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Побеђујте зло добром!

У име Оца и Сина и Светог Духа!

Дана 14. марта 2019. године у четвртак прве недеље Великог поста Његова Светост
Патријарх московски и целе Русије Кирил молио се на уставном богослужењу у
Заиконоспаском ставропигијалном мушком манастиру у Москви. По завршетку
богослужења поглавар Руске Православне Цркве обратио се верујућима одржавши
проповед.
„Дух же цјеломудрија, смиреномудрија, терпјенија и љубве даруј ми, рабу Твојему,“ – ове
речи понављамо много пута за време богослужења, читајући молитву преподобног
Јефрема Сирина. Зашто се у овој молби говори о трпљењу? Трпљење је особина која
човеку пре свега помаже у постизању задатих животних циљева. А без трпљења човек
не може да оствари своје циљеве, било да су велики или мали, зато што се сваки циљ
постиже трудом, а труд увек захтева стрпљење. Треба да имамо стрпљења да бисмо
дошли до циља. Ето, тако се уређује наш живот, у знатној мери захваљујући овој
изванредној људској особини – трпљењу.

Међутим, трпљење има и духовну димензију. Наравно, преподобни Јефрем Сирин је
укључујући тему трпљења у своју молитву имао у виду управо ову духовну димензију.
Шта то значи? Па значи да сваки човек општећи с други људима у већој или мањој мери
бива подвргнут њиховом утицају. Утицај може бити позитиван, али бива и негативан, И
негативан утицај је најчешће праћен упадом злог начела у нашу душу – кроз људе, кроз
речи, кроз слике, кроз животне ситуације. И да би могао да одоли овим искушењима
човек треба да има трпљење, а то значи да је трпљење сила.

Али кад говоримо о одбацивању различитих искушења, злих поставки и уопште опасних
утицаја на нашу душу, немамо у виду само потребу да имамо стрпљења у борби. Човек не
може да спаси душу ако на зло одговара злом, на неправду – неправдом. Чак и
најнегативнији утицај који се врши на нас не сме да поколеба нашу веру и нашу верност
Господу. И ако се захтева одговор на утицај света, овај одговор не сме да носи зло и
неистину, зато што се зло може победити само истином и добром.
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„Побеђујте зло добром,“ учи нас реч Божија (в.: Рим. 12:21). Ове речи које често
промакну нашој свести, имају огроман значај за наш живот, за то како се осећамо, за
достизање онога што на људском језику називамо срећом.

Човек не може да буде срећан ако зрачи злом, зато што се зло враћа. Зло не може бити
наша реакција на зло које је усмерено према нама. И ако смо потпуно свесни да је једини
начин да савладамо зло – добро, да чак и на зло треба да одговарамо добро или макар
неутрално уколико немамо снаге за добро, наш лични живот ће се несумњиво
променити. И осетићемо присуство благодати Божије, зато што ниједно добро дело,
ниједна добра реч коју изговоримо, исто као и зла реч и зло дело, не пролазе поред
Божијег промисла о нама.

Нека нас Господ укрепи у чињењу добра чак и у околностима кад нам се чини да једини
исправан одговор садржи у себи зло. „Побеђујте зло добром,“ и нека би свима нама
Господ помогао да сакупимо снагу, између осталог, у току попришта Великог поста, како
бисмо усвојили ову мудрост и стекли силу која помаже у побеђивању сваке нечисте силе.
Амин.

Преузето са: https://srbin.info/
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