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Младост је управо доба када се најснажније окуша-
ва оно божанско у човеку, а то је слобода. Млад човек, 
пре свега, жели да буде слободан и да се не покорава 
ниједном ауторитету. Питамо се зашто млади људи 
своју слободу „поклањају” раскалашном животу, дроги, 
пушењу и алкохолу? Ове стилове живота млади бирају 
за „господаре”, а они су често увод у суицид. 

Насупрот малодушности, за живот треба тражити 
разлог више, јер ко га буде тражио, наћи ће га.

„Ишие и аће вам се; ражие и наћи ћее;  
куцаје и овориће вам се” (мт. 7,7 ).

Књига Архимандрита Мелитос Вебера је практична 
примена Божанских начела у одрицању од греха према 
себи, а уједно одрицање од повређивања нас самих као 
божанских бића.

Лепота и смисао овог несвакидашњег списа свеште-
нички нас непосредно и дубоко позива на уздржавање 
од самоповређујућег греха, алкохолизма.

Младом човеку је крајње неопходно да правилно 
сагради однос према Господу Богу, према ближњем, и 
према себи самом. Ови односи гласе: Богу – молитва, 
ближњем – милост, а према себи – разумна строгост. 
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Овај оригинални поглед на алкохолизам, као на 
лични духовни проблем, препоручујем за пажљиво чи-
тање и, ако треба, и за самоисцељење.

ПРОТА 
СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ
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Предговор

Захвалан сам што ми се указала прилика да напишем 
увод за књигу Оца Мелетиоса, драгоценог пријатеља 
већ дуже од двадесет година. Захваљујући њему сазнао 
сам много тога о Удружењу Анонимних Алкохоличара, 
са којима никад нисам био у контакту, као и о самом 
себи. Колико ми је познато, ово је први пут да је право-
славни свештеник написао књигу овог карактера.

Отац Мелетиос пружа убедљив одговор на често 
постављано питање: може ли православни свештеник 
да у потпуности остане веран учењу Православне цркве 
уколико се обрати за помоћ АА?

Отац Мелетиос тврди – и ја се са њим слажем – да 
чланство у АА ни на који начин није у контрадикцији 
нити угрожава припадност Цркви. Једноставно, не ради 
се ни о каквом супарништву или конкуренцији, јер АА 
нема претензије да буде црква или религија. Дванаест 
Корака, како О. Мелетиос наглашава, ‘никад неће за-
менити Јеванђеље као Христов позив.’ Састанци АА ни 
на који начин нису замена за учешће у сакраменталном 
животу Цркве. Чланство АА не чини нас мање право-
славним или католицима, или било шта друго што јес-
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мо. Чланство у АА је, међутим, бројним хришћанима 
омогућило да живе у својој вери и искусе снагу Светих 
Тајни, на начин на који је то иначе било немогуће. Изно-
ва се потврђује искуство хиљада, ако не и милиона, који 
су се обратили АА. Његова својеврсна мешавина духо-
вности и практичности показала се изванредно успеш-
на у савременом свету.

Правила АА, колико год једноставна, нису, међутим, 
лака за спровођење. О. Мелетиос указује на разно врсне 
додирне тачке између АА и Православне традиције. 
Лично сам уочио нешто што АА дели са ДОБРОТО-
ЉУБЉЕМ – књигом којој сам, као преводилац, посве-
тио на хиљаде часова рада.

1. Живи у тренутку садашњем:
‘Ево сад је вријеме најбоље, ево сад је дан спасења’ (Дру-
га Посланица Коринћанима 6:2). Одлуке можемо да до-
несемо само у тренутку садашњем и Бога можемо да су-
сретнемо само у тренутку садашњем, као што чланови 
АА наглашавају ‘Дан по дан’.

2. Нико се не спасава сам: 
‘Јер смо људи један другоме’ (Ефесцима Посланица 4:25). 
На местима где Добротољубље говори о духовном ота-
частву и мајчинству, удружење АА је засновано на ду-
ховном братству и сестринству. Принцип који их обоје 
прожима је исти, по речима О. Мелетиоса ‘Акција за-
хтева интеракцију’. Бивамо исцељени тако што делимо 
искуство слушајући један другог.
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3. Зависимо од моћи која је изнад нас:
‘Јер без мене не можете чинити ништа’ (Јован 15:5). Ово 
је у Добротољубљу једна од најчешће коришћених Хрис-
тових изрека. У свакој људској ситуацији  рећи ћемо 
себи, према речима О. Мелетиоса, ‘Ја не могу, Бог може 
и ја ћу да Га пустим’. Подједнако, као у Православној тео-
логији, АА размишља у оквирима Синергије, стваралач-
ке сарадње између божанске милости и људске слободе. 
Оно што Бог чини је неизмерно значајније од нашег де-
ловања, али је активно учешће наше воље од суштинске 
важности. Зато, како нас О. Мелетиос подсећа, покајање 
није осећање већ одлука. Пред нама је књига која ће 
помоћи многима који, колико знају, нису алкохолича-
ри због тога што поред алкохола постоје бројни други 
облици зависности и тешко да има неко ко је потпуно 
слободан од свих слабости. Ово је непретенциозна и ре-
алистична књига која, пуна наде, сведочи о неизмерном 
стрпљењу и милости Божијој. Читајмо је у духу скром-
ности и само испитивања и она ће се обратити нашем 
срцу и нашој вољи.

Митрополит Калистос од Диоклеје
Манастир Св. Јована Теолога,  

Патмос
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 Св. Пантелејмон (Хиландар, почетак XIV veka)

Свети Пантелејмон
Црква је болница, Сакраменти су лекови, а светитељи 
који учествују у животу Христовом су лекари. Св. Пан-
телејмон, угледни светитељ и исцелитељ, био је посред-
ник у излечењу непроцењивог броја мушкараца и жена.
СВЕТИ МУЧЕНИЧЕ И ИСЦЕЛИТЕЉУ  
ПАНТЕЛЕЈМОНЕ, ПОСРЕДУЈ МИЛОСРДНОМ БОГУ 
ДА УДЕЛИ ОПРОШТАЈ ДУШАМА НАШИМ.
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УВОД

Дванаест Корака и њихова употреба

Ова књига има два циља: Прво, да проучи Дванаест Ко-
рака Удружења Анонимних Алкохоличара, да их појас-
ни онима којима су потпуно непознати, као и да покаже 
због чега су Кораци значајни у помоћи особама које се 
лече од алкохолизма.

Други циљ књиге је да презентује Дванаест Корака 
на начин који би чланови Православне цркве, уколико 
се на то одлуче, могли да прихвате као драгоцени извор 
за сопствени духовни развој. Поред тога, иако ће већина 
тема бити разматрана уз помоћ примера из живота Пра-
вославне цркве, надамо се да ће можда и члановима из 
других хришћанских традиција овај материјал бити од 
помоћи на њиховом даљем духовном путу.

Пуно људи познаје или је чуло за некога ко је члан 
Анонимних Алкохоличара или неке друге групе (‘Удру-
жења’) које користи Дванаест Корака Анонимних Ал-
кохоличара1 као основу за свој програм лечења. Посма-

1  Оригинални текст Дванаест Корака се налази на страни 18,19 
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трајући борбу и успехе особе, која се лечи, посматрач са 
стране може да има бројна питања о томе шта се догађа 
и шта та особа, у ствари, покушава да учини.

Штавише, многи који су чули за Дванаест Корака 
могу да имају исто толико нејасну идеју о њиховом зна-
чењу, као и људи којима су Десет Заповести празне речи, 
јер нису сигурни шта су то Десет Заповести.

У књизи ћу покушати да појасним процес лечења 
од зависности, на начин који би требало да буде бли-
зак члановима Православне и других верских тради-
ција. Поред тога, циљ књиге је да буде извор помоћи за 
свештенство, за особе које се баве лечењем и негова-
тељством, као и пријатељима и родбини која жели да се 
упозна са програмом Дванаест Корака а да се, при том, 
не прикључи ниједној групи која га користи. 

Међу стручњацима из многих области2 постоји 
увре жено мишљење да особе које користе Дванаест Ко-
рака, јер су зависне од одређене супстанце или облика 
понашања, прихватају облик активности који им пружа 
највећу наду за излечење. Њихова корист произилази 
из окружености другима који, у најмању руку, разумеју 
зашто чине то што чине.

Алкохоличари су зависни од алкохола и њихово 
стање је очигледно онима који их познају. Неки су за-
висни од других супстанци а неки, опет, од различитих 
облика опасног или антисоцијалног понашања. Упркос 
томе што је неке облике зависности врло тешко откри-

a нешто измењени облик Корака, који се може користити у 
свим приликама, налази се у Додатку А.

2 Велики део материјала, који се односи на статистику и алко-
хол, може се наћи на сајту the National Council on Alcoholism 
and Drug Dependance(„http//:www.ncodd.org”).
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ти, сваки од њих је потенцијално деструктиван, као ал-
кохолизам у својој највирулентнијој форми.

Било да се ради о супстанци или облику понашања, 
зависност је у модерном свету толико уобичајен фено-
мен да је неопходно њиме се конкретно позабавити, пре 
него што се опроба са традиционалним формама духо-
вног образовања. Као што особама које пате од мани-
чне депресије прво треба стабилизовати промене рас-
положења, пре него што се приступи другим облицима 
третмана, тако и зависници прво треба да се позабаве 
својим обликом зависности, да би могли имати користи 
од неког традиционалног средства за духовно напре-
довање. У ствари, коришћење традиционалних метода 
духовног развоја код зависника обично је бесплодно и 
може чак да нанесе више штете него добра.

Могуће је да свако жив, посебно онај који живи у 
релативном изобиљу, пати од неког облика зависности. 
Теоријски гледано, било би корисно да што више људи 
има макар делимичан увид у Дванаест Корака и како 
они функционишу. Скоро донедавно, дом Православне 
Цркве се ограничавао на Грчку, Средњи Исток и изван 
тога. Дванаест Корака су производ америчке духовне 
културе, при том Протестантске. Упркос томе, брижљи-
вим испитивањем две традиције могу се уочити многе 
сличности. С обзиром да Црква и Удружење Аноним-
них Алкохоличара нису ни у каквом облику међусобне 
конкуренције, искрено се надам да ће, читајући о АА 
плану за излечење, читалац сазнати више не само о јед-
ном важном аспекту модерног живота, већ и да ће про-
дубити разумевање сопствене верске традиције. Могуће 
је да ће чак и летимичан поглед на Кораке бити довољан 
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да подстакне особу да живи у Православној вери све-
сније и јасније.

С обзиром да сваки од Дванаест корака садржи не-
ки елеменат мисли и искуства из Јеванђеља и молитве-
ног живота Православне Цркве, надам се да ћу успети 
да покажем како је православним хришћанима сасвим 
могуће да интегришу Кораке у свој живот и, при том, 
продубе духовно искуство.

У циљу поменутог рада, теме Дванаест корака су 
коришћене релативно изоловано од њиховог историј-
ског развоја3. Они који имају жељу да сазнају нешто 
више о размишљању, које се налази у позадини Корака, 
могу да консултују два рада њиховог аутора. Један се 
налази у поглављима 5, 6 и 7 Анонимних Алкохоличара 
(још од раних дана популарно званог ‘Велика књига’) и 
други, који се налази у првој половини књиге ‘Дванаест 
Корака и дванаест традиција’ (често званом ’Дванаест 
и дванаест’). Обе је написао један од кооснивача АА, у 
Удружењу познат као Бил В.

Уколико било ко, ко чита ову књигу, сумња да би 
могао бити алкохоличар или се плаши да то већ јес-
те, његова4 најбоља шанса за излечење је да остави ову 
књигу и  да се што пре обрати локалној групи АА. Два-
наест корака су потребни алкохоличарима, али у оквиру 
Удру жења. Јако је мали број особа које могу да постигну 
стање трезвености искључиво читајући о алкохолизму и 
Корацима. Лечење подразумева акцију, а акција захтева 

3 За опсежан и поуздан извештај о Историји Анонимних Ал-
кохоличара види ‘АА Прича, Ернест Курц, Харпер/Хазелден, 
1988. Књига је претходно објављена под интригантним насло-
вом Не–Бог: Историја Анонимних Алкохоличара.
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интеракцију са другим људима. Интелектуално знање, 
само по себи, води до слабог излечења.

Пошто су постали стожер у излечењу на стотине 
хиљада алкохоличара, Кораке су полако усвојиле и мно-
ге друге групе у борби против других облика зависнос-
ти (нпр. Анонимни Наркотичари или Анонимни зави-
сници о кокаину) Ко–зависници (“Аl–Аnon & Аlatea”), 
зависници од деструктивног понашања (Анонимни 
коцкари), или они који имају деструктивно одсуство 
равнотеже у понашању (Анонимни зависници о сексу и 
остали). Временом су скоро сва ова удружења, и то јед-
но независно од другога, издали своју ‘Велику књигу’ (а 
неки и својих ‘Дванаест и дванаест’) у којој је описано 
искуство чланова Удружења са Дванаест Корака као ду-
ховним оружјем, на какве год тешкоће да су наишли.

Откако су Дванаест Корака успешно усвојени као 
помоћ и у другим ситуацијама, поред алкохолизма, пру-
жа се могућност да постану од шире користи за свако-
га ко жели да унапреди свој духовни живот. У књизи ће 
сваки корак бити детаљно проучен и упоређен са пара-
болама и темама из Јеванђеља и других делова Светог 
Писма. Уврштен је, такође, и избор текстова из молит-
веног живота Православне Цркве, којим се илуструје на 
који се начин сваки од Корака огледа у Православном 
животу.


