му Свети Оци, ти велики теолози и философи
Православне цркве, савремеиији од теолога његових савременика. Дубоко верујем да
је у ираву. Они су заиста саборни и свеобухватни људи хомо универсалис. У односу на
њих ми смо често хомо провинциалис Просто као да ми
живимо у њиховом а они у нашем времену.

Александра Јуриишћ

Нове књиге "Сећање на будућност"
Књига са овим необичним
насловом појавила се почетком године. Њен аутор је млади али већ широм православл^а познати богослов егшскоп браничевски др Игнатије
Мпдпћ. Наслов књиге довољно говори о њеном садржају:
узори и темељи хришћанског
живота нису у прошлости већ
у будућности, у Царству будућег века којем стремимо. "Наше живљење је на небесима,
отуда и очекујемо Спаситеља
Господа Исуса Христа" (Флн.
3, 20). Можемо да се сетимо
будућности управо зато што
од ње већ сада кушамо и њоме
живимо у Тајни Христа, Тајни
Цркве - у Тајни Царства Небескога.
Књига представља зборник
студија и чланака са следећим
темама:
'ТДрква и њен идентитет",
"Православна духовност данас", "Од Бога као више силе
до Бога као личности", "Оваплоћење и Спаситељ у хришћанском учењу", "Православље као лек против смрти",
"Од слободе као бунта до
слободе као бића", "Кратак
осврт поводом изложбе икона
221

савремених ернеких иконописаца", "Савремени свет и правосл авпа Црква", "Судбииа,
грех и слобода", "О извору и
суштини православног монаштва", "Између морализма и национализма", "Кратак осврт
на теологију Светог Максима
исповедника", "Тумачење 14.
беседе Светог Григорија Богослова".
Највећа вредноет књиге
"Сећање на будућност" јесте у
томе што она успева да разјасни основне појмове из хришћанеког богословља и живота а то су појмови Цркве, личности, слободе и други који
су из разних разлога често постајали замагљени и иејасни.
Књига усмерава мисао читаоца у православном колосеку,
враћа му иравославну перспективу. Зато она свога писца
ставља у ред најбољих богослова млађе генерације у целом православном свету. То је
без сумње у овом делу године
најбоља оригинална књига која се појавила у Српској православној цркви. Може да се набави у књижарама Срнске
патријаршије и Православног
богословског факултета, као и
њеног аутора.
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