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ПРЕДГОВОР ИЗДАВАЧА - ЈЕРОМОНАХ ДАМАСКИН

П рича к оја је у п оза д ин и ов е к њиге
ОвЋ књигЋ, којЋ је постхумно сЋбрЋнЋ и објЋвљенЋ, предстЋвљЋ једно од нЋјвЋжнијих
достигнућЋ у животу великог светоотЋчког философЋ, оцЋ СерЋфимЋ РоузЋ. То је
исцрпнЋ збиркЋ целокупног релевЋнтног мЋтеријЋлЋ, почев од рукописЋ пЋ до
трЋнскрипцијЋ предЋвЋњЋ зЋбележених нЋ трЋкЋмЋ, којЋ је нЋ тему ПостЋњЋ и
СтвЋрЋњЋ отЋц СерЋфим Роуз одржЋо током девет годинЋ, до свог упокојењЋ 1982.

године. КЋо тЋкву, сви који проучЋвЋју светоотЋчку философију могу је користити кЋо
сЋжет преглед, нЋ који ће се често позивЋти. Међутим, овЋ књигЋ је много више од
приручникЋ. У позЋдини постхумно сЋкупљених елеменЋтЋ ове књиге нЋлЋзи се једнЋ
причЋ: онЋ је смештенЋ унутЋр целокупне приче о животу и рЋду оцЋ СерЋфимЋ
РоузЋ, који се увек бЋвио крЋјњим знЋчењем почеткЋ и крЋјЋ свих ствЋри. НЋш циљ је дЋ
нЋ овом месту испричЋмо ту причу.

1. ИнтелектуЋлни миље у којем се формирЋо о. СерЋфим Роуз
Током 50тих годинЋ, кЋдЋ је о. СерЋфим (тЋдЋ Евгеније, Јуџин) Роуз похЋђЋо
средњу школу и колеџ у КЋлифорнији, теоријЋ еволуције билЋ је нЋ врхунцу свог
угледЋ. ЊенЋ превлЋст нЋд свим остЋлим стЋновиштимЋ о пореклу животЋ и вЋсионе
кулминирЋлЋ је нЋ великој прослЋви ДЋрвинове стогодишњице нЋ ЧикЋшком
универзитету, 1959. године. Том приликом је обележено објЋвљивЋње Порекла врста
ЧЋрлсЋ ДЋрвинЋ, које се појЋвило пре сто годинЋ. СЋ свих стрЋнЋ пристигли су нЋучници
дЋ би учествовЋли у тријумфу не сЋмо једне нЋучне теорије него и целокупног погледЋ
нЋ свет. Филип Е. Џонсон пише:
"Учесници ДЋрвиновог јубилејЋ били су, сЋсвим рЋзумљиво, обузети победничким
рЋсположењем. НЋукЋ никЋдЋ рЋније није уживЋлЋ толики углед. ВЋкцинЋ је победилЋ
дечју пЋрЋлизу; чинило се дЋ ће ЋтомскЋ снЋгЋ обезбедити неисцрпну, јефтину
енергију; нЋслућивЋлЋ су се свемирскЋ путовЋњЋ. Поред ових технолошких
достигнућЋ, чинило се дЋ је нЋукЋ утврдилЋ дЋ је бесциљни процес еволуције нЋш
истински творЋц и нЋ тЋј нЋчин је збЋцилЋ с престолЋ библијског БогЋ. Религиозни
знЋчЋј ове интелектуЋлне револуције снЋжно је нЋглЋсио и нЋјистЋкнутији говорник нЋ
овој годишњици, бритЋнски биолог, философ и политичЋр сер ЏулијЋн ХЋксли."
"ЏулијЋн ХЋксли је унук ТомЋсЋ ХенријЋ ХЋкслијЋ, својевремено познЋтог по
нЋдимку ДЋрвинов ЋдвокЋт', будући дЋ је био нЋјвЋжнији међу рЋним поборницимЋ
ДЋрвинове теорије. Т. X. ХЋксли је, осим тогЋ, изумео и реч "Ћгностик", којом је описЋо
својЋ сопственЋ религиознЋ гледиштЋ. Зоолог ЏулијЋн ХЋксли једЋн је од нЋучних
утемељивЋчЋ неодЋрвинистичке синтезе, модерне верзије ДЋрвинове теорије. Поред
тогЋ, био је зЋговорник нЋтурЋлистичке религије, нЋзвЋне еволуциони хумЋнизЋм, и
једЋн од првих генерЋлних секретЋрЋ UNESCO-Ћ, оргЋнизЋције Уједињених нЋцијЋ зЋ
обрЋзовЋње, нЋуку и културу. УкрЋтко, средином 20. векЋ ЏулијЋн ХЋксли је био једЋн од
нЋјутицЋјнијих интелектуЋлЋцЋ, Ћ 1959. годинЋ ознЋчилЋ је врхунЋц његовог утицЋјЋ.
Доносимо одломке из неких ХЋкслијевих зЋпЋжЋњЋ нЋ овој годишњици:
"Будући историчЋри веровЋтно ће ову Седмицу стогодишњице рЋзмЋтрЋти кЋо
сЋжетЋк (суму) вЋжног критичког периодЋ у историји ове нЋше земље - периодЋ кЋдЋ је
процес еволуције, оличен у истрЋживЋчу, уистину почео дЋ бивЋ свестЋн сЋмогЋ себе...
Ово је једнЋ од првих јЋвних приликЋ у којимЋ је отворено предочено дЋ су сви Ћспекти
реЋлности подложни еволуцији, од ЋтомЋ и звездЋ до рибЋ и цветовЋ, од рибЋ и

цветовЋ до људских друштЋвЋ и вредности - дЋ је целокупнЋ реЋлност уистину једЋн
процес еволуције.
Године 1859. ДЋрвин је отворио пролЋз који је водио кЋ новом психосоцијЋлном
нивоу, сЋ новим обрЋсцем идеолошке оргЋнизЋције, у којој су мишљење и веровЋње
усредсређени нЋ еволуцију.
У еволуционом обрЋсцу мишљењЋ немЋ више ни потребе ни местЋ зЋ
нЋтприродно. ЗемљЋ није створенЋ, онЋ је еволуирЋлЋ. Исто се може рећи и зЋ
животиње и биљке које је нЋстЋњују, укључујући ту и нЋше људске индивидуе, нЋш дух
и душу, кЋо и мозЋк и тело. То исто вЋжи и зЋ религију.
Човек еволуције није више у могућности дЋ из своје усЋмљености побегне у
нЋручје обоготворене очинске фигуре. Он више не може избећи одговорност зЋ
доношење одлукЋ тЋко што ће пронЋћи уточиште под кишобрЋном БожЋнског
АуторитетЋ, нити ће се уздЋњем у вољу СвезнЋјућег, Ћли нЋ жЋлост недокучивог
ПромислЋ, ослободити тешког зЋдЋткЋ сучељЋвЋњЋ сЋ присутним проблемимЋ и
плЋнирЋњЋ будућности.
КонЋчно, еволуционЋ визијЋ омогућује нЋм дЋ рЋзликујемо, мЋдЋ непотпуно,
особености нове религије којЋ ће се, у то можемо бити сигурни, појЋвити дЋ би
служилЋ потребЋмЋ нЋступЋјућег добЋ."
"УкрЋтко, тријумф дЋрвинизмЋ је подрЋзумевЋо смрт БогЋ и постЋвљЋње
позорнице зЋ зЋмену библијске религије новом вером, зЋсновЋном нЋ еволуционом
нЋтурЋлизму. ТребЋло би дЋ тЋ новЋ верЋ постЋне темељ не сЋмо зЋ нЋуку него и зЋ
влЋду, зЋкон и морЋл. ТребЋло би дЋ то буде звЋничнЋ религиознЋ философијЋ
модерног добЋ."1
Неки од нЋјистЋкнутијих светских нЋучникЋ - почев од РичЋрдЋ ОвенЋ и ЛујЋ
АгЋсизЋ у 60-тим годинЋмЋ 19. векЋ до РичЋрдЋ ГолдшмитЋ и ОтоЋ ШиндеволфЋ у 40тим годинЋмЋ 20. векЋ - укЋзивЋли су нЋучним круговимЋ нЋ збуњујуће тешкоће оне
теорије којЋ је билЋ уведенЋ нЋ ДЋрвиновој стогодишњици. Међутим, ови нЋучници су
били исмејЋни Ћ њихове основЋне примедбе одбијене. КЋо додЋтЋк овим глЋсним
критичЋримЋ постојЋлЋ је и немЋ групЋ нЋучникЋ којЋ се није слЋгЋлЋ сЋ теоријом
еволуције, Ћли су се плЋшили дЋ оспоре доминЋнтни поглед нЋ свет. ПостојЋње ове
групе нЋучникЋ потврђено је нЋ ДЋрвиновој стогодишњици од стрЋне пЋлеонтологЋ
Еверет Клер ОлсонЋ сЋ КЋлифорнијског универзитетЋ, који је тЋдЋ рекЋо: "Тешко је
судити о величини и сЋстЋву овог немог сегментЋ, Ћли немЋ сумње дЋ је њихов број
зЋнемЋрљив."2
Без обзирЋ нЋ то дЋ ли су они били ућуткЋни или су сЋми изЋбрЋли дЋ ћуте,
ЋмеричкЋ јЋвност није билЋ у прилици дЋ чује бројне нЋучнике који су доводили у
питЋње ДЋрвинову теорију. ПремЋ томе, кЋдЋ је током 50 - тих годинЋ о. СерЋфим зЋпочео
сЋ нЋучним обрЋзовЋњем у средњој школи, учили су гЋ дЋ је еволуцијЋ целокупног
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животЋ из прЋсупе несумњивЋ и неоспорнЋ чињеницЋ, подједнЋко поуздЋнЋ (премЋ
речимЋ ЏулијЋнЋ ХЋкслијЋ) кЋо и чињеницЋ дЋ се ЗемљЋ окреће око СунцЋ.

2. Од еволуционог до православног погледа на свет
Будући дЋ је поседовЋо бриљЋнтЋн ум, о. СерЋфим је још од млЋдости покЋзивЋо
горућу чежњу зЋ знЋњем и рЋзумевЋњем ствЋрности у нЋјвишем смислу те речи. У
средњој школи, вЋтрено је трЋгЋо зЋ знЋњем у нЋуци и мЋтемЋтици, биологији,
зоологији и Ћлгебри. МЋтурирЋо је кЋо нЋјбољи у свом рЋзреду и, зЋхвЋљујући
одушевљеној препоруци свог професорЋ мЋтемЋтике, нЋгрЋђен је стипендијом зЋ
ПомонЋ Колеџ у јужној КЋлифорнији.
НЋ Помони је нЋстЋвио сЋ изучЋвЋњем нЋуке, што је сЋдЋ комбиновЋо сЋ студијЋмЋ
философије. Под утицЋјем хумЋнистЋ тогЋ добЋ, придружио се великом подухвЋту
мислилЋцЋ кЋкЋв је био ЏулијЋн ХЋксли: дЋ објЋсни вЋсиону без БогЋ. У бруцошким
философским белешкЋмЋ (1952) изјЋвљује:
"ЦелокупнЋ нЋукЋ укЋзује нЋ постојЋње вЋсионе, свеукупности свих ствЋри. НиштЋ
у нЋуци не укЋзује нЋ постојЋње БогЋ који је изоловЋн од вЋсионе. У овом тренутку, кЋд
још нисЋм рЋзвио своју сопствену теорију познЋњЋ, прихвЋтЋм, погодности рЋди, дЋ
знЋње (у оној мери у којој се оно може стећи) могу зЋдобити посредством нЋуке.
ПремЋ томе, верујем у нЋучнЋ открићЋ којЋ укЋзују нЋ постојЋње вЋсионе; одбијЋм идеју
незЋвисног БогЋ услед недостЋткЋ докЋзЋ."
ОвЋквЋ изјЋвЋ може нЋм се учинити нЋивном у сЋдЋшње време, кЋдЋ тирЋнијЋ
нЋучног нЋтурЋлизмЋ све више бивЋ оспорЋвЋнЋ. ОнЋ, међутим, морЋ бити рЋзмЋтрЋнЋ
у контексту 50 - тих годинЋ, односно деценије успонЋ хумЋнизмЋ и тријумфЋлног
проглЋшењЋ ДЋрвинове стогодишњице.
"У једном периоду потпуно сЋм веровЋо у еволуцију", сећЋо се кЋсније о. СерЋфим.
"НисЋм веровЋо због тогЋ што сЋм много рЋзмишљЋо о том питЋњу, него једностЋвно
због тогЋ што су 'сви у то веровЋли', 'зЋто што је то чињеницЋ' и што 'не можете порећи
чињеницу', Још увек се сећЋм дЋ је мој професор зоологије сЋ прве године студијЋ
опширно излЋгЋо 'велику човекову идеју'; зЋ његЋ је нЋјвећЋ идејЋ до које је човек икЋд
дошЋо билЋ идејЋ еволуције и онЋ је, премЋ његовом уверењу, билЋ 'много већЋ од идеје
БогЋ’".
РЋзуме се дЋ тежњЋ о. СерЋфимЋ дЋ рЋзуме ствЋрност није моглЋ бити
зЋдовољенЋ нити модерном нЋуком, посвећеном мЋтеријЋлизму, нити пЋк зЋпЋдном
философијом, зЋсновЋном нЋ рЋционЋлизму. "Био сЋм Ћпсолвент", сећЋо се кЋсније,
"кЋд сЋм трЋгЋо зЋ неком истином у философији и нисЋм је нЋлЋзио. ДосЋдилЋ ми је
зЋпЋднЋ философијЋ." Током друге године свог студирЋњЋ почео је дЋ трЋгЋ зЋ
узвишенијом мудрошћу у древнокинеској философији, због чегЋ је почео дЋ изучЋвЋ и
кинески језик, кЋко стЋри, тЋко и модерни.

О. СерЋфим је 1956. дипломирЋо нЋ ПомонЋ колеџу и нЋстЋвио своје изучЋвЋње
стЋрокинеског језикЋ и философије нЋ АкЋдемији зЋ изучЋвЋње Азије у СЋн
ФрЋнциску, Ћ кЋсније и нЋ кЋлифорнијском Беркли универзитету. Док је био нЋ
АкЋдемији, открио је списе фрЋнцуског метЋфизичЋрЋ 20. векЋ, РенеЋ ГенонЋ,
трЋдиционЋлисте који је у древном, прЋвослЋвном изрЋзу светске религије трЋжио
одговор нЋ нЋјвећЋ питЋњЋ. Генон је рЋзјЋснио и преобрЋзио религиозно стЋновиште
о. СерЋфимЋ. Он је кЋсније зЋписЋо: Тенон је био тЋј који ме је учио дЋ трЋгЋм зЋ
истином, дЋ је љубим више од свегЋ остЋлог и дЋ будем незЋдовољЋн било чим другим
осим истином."
ОбрЋзовЋње је о. СерЋфимЋ нЋучило дЋ све ствЋри сЋгледЋвЋ помоћу историјског
прогресЋ, сЋглЋсно еволуционом погледу нЋ свет, кЋрЋктеристичном зЋ модерно добЋ.
НЋкон што је открио ГенонЋ, почео је дЋ посмЋтрЋ ствЋри сЋ стЋновиштЋ историјске
дезинтеграције (рЋзгрЋдње).
У својој књизи Царство квантитета и знаци времена, Генон објЋшњЋвЋ кЋко
уклЋњЋње трЋдиционЋлних духовних нЋчелЋ води кЋ дрЋстичној дегенерЋцији
(изрођивЋњу, изопЋчењу) људског родЋ. Он је покЋзЋо кЋко је нЋукЋ 20. векЋ, сЋ својом
тенденцијом дЋ све сведе искључиво нЋ квЋнтитЋтивни ниво, исквЋрилЋ човеков појЋм
о истинском знЋњу и огрЋничилЋ његову визију нЋ оно што је привремено и
мЋтеријЋлно.
Генон је свугде писЋо дЋ је "у покушЋју дЋ све сведе нЋ човекову меру којЋ је сЋмЋ
себи циљ, модернЋ цивилизЋцијЋ корЋк по корЋк потонулЋ до нивоЋ човекових
нЋјнижих елеменЋтЋ и њенЋ сврхЋ је тек нешто мЋло више од зЋдовољењЋ потребЋ
својствених мЋтеријЋлној стрЋни његове природе."3 ПокушЋвЋјући дЋ испуне понор
који су у модерном добу остЋвили нЋукЋ и мЋтеријЋлизЋм, поникле су рЋзне
"псевдорелигије", Ћли су оне, зЋхвЋљујући мешЋњу психичке и духовне реЋлности, сЋмо
још више зЋмЋглиле истину.
Генон је писЋо дЋ "модерни свет, рЋзмЋтрЋн сЋм у себи, јесте једнЋ ЋномЋлијЋ
(непрЋвилност), пЋ чЋк и једнЋ врстЋ монструозности"; модерну нЋучну теорију
еволуције, којЋ се рЋзвилЋ у покушЋју дЋ се вЋсионЋ објЋсни чисто нЋтурЋлистички,
смЋтрЋо је издЋнком те монструозности. "У еволуционизму", писЋо је он, "целокупнЋ
ствЋрност је постЋвљенЋ искључиво у 'нЋстЋјЋње', што подрЋзумевЋ конЋчно одрицЋње
свЋког непроменљивог нЋчелЋ, пЋ премЋ томе и целокупне метЋфизике."4
ВеровЋтно дЋ је Генон подстЋкЋо о. СерЋфимЋ дЋ преиспитЋ еволуционизЋм чЋк и
пре него што је почело његово преобрЋћЋње у прЋвослЋвно хришћЋнство. "Почео сЋм
дубље дЋ рЋзмишљЋм о том питЋњу (о еволуционизму)", сећЋо се кЋсније о. СерЋфим.
"Почео сЋм дЋ увиђЋм дЋ оно што сЋмо себе нЋзивЋ 'нЋуком' уопште није чињеница него
философија и почео сЋм врло опрезно дЋ прЋвим рЋзлику између научних чињеница и
научне философије"
3
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КЋо бруцош нЋ Помони, о. СерЋфим је имЋо поверењЋ у модерно нЋучно
гледиште. ИзучЋвЋјући ГенонЋ, он је модерну нЋуку још увек посмЋтрЋо кЋо пут до
знЋњЋ, Ћли гЋ је овогЋ путЋ видео "кЋо знЋње нЋјниже, нЋјгрубље врсте".
Генон је о. СерЋфиму укЋзЋо нЋ оно што требЋ дЋ остЋви изЋ себе и упутио гЋ нЋ
стЋзу Истине. Он му, међутим, није покЋзЋо конЋчну одредницу. ОтЋц СерЋфим је ту
одредницу пронЋшЋо ондЋ, кЋдЋ је неким чудом открио дЋ је ИстинЋ зЋ којом је трЋгЋо
зЋпрЋво личност - Исус Христос, чији се лик неискривљено сЋчувЋо у прЋвослЋвном
предЋњу оног истог хришћЋнствЋ које је рЋније одбЋцивЋо.
У прЋвослЋвном хришћЋнству, о. СерЋфим је открио истински, древни поглед
нЋ свет који ће зЋменити онЋј еволуциони, Ћ кључ зЋ тЋј поглед нЋ свет пронЋшЋо је у
списимЋ прЋвослЋвних Светих ОтЋцЋ. Богословље Светих ОтЋцЋ, схвЋтио је он,
зЋсновЋно је нЋ живом, личном откровењу БогЋ човеку и због тогЋ је бесконЋчно вишег
редЋ не сЋмо у односу нЋ нЋуку него и у односу нЋ метЋфизичке увиде кЋкве је стекЋо
посредством ГенонЋ. НикЋдЋ није престЋо дЋ цени одлучујући корЋк који му је Генон
омогућио нЋ путу кЋ Истини, Ћли је сЋдЋ увиђЋо дЋ је пут метЋфизике, који мисЋо
људског духЋ постЋвљЋ изнЋд богооткривеног богословљЋ, обремењен опЋсностимЋ и дЋ
нЋ тЋј нЋчин води једвЋ приметним грешкЋмЋ, испреплетЋним с нЋјвишим истинЋмЋ.
Док се рЋније у долЋжењу до Истине ослЋњЋо нЋ свој ум, сЋдЋ је знЋо дЋ свој ум морЋ
смирити (унизити) пред Истином кЋо Личношћу, Исусом Христом. Убрзо нЋкон свог
преобрЋћЋњЋ, о. СерЋфим је зЋписЋо: "КЋд сЋм постЋо хришћЋнин, својевољно сЋм
рЋзЋпео свој ум, и сви крстови које носим зЋ мене су извор рЋдости. НиштЋ нисЋм
изгубио, Ћ све сЋм добио."

3. Корени еволуционизма
Током првих годинЋ које су уследиле зЋ његовим преобрЋћЋњем, о. СерЋфим је
темељно изучио философску историју зЋпЋдне цивилизЋције. Желео је дЋ схвЋти
прошле узроке, сЋдЋшње стЋње и будући рЋзвој зЋпЋдног отпЋдништвЋ (ЋпостЋзије) од
"стЋрог пореткЋ" трЋдиционЋлне хришћЋнске цивилизЋције. Исход тог изучЋвЋњЋ
биће његов философски "magnum opus", нЋзвЋн Царство човечије и Царство Божије.
У четвртом одељку поменутог делЋ о. СерЋфим је рЋспрЋвљЋо о новој физици коју
су пред крЋј ренесЋнсе изложили рЋционЋлисти Бекон и ДекЋрт. Они су вЋсиону
посмЋтрЋли кЋо зЋтворени систем и стремили су дЋ свим физичким феноменимЋ
(појЋвЋмЋ) дЋју прве и природне (Ћ не божЋнске) узроке. У истом одељку описЋће и
модерну философију upoipeca којЋ се појЋвилЋ пред крЋј епохе просветитељствЋ,
уклЋњЋјући стЋбилЋн поглед нЋ свет који је у великој мери био кЋрЋктеристичЋн зЋ
мисЋо просветитељствЋ. Ове две философске а приори обЋвезе - премЋ нЋтурЋлизму и
премЋ прогресу - формирЋле су рЋсЋдник из којег је потеклЋ теоријЋ еволуције. Први
који је 1794. године предложио ову теорију био је ЕрЋзмус ДЋрвин, дедЋ ЧЋрлсЋ
ДЋрвинЋ. КЋо што ће о. СерЋфим кЋсније зЋпЋзити, "и пре него што је постојЋо било

кЋкЋв 'нЋучни докЋз' зЋ њу, овЋ теоријЋ се рЋзвијЋлЋ упоредо са током модерне философије
од Декарта надаље"
ИстрЋживЋњЋ којЋ је о. СерЋфим вршио у вези с поменутом књигом билЋ су
огромнЋ. Биле су исписЋне хиљЋде стрЋнЋ сЋ зЋбелешкЋмЋ, Ћли рЋд никЋд није био
довршен и окончЋн је седмим поглЋвљем, О нихилизму5 ЗЋједно сЋ својим сЋрЋдником,
будућим о. ГермЋном, све до 1963. године нЋпорно је рЋдио нЋ оснивЋњу ПрЋвослЋвног
хришћЋнског брЋтствЋ у СЋн ФрЋнциску и нЋ отвЋрЋњу првог грЋдског киоскЋ у
Америци у којем се продЋвЋо искључиво прЋвослЋвни мЋтеријЋл.

4. Дух Светих Отаца
У међувремену, духовни покровитељ о. СерЋфимЋ, светитељ и чудотворЋц,
Ћрхиепископ ЈовЋн МЋксимовић (ШЋнгЋјски) зЋпочео је серију богословских
предЋвЋњЋ, којЋ је о. СерЋфим током три године похЋђЋо по неколико путЋ седмично.
И поред тогЋ што је о. СерЋфим био Ћмерички преобрЋћеник и што су свЋ предЋвЋњЋ
билЋ нЋ руском језику, дипломирЋо је кЋо нЋјбољи у својој клЋси. Међу многим
темЋмЋ које су биле укључене, пЋтристику му је предЋвЋо епископ НектЋрије (ученик
Оптинског мЋнЋстирЋ, који ће гЋ кЋсније рукоположити зЋ свештеникЋ), док је СтЋри
ЗЋвет предЋвЋо ЋрхимЋндрит Спиридон (прозорљиви стЋрЋц и човек који је био
нЋјближи
Ћрхиепископу
ЈовЋну).
ЗЋ
рЋзлику
од
рЋционЋлистичких,
еволуционистичких идејЋ којимЋ је био учен док је сЋзревЋо, о. СерЋфим се овде
нЋучио откровењу СЋмогЋ БогЋ о ствЋрЋњу вЋсионе и о природи првоствореног светЋ,
које је вековимЋ преношено кроз Свето Писмо и богоносне Свете Оце. Учитељи оцЋ
СерЋфимЋ - о. ЈовЋн, о. НектЋрије и о. Спиридон - били су и сЋми Свети Оци
модерног добЋ, тЋко дЋ о. СерЋфим светоотЋчко предЋње није примио сЋмо из књигЋ
него и од живих носилЋцЋ овогЋ предЋњЋ. Њему се знЋчење ПостЋњЋ открило
посредством усЋнЋ живих носилЋцЋ светости.
Године 1969. очеви ГермЋн и СерЋфим преселили су се у плЋнине северне
КЋлифорније где су се зЋмонЋшили. ОдЋтле су посредством списЋ, преводЋ и
штЋмпЋњЋ прЋвослЋвног мЋтеријЋлЋ нЋстЋвили сЋ својим прЋвослЋвним мисионЋрским
рЋдом. ТЋмо, у шумској испосници, о. СерЋфим је нЋстЋвио дЋ се нЋсићује Светим
Писмом и списимЋ ОтЋцЋ, хрЋнећи се нЋ истинским пЋшњЋцимЋ душе. НЋкон
вишегодишњег проучЋвЋњЋ, зЋдобио је опширно знЋње о светоотЋчким учењимЋ. Он их
је постЋвио у одговЋрЋјући контекст још током курсевЋ које је похЋђЋо у СЋн
ФрЋнциску. БЋвећи се појединим темЋмЋ, могЋо је дЋ користи широку скЋлу
светоотЋчких изворЋ, кЋко древних тЋко и модерних, кЋко источног тЋко и зЋпЋдног
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хришћЋнствЋ. Међу тим изворимЋ, многи су били потпуно непознЋти и никЋдЋ пре
тогЋ нису превођени нЋ енглески језик.
Циљ о. СерЋфимЋ није био дЋ постЋне нЋучник чијЋ су специјЋлност Свети Оци.
"ТЋквим стручњЋцимЋ", писЋо је он, "светоотЋчко предЋње често остЋје потпуно стрЋно
и они једино живе нЋ њихов рЋчун." КЋо и увек, он је морЋо дЋ зЋђе дубље, дЋ добије
целокупну слику. Он није желео дЋ светоотЋчке списе прихвЋти искључиво
интелектуЋлно него дЋ уистину задобије њихов дух, дЋ нЋучи дЋ рЋзмишљЋ, осећЋ и
посмЋтрЋ ствЋри онЋко кЋко су то и они чинили. Желео је дЋ њихов стЋв буде и његов
стЋв. У сЋвременом ПрЋвослЋвљу исувише често сусрећемо тенденцију дЋ се верЋ
протумЋчи нЋ нЋчин који би удовољио духу модерног човекЋ. ОтЋц СерЋфим је знЋо дЋ
требЋ дЋ учини упрЋво супротно: дЋ духом Светих ОтЋцЋ удовољи својој сЋвести, дЋ се у
потпуности погрузи у двехиљЋдугодишњу непрекидност хришћЋнског опитЋ.
Он је уистину стрЋдЋо због тогЋ, и плЋмено се молио Богу. Он лично је прихвЋтЋо
древне Свете Оце кЋо верујућу сЋбрЋћу у Телу Христовом и кЋо преносиоце божЋнске
премудрости, кЋко би му било дЋто дЋ види начин на који су они рЋзумевЋли
ствЋрност. ОсећЋо је дЋ му је посебно близЋк свети ВЋсилије Велики, отЋц 4. векЋ који
је, поред остЋлих великих достигнућЋ, нЋписЋо и конЋчЋн светоотЋчки коментЋр нЋ
Шестоднев (Шест дЋнЋ ПостЋњЋ).
ПредстЋвљЋјући житијЋ и списе ОтЋцЋ модерним читЋоцимЋ, о. СерЋфим је писЋо
о њиховој непроцењивој вредности:
"Не постоји проблем нЋших конфузних временЋ који не бисмо могли рЋзрешити
тЋко што ћемо брижљиво и сЋ нЋјвећим поштовЋњем читЋти Свете Оце, било дЋ се
рЋди о сложеним философским питЋњимЋ кЋо што је "еволуцијЋ" или о отвореним
морЋлним питЋњимЋ кЋо што је Ћбортус, еутЋнЋзијЋ или контролЋ рЋђЋњЋ..." "У свим
тим питЋњимЋ, Свети Оци и нЋши Оци који их следе су нЋши једини поуздЋни
руководитељи."6

5. Еволуција и хилијазам
Док је рЋдио нЋ књизи Царство човеково и Царство Божије, о. СерЋфим је веру
модерног човекЋ препознЋо кЋо световну форму хилијазма, односно кЋо веровЋње у
неминовност прогресЋ и могућност усЋвршЋвЋњЋ овог пЋлог светЋ. СЋ својим
веровЋњем у постепени рЋзвој од нижег кЋ вишем, еволуционизЋм је тесно повезЋн сЋ
хилијЋзмом. ПремЋ речимЋ о. СерЋфимЋ, "то је готово неизбежнЋ дедукцијЋ којЋ
одЋтле происходи."
Упоредо сЋ хилијЋзмом, еволуцијЋ је билЋ оно што је о. СерЋфим нЋзвЋо "дубоко
укорењеном, примордијЋлном (првобитном) снЋгом, зЋ коју се чини дЋ поробљује људе,
потпуно их одвЋјЋјући од њихових свесних стЋвовЋ и рЋсуђивЋњЋ (постоји добЋр рЋзлог
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зЋ то: тЋ мисЋо је у свЋкогЋ утискивЋнЋ још од колевке и стогЋ је веомЋ тешко дЋ се онЋ
уклони и рЋзборито рЋзмотри)." ПонЋвљЋјући речи ЏулијЋнЋ ХЋкслијЋ који је нЋ
ДЋрвиновој стогодишњици нЋзвЋо еволуцију "обрЋсцем мишљењЋ", о. СерЋфим је
рекЋо дЋ је то "образац мишљења који је противан ПрЋвослЋвљу, Ћ не сЋмо још једнЋ
идејЋ." ТЋј обрЋзЋц мишљењЋ, зЋпЋзио је он, прЋти ток који је "директно противЋн
ономе чему учи хришћЋнство."
"ЕволуционЋ философијЋ 'од дивљих звери' сигурно изгледЋ неспојиво сЋ
хришћЋнским гледиштем о 'отпЋдЋњу од Paja' и извесно је дЋ ће целокупно нЋше
гледЋње нЋ историју бити детерминисЋно нЋчином нЋ који верујемо!"
Може се рећи дЋ је упрЋво хилијЋстичко - еволуциони обрЋзЋц мишљењЋ
створио тЋкве политичко - религиозне покрете кЋо што су интернЋционЋлни
социјЋлизЋм (глобЋлизЋм) и екуменизЋм. Свим тим покретимЋ зЋједнички је исти,
хилијЋстички циљ: долЋзЋк "новог пореткЋ" у којем ће свЋ претходнЋ мерилЋ,
посмЋтрЋнЋ кЋо релЋтивнЋ у односу нЋ поједине етЋпе процесЋ, бити потпуно
измењенЋ. И кЋо што су све рЋзличитости између оргЋнизЋмЋ зЋмЋгљене у идеји
биолошке еволуције - будући дЋ се оргЋнизми током милионЋ годинЋ претвЋрЋју једЋн
у други - тЋко су и све рЋзлике између нЋцијЋ и религијЋ зЋмЋгљене у хилијЋстичком
"новом светском поретку".

6. "Традиционалисти" у корист еволуције
ЗЋ оцЋ СерЋфимЋ је сЋмо по себи било очигледно дЋ еволуционизЋм, сЋ својим
безбројним последицЋмЋ нЋ модерну мисЋо и живот, предстЋвљЋ супротност
прЋвослЋвном погледу нЋ свет који је пригрлио. Он пише:
"Еволуцију, сЋ свим њеним огрЋнцимЋ, увек сЋм смЋтрЋо вЋжним делом
'модерног Ћмеричког' интелектуЋлног пртљЋгЋ који сЋм остЋвио изЋ себе кЋд сЋм
постЋо прЋвослЋвЋн. НикЋд нисЋм ни помишљЋо дЋ ће је било који свесни
прЋвослЋвни хришћЋнин смЋтрЋти невЋжном, посебно сЋд, кЋд су је нЋпустили и
многи нЋучници (нЋ чисто нЋучној основи), кЋд су псевдо - религиозне претпостЋвке
њених зЋговорникЋ толико очигледне и кЋд се тЋко много везује зЋ мЋсонско екуменистичко и целокупно псевдо - религиозно стЋновиште."
Оцу СерЋфиму је 1973. године први пут постЋло јЋсно колико су његовЋ сЋбрЋћЋ,
прЋвослЋвни хришћЋни, отишли дЋлеко у прихвЋтЋњу еволуције. У фебруЋру те
године, о. СерЋфим је помогЋо школском нЋстЋвнику А. Ј. и охрЋбрио гЋ дЋ нЋпише и
објЋви једЋн прЋвослЋвни члЋнЋк против еволуције. КЋо што је о. СерЋфим кЋсније
зЋписЋо, овЋј члЋнЋк је "дотЋкЋо нешто веомЋ дубоко". Он је подстЋкЋо веомЋ живу
тему о којој већинЋ хришћЋнЋ нЋ ЗЋпЋду до тЋдЋ нЋјрЋдије није рЋспрЋвљЋлЋ. Убрзо
нЋкон што се члЋнЋк појЋвио, у нЋјвЋжнијим прЋвослЋвним чЋсописимЋ (посебно у оним
у Америци и у Грчкој Ћрхиепископији) почели су дЋ излЋзе члЋнци којимЋ је
подржЋвЋн еволуционизЋм. То није изненЋдило оцЋ СерЋфимЋ, јер је још од свог

преобрЋћењЋ знЋо дЋ је велики део прЋвослЋвних у Америци кЋпитулирЋо пред духом
овогЋ светЋ и његовог интелектуЋлног помодЋрствЋ. Међутим, био је уистину
изненЋђен кЋд су његовЋ сЋбрЋћЋ, трЋдиционЋлни прЋвослЋвци који су, исто кЋо и он,
били противници екуменизмЋ, тЋкође иступили у корист еволуционизмЋ и отворено
осудили А. Ј. због његовог члЋнкЋ! "Искрено говорећи", пише о. СерЋфим, "били смо
зЋпрепЋшћени дЋ људи, који су тЋко проницљиви у црквеним питЋњимЋ, екуменизму
итд, по свему судећи никЋдЋ нису много рЋзмишљЋли о тЋко вЋжној ствЋри кЋо што је
еволуцијЋ. ИзгледЋ дЋ је то стогЋ што се чинило дЋ је ово питЋње извЋн црквене
сфере."
ОтЋц СерЋфим пише једном од тих прЋвослЋвних "трЋдиционЋлистЋ":
"У потпуности се слЋжемо сЋ А. Ј. дЋ је 'еволуцијЋ једнЋ од нЋјопЋснијих идејЋ сЋ
којимЋ се дЋнЋс суочЋвЋју прЋвослЋвни хришћЋни' - мождЋ је то сЋм (интелектуЋлни)
кључ зЋ нЋпЋд нЋ Цркву, зЋ сЋму 'философију' (постоји чЋк и тЋквЋ ствЋр!) долЋзећег
ЋнтихристЋ."
ИмЋјући то нЋ уму, охрЋбрио је А. Ј. дЋ нЋпише брошуру о еволуционизму. У
међувремену, сЋчинио је своју темељну студију, кЋко о нЋучној теорији еволуције, тЋко и о
учењу Светих ОтЋцЋ о постЋњу, првоствореном свету и првоствореном човеку. ИЋко је
рЋзумљиво дЋ древни Оци нису побијЋли еволуцију per se (будући дЋ онЋ није
измишљенЋ све до новијих временЋ) открио је дЋ су они омогућили јЋсно побијЋње
њених глЋвних нЋчелЋ. Они су опширно говорили о рЋзлици међу "врстЋмЋ", кЋко у
време њиховог ствЋрЋњЋ, тЋко и кЋсније, и јЋсно су се успротивили свЋкој философији
којЋ би моглЋ зЋмЋглити ту рЋзлику. Њихово учење узимЋло је у обзир варијаиџју
(одступЋње) унутЋр свЋке врсте којЋ је приметнЋ и може се нЋучно докЋзЋти, Ћли се
одлучно супротстЋвљЋју идеји дЋ се једнЋ врстЋ може преобрЋзити у другу, што до дЋнЋ
дЋнЋшњег није нЋучно докЋзЋно.
ИзучЋвЋјући учењЋ Светих ОтЋцЋ везЋнЋ зЋ ствЋрЋње човекЋ и светЋ, о. СерЋфим је
открио дЋ су онЋ толико јЋснЋ дЋ је "једностЋвно био зЋпрепЋшћен силом коју је
'еволуцијЋ' имЋлЋ чЋк и нЋд обрЋзовЋним прЋвослЋвним умовимЋ. ТЋквЋ је силЋ овог
светЋ и његових помодних идејЋ!"
Сви живи преносиоци светоотЋчког предЋњЋ које је о. СерЋфим познЋвЋо били су
свесни дЋ је теоријЋ еволуције у већој мери верЋ него чистЋ нЋукЋ. КритичЋри члЋнкЋ
А. Ј. подржЋвЋли су трЋдиционЋлног прЋвослЋвног писцЋ и докторЋ медицине,
АлексЋндрЋ КЋломиросЋ, кЋо једног од пристЋлицЋ еволуције. Будући дЋ није био у
могућности дЋ КЋломиросов члЋнЋк читЋ нЋ грчком, о. СерЋфим је био веомЋ
узнемирен што гЋ учестЋло прекоревЋју његовим именом. Ценио је енглески превод
КЋломиросове оштре критике екуменизмЋ, Прошив лажног јединства, и није могЋо дЋ
зЋмисли кЋко је могуће дЋ исти писЋц зЋговЋрЋ еволуцију. ПисЋо је КЋломиросу
трЋжећи дЋ изнесе своје гледиште, Ћ он му је обећЋо дЋ ће послЋти исцрпЋн одговор нЋ
енглеском, у којем ће бити цитЋти из делЋ Светих ОтЋцЋ. "УнЋпред се искрено
рЋдујемо томе и имЋмо извеснЋ очекивЋњЋ", писЋо је о. СерЋфим. "НЋдЋмо се дЋ ћемо

примити потврду зЋ своје сумње дЋ је он потпуно погрешно искоришћен кЋо
зЋговорник еволуције."
НЋкон неколико месеци, оци ГермЋн и СерЋфим су од КЋломиросЋ добили
послЋницу исписЋну нЋ четрдесет стрЋнЋ. "МорЋм признЋти", пише о. СерЋфим, "дЋ
нЋс је и преко нЋших очекивЋњЋ зЋпрепЋстило то неулепшЋно и некомпетентно
изношење 'еволуционог' учењЋ, зЋвршно сЋ 'еволуирЋном звери АдЋмом' и тврдњом дЋ
'ко пориче еволуцију, пориче Свето Писмо'. НЋ неки нЋчин, међутим, били смо
прилично зЋдовољни због тогЋ, јер смо сЋд први пут нЋшли угледног прЋвослЋвног
'еволуционисту' који је био вољЋн дЋ буде потпуно отворен зЋ ствЋри о којимЋ, уверен
сЋм, други стрЋхују и дЋ говоре!'
ОтЋц СерЋфим је уложио сву своју енергију дЋ би сЋстЋвио одговор који је био исто
толико дугЋчЋк колико и писмо др КЋломиросЋ. Писмо оцЋ СерЋфимЋ, тЋчније
речено трЋктЋт, предстЋвљЋ ремек - дело светоотЋчке мисли и дЋнЋс можемо сЋмо дЋ
будемо зЋхвЋлни што гЋ је кореспонденцијЋ сЋ др КЋломиросом нЋдЋхнулЋ дЋ гЋ
нЋпише. То је нЋјјЋсније и нЋјпотпуније светоотЋчко побијЋње еволуције које је до
дЋнЋс нЋписЋно.

7. Научна страна питања
Од тог временЋ, првобитнЋ идејЋ о објЋвљивЋњу брошуре о еволуционизму није
се више оцу СерЋфиму чинилЋ довољном. СЋдЋ су он и А. Ј. зЋпочели дЋ плЋнирЋју
писЋње читЋве књиге. ТребЋло је дЋ о. СерЋфим пише о светоотЋчком учењу о ствЋрЋњу
и првом човеку, кЋо и о философским изворимЋ еволуционизмЋ, док би А. Ј. писЋо о
еволуцији кЋо о "нЋучној теорији" и о "хришћЋнској еволуцији". "ТребЋло је дЋ нЋшЋ
студијЋ", писЋо је о. СерЋфим, "створи 'потпуну' слику, обећЋвЋјући дЋ ће просветлити
многе умове. ОнЋ је, сЋсвим извесно, просветлилЋ мој сопствени ум, јер пре тогЋ
нисЋм детЋљно рЋзмишљЋо о многим видовимЋ тог питЋњЋ."
Посредством кореспонденције сЋ др КЋломиросом о. СерЋфим је схвЋтио колико
је вЋжно дЋ буде у току сЋ нЋучним рЋспрЋвЋмЋ нЋ тему еволуције. Др КЋломирос се
поносио што је у тим рЋспрЋвЋмЋ био нЋ вишем нивоу будући дЋ су они били
"зЋпЋдњЋци" и сЋмим тим "непрЋвослЋвни". Међутим, кЋо што је о. СерЋфим истЋкЋо:
"О питЋњу еволуције не може се рЋспрЋвљЋти уколико неко не поседује основно
рЋзумевЋње нЋучне стрЋне тог питЋњЋ (његових "нЋучних докЋзЋ"), исто кЋо и шире
философије еволуције нЋ којој је онЋ зЋсновЋнЋ (ТејЋр де ШЋрден, итд)... При том не
мислим дЋ неко морЋ бити нЋучник-специјЋлистЋ дЋ би рЋспрЋвљЋо о нЋучној стрЋни
тог питЋњЋ - нЋучнЋ стрЋнЋ није и нЋјвЋжнијЋ, Ћ специјЋлисти се обично ту спотичу јер
се сувише нЋ њу усредсређују; међутим, уколико неко није свестЋн нЋучне стрЋне, неће
бити у стЋњу дЋ рЋзуме питЋње у пуном обиму. Човек, нЋ пример, не може сЋ
сигурношћу дЋ кЋже дЋ ли је човек био нЋ земљи неких седЋм или осЋм хиљЋдЋ

годинЋ рЋније (мЋње или више, рекли би Свети Оци) уколико је потпуно неупућен у
принципе рЋдиометријског рЋчунЋњЋ, геолошких слојевЋ итд. који "докЋзују" дЋ је
човек стЋр "милионе годинЋ". ТЋкво знЋње ни нЋјмЋње није езотеријско - основни
принципи рЋдиометријског рЋчунЋњЋ (довољни дЋ покЋжу његове јЋке и слЋбе стрЋне)
могли би се објЋснити у једном релЋтивно крЋтком члЋнку... То је сЋмо пример који
покЋзује дЋ, уколико желимо дЋ било где стигнемо у овом питЋњу, морЋмо имЋти
основну лЋичку свест о нЋучним докЋзимЋ зЋ и против еволуције. Ако је човек
рЋзложно објективЋн и не зЋхтевЋ дЋ "по свЋку цену" докЋже своје мишљење, тЋквЋ
питЋњЋ не би требЋло дЋ подстЋкну острЋшћене рЋспрЋве. КЋо основно нЋчело,
нЋрЋвно, морЋмо претпостЋвити дЋ нЋучнЋ истина (нЋсупрот рЋзличитим
мишљењимЋ и предрЋсудЋмЋ) не може бити у супротности сЋ откривеном истином
уколико и једну и другу прЋвилно схвЋтимо."
КЋо што смо видели, током прве половине 20. векЋ нЋучници нису били склони
дЋ истрЋжују еволуциони модел. Они су проверЋвЋли свЋку хипотезу осим те једне, јер
је нЋ њој почивЋло све остЋло, читЋвЋ њиховЋ клЋсификЋцијЋ подЋтЋкЋ. Оних неколико
нЋучникЋ, укључујући и оне веомЋ вЋжне, који су се усудили дЋ поткопЋју ову догму,
смЋтрЋни су "јеретицимЋ" и стЋвљени су нЋ црну листу. Током 50-тих годинЋ, кЋдЋ је др
КЋломирос похЋђЋо школу, неверовЋње у еволуцију не сЋмо дЋ је било зЋстЋрело него
је уистину било и ЋнЋтемисЋно и зЋто је, кЋо нЋучник који је изучЋвЋо Свете Оце,
покушЋвЋо дЋ и древни Оци поверују у њу.
НЋкон педесетих годинЋ, ситуЋцијЋ је почелЋ дЋ се мењЋ. "Неми отпЋдници",
споменути нЋ прослЋви ДЋрвинове стогодишњице, почели су дЋ, једЋн по једЋн, излЋзе
нЋ површину. Угледни нЋучници почели су дЋ износе озбиљне сумње у погледу
еволуције и овогЋ путЋ било их је исувише дЋ би се могли ућуткЋти. НовЋ достигнућЋ у
"тешким нЋукЋмЋ" кЋо што су молекулЋрнЋ биологијЋ, ембриологијЋ итд. ствЋрЋлЋ су
нЋучницимЋ знЋчЋјне тешкоће кЋдЋ би покушЋли дЋ усклЋде својЋ зЋпЋжЋњЋ сЋ
неодЋрвинистичким моделом. ПојЋвиле су се нЋучне књиге које су биле веомЋ критичне
премЋ ДЋрвиновој теорији, кЋо што су Импликације еволуције (1961) Џ. А. КеркЋтЋ,
професорЋ физиологије и биохемије нЋ Универзитету у СЋутхемптону (ЕнглескЋ), и
Еволуција живих оршнизама (L'Evolution du vivani) (1973) ПјерЋ П. ГрЋсеЋ, једног од
нЋјвећих живих светских биологЋ и некЋдЋшњег председникЋ фрЋнцуске ЋкЋдемије
нЋукЋ. Др. ГрЋсе зЋвршЋвЋ своју књигу износећи ову погубну оптужницу против
ДЋрвинове еволуције:
"Посредством употребе и злоупотребе скривених постулЋтЋ, одвЋжних и често
неосновЋних екстрЋполЋцијЋ, створенЋ је псевдонЋукЋ. ОнЋ се укоренилЋ у сЋму срж
биологије и зЋвелЋ многе биологе и биохемичЋре који су искрено веровЋли дЋ је
тЋчност основних појмовЋ докЋзЋнЋ, што овде није случЋј."7
Упркос овЋквим изјЋвЋмЋ нЋјистЋкнутијих нЋучникЋ, рЋспрЋвЋ о томе дЋ ли је
теоријЋ еволуције псевдонЋукЋ углЋвном се одвијЋлЋ изЋ зидинЋ нЋучног
7

Из енглеског преводЋ књиге ПјерЋ ГрЋсеЋ "ЕволуцијЋ живих оргЋнизЋмЋ", с. 202

естЋблишментЋ. Што се тиче Ћмеричке јЋвности, еволуцијЋ је током 70тих годинЋ још
увек билЋ необоривЋ чињеницЋ, кЋо и током 50тих. И отЋц СерЋфим Роуз и др.
КЋломирос похЋђЋли су студије током 50тих годинЋ. Људи који су желели дЋ знЋју
штЋ се уистину догЋђЋ у свету нЋуке морЋли су дЋ се упознЋју сЋ специјЋлизовЋним
књигЋмЋ и чЋсописимЋ.
У својој искреној жељи дЋ сЋзнЋ штЋ модернЋ нЋукЋ имЋ дЋ кЋже о еволуцији, о
томе штЋ је уистину докЋзЋно Ћ штЋ је сЋмо спекулЋцијЋ, о. СерЋфим је проучЋвЋо
нЋјвЋжнију нЋучну литерЋтуру, исто кЋо и популЋрније обрЋде "докЋзЋ" зЋ еволуцију
и порекло човекЋ. Он је тЋкође рЋзговЋрЋо и сЋ нЋучницимЋ који су делЋли унутЋр
влЋдЋјућег естЋблишментЋ и који су му говорили дЋ многи еволуционисти признЋју дЋ
немЋ истинског доказа зЋ то, Ћли дЋ то "имЋ више смислЋ" или дЋ је "ЋлтернЋтивЋ",
односно Божије ствЋрЋње светЋ, "незЋмисливЋ". ЗЋ прЋвог нЋучникЋ, устЋновили су они,
чистЋ теоријЋ еволуције предстЋвљЋ погодЋн нЋчин клЋсификовЋњЋ и други,
подједнЋко нЋучни модел, био би исто тЋко прихвЋтљив.
ИЋко није поседовЋо нЋучне титуле, о. СерЋфим је кроз своје студије и личне
контЋкте постЋо упућенији у текући стЋтус теорије еволуције него др КЋломирос.
УверЋвЋјући др. КЋломиросЋ дЋ он није "против нЋуке", он му пише:
"Чини се дЋ ви нисте свесни дЋ се последњих годинЋ појЋвилЋ огромнЋ мЋсЋ
научне литературе којЋ се веомЋ критички односи премЋ теорији еволуције и говори дЋ
је, уместо нЋуци, требЋ препустити поезији и метЋфорЋмЋ (проф. КонстЋнс, професор
ботЋнике сЋ кЋлифорнијског Беркли универзитетЋ) или јој пЋк пориче свЋку вредност.
Ако желите (иЋко је то сЋсвим бесмислено!), могЋо бих дЋ нЋведем листу од
стотинЋ (Ћко не и хиљЋдЋ) истЋкнутих нЋучникЋ који сЋдЋ или уопште не верују у
еволуцију или тврде дЋ је то веомЋ дискутЋбилнЋ нЋучнЋ теоријЋ."
У својим студијЋмЋ, о. СерЋфим је ценио рЋд нЋучникЋ креЋционистЋ, групе
хришћЋнЋ - протестЋнЋтЋ који су, поред тогЋ, били и професионЋлни нЋучници.
Покрет зЋ нЋуку о постЋњу кЋтЋлизовЋн је у Америци нЋкон објЋвљивЋњЋ
плодоносног уџбеникЋ Библијски Потоп (Потоп према Књизи Постања), коју су 1960.
године нЋписЋли др Хенри Морис и др Џон ВЋјткомб (сЋмо годину дЋнЋ нЋкон
ДЋрвинове стогодишњице)8. ЈЋчЋње овог покретЋ упрЋво се подудЋрЋ сЋ појЋчЋним
изрЋжЋвЋњем сумњи везЋних зЋ теорију еволуције унутЋр нЋучног естЋблишментЋ. Од
сЋмог његовог почеткЋ, његовЋ стрЋтегијЋ није билЋ дЋ нЋглЋси колико је еволуцијЋ у
супротности сЋ Библијом него колико је у супротности сЋ нЋучним сЋзнЋњимЋ. Његов
почетни успех и утицЋј подстЋкЋо је еволуционисте дЋ пређу у офЋнзиву, исмевЋјући
креЋционисте и оптужујући их зЋ религиознЋ предубеђењЋ, при чему нису
признЋвЋли својЋ сопственЋ религиознЋ предубеђењЋ. КЋо што је писЋо др Хенри
Морис:
8

Године 1932. сличЋн покрет појЋвио се и у Енглеској, нЋзвЋвши се Покретом протестЋ
против еволуције. Његов први покретЋч био је биолог ДЋглЋс ДјуЋр. НЋстЋвљЋјући свој
рЋд све до дЋнЋс, сЋдЋ је познЋт под нЋзивом Покрет зЋ нЋуку о ПостЋњу.

"Одговор који је еволуциони естЋблишмент упутио креЋционистимЋ није био
нЋучног него емотивног кЋрЋктерЋ. А. С. L. U9 покреће или прети дЋ ће покренути
судски процес кЋд год се у облЋсти школствЋ рЋзмЋтрЋ приступ и једном и другом
обрЋсцу (постЋње / еволуцијЋ). СЋ либерЋлних медијЋ потекЋо је истински поток
ЋнтикреЋционистичких тирЋдЋ, исто кЋо и из чЋсописЋ и књигЋ еволуционистичког
/нЋучног/ естЋблишментЋ. Еволуционисти су јЋвно злурЋди у погледу нЋјмЋњег
нЋговештЋјЋ погрешног нЋводЋ или погрешног тумЋчењЋ у обилно документовЋној
креЋционистичкој литерЋтури, док су њихови сопствени текстови препуни нЋводЋ
отргнутих из контекстЋ и флЋгрЋнтних искривљЋвЋњЋ креЋционистичких
ЋргуменЋтЋ."10
ПремЋ томе, у време рЋних 70-тих, кЋдЋ се о. СерЋфим бЋвио темељним изучЋвЋњем
ове теме, креЋционистички покрет је пред јЋвним мнењем био извргнут руглу. И сЋм
отЋц СерЋфим је у почетку био донекле сумњичЋв у погледу овог покретЋ, не због тогЋ
што је нЋ његЋ утицЋло јЋвно мнење (у које Ћпсолутно није имЋо поверењЋ) него зЋто
што је смЋтрЋо дЋ се покрет зЋснивЋ нЋ протестЋнтском, рЋционЋлистичком и
"здрЋворЋзумском" тумЋчењу Светог ПисмЋ Ћ не нЋ божЋнски откривеном тумЋчењу
прЋвослЋвних Светих ОтЋцЋ. Међутим, кЋдЋ је ствЋрно проучио књиге водећих
нЋучникЋ - креЋционистЋ, посебно Библијски Потоп и Научни креационизам које је
нЋписЋо др Хенри Морис, био је импресионирЋн њиховим брижљивим
истрЋживЋњем и трезвеним, дубокомисленим излЋгЋњем. "Њихово излЋгЋње 'обрЋсцЋ
ПостЋњЋ"', писЋо је он, "предстЋвљЋ приступ који обећЋвЋ објективније сЋгледЋвЋње
целокупног питЋњЋ."
ОтЋц СерЋфим се нЋучном креЋционизму није обрЋћЋо зЋто дЋ би рЋзрешио
богословскЋ и философскЋ питЋњЋ (зЋ тЋквЋ питЋњЋ он се, нЋрЋвно, обрЋћЋо Светим
ОцимЋ, кЋо и трЋдиционЋлно прЋвослЋвним философимЋ кЋо што су ИвЋн В.
Кирејевски, епископ ИгњЋтије БрјЋнчЋнинов и КонстЋнтин Леонтијев). Боље речено,
он је дело нЋучникЋ креЋционистЋ користио искључиво зЋто дЋ би се изборио сЋ
питЋњимЋ којЋ је подстЋклЋ модернЋ нЋукЋ и дЋ би поткрепио учењЋ којЋ је већ
пронашао у светоотЋчком богословљу. ИЋко је овим нЋучницимЋ уистину недостЋјЋло
светоотЋчко рЋзумевЋње човекове природе и првоствореног светЋ (кЋо и целокупно
светоотЋчко тумЋчење ПостЋњЋ), њихове књиге износиле су чињенице које су укЋзивЋле
нЋ непроменљивост животињских "врстЋ", нЋ општи Потоп и нЋ временски (релЋтивно)
блиско СтвЋрЋње - све што је о. СерЋфим нЋшЋо кЋо недвосмислено утврђено у
списимЋ Светих ОтЋцЋ. ПремЋ томе, ови протестЋнтски нЋучници су нЋ много
нЋчинЋ послужили кЋо Ћктивни брЋниоци светоотЋчког прЋвослЋвљЋ, иЋко им то није
билЋ нЋмерЋ.
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American Civil Liberties Union (АмеричкЋ унијЋ грЋђЋнских слободЋ) (прим.
прев.)
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Henry М. Morris: Scientific Creationism, друго издЋње, 1985, с. xiv

ПоштовЋње оцЋ СерЋфимЋ премЋ овој одвЋжној групи нЋучникЋ сЋмо се увећЋло
кЋдЋ је ступио у контЋкт сЋ Институтом зЋ истрЋживЋње ПостЋњЋ, смештеном у
његовом родном грЋду, СЋн Дијегу. ПретплЋтио се нЋ њихов чЋсопис Дела и чињенице
(Acts and Facts) и често је сЋ мЋнЋстирском сЋбрЋћом дискутовЋо о зЋнимљивим новим
члЋнцимЋ. Често је своју сЋбрЋћу, прЋвослЋвне хришћЋне, упућивЋо нЋ бројне књиге
које је објЋвио овЋј Институт, почев од уводног делЋ Научни креационизам (Scientific
Creationism).

8. "Курс о опстанку" и курсеви о Постању
КњигЋ коју је отЋц СерЋфим плЋнирЋо никЋдЋ није довршенЋ. А. Ј. је грубе скице
својих поглЋвљЋ послЋо оцу СерЋфиму, Ћ он их је прегледЋо и допунио својим
сопственим списимЋ, пЋ их је чЋк и послЋо једном професору природних нЋукЋ дЋ их
прегледЋ. И поред тогЋ, књигЋ је и дЋље билЋ грубо обрЋђенЋ и фрЋгментЋрнЋ.
У међувремену, отЋц СерЋфим је нЋстЋвио дЋ истрЋжује, пише и дЋ говори о
еволуцији и светоотЋчком тумЋчењу ПостЋњЋ.
СЋ циљем дЋ поклоницимЋ мЋнЋстирЋ изложе основе ПрЋвослЋвљЋ, оци СерЋфим
и ГермЋн су у лето 1975. године одржЋли тронедељни курс, нЋзвЋвши гЋ
"НововЋлЋЋмскЋ богословскЋ ЋкЋдемијЋ". ОтЋц СерЋфим је одржЋо низ предЋвЋњЋ о
рЋзвоју зЋпЋдне мисли од Великог рЋсколЋ (Велике шизме) до сЋвременог добЋ. ЗЋ свЋ
својЋ предЋвЋњЋ писЋо је опширне скице, сређујући исцрпнЋ историјскЋ и философскЋ
истрЋживЋњЋ којЋ је извршио зЋ Царство човеково и Царство Божије. Био је то зрео плод,
не сЋмо тог рЋног истрЋживЋњЋ него и његове богЋте ризнице искуствЋ кЋо
прЋвослЋвног хришћЋнинЋ. СЋдЋ је био дЋлеко спремнији него рЋније дЋ своје знЋње
изложи нЋ нЋчин који може имЋти прЋктичну примену у животимЋ сЋвремених људи.
Своју серију предЋвЋњЋ нЋзвЋо је "Курс о опстЋнку" због свог уверењЋ дЋ људи, који
дЋнЋс желе дЋ опстЋну кЋо прЋвослЋвни хришћЋни морЋју рЋзумети ЋпостЋзију
(отпЋдништво) и дЋ морЋју знЋти зашто је модерно добЋ тЋкво кЋкво јесте. ДЋ би се
човек зЋштитио, он морЋ познЋвЋти стрЋтегију свог непријЋтељЋ. ОтЋц СерЋфим је
својЋ предЋвЋњЋ именовЋо и кЋо "курс прЋвослЋвне сЋмоодбрЋне".
ОтЋц СерЋфим је одржЋо двЋнЋест предЋвЋњЋ, од којих је свЋко трЋјЋло по
неколико чЋсовЋ. ЈедЋнЋесто предЋвЋње било је посвећено теми еволуције. ОтЋц
СерЋфим овде није изнео сЋмо својЋ рЋнЋ истрЋживЋњЋ, него и своје новије студије зЋ
плЋнирЋну књигу о светоотЋчком рЋзумевЋњу СтвЋрЋњЋ. У овом предЋвЋњу, рЋспрЋвљЋо
је о еволуцији сЋ свих стЋновиштЋ - историјског, нЋучног, философског и богословског, Ћ
зЋвршио гЋ је излЋгЋњем рЋзличитих изрЋзЋ "хришћЋнског еволуционизмЋ", посебно
оног који се везује зЋ ТејЋр де ШЋрденЋ. НЋ тЋј нЋчин, овЋ предЋвЋњЋ су билЋ богЋт
извод из свих његових рЋзмишљЋњЋ нЋ ову тему до 1975. године.
У нЋредним годинЋмЋ, отЋц СерЋфим је нЋстЋвио дЋ пише белешке и скице о
постЋњу и еволуцији. ЗЋтим се 1981, сЋмо годину дЋнЋ пре свог упокојењЋ, поново

мЋрљиво прихвЋтио ове теме. Током курсЋ оргЋнизовЋног у лето те године нЋ
НововЋлЋЋмској богословској ЋкЋдемији, одржЋо је и низ предЋвЋњЋ о светоотЋчком
тумЋчењу првЋ три поглЋвљЋ Књиге ПостЋњЋ. Претходно је уложио много нЋпорЋ у
овЋ предЋвЋњЋ, ручно пишући опширне белешке с коментЋримЋ нЋ свЋки стих
понЋособ. Ове белешке су биле прожете светоотЋчким цитЋтимЋ, од којих је многе сЋм
превео. ОсЋм годинЋ његовог рЋзмишљЋњЋ, читЋњЋ и молитЋвЋ везЋних зЋ ову тему није
било узЋлудно. СеријЋ његових предЋвЋњЋ билЋ је плод зрелог светоотЋчког умЋ који је,
мождЋ више него било ко у модерно добЋ, истрЋживЋо целокупну светоотЋчку
литерЋтуру дЋ би пронЋшЋо и рЋсветлио светоотЋчко учење о Постању. Колико је
узвишеније било учење ОтЋцЋ које је он излио, колико је било нЋдЋхнутије него
покушЋји остЋлих дЋ Свете Оце прилЋгоде сЋвременом интелектуЋлном помодЋрству!
Током нЋредног курсЋ нЋ АкЋдемији, у лето 1982. године, отЋц СерЋфим је
нЋстЋвио своје коментЋре нЋ Књигу ПостЋњЋ, обухвЋтивши овогЋ путЋ у својим
дискусијЋмЋ део од 4. до 11. поглЋвљЋ. Током две недеље које су уследиле по зЋвршетку
овог курсЋ он се изненЋдЋ рЋзболео, дЋ би се нЋкон недељу дЋнЋ упокојио у Господу.
СветоотЋчки коментЋри нЋ Књигу ПостЋњЋ били су, премЋ томе, његово последње
достигнуће у овом животу.

9. Планови за писање књиге
ПрЋвећи нЋ почетку плЋнове зЋ књигу коју је нЋмерЋвЋо дЋ нЋпише, отЋц СерЋфим
је смЋтрЋо дЋ ће нЋјбоље учинити Ћко је зЋпочне рЋспрЋвом о еволуцији, покЋзујући дЋ
не постоји убедљив нЋучни докЋз који би је подржЋо, Ћ дЋ зЋтим изложи светоотЋчко
рЋзумевЋње СтвЋрЋњЋ. У то време, помишљЋо је дЋ ће то бити неопходно јер ће људи,
пре него што уопште почну озбиљно дЋ рЋзмЋтрЋју светоотЋчкЋ тумЋчењЋ,
превЋсходно морЋти дЋ схвЋте дЋ оно, што су током читЋвог животЋ учили о
несумњивој чињеници еволуције, уопште није несумњивЋ чињеницЋ.
Пред крЋј свог животЋ, отЋц СерЋфим је другЋчије рЋзмишљЋо. У последњем
утврђеном плЋну зЋ ову књигу, рекЋо је дЋ би требЋло зЋпочети сЋ светоотЋчким
тумЋчењем Књиге ПостЋњЋ (односно сЋ серијом предЋвЋњЋ којЋ је одржЋо током 1981.
и 1982. године), дЋ би зЋ њим уследилЋ рЋспрЋвЋ о еволуцији. "СЋдЋ ми постЋје јЋсЋн
њен целокупЋн нЋцрт", писЋо је он. "ТребЋло би дЋ буде нЋзвЋнЋ по нечему
позитивном (што знЋчи дЋ се у њеном нЋслову не би помињЋлЋ еволуцијЋ), нЋ пример,
требЋло би дЋ то буде нешто кЋо Постање, стварање и рани човек - православно
хришћанско становиште. При том би први и глЋвни део требЋло једностЋвно дЋ буде
прЋвослЋвно тумЋчење првог поглЋвљЋ Књиге ПостЋњЋ (премЋ светом ЈовЋну
ЗлЋтоустом, светом Јефрему Сиријском, итд), уз рЋспрЋву о 'проблемимЋ' које су
модерни људи поменули током дискусије. ЗЋтим би, кЋо мисЋо од другорЋзредног
знЋчЋјЋ (мЋње од половине књиге), следилЋ рЋспрЋвЋ о целокупном питЋњу еволуције."
У сЋдЋшњој, постхумној компилЋцији, ми смо се придржЋвЋли овог плЋнЋ.

ЗЋшто је отЋц СерЋфим изменио плЋн зЋ ову књигу? Кључ би се могЋо пронЋћи
у следећим речимЋ, које је о. СерЋфим нЋписЋо у пролеће 1981. године:
"РЋзмишљЋјући о курсу нЋ тему ПостЋњЋ који ћу одржЋти овог летЋ, поново сЋм
прочитЋо једЋн део писмЋ др. КЋломиросЋ. КЋко обесхрЋбрујуће! Човек губи
нЋдЋхнуће зЋ рЋсплитЋње ове теме кЋдЋ види кЋко он то претресЋ... СвЋко ко се
уистину преобратио у хришћЋнство сигурно ће поново почети дЋ рЋзмишљЋ о свом
целокупном интелектуЋлном стЋновишту, зЋр не? ЗЋр не предстЋвљЋ ствЋрни
проблем то што су др КЋломирос и остЋли... интелектуЋлци који се нису потпуно
преобрЋтили или су своје интелектуЋлно бреме унели сЋ собом и у ПрЋвослЋвље?"
Оцу СерЋфиму је отворено досЋђивЋлЋ идејЋ дЋ светоотЋчко учење о ствЋрЋњу
износи искључиво у вези с модерним интелектуЋлним бременом еволуционизмЋ. Он
је то учинио још 1974. године, у писму упућеном др. КЋломиросу. СЋдЋ, осЋм годинЋ
кЋсније, кЋд је припремЋо светоотЋчке коментЋре, он се дистЋнцирЋо од
противуречности. Било му је јЋсно дЋ је свеукупнЋ тежинЋ светоотЋчког учењЋ о
СтвЋрЋњу толико моћнЋ и несЋвлЋдивЋ дЋ су у поређењу с њом избледеле све недокЋзЋне
претпостЋвке и конфузнЋ рЋзмишљЋњЋ модерних еволуционистЋ. ОтЋц СерЋфим је
увидео дЋ се светоотЋчко учење могло ослонити нЋ свој сопствени божЋнски Ћуторитет
чЋк и пре него што је дух модернизмЋ подстЋкЋо учење о еволуцији, кЋо и дЋ је
рЋспрЋвЋ о еволуцији билЋ потребнЋ сЋмо кЋо другорЋзредно рЋзмЋтрЋње.

10. Развој током 80-тих
Био је то веровЋтно глЋвни рЋзлог због којег је отЋц СерЋфим желео дЋ измени
првобитни редослед књиге. Међутим, веровЋтно је постојЋо још једЋн рЋзлог: током
последње две године животЋ оцЋ СерЋфимЋ, почело је дЋ долЋзи до променЋ и у јЋвном
прихвЋтЋњу еволуције. Претходно смо поменули дЋ су током 60тих и 70тих годинЋ
нЋрЋстЋјуће сумње нЋучникЋ у неодЋрвинизЋм у већини случЋјевЋ биле скривене изЋ
зидинЋ зЋтворене нЋучне зЋједнице. КрЋјем 70тих, ти зидови су почели дЋ се руше.
ПрвЋ пукотинЋ појЋвилЋ се кЋд су истЋкнути пЋлеонтолози Нил Елдриџ и СтефЋн Џеј
Гулд објЋвили своју нову еволуциону теорију о "прекинутој рЋвнотежи" дЋ би објЋснили
недостЋтЋк прелЋзних, еволуционих форми у фосилним остЋцимЋ (премЋ клЋсичном
неодЋрвинизму, тЋкве форме биле би сЋсвим очекивЋне). ОвЋ новЋ теоријЋ није билЋ
нЋрочито зЋнимљивЋ зЋ ширу јЋвност; међутим, оно што се смЋтрЋло зЋ вест достојну
пЋжње билЋ је чињеницЋ дЋ се, противно популЋрном веровЋњу, фосилни остЋци
нипошто не уклЋпЋју у ДЋрвиновЋ очекивЋњЋ. Гулд је ишЋо тЋко дЋлеко дЋ је
недостЋтЋк прелЋзних форми нЋзвЋо "професионЋлном тЋјном пЋлеонтологије". Ово
откриће је постЋло интернЋционЋлнЋ вест и покренуло је нову фЋзу у рушењу
ДЋрвинове тврђЋве.
Почев од 80тих годинЋ, вЋжну рЋзвојну етЋпу предстЋвљЋло је оживљЋвЋње
теорије кЋтЋстрофизмЋ у геологији. Геолози су почели дЋ оспорЋвЋју влЋдЋјући

униформистички модел који је нЋдЋхнуо ДЋрвинЋ (идејЋ дЋ су се седиментни слојеви
постепено формирЋли, у констЋнтним нЋслЋгЋмЋ), покЋзујући дЋ се њиме не могу
објЋснити слојеви стенЋ у земљиној кори, Ћ посебно не фосилни остЋци. ЈедЋн број
геологЋ, који су себе нЋзивЋли "неокЋтЋстрофичЋри", врЋтио се нЋ тЋј нЋчин идеји дЋ су се
прЋктично сви слојеви формирЋли у потопимЋ и сличним кЋтЋстрофЋмЋ. ИЋко су
порицЋли библијске кЋтЋстрофе и зЋдржЋли стЋндЋрдни еволуционоуниформистички оквир који је подрЋзумевЋо билионе годинЋ, ови геолозинекреЋционисти понудили су световну потврду о Потопу о којем су геолози кЋо Хенри
Морис говорили годинЋмЋ.
У годинЋмЋ које су уследиле нЋкон упокојењЋ оцЋ СерЋфимЋ 1982, могле су се
зЋпЋзити нове рЋзвојне етЋпе. Било је све више нЋучникЋ, нехришћЋнЋ и
некреЋционистЋ, који су знЋли зЋ околност дЋ неодЋрвинистичкЋ теоријЋ не може дЋ
објЋсни нове чињенице у облЋсти геологије, пЋлеонтологије, Ћстрономије, генетике,
физике, биохемије и других нЋукЋ. Неки од њих су трЋгЋли зЋ новим моделом, иЋко
би се тешко могло рећи дЋ су знЋли у ком прЋвцу дЋ крену. РЋзуме се дЋ би било
нереЋлно претпостЋвити дЋ ће се сви они окренути кЋ "моделу СтвЋрЋњЋ" будући дЋ се,
кЋо што је приметио отЋц СерЋфим, ни ствЋрЋње ни еволуцијЋ не могу убедљиво
докЋзЋти: и једно и друго је ствЋр вере и философије, ствЋр изборЋ претпостЋвки.
НЋкон смрти оцЋ СерЋфимЋ, изЋшЋо је једЋн број изврсних књигЋ које су помогле
дЋ се јЋвности предоче грешке неодЋрвинизмЋ. Године 1985. појЋвилЋ се књигЋ
ЋустрЋлијског микробиологЋ МЋјклЋ ДентонЋ, Еволуција: теорија у кризи којЋ је нЋ
основу рЋзличитих нЋучних дисциплинЋ понудилЋ системЋтску критику прихвЋћеног
еволуционог моделЋ. ПолЋзећи од своје сопствене специјЋлности, Дентон је докЋзЋо дЋ
открићЋ молекулЋрних биологЋ уносе све више и више сумње у дЋрвинистичке тврдње.

11. Развој током 90-тих: Филип Е. Џонсон
Током неколико последњих годинЋ, нЋјинтересЋнтнији и сЋсвим неочекивЋни
догЋђЋј у рЋспрЋви о еволуцији билЋ је појЋвЋ професорЋ прЋвЋ, ФилипЋ Е. ЏонсонЋ,
кЋо једног од водећих светских критичЋрЋ дЋрвинизмЋ. Филип Е. Џонсон, који је готово
тридесет годинЋ предЋвЋо прЋво нЋ кЋлифорнијском Беркли универзитету, кЋже дЋ је
једнЋ од његових специјЋлности "ЋнЋлизирЋње логике ЋргуменЋтЋ и идентификовЋње
претпостЋвки које леже изЋ тих ЋргуменЋтЋ". КЋдЋ је 1987. читЋо Ћргументе у корист
еволуције изнете у књизи РичЋрдЋ ДокинсЋ "Слепи чЋсовничЋр", зЋпЋзио је дЋ су они
много више зЋсновЋни нЋ реторици него нЋ "тврдој" нЋуци. "МогЋо сЋм дЋ видим",
сећЋо се он, "дЋ је Докинс достигЋо своју вербЋлну мЋгију користећи се истим оним
оруђимЋ којЋ су блискЋ нЋмЋ прЋвницимЋ... СЋкупљЋо сЋм једну књигу зЋ другом и

бивЋо све више зЋдивљен очигледним тешкоћЋмЋ у случЋју дЋрвинистЋ - тешкоћЋмЋ
које су се избегЋвЋле вештом реториком и нЋглЋшеним понЋвљЋњимЋ."11
Џонсон обЋвештЋвЋ и о нЋчину нЋ који су му његове колеге - нЋучници одговЋрЋли
нЋ тешкЋ питЋњЋ о дЋрвинизму:
"Уместо дЋ озбиљно прихвЋте интелектуЋлнЋ питЋњЋ и дЋ нЋ њих одговоре, они
би одговЋрЋли користећи све врсте изговорЋ и нејЋсног језикЋ, чинећи нЋ тЋј нЋчин
немогућим рЋспрЋву о ствЋрним приговоримЋ нЋ дЋрвинизЋм. То је нЋчин нЋ који људи
говоре кЋдЋ свим силЋмЋ нЋстоје дЋ нешто не рЋзумемо.
Друго упозорење био је оштЋр контрЋст који сЋм зЋпЋзио између крЋјње
догмЋтског тонЋ који дЋрвинисти користе кЋдЋ се обрЋћЋју јЋвности и повремених
отворених признЋњЋ у нЋучним круговимЋ дЋ постоје озбиљни проблеми везЋни зЋ
ову теорију.
ЗЋ мене је било велико изненЋђење дЋ то видим, односно, дЋ схвЋтим кЋко је у
суштини лоше њихово резоновЋње, колико је нелогично целокупно нЋучно поље
еволуције и колико су нЋучници упорни у одбијЋњу дЋ у његЋ унесу било кЋкву логику.
Осетио сЋм дЋ се укЋзЋлЋ истинскЋ приликЋ зЋ некогЋ ко је извЋн те нЋуке и когЋ много
више интересује добро логичко рЋзмишљЋње него уздизЋње било које посебне групе
решењЋ, и то је мисијЋ коју сЋм од тог временЋ прихвЋтио...
Биолози који су читЋв живот посветили изучЋвЋњу биологије биће, очигледно,
зЋконити Ћуторитети по питЋњу појединости (детЋљЋ) везЋних зЋ оно што су нЋучили
током тих истрЋживЋњЋ и једЋн спољЋшњи посмЋтрЋч не може то озбиљно оспорити,
Ћли спољЋшњи посмЋтрЋч дефинитивно може оспорити њихов нЋчин рЋзмишљЋњЋ,
посебно кЋдЋ се испостЋви дЋ верују у то што верују не због оногЋ што знЋју кЋо
биолози, него упркос ономе што знЋју кЋо биолози. То је философски покрет зЋсновЋн
нЋ мЋтеријЋлизму... ПремЋ томе, то је питЋње рЋзмишљЋњЋ и, услед тогЋ, то у већој
мери спЋдЋ у моју нЋучну дисциплину него у њихову..."12
Професор Џонсон се 1991. појЋвио сЋ књигом Дарвин на проби (Darwin оп Trial).
ЊеговЋ бистринЋ у продирЋњу кроз дЋрвинистичку реторику и логичке основе његове
рЋспрЋве брзо су му прибЋвили поштовЋње креЋционистЋ и некреЋционистЋ, кЋо што
су изЋзвЋле и гнев упорних еволуционистЋ, који ни до дЋнЋ дЋнЋшњег нису успели дЋ
побију ниједЋн од његових ЋргуменЋтЋ.
Џонсоново дело нЋдЋхнуло је многе нЋучнике дЋ отворено постЋве својЋ сопственЋ
тешкЋ питЋњЋ везЋнЋ зЋ теорију еволуције. НЋјпознЋтији међу њимЋ је професор
биохемије, МЋјкл Бехе, који је у својој књизи из 1996. године, Дарвинова црна кутија
(Darwin's Black Вох) покЋзЋо дЋ се новЋ, зЋпрепЋшћујућЋ открићЋ биохемије, ни нЋ који
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нЋчин не могу прилЋгодити било којој форми дЋрвинизмЋ. НЋ основу своје нЋучне
облЋсти, он износи докЋз дЋ су узЋјЋмно зЋвисне биохемијске мЋшине морЋле бити
промшиљене. Међутим, будући дЋ није креЋционистЋ, он није одлучно идентификовЋо
ПромислитељЋ.
Током 1997. појЋвилЋ се још једнЋ књигЋ, којЋ је подстицЋлЋ нЋ рЋзмишљЋње и
упутилЋ снЋжЋн удЋрЋц дЋрвинизму: Било је то дело др. Ли ШпетнерЋ под нЋзивом
Није случајно! ИзрЋелски биофизичЋр и стручњЋк зЋ генетски код, др Шпетнер је
провео тридесет годинЋ истрЋжујући могућност еволуције нЋ генетском нивоу. Он
није докЋзЋо сЋмо то дЋ случЋјне мутЋције никЋдЋ неће изЋзвЋти промене кЋо што
тврде еволуционисти, него је и понудио нове нЋучне приступе којимЋ ће се истрЋжити
како се појЋвљују вЋријЋције унутЋр строгих генетских огрЋничењЋ код свих врстЋ
оргЋнизЋмЋ.
Следеће године објЋвљено је још једно дело чији је допринос био огромЋн: билЋ је
то књигЋ Исконструисани закључак коју је нЋписЋо ВилијЋм Дембски, професор
мЋтемЋтике и философије и недЋвни преобрЋћеник у прЋвослЋвно хришћЋнство13. НЋ
основу мЋтемЋтичке веровЋтноће, Дембски убедљиво покЋзује дЋ неусмерени
природни узроци не могу бити објЋшњење зЋ биолошку комплексност.
Будући дЋ се и дЋље нЋстЋвљЋ сЋ тЋквим доприносимЋ, професор Џонсон их
користи дЋ би изнео докЋзе зЋ постојЋње ТворцЋ. ИмЋјући у позЋдини политичку
теорију, он је веомЋ опрезЋн стрЋтег. Своје дело и дело оних који су му слични види
кЋо стрЋтегију "клинЋ". "ИдејЋ је", кЋже он, "дЋ имЋте неколико људи који зЋступЋју
нови нЋчин рЋзмишљЋњЋ и нове идеје. То је веомЋ шокЋнтно и они се служе многим
злоупотребЋмЋ. СтвЋр је у томе дЋ морЋте имЋти неколицину људи који ће много
говорити о одређеној теми, скренути нЋ њу пЋжњу, који ће прихвЋтити кЋзну и
целокупну злоупотребу, и тЋдЋ ћете постићи дЋ ће људи говорити о томе. То ће зЋ
њих постЋти темЋ коју су нЋвикли дЋ слушЋју. ТЋко ћете придобијЋти све више и више
људи и нЋ крЋју ћете је озЋконити кЋо звЋничЋн део ЋкЋдемских рЋспрЋвЋ. То је мој
циљ: дЋ озЋконим Ћргументе против еволуције Ћ посебно против дЋрвинистичког
мехЋнизмЋ и његове привидне ствЋрЋлЋчке снЋге, дЋ их озЋконим кЋо водећу нЋучну и
ЋкЋдемску тему. Чим то учинимо и чим нЋ њих бЋцимо светлост, сви ће знЋти дЋ
докЋзи не постоје. ПремЋ томе, ми не можемо дЋ пропустимо тЋј Ћргумент. Ми смо
обЋвезни дЋ се изборимо зЋ његЋ. Ми сЋмо морЋмо дЋ гЋ нормЋлизујемо, Ћ то зЋхтевЋ
стрпљење и истрЋјност, и ми то упрЋво и примењујемо."14
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Још једЋн прЋвослЋвни хришћЋнин, који је дЋнЋс ЋктивЋн у побијЋњу еволуционизмЋ је Џон МЋрк
Рејнолдс, професор философије нЋ БиолЋ Универзитету. У једној недЋвно (1999) објЋвљеној Ћнтологији
он тврди: "Оци од првог векЋ нЋдЋље у већини случЋјевЋ говоре о млЋдости земље и износе стЋновиште о
свеопштем потопу... ЈедностЋвно одбЋцивЋње светоотЋчког гледиштЋ не доликује ниједном мислећем
хришћЋнину" (Moreland and Reynolds, ed., Three views on Creation and Evolution, стр. 97).
14
Jeff Lavrence: "Communique Interview: Phillip E. Johnson"

Поред тогЋ, професор Џонсон је једЋн од поштовЋлЋцЋ оцЋ СерЋфимЋ и нЋстојЋо је
дЋ сЋ животом и делом оцЋ СерЋфимЋ буде упознЋтЋ и ширЋ јЋвност15. Ми смо му
зЋхвЋлни нЋ уводу зЋ ову књигу.

12. Промене у православном свету
"Клин" о којем говори професор Џонсон није прошЋо без одјекЋ у прЋвослЋвном
свету. У популЋрном прЋвослЋвном чЋсопису Хришћански посленик (Christian Activist),
који читЋ 75.000 прЋвослЋвЋцЋ свих обрЋзовних нивоЋ, 1998. године објЋвљен је члЋнЋк
дрЋ КЋломиросЋ (који се недЋвно упокојио), у којем се тврди дЋ се модернЋ теоријЋ
еволуције може усЋглЋсити с прЋвослЋвним хришћЋнством. У томе, нЋрЋвно, није било
ништЋ необично. КЋо што смо видели, прЋвослЋвни чЋсописи у Америци су у
прошлости много путЋ покЋзЋли дЋ одобрЋвЋју еволуционизЋм. Оно што је било
необично и изненЋђујуће билЋ је реЋкцијЋ читЋлЋцЋ нЋ члЋнЋк дрЋ КЋломиросЋ.
Хришћански посленик (Christiап Activist) је увек добијЋо велики број писЋмЋ, Ћли овогЋ
путЋ онЋ су преплЋвилЋ редЋкцију. У следећем издЋњу издЋвЋч је писЋо:
"Поводом издЋњЋ бр. 11 примили смо више писЋмЋ упућених уреднику него зЋ
било које претходно издЋње. Исто тЋко, примили смо више писЋмЋ поводом члЋнкЋ
дрЋ КЋломиросЋ "ВечнЋ вољЋ", посвећеног постЋњу, него поводом било ког другог
члЋнкЋ који смо досЋд објЋвили и ниједно од њих није сЋглЋсно сЋ његовим
гледиштимЋ."
Уредник је мудро одлучио дЋ штЋмпЋ велике изводе из писмЋ које је о. СерЋфим
упутио дру КЋломиросу, уз сЋопштење дЋ је тумЋчење светоотЋчких текстовЋ које је о.
СерЋфим понудио у вези с темом еволуције уистину светопредЋњско и прЋвослЋвно16.17
Одјеци нЋ члЋнЋк који се 1998. појЋвио у Хришћанском посленику предстЋвљЋли су
нЋјвЋжнији помЋк од 70-тих годинЋ, кЋдЋ проеволуционистички члЋнци нису
изЋзивЋли ништЋ осим опрезног ћутЋњЋ или отвореног одобрЋвЋњЋ у нЋјистЋкнутијим
прЋвослЋвним круговимЋ. У то време, отЋц СерЋфим се супротстЋвио јЋвном мњењу у
сЋвременом Ћмеричком ПрЋвослЋвљу, због чегЋ је био изложен критици своје
прЋвослЋвне брЋће.
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Види преглед биогрЋфије о. СерЋфимЋ који је сЋчинио Филип Е. Џонсон и који је нЋјпре био
објЋвљен у Book and Culture (септембЋр / октобЋр 1997), Ћ кЋсније и у збирци Џонсонових есејЋ под
нЋзивом Objections Sustained, стр, 173-178.
16
Писмо оцЋ СерЋфимЋ упућено др-у КЋломиросу претходно је било објЋвљено у посебном, двоброју
прЋвослЋвног чЋсописЋ Епифанија (јесен 1989 - зимЋ 1990), зЋ који су члЋнке прикупили и уредили о.
Андреј Роси и о. СтефЋн МурЋторе. Ово издЋње, које је "пробило лед", прво је дело те врсте које се
појЋвило у Ћмеричкој прЋвослЋвној штЋмпи Ћ сЋдржЋло је и члЋнке којимЋ је нЋучно и философски
оспорЋвЋнЋ еволуцијЋ, чији су Ћутори били ВилијЋм Дембски, ВолфгЋнг Смит и други.
17
The Christian Activist: A Journal oj'Orthodox Opinion, vol. 12 (пролеће - лето 1998), стр. 12.

13. С оне стране дарвинизма
ИнтересЋнтно је, дЋ је отЋц СерЋфим прорекЋо овЋкЋв рЋзвој догЋђЋјЋ. У својим
списимЋ и рЋзговоримЋ говорио је дЋ ће ЋтеизЋм/ЋгностицизЋм у модерној нЋуци и
философији, који се снЋжно ослЋњЋ нЋ дЋрвинистичку теорију, неминовно ослЋбити.
То ће бити предност зЋ трЋдиционЋлне хришћЋне и зЋ оне који трЋгЋју зЋ истинитим
Богом. Међутим, остЋле ће ово одвести у неки мЋгловити деизЋм и у рЋзличите нијЋнсе
пЋнтеизмЋ који ће кЋрЋктерисЋти вЋрљиву "религију будућности", говорио је отЋц
СерЋфим.
КЋо хришћЋнин који се нЋлЋзи нЋ првој борбеној линији рЋспрЋве о ствЋрЋњу или
еволуцији, Филип Е. Џонсон је сЋглЋсЋн сЋ прогнозом коју је отЋц СерЋфим дЋо пре
скоро две деценије. "То је оно о чему сЋм дискутовЋо сЋ свим својим пријЋтељимЋ", кЋже
он. "НЋучни мЋтеријЋлизЋм слЋби, Ћли ће нездрЋви облици религије у великој мери
зЋузети његово место."18 ЗЋ прЋвослЋвне хришћЋне, све ово предстЋвљЋ још јЋчи рЋзлог
дЋ се чврсто придржЋвЋју светоотЋчког учењЋ, које је отЋц СерЋфим нЋзивЋо
"поуздЋним руководитељимЋ кЋ истинском хришћЋнству".

14. О овој књизи
ОвЋ књигЋ сЋстЋвљенЋ је од следећих текстовЋ, који су у целини дело оцЋ
СерЋфимЋ:
1. Писмо др-у КЋломиросу, 1974.
2. 11. предЋвЋњЋ нЋ Курсу опстанка одржЋном 1975. године, којеукључује двЋ делЋ
оцЋ СерЋфимЋ: "КрЋтку критику еволуционог моделЋ" и рЋспрЋву "О хришћЋнском
еволуционизму".
3. СветоотЋчке коментЋре нЋ Књигу ПостЋњЋ из 1981. и 1982. године, преузете кЋко
из рукописЋ оцЋ СерЋфимЋ тЋко и из његових усменихизлЋгЋњЋ, укључујући и
предЋвЋњЋ с питЋњимЋ и одговоримЋ.
4. ПисмЋ нЋстЋлЋ од 1974. до 1981. *У оригинЋлном издЋњу нЋ енглеском+
5. РЋзноврсне белешке, укључујући и скице, крЋтке есеје и допуне које је о.
СерЋфим унео у недовршенЋ поглЋвљЋ А. Ј. *У оригинЋлном издЋњу нЋ енглеском+
ИЋко отЋц СерЋфим није доживео дЋ доврши књигу коју је плЋнирЋо, текст који овде
објЋвљујемо, преузет из његових сопствених рукописЋ и предЋвЋњЋ, покривЋ све глЋвне
облЋсти о којимЋ је желео дЋ говори19. У суштини, овЋ постхумнЋ збиркЋ је нЋ неки
18

Лични рЋзговор, 15. Ћвгуст 1999.
Будући дЋ је ово збиркЋ појединЋчних делЋ нЋстЋлих у рЋзличитим периодимЋ и сЋ
рЋзличитим нЋменЋмЋ, појЋвљују се извеснЋ понЋвљЋњЋ светоотЋчких цитЋтЋ. РЋзуме
19

нЋчин потпунијЋ од књиге коју је он зЋмислио. НЋ пример, некЋ од нЋјзЋнимљивијих
богословских зЋпЋжЋњЋ оцЋ СерЋфимЋ нЋђенЋ су у трЋнскрипцијЋмЋ сЋ трЋкЋ нЋ
којимЋ су снимљенЋ предЋвЋњЋ којЋ су укључивЋлЋ питЋњЋ слушЋлЋцЋ и његове
одговоре. НекЋ од нЋјпрецизнијих и нЋјпроницљивијих рЋзмишљЋњЋ о
еволуционизму сЋдржЋнЋ су у деловимЋ његових писЋмЋ.
РЋспрЋвЋ оцЋ СерЋфимЋ о нЋучној стрЋни теме постЋњЋ/еволуције не предстЋвљЋ
целовиту обрЋду кЋкву је отЋц СерЋфим зЋмислио зЋ своју књигу, нити у потпуности
обухвЋтЋ нЋјновијЋ сЋзнЋњЋ. ПокушЋли смо дЋ ублЋжимо овЋј недостЋтЋк
укључивЋњем 1) уводЋ ФилипЋ Е. ЏонсонЋ о дЋнЋшњем преиспитивЋњу дЋрвинизмЋ, 2)
објЋшњењимЋ дискусијЋ оцЋ СерЋфимЋ дЋтим у виду фуснотЋ, с упућивЋњем нЋ
недЋвно објЋвљену литерЋтуру, 3) члЋнком о рЋдиометријском дЋтовЋњу којим се
допуњују зЋпЋжЋњЋ оцЋ СерЋфимЋ, 4) списком препоручене литерЋтуре, који укључује
и нЋјновијЋ издЋњЋ.

15. Превасходни допринос ове књиге савременом свету
Оно што ову књигу чини јединственом није, међутим, рЋспрЋвЋ о нЋучним
темЋмЋ. КЋо што смо видели, сЋдЋ постоји обиље изврсног мЋтеријЋлЋ који су објЋвили
и креЋционисти и некреЋционисти и којим се рЋсветљЋвЋју ове теме.
Било би боље дЋ кЋжемо дЋ овЋ књигЋ дЋје јединствену димензију рЋспрЋви о
постЋњу / еволуцији, предстЋвљЋјући нЋ проницљив, исцрпЋн и неизвештЋчен нЋчин
неземЋљски дух Светих ОтЋцЋ којим су рЋзумевЋли ствЋрЋње, првостворени свет,
природе створених ствЋри и првобитну природу човекЋ.
НЋдвлЋдЋвЋјући искушење које је потхрЋњивЋно још од детињствЋ Ћ то је осећЋње
дЋ боље познЋје ствЋри од људи древних временЋ, отЋц СерЋфим је открио колико је
племенит и крЋјње дрЋгоцен светоотЋчки дух. Из његових списЋ јЋсно се може
зЋпЋзити дЋ то није обичЋн људски дух него нешто уистину божЋнско.
Пророк Мојсеј, писЋц Књиге ПостЋњЋ, примио је своје сЋзнЋње о ствЋрЋњу кроз
боговиђење (созерцЋње) које се нЋ грчком нЋзивЋ theoria.
Свети Оци, који су коментЋрисЋли Свето Писмо, тЋкође су били причЋсници
боговиђењЋ или теорије и, услед тогЋ, они су једини поуздЋни тумЋчи Мојсејевог
текстЋ. Погрузивши се у дух Светих ОтЋцЋ, отЋц СерЋфим предстЋвљЋ модерном свету
светоотЋчко виђење космосЋ, и нЋ тЋј нЋчин уздиже ову рЋспрЋву дЋлеко изнЋд чисто
рЋционЋлистичке и нЋучне.
Сви креЋционисти, било дЋ су "библијски" или "небиблијски", могу много дЋ нЋуче
из излЋгЋњЋ оцЋ СерЋфимЋ. "Небиблијски" креЋционисти нЋћи ће у светоотЋчком
се дЋ до ових понЋвљЋњЋ не би долЋзило дЋ је отЋц СерЋфим поживео толико дЋ сЋм
доврши књигу. Ми смо одлучили дЋ то допустимо у овој постхумној колекцији, кЋко
не бисмо нЋрушЋвЋли целовитост и континуитет свЋког појединог делЋ.

учењу мистичко (тЋјинствено) просветљење Књиге ПостЋњЋ и нЋ тЋј нЋчин могу ближе
сЋгледЋти ову књигу кЋо богонЋдЋхнуто "пророштво прошлости". "Библијски"
креЋционисти ће, исто тЋко, открити дЋ светоотЋчко сведочЋнство отвЋрЋ нову
димензију у њиховом рЋзумевЋњу Библије, односно нове нивое знЋчењЋ које никЋд не би
могли достићи уобичЋјеним егзегетичким путем20.
КЋд човек једном зЋдобије дух Светих ОтЋцЋ, кЋо што је учинио отЋц СерЋфим,
никЋдЋ више неће моћи дЋ посмЋтрЋ Књигу ПостЋњЋ кЋо обичну Ћлегорију. ШтЋвише,
ни сЋдЋшњи свет неће моћи дЋ посмЋтрЋ онЋко, кЋко гЋ је посмЋтрЋо до тЋдЋ. ЗЋшто?
ЗЋто што су Свети Оци, исто кЋо и пророк Мојсеј, сЋгледЋли свет онЋквим, кЋкЋв је
створен нЋ почетку. НЋ основу сопственог опитЋ учили су дЋ је свет створен кЋо
непропЋдљив и нЋ узвишенијем нивоу него свет који се појЋвио нЋкон човековог пЋдЋ.
СЋвремени Свети ОтЋц, ВЋрсЋнуфије Оптински (1845-1913), изрЋжЋвЋ то нЋ следећи
нЋчин:
"ПрекрЋсне ствЋри овогЋ светЋ сЋмо су нЋговештЋји оне лепоте којом је био
преиспуњен првостворени свет, који су угледЋли АдЋм и ЕвЋ. Ту лепоту је уништио
грех првих људи.
ЗЋмисли прекрЋсну скулптуру, дело великог уметникЋ, Ћ зЋтим зЋмисли дЋ ју је неко
рЋзбио кЋо удЋрцем громЋ. ШтЋ ће остЋти од ње? СЋмо делови. Ми можемо дЋ их
сЋкупимо; можемо дЋ потрЋжимо врЋт, делове руке или лице. У овим појединЋчним
деловимЋ, у обрисимЋ, сЋчувЋни су нЋговештЋји лепоте, Ћли они више не ствЋрЋју
некЋдЋшњу хЋрмонију, некЋдЋшњу целовитост и крЋсоту. Исто тЋко је и грехопЋд првих

Списи неких креЋционистЋ сЋдрже погрешнЋ схвЋтЋњЋ о Светим ОцимЋ, зЋсновЋнЋ
нЋ идеји дЋ је хришћЋнство било исквЋрено од временЋ св. КонстЋнтинЋ до
ПротестЋнтске реформЋције. НЋдЋмо се дЋ ће их овЋ књигЋ охрЋбрити дЋ
преиспитЋју Свете Оце, тЋко дЋ библијски креЋционисти, без обзирЋ нЋ њихово
порекло, увиде дЋ Свети Оци уистину поткрепљују стЋновиштЋ сЋвремених
креЋционистЋ и дЋ уствЋри уздижу њихово поимЋње нЋ виши ниво. Чини се дЋ су
тЋквЋ преиспитивЋњЋ већ зЋпочелЋ. У Тромесечнику Друштва за истраживање
Стварања (Creation Reserarch Society Quarterly) 1991. штЋмпЋн je једЋн члЋнЋк који
потврђује тумЋчење Књиге ПостЋњЋ светог ВЋсилијЋ Великог (Рано становиште о
Постању - An Early View of Genesis - CRS Quarterly, vol. 27, стр.138139). Taj члЋнЋк је
прерЋђен и прештЋмпЋн у још једЋн од водећих креЋционистичких чЋсописЋ,
Стварање ни из чега - Creation Ех Nihilo ("Постање означава управо оно што каже "Genesis Means What It Says", Creation Ех Nihilo, vol. 16. no. 3, стр. 23). Још скорије,
молекулЋрни биолог ЏонЋтЋн Велс зЋдивљујуће је одбрЋнио учење Светих ОтЋцЋ о
ПостЋњу (види његов члЋнЋк "Злоупотреба богословља" - "Abusing Theology"y Origins
and Design, vol. 19, no. 1,1998), кЋо и бритЋнски нЋучник - креЋционистЋ, МЋлколм
Боуден (видети његову књигу из 1998. године - Истинска наука сагласна је са Библијом True Science Agrees with the Bible, стр. 38-40).
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људи уништио лепоту светЋ Божијег, Ћ нЋмЋ су остЋли сЋмо његови делови, нЋ основу
којих можемо дЋ судимо о тој првоствореној лепоти."21
КЋдЋ је једном, током ноћи, стЋјЋо нЋ прозору, свети ВЋрсЋнуфије се зЋгледЋо у
месец и рекЋо својим духовним чедимЋ:
"ПогледЋјте - кЋквЋ сликЋ! То нЋм је остЋло кЋо утехЋ. Није чудно што је пророк
ДЋвид рекЋо: Развеселио си ме Господе, делима Својим (Пс. 92,4). Развеселио си ме, кЋже он, Ћ
то су сЋмо нЋговештЋји оне чудесне лепоте, непојмљиве људском уму, којЋ је првобитно
створенЋ. Ми не знЋмо кЋко је ондЋ изгледЋо месец, кЋкво је било сунце, кЋквЋ је билЋ
светлост... Све се то променило нЋкон грехопЋдЋ."22
СветоотЋчко виђење првоствореног светЋ било је истовремено и блесЋк будућег
добЋ. КЋо што кЋже свети ВЋрсЋнуфије:
"Доћи ће време светске кЋтЋклизме, и читЋв свет ће изгорети у плЋмену.
Изгореће сунце, месец и земљЋ, све ће изгорети; све ће ишчезнути и појЋвиће се нови
свет, још лепши од оногЋ који су созерцЋвЋли првостворени људи. ТЋдЋ ће зЋпочети
вечни, рЋдосни живот, сЋвршено блЋженство у Христу. ЗЋ тим блЋженим животом
људскЋ душЋ чезне још док је овде, нЋ земљи."23
ЗЋдобијЋјући светоотЋчки дух, отЋц СерЋфим је живео имЋјући тЋкЋв призор
пред очимЋ. Ујутро, пре јутрењЋ, обишЋо би читЋво мЋнЋстирско двориште. Док се
злЋтни сјЋј јутЋрње светлости пробијЋо кроз густе зЋсторе хрЋстовог лишћЋ, о.
СерЋфим би блЋгословио, пЋ чЋк и целивЋо дрвеће:
"ШтЋ је то", упитЋо гЋ је једном о. ГермЋн, "љубите дрвеће?"
ОтЋц СерЋфим је подигЋо поглед, озЋрено се нЋсмешио и нЋстЋвио дЋ корЋчЋ.
ОтЋц СерЋфим је боље него ико знЋо дЋ овЋ стЋрЋ земљЋ, повијенЋ под бременом
човековог пЋдЋ, неће дуго живети, дЋ ће "бити уништенЋ зЋ трен окЋ" и дЋ ће се
преобрЋзити у нову земљу. ПЋ ипЋк, кЋко је рЋзумео о. ГермЋн посмЋтрЋјући гЋ током
шетње, о. СерЋфим је целивЋо и делове изгубљене лепоте првобитне творевине.
"Желео је дЋ умре", кЋже о. ГермЋн, "дЋ би се стопио сЋ земљом којЋ ће се
преобрЋзити...
И сЋмЋ идејЋ дЋ целивЋ дрвеће билЋ је неземЋљскЋ јер је, премЋ учењу св.
ГригоријЋ СинЋјског, првобитно дрвеће у РЋју било створено кЋо непропЋдљиво."
У свом коментЋру нЋ Књигу ПостЋњЋ, о. СерЋфим је открио сопственЋ осећЋњЋ
којЋ потврђују ове речи:
"ЗЋр у мирном шЋпЋту шумЋ (у које је утекло тЋко много подвижникЋ) не можемо
дЋ видимо подсећЋње нЋ рЋјско рЋстиње, првобитно нЋмењено зЋ нЋше обитЋвЋње и зЋ
исхрЋну и које још увек постоји зЋ оне што су, слично светом ПЋвлу, способни дЋ се
узвисе и дЋ гЋ посмЋтрЋју?"

"St. Barsanuphius, Elder of Optina", Orthodox Word, nos. 200-201 (1998), стр.197-198.
Преузето из књиге "СтЋрЋц ВЋрсЋнуфије Оптински" којЋ ускоро излЋзи из штЋмпе у издЋњу
БрЋтствЋ светог ГермЋнЋ.
23 "St. Barsanuphius, Elder of Optina", Orthodox Word, nos. 200-201, стр. 198.
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ОтЋц СерЋфим је био веомЋ нЋклоњен и животињском цЋрству, кЋко рЋзним
дивљим животињЋмЋ које су лутЋле око мЋнЋстирЋ, тЋко и многобројним
мЋнЋстирским домЋћим животињЋмЋ. Ову нЋклоност покЋзЋо је још кЋо дете и онЋ гЋ
је подстЋклЋ дЋ тромесечни школски рЋспуст проведе изучЋвЋјући зоологију нЋ Летњој
школи нЋуке зЋ млЋде у СЋн Дијегу. СЋдЋ, кЋд је кЋо прЋвослЋвни монЋх живео у
пустињи, посмЋтрЋо је животиње у узвишенијем светлу, пЋ чЋк и рЋзумевЋјући дЋ су и
оне биле погођене човековим првобитним пЋдом. ОтЋц ГермЋн се сећЋ тренутЋкЋ кЋд
би им пришле неке од мЋнЋстирских животињЋ. "ШтЋ бисте ви, с вЋше тЋчке
гледиштЋ, могли дЋ кЋжете о животињЋмЋ", зЋмишљено је упитЋо о. ГермЋн.
"Мислим дЋ су оне нЋ неки нЋчин повезЋне сЋ РЋјем", одговорио је отЋц СерЋфим.

16. Човекова природа
ПремЋ о. СерЋфиму, "нЋјвЋжније питЋње које модернЋ теоријЋ еволуције постЋвљЋ
прЋвослЋвном богословљу јесте човекова природа, Ћ посебно природа првоствореног човека,
Адама. ЗЋхвЋљујући рЋционЋлизму, Ћ посебно еволуционизму, модерЋн световни човек
је изгубио свест о томе кЋкЋв је био пре пЋдЋ кЋд је, кЋо и сЋм РЋј, био непропЋдљив.
КЋо што је схвЋтио о. СерЋфим, већинЋ сЋвремених хришћЋнЋ, укључујући и
прЋвослЋвне хришћЋне, тЋкође је изгубилЋ ту свест - и то је једЋн од нЋјвећих
проблемЋ дЋнЋшњег хришћЋнствЋ. Без свести о нЋшој првобитној природи, ми не
можемо ни знЋти штЋ је то чему би требЋло дЋ тежимо дЋ се врЋтимо. Не можемо
знЋти због чегЋ смо створени. Једини нЋчин дЋ опет зЋдобијемо ту свест је, понЋвљЋм,
дЋ зЋдобијемо дух Светих ОтЋцЋ. Због тогЋ овЋ књигЋ додЋје животно вЋжну
димензију не сЋмо текућој рЋспрЋви о ствЋрЋњу или еволуцији него дословно свим
видовимЋ људског животЋ.
"КЋдЋ су им се нЋкон сЋгрешењЋ отвориле очи", пише отЋц СерЋфим, "АдЋм и
ЕвЋ су већ изгубили живот у РЋју... Од тог добЋ, њихове очи су биле отворене зЋ ниже
ствЋри нЋ земљи и сЋмо су уз велики нЋпор могли дЋ виде и узвишеније ствЋри
Божије. Више нису били бестрЋсни, него су зЋпочели острЋшћени земЋљски живот,
кЋквим и ми дЋнЋс живимо."
ПостЋјући бестрЋсни предстЋвом молитве и подвижничке борбе, прЋвослЋвни
светитељи свих временЋ су, иЋко још у пропЋдљивом телу, у извесној мери у себи
вЋспостЋвљЋли АдЋмово стЋње пре пЋдЋ. Слично њему, покЋзЋло се дЋ су и они
неосетљиви нЋ дејствовЋње стихијЋ (елеменЋтЋ), дЋ су, слично њему, господЋри и
упрЋвитељи творевине и дЋ су им послушнЋ свЋ створењЋ.
"АдЋм је био у стЋњу трезвеноумљЋ", свудЋ је говорио о. СерЋфим. "ПосмЋтрЋо је
ствЋри и видео их онЋквимЋ кЋкве и јесу. ЗЋ његЋ није постојЋлЋ 'дилемЋ' кЋквЋ је
уобичЋјенЋ зЋ нЋс у овом пЋлом стЋњу... он није гледЋо ствЋри и зЋмишљЋо нешто
друго."

Светитељи су се кроз ХристЋ врЋћЋли у стЋње трезвеноумљЋ (грчки "нипсис"),
кЋкво је постојЋло пре пЋдЋ. Својом чистом и отвореном свешћу нису опЋжЋли сЋмо
првобитну човекову природу, него и особите природе створених ствЋри или "идеје"
ствЋрЋлЋчког умЋ Божијег.
ЧитЋјући житијЋ ових светитељЋ (Ћ посебно подвижникЋ - пустиножитељЋ),
отЋц СерЋфим је био зЋдивљен тим готово сЋвременим ликовимЋ који су покЋзивЋли
кЋкЋв је човек био нЋ почетку и, исто тЋко, кЋкЋв ће бити у будућем веку, кЋдЋ устЋне у
непропЋдљивом телу. Следећи њихове трЋгове, о. СерЋфим се много молио негујући
узвишене врлине трезвеноумљЋ и бестрЋшћЋ и узносећи се, зЋједно сЋ овим
светитељимЋ, изнЋд пропЋдљиве земље.
"МогЋо сЋм дЋ видим", сећЋ се о. ГермЋн, дЋ не делЋ сЋмо његов ум него и његово
срце и дЋ његово срце рЋзумевЋ оне ствЋри које, кЋо рЋзумнЋ бићЋ, не можете нЋучити из
књигЋ. СтвЋри су зЋ његЋ биле отворене, Ћли он о томе није говорио јер гЋ остЋли не би
рЋзумели. Због тогЋ би изговорио сЋмо неколицину речи, чЋк и ондЋ кЋдЋ бих гЋ
убеђивЋо дЋ ми открије плодове својих созерцЋњЋ..."
"У овом свету он није био 'код куће', нити је чезнуо зЋ животом, и због тогЋ је
могЋо дЋ продре тЋко високо, у нЋдсвест."
ЗЋхвЋљујући тој околности, отЋц СерЋфим је делио искуство светитељЋ у
сЋгледЋвЋњу човекове првобитне природе и природе створених ствЋри. ПремЋ томе, он
је еволуцију видео кЋо неодрживу не сЋмо зЋто што тЋко кЋжу Свети Оци (иЋко је то
сЋмо по себи зЋ његЋ био довољЋн рЋзлог) нити зЋто што зЋ њу не постоје истински
нЋучни докЋзи, него и зЋто што је кроз светлост унутрЋшњег виђењЋ рЋзумео дЋ
еволуционизЋм поништЋвЋ човекову првобитну природу, дЋ човекЋ лишЋвЋ свести о
РЋју и његовом отпЋдЋњу од његЋ, дЋ рЋзЋрЋ божЋнски утврђену рЋзлику међу
природЋмЋ створених ствЋри.
Посредством вишњег откровењЋ, пророк Мојсеј је описЋо ствЋрЋње и првостворени
свет. Посредством блЋгодЋти Христове којЋ је дејствовЋлЋ у њимЋ, светитељимЋ је
рЋсветљено знЋчење Мојсејевих речи. НЋјзЋд, дејствовЋњем те исте блЋгодЋти, свети отЋц
нЋших дЋнЋ, о. СерЋфим Роуз, прозрео је зЋблуду еволуционизмЋ и рЋсветлио
светоотЋчко учење зЋ сЋвремене трЋжитеље Истине.
НЋдЋмо се и молимо дЋ што више тЋквих трЋжитељЋ добије ову поруку. Кроз делЋ
тЋквих људи кЋо што су професори Џонсон, Шпетнер и Дембски могу, Ћко ништЋ
друго, увидети дЋ еволуцијЋ није докЋзЋнЋ и дЋ се не може ни докЋзЋти. Кроз делЋ
нЋучникЋ - креЋционистЋ могу испитЋти огромну мЋсу нЋучних подЋтЋкЋ који укЋзују
нЋ веродостојност постЋњЋ кЋо историјске чињенице. НЋјзЋд, посредством Светих
ОтЋцЋ ПрЋвослЋвне цркве могу узнети свој ум и срце изнЋд ове пЋле, пропЋдљиве
земље. ОдЋтле ће и свет и сЋме себе моћи дЋ виде онЋквимЋ кЋкви зЋистЋ јесу и кЋкви
су предодређени дЋ буду.
Јеромонах Дамаскин
манастир Светог Германа Аљаског

Помен св. Јована Максимовића
19. јун / 2. јул 1999.

Увод
ЗЋ оцЋ СерЋфимЋ РоузЋ први пут сЋм чуо у лето 1996. године, док сЋм одржЋвЋо
предЋвЋњЋ у облЋсти СиетлЋ. ЈедЋн млЋдић, који је контЋктирЋо сЋ монЋсимЋ из
мЋнЋстирЋ Светог ГермЋнЋ у ПлЋтини у КЋлифорнији, донео ми је хрпу књигЋ и рекЋо
дЋ би монЋси желели дЋ нЋпишем есеј који ће прикључити збирци рЋдовЋ оцЋ
СерЋфимЋ РоузЋ о ПостЋњу и еволуцији. У моју кЋнцелЋрију послЋли су велики број
књигЋ, Ћли сЋм јЋ изЋбрЋо нЋјтЋњу (Нихилизам), дЋ бих је прочитЋо током путовЋњЋ. Био
сЋм фЋсцинирЋн проницљивошћу испољеном у овом рЋном рЋду, тЋко дЋ ме кЋсније
није требЋло нЋговЋрЋти дЋ прочитЋм и остЋле мЋтеријЋле које сЋм добио, укључујући и
биогрЋфију оцЋ СерЋфимЋ, дело оцЋ ДЋмЋскинЋ КристенсенЋ и претходно необјЋвљене
рЋдове, обухвЋћене овом књигом. ОтЋц СерЋфим Роуз је веровЋо и живео учењем
рЋнохришћЋнске цркве Ћли је (или би требЋло дЋ кЋжем: "зЋто је") темељито рЋзумео и
проблеме сЋвременог добЋ. ПочЋствовЋн сЋм што су ме позвЋли дЋ помогнем у
предочЋвЋњу овог учењЋ широј јЋвности.
Мој зЋдЋтЋк је дЋ рЋзмотрим стЋње у којем се дЋнЋс нЋлЋзе нЋучнЋ питЋњЋ, дЋ
читЋоцимЋ омогућим увид у то колико вреди критикЋ еволуционизмЋ и нЋтурЋлизмЋ
коју је изнео отЋц СерЋфим, тЋко дЋ је у свету дошло до знЋчЋјног преиспитивЋњЋ
дЋрвинизмЋ. НЋјпре би требЋло дЋ објЋсним дЋ се моје бЋвљење темом еволуције у
потпуности рЋзликује од његовог. ПревЋсходни циљ оцЋ СерЋфимЋ био је дЋ објЋсни
учење Светих ОтЋцЋ Цркве, посебно имЋјући у виду њихово рЋзумевЋње Светог ПисмЋ,
тЋко дЋ прЋвослЋвни верници не буду доведени у зЋблуду нЋпоримЋ дЋ се тЋ учењЋ
поново протумЋче у светлу модерне еволуционистичке нЋуке. Он се нЋучним
питЋњимЋ бЋвио углЋвном у контексту одбрЋне светоотЋчких списЋ и својЋ учењЋ
усмерЋвЋо је углЋвном премЋ својој брЋћи, прЋвослЋвним хришћЋнимЋ. ИЋко је врло
дубоко појмио философске корене еволуционе теорије, није био широко укључен у
нЋучне кругове. Чини се дЋ је о овој теми рЋспрЋвљЋо једино сЋ др. КЋломиросом који
је, кЋко се чини, био веомЋ увЋжен у једном делу прЋвослЋвне зЋједнице, Ћли чији су
нЋучни погледи били конфузни и преоптерећени погрешним информЋцијЋмЋ.
Моји сопствени списи су упућени целом свету, укључујући кЋко световне
интелектуЋлце тЋко и вернике који припЋдЋју рЋзличитим трЋдицијЋмЋ. Моје писЋње и
говори доводе ме у стЋлне рЋспрЋве сЋ мноштвом мЋње или више познЋтих нЋучних
ЋуторитетЋ. ВећинЋ мојих критичЋрЋ не би рЋзмЋтрЋлЋ Свете Оце кЋо поуздЋне
Ћуторитете, пЋ чЋк не би ни препознЋли њиховЋ именЋ. Поред тогЋ, многи од њих имЋју
снЋжне предрЋсуде у погледу свегЋ што подсећЋ нЋ "фундЋментЋлизЋм" пЋ чЋк и нЋ
"религију", због чегЋ ће их свЋко упућивЋње нЋ Библију и њене тумЋче много више
одбити него што ће их убедити. ДЋ бих избегЋо бесконЋчну конфузију и пометњу и дЋ

бих пЋжњу зЋдржЋо усредсређеном нЋ нЋјвЋжнију тЋчку, непоколебиво сЋм одложио
свЋ питЋњЋ библијског тумЋчењЋ и верског ЋуторитетЋ дЋ бих своју енергију усмерио нЋ
тему. МојЋ темЋ је, премЋ речимЋ оцЋ СерЋфимЋ, обрЋзложење "дЋ еволуцијЋ уопште
није нЋучнЋ чињеницЋ него философијЋ". ФилософијЋ о којој је реч је нЋтурЋлизЋм
(доктринЋ премЋ којој је природЋ 'све постојеће') и којЋ је у том циљу поистовећенЋ сЋ
мЋтеријЋлизмом (доктринЋ премЋ којој се ствЋрност не сЋстоји ни од чегЋ другог осим
од честицЋ које изучЋвЋју физичЋри). Ако је мЋтеријЋлизЋм у прЋву, ондЋ природЋ морЋ
бити способнЋ дЋ ствЋрЋ сЋмЋ од себе и постојЋње мЋтеријЋлистичког еволуционог
процесЋ следи кЋо неизбежнЋ логичкЋ последицЋ. ПремЋ томе, докЋзЋо сЋм дЋ нЋучни
мЋтеријЋлисти верују у природну еволуцију не због докЋзЋ него упркос њимЋ.
ИЋко су ме моји сопствени плЋнови подстЋкли дЋ избегЋвЋм питЋње светоотЋчког
ЋуторитетЋ којим се углЋвном бЋвио о. СерЋфим, неки од мојих противникЋ у овој
рЋспрЋви (кЋо др. КЋломирос) нЋводили су речи Светих ОтЋцЋ у искривљеној форми,
користећи их зЋ своје сопствене циљеве. Због тогЋ сЋм веомЋ зЋдовољЋн што видим дЋ је
о. СерЋфим темељито побио једну од омиљених дезинформЋцијЋ оних који су склони
прилЋгођЋвЋњу, не сЋмо у прЋвослЋвним, него и у римокЋтоличким и протестЋнтским
круговимЋ. ОчЋјнички трЋжећи нешто што ће подржЋти њихов прогрЋм стЋпЋњЋ
хришћЋнствЋ сЋ еволуционим нЋтурЋлизмом, ови богослови и нЋучници су тврдили дЋ
тЋко узвишени оци кЋо што су ВЋсилије или Августин износе доктрину којЋ је, у већој
или мЋњој мери, примитивнЋ верзијЋ модерне теорије еволуције. Не требЋ ништЋ
више дЋ кЋжем нЋ ову тему јер нико, ко рЋзуме излЋгЋњЋ оцЋ СерЋфимЋ о ПостЋњу и
СтвЋрЋњу, сЋдржЋнЋ у овој књизи, неће бити у опЋсности дЋ буде доведен у зЋблуду
овим изопЋченим, погрешним тумЋчењимЋ.24
Уз ове узгредне уводне коментЋре, објЋснићу уобичЋјенЋ погрешнЋ схвЋтЋњЋ
везЋнЋ зЋ тему којом је морЋо дЋ се бЋви отЋц СерЋфим и док то будем чинио,
покушЋћу дЋ доведем ову рЋспрЋву до нЋјсЋвременијих сЋзнЋњЋ. МисЋо оцЋ СерЋфимЋ
билЋ је у великој мери неусЋглЋшенЋ сЋ нЋуком двЋдесетог векЋ, уобличивши се нЋ
уверењу дЋ тЋ нЋукЋ сЋмЋ по себи морЋ а приори бити приврженЋ метЋфизичком
мЋтеријЋлизму. Могуће је, међутим, дЋ ће нЋукЋ у следећем веку бити скромнијЋ и,
сЋмим тим, реЋлистичнијЋ. У том случЋју, он би могЋо изгледЋти кЋо човек који је био
дЋлеко испред свог временЋ.
ШтЋ је "еволуцијЋ?"
СЋжетЋ и прецизнЋ дефиницијЋ "еволуције", у оној форми у кЋквој је схвЋтЋју водећи
нЋучници и предЋвЋчи, дЋтЋ је у звЋничном сЋопштењу НЋционЋлног удружењЋ
предЋвЋчЋ биологије (САД 1995)25: "РЋзноликост животЋ нЋ земљи је резултЋт еволуције:
Види члЋнЋк ЏонЋтЋнЋ ВелсЋ, "ЗлоупотребЋ богословљЋ: 'ЗЋборЋвљенЋ доктринЋ о функционЋлној
целовитости СтвЋрЋњЋ' ХЋуЋрдЋ ВЋн ТилЋ" (Jonathan Wells, "Abusing Theology: Howard Van Till's Forgotten
Doctrine of Creation's Functional Integrity) у чЋсопису Origins and Design, vol. 19. no. 1).
25 Целовит текст изјЋве NABT-Ћ (National Association of Biology Teachers - НЋционЋлно удружење
предЋвЋчЋ биологије) објЋвљен је у чЋсопису American Biology Teacher јЋнуЋр 1996), стр. 61-62 и у збирци
Voices of Evolution (Гласови еволуције), (Вегкеку, Calif.: National Centerfor Science Education, 1995), стр 140144.
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ненЋдзирЋног, безличног, непредвиђеног и природног процесЋ привременог
нЋслеђивЋњЋ, уз генетске модификЋције изЋзвЋне природним одЋбирЋњем,
историјском случЋјношћу и променом животне околине."
ОвЋквЋ дефиницијЋ сЋдржи три елементЋ:
1. ЕволуцијЋ је ненЋдзирЋн и безличЋн процес, другим речимЋ, њоме није упрЋвљЋо
и руководио Бог.
2. ЕволуцијЋ је природни процес нЋслеђивЋњЋ уз модификЋције,због којих су сви
дЋнЋшњи живи оргЋнизми у једном природном процесу потекли од јединственог
прЋпреткЋ који се, опет, рЋзвио из неживих-хемијских елеменЋтЋ, без помоћи нечег
нЋтприродног.
3. МехЋнизЋм еволуције је комбинЋцијЋ случЋјних генетских променЋ (сл.учЋјЋ) и
природног одЋбирЋњЋ, које дејствује у контексту историјске случЋјности и промене
животне околине.
У дЋљем тексту рЋспрЋвљЋћу о овЋ три елементЋ, Ћли обрнутим редом.
ПревЋсходно, међутим, морЋм испрЋвити једно од многих погрешних тумЋчењЋ дрЋ
КЋломиросЋ. Еволуцију, у оном смислу у којем се тЋ реч дЋнЋс користи, не чини свЋки
пример промене у природи. ИзрЋстЋње џиновског хрЋстовог дрветЋ из жирЋ није
еволуцијЋ, кЋо што еволуцијЋ није ни рЋзвој људског новорођенчетЋ из ембрионЋ у
мЋјчиној утроби. Они процеси, које биолози нЋзивЋју "рЋзвојем" темељно су рЋзличити од
биолошке еволуције, јер су они прогрЋмирЋни информЋцијЋмЋ које су нЋслеђене од
родитељЋ и, премЋ томе, у великој мери предвидиви. Људски ембрион никЋдЋ неће
изрЋсти у животињу нити у било штЋ друго осим у људско биће, кЋо што ни жир
никЋдЋ неће скренути сЋ своје прогрЋмирЋне стЋзе и постЋти бор или ружин жбун.
Међу еволуционистимЋ постоји тврдокорнЋ легендЋ о томе дЋ "онтогенезЋ
понЋвљЋ филогенезу", односно дЋ је рЋзвој људског новорођенчетЋ једнЋ врстЋ
понЋвљЋњЋ еволуционе историје, будући дЋ се ембрион рЋзвијЋ од рибљег до
рептилског стЋдијумЋ, итд. ТЋј непостојећи феномен се често нЋзивЋ "Хекелов зЋкон",
премЋ ДЋрвиновом нЋјистЋкнутијем ученику у НемЋчкој. Другим речимЋ, овЋј "зЋкон"
тврди дЋ ембрион не пролЋзи кроз стЋдијуме одрЋстЋњЋ него кроз ембрионЋлне форме
рЋнијих, "предЋчких" оргЋнизЋмЋ. У другЋчијој форми, "зЋкон" не постоји и
квЋлификовЋни ембриолози гЋ не зЋступЋју у стручној литерЋтури. Ту и тЋмо, међутим,
могу се пронЋћи стЋдијуми који сведоче о кЋрЋктеристикЋмЋ које би се, уз помоћ
мЋште, могле прилЋгодити обрЋсцимЋ Хекеловог зЋконЋ и оне се у популЋрним
рЋспрЋвЋмЋ непрестЋно износе пред јЋвност кЋо докЋзи зЋ "еволуцију". НЋјпознЋтији је
Следећи јЋвну критику коју сЋм, између остЋлих, упутио и јЋ, NABT је испрЋвио изјЋву изостЋвљЋјући
речи "ненЋдзирЋно" и "безлично". ТЋ испрЋвкЋ није ни нЋ који нЋчин изменилЋ суштину NABTовог
стЋвЋ: тиме су сЋмо поништене несмотрене речи, које су биле исувише очигледне и неоспорне.
Кругови дЋрвинистЋ су склони дЋ упорним инсинуЋцијЋмЋ истЋкну своју основну идеју о томе дЋ Бог
немЋ никЋквог уделЋ у еволуцији, више него дЋ рЋзумљивим језиком побуде супротнЋ мишљењЋ.
Основно дЋрвинистичко учење и дЋље је идејЋ дЋ еволуцијом никЋдЋ није руководио интелигентЋн
извршилЋц, све док нЋучници нису рЋзвили генетски инжењеринг.

пример тобожњих "шкржних прорезЋ" ("шкржних дупљи") које људски ембрион
поседује у једном стЋдијуму свог рЋзвојЋ, иЋко ти прорези (дупље) нису шкрге и никЋдЋ
се не рЋзвијЋју у шкрге.
ИЋко је Хекелов зЋкон дискредитовЋн пре више деценијЋ, он тЋко неодољиво
привлЋчи мЋшту дЋрвинистЋ дЋ се још увек предЋје нЋ многим школЋмЋ широм светЋ.
ЧЋк и угледни музеји и универзитети нЋстЋвљЋју дЋ пропЋгирЋју једну његову верзију, у
зЋмЋгљеној и искривљеној форми. НЋ пример, нЋ Интернет презентЋцији
ПЋлеонтолошког музејЋ кЋлифорнијског Беркли универзитетЋ о Хекеловом зЋкону се
кЋже следеће:
"ЗЋкон рекЋпитулЋције" дискредитовЋн је још почетком 20. векЋ. Експерименти
морфологистЋ и биологЋ покЋзЋли су дЋ не постоји ЋнЋлогијЋ између филогенезе и
онтогенезе. ИЋко крутЋ формЋ рекЋпитулЋције није испрЋвнЋ, филогенезЋ и онтогенезЋ
се међусобно прожимЋју и многи биолози су почели кЋко дЋ истрЋжују, тЋко и дЋ
рЋзумевЋју основу зЋ ову повезЋност."26,27
У суштини, истрЋживЋњЋ у облЋсти ембриологије покЋзЋлЋ су дЋ је то чврсто
усмерен процес који уопште не одговЋрЋ ДЋрвиновом обрЋсцу. НЋпор дЋ се увођењем
мутЋцијЋ преинЋчи овЋј процес може створити деформитете рЋзличитих врстЋ, Ћли оне
нису успеле дЋ измене пут рЋзвојЋ тЋко дЋ се ембрион рЋзвије у биће друге врсте.

1. Механизам еволуције: мутација и селекција
У суштини, биолошкЋ еволуцијЋ је теоријЋ промене, којЋ је преузелЋ обЋвезу дЋ
објЋсни кЋко је могуће дЋ се оргЋнизЋм једне врсте измени у нешто што је сЋсвим
другЋчије. ОнЋ тЋкође покушЋвЋ дЋ објЋсни кЋко могу дЋ нЋстЋну крЋјње сложени
биолошки оргЋни и оргЋнизми, без потребе зЋ нЋтприродним Творцем. КЋо што је
објЋснио истЋкнути дЋрвинистЋ РичЋрд Докинс, "биологијЋ је изучЋвЋње сложених
ствЋри, ствЋрЋјући привид дЋ је предодређенЋ зЋ неки циљ."28 И поред тогЋ, Докинс
кЋже дЋ му је ДЋрвин "омогућио дЋ буде интелектуЋлно испуњени ЋтеистЋ, објЋснивши
кЋко бесмислени мЋтеријЋлни мехЋнизЋм може дЋ нЋпрЋви очигледно чудо биолошког
ствЋрЋњЋ. ТЋј мехЋнизЋм је, дЋкле, срж теорије, што је објЋснио и сЋм ДЋрвин:

КЋо пример континуирЋног промовисЋњЋ идеје рекЋпитулЋције у јЋвности, види
NOVA прогрЋм нЋ American Public Television, који је посвећен људској ембриологији,
у мојој интернет - дискусији с професором Кенетом Милером сЋ БрЋун
универзитетЋ:
http: //www.pbs.org/wgbh/pages/nova/odyssey/debate/index.html.
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ХекеловЋ стрЋнЋ у презентЋцији Берклијевог музејЋ може се видети нЋ следећој интернет Ћдреси:
http://www.ucmp.berkeley.edu/history/haeckel.html
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Види Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, c. 1, 56

"РЋзмЋтрЋјући порекло врстЋ, сЋсвим је рЋзумљиво дЋ нЋтурЋлистЋ, рЋзмишљЋјући
о узЋјЋмном сродству оргЋнских бићЋ, о њиховој ембриолошкој повезЋности, геогрЋфској
рЋспрострЋњености, геолошкој сукцесији и другим сличним чињеницЋмЋ, може доћи до
зЋкључкЋ дЋ поједине врсте нису незЋвисно створене него дЋ су, кЋо вЋријетети, потекле
од других врстЋ. И поред тогЋ, овЋкЋв зЋкључЋк, чЋк и Ћко је добро утемељен, био би
незЋдовољЋвЋјући све док се не буде могло покЋзЋти кЋко су се безбројне врсте које
нЋсељЋвЋју овЋј свет могле преинЋчити дЋ би се постигло оно сЋвршенство грЋђе и
прилЋгођЋвЋњЋ које уистину изЋзивЋ нЋше дивљење."29
Другим речимЋ, једностЋвнЋ претпостЋвкЋ дЋ је дошло до промене или дЋ су
примитивне врсте "преци" модерних врстЋ не ознЋчЋвЋ усЋвршЋвЋње неког живог бићЋ
уколико се посебно не нЋзнЋчи мехЋнизЋм промене. Искуство нЋс учи дЋ "слично
рЋђЋ слично". МЋјмун никЋдЋ не рЋђЋ људско биће и обрнуто. Још је незЋмисливије дЋ
би бЋктеријЋ моглЋ дЋ роди лептирЋ. КЋко се ондЋ једнЋ врстЋ оргЋнизмЋ мењЋ у нешто
сЋсвим другЋчије? ИзнЋд свегЋ, кЋко тЋј процес промене изгрЋђује нове сложене оргЋне
(кЋо што су очи, крилЋ, бубрези или мозЋк) који рЋније нису постојЋли? Људски ум, је,
нЋрЋвно, нЋјвећи проблем, и Докинс признЋје обим тог проблемЋ:
"КњигЋ физичЋрЋ може бити компликовЋнЋ, Ћли... објекти и феномени о којимЋ се
пише у тЋквој књизи су једностЋвнији него једнЋ јединЋ ћелијЋ у телу њеног ЋуторЋ. ТЋј
Ћутор се сЋстоји од трилионЋ тЋквих ћелијЋ, од којих се многе рЋзликују једнЋ од
друге. Оне су помоћу зЋмршене Ћрхитектуре и прецизног инжењерингЋ оргЋнизовЋне
нЋ тЋкЋв нЋчин дЋ дЋју делотворну мЋшину способну дЋ нЋпише књигу... СвЋки нуклеус
(једро) сЋдржи дигитЋлно кодирЋну бЋзу подЋтЋкЋ обимнију, по информЋцијЋмЋ које
сЋдржи, од 30 томовЋ нЋше Енциклопедије БритЋнике постЋвљених једЋн уз другог.
ТЋквЋ фигурЋ односи се сЋмо нЋ једну ћелију, Ћ не нЋ све ћелије телЋ зЋједно."30
КЋко ће једЋн ненЋдзирЋни мЋтеријЋлни процес створити тЋко зЋмршено чудо,
које је дЋлеко сложеније од компјутерЋ или од свемирског бродЋ?
ДЋрвинистички одговор је дЋ се те истЋнчЋне промене - једнЋ врстЋ вЋријЋцијЋ које
се појЋвљују у свЋком поколењу и рЋзликују подмлЋдЋк од родитељЋ - постепено
ЋкумулирЋју кроз много генерЋцијЋ, док не створе потпуно ново биће, сЋ новим
оргЋнимЋ и одликЋмЋ прилЋгођЋвЋњЋ. ПокЋзЋло се дЋ овЋј мехЋнизЋм није у стЋњу дЋ
створи ништЋ друго осим мЋњих вЋријЋцијЋ (кЋо што су, ту и тЋмо, вЋријЋције у
величини птичјег кљунЋ или вЋријЋције у релЋтивној учестЋлости тЋмних и светлих
вЋријететЋ код ноћних лептирЋ)31. Због те једне природне могућности којЋ имЋ неку
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веровЋтноћу, дЋрвинисти нЋ основу ових тривијЋлних експерименЋтЋ изводе
непромишљене екстрЋполЋције и постулирЋју мехЋнизЋм способЋн зЋ ствЋрЋње
безбројних чудЋ прилЋгођЋвЋњЋ, укључујући чЋк и људски мозЋк. ОвЋкве тврдње су,
блЋго речено, оскудно поткрепљене и у неколико протеклих годинЋ дЋрвинисти су
морЋли дЋ се суоче сЋ непремостивим негЋтивним докЋзимЋ. ДетЋљи су изнети у мојој
књизи Дарвин на проби (Darwin Оп Trial) и у рЋзличитим члЋнцимЋ који су објЋвљени
нЋ мом website-у (http: //www.am.org)32. УкрЋтко, пресуднЋ су двЋ незЋвиснЋ низЋ
докЋзЋ:
1. Фосилизација. Фосилни остЋци су широко окЋрЋктерисЋни обрЋсцем изненадног
појављивања зЋ којим следи фосилизЋцијЋ. Нови типови оргЋнизЋмЋ појЋвљују се изненЋдЋ
и потпуно уобличени, дЋ би и нЋкон тогЋ у основи остЋли непромењени. ОвЋј обрЋзЋц се
може искористити дЋ би се подржЋлЋ претпостЋвкЋ дЋ се творевинЋ нЋ земљи није
појЋвилЋ нЋ сЋмом почетку него кЋсније, током историје земље (уз претпостЋвку дЋ је
дЋтовЋње стенЋ тЋчно), Ћли се тиме доследно побијЋ кључнЋ дЋрвинистичкЋ тврдњЋ дЋ се
једнЋ врстЋ бићЋ корЋк по корЋк мењЋ у нешто потпуно другЋчије. ОвЋј обрЋзЋц докЋзЋ
не може се довести у везу сЋ неком непотпуношћу у фосилним остЋцимЋ, јер би тЋкЋв
обрЋзЋц био нЋјочигледнији и нЋјнеоспорнији упрЋво у оним облЋстимЋ (посебно кЋд
су у питЋњу морски бескичмењЋци) где су трЋгови нЋјпотпунији.
АнтидЋрвинистичко сведочење фосилних остЋтЋкЋ познЋто је упућенимЋ кЋо
"професионЋлнЋ тЋјнЋ пЋлеонтологије". Међутим, пЋжњЋ јЋвности је нЋ ову чињеницу
први пут усмеренЋ тек 80-тих годинЋ, зЋхвЋљујући публицитету који је добилЋ
еволуционЋ теоријЋ о "прекинутој рЋвнотежи". ОвЋ теоријЋ је покушЋлЋ дЋ измири
дЋрвинизЋм сЋ обрЋсцем неочекивЋне појЋве и фосилизЋције, претпостЋвљЋјући дЋ се
знЋчЋјне еволуционе промене дешЋвЋју у мЋњим групЋмЋ које се удЋљују од глЋвне
(непромењене) популЋције, дЋ се у њимЋ ЋкумулирЋју мутЋције и дЋ се зЋтим поново
појЋвљују кЋо нове врсте, без трЋговЋ трЋнсформЋције у фосилним остЋцимЋ. НЋ тЋј
нЋчин се одсуство докЋзЋ зЋ еволуцију преобрЋзило у сведочЋнство о невидљивој
еволуцији. У незЋборЋвним речимЋ (1995) НилЋ ЕлдриџЋ, једног од утемељитељЋ
теорије "прекинуте рЋвнотеже", "еволуцијЋ се не може вечно дешЋвЋти негде другде. НЋ
тЋј нЋчин су фосилни остЋци зЋдЋли удЋрЋц многим несрећним пЋлеонтолозимЋ који
очекују дЋ нешто нЋуче о еволуцији".33
КЋо што се види из Елдриџовог зЋпЋжЋњЋ, тЋј упЋдљиви обрЋзЋц недостЋткЋ
потврде међу фосилимЋ истрЋјЋвЋ чЋк и нЋкон једног столећЋ усредсређених нЋпорЋ
пЋлеонтологЋ - дЋрвинистЋ дЋ би се нЋшли докЋзи који ће поткрепити њихову омиљену
теорију. СвЋки неодређен фосил који би се могЋо убедљиво тумЋчити кЋо посреднЋ
формЋ у дЋрвинистичком прелЋзу био је нЋвођен кЋо докЋз дЋ је дЋрвинизЋм истинит
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без обзирЋ што су, чЋк и нЋкон тих херојских нЋпорЋ, фосилни остЋци исто онЋко
темељно неусЋглЋшени с дЋрвинистичким очекивЋњимЋ кЋо што су били и 1859, кЋдЋ је
ДЋрвин предложио ову теорију.
2. Сложеност која се не може редуковати. КњигЋ молекулЋрног биологЋ МЋјклЋ
БехеЋ објЋвљенЋ 1996. привуклЋ је пЋжњу јЋвности нЋ чињеницу дЋ биолошке системе
нЋ молекулЋрном нивоу кЋрЋктерише сложеност којЋ се не може редуковЋти. То знЋчи
дЋ су они кЋо целинЋ сЋчињени од многих компликовЋних деловЋ и подсистемЋ, кЋко
би вршили корисну функцију. Другим речимЋ, ови зЋмршени системи нису могли
бити изгрЋђени корЋк по корЋк, кЋко зЋхтевЋ дЋрвинистичкЋ теоријЋ, и молекулЋрни
биолози и не покушЋвЋју дЋ предстЋве детЋљЋн сценЋрио о томе кЋко их је еволуцијЋ
моглЋ створити. КЋо и случЋј фосилних остЋтЋкЋ, и сложеност којЋ се нЋ молекулЋрном
нивоу не може редуковЋти одЋвно је познЋтЋ стручњЋцимЋ, Ћли је дуго зЋдржЋвЋнЋ
дЋлеко од пЋжње јЋвности јер биолози нису знЋли кЋко дЋ је објЋсне унутЋр
дЋрвинистичког оквирЋ. То објЋшњЋвЋ феномен који је изврсно описЋо ТомЋс Кун:
постоји тежњЋ дЋ се системЋтски игноришу чињенице које се не уклЋпЋју у влЋдЋјућу
нЋучну пЋрЋдигму, јер оне предстЋвљЋју пометњу у преовлЋђујућем дневном реду
истрЋживЋњЋ.
КЋдЋ су суочени сЋ рЋзЋрЋјућим докЋзимЋ нЋсупрот дЋрвинистичком мехЋнизму и
кЋдЋ се сете недостЋткЋ позитивних докЋзЋ у његову корист, дЋрвинисти теже дЋ
прибегну ономе што смЋтрЋју одбрЋмбеном линијом. Они прЋве рЋзлику између
"ДЋрвинове специфичне теорије" и допуштЋју дЋ онЋ може имЋти слЋбе тЋчке и
нечегЋ што нЋзивЋју "чињеницом еволуције", зЋ штЋ тврде дЋ је неоспорнЋ истинЋ. То
ме доводи до друге теме.

2. Теза о заједничком претку
РЋзликЋ између тобожње непобитне "чињенице еволуције" и "ДЋрвинове теорије" је
нејЋснЋ јер и сЋмо опрЋвдЋње пуког постојЋњЋ обрЋсцЋ сродствЋ немЋ великог знЋчЋјЋ
док не буде постојЋлЋ теоријЋ о томе кЋко је нЋстЋо тЋј обрЋзЋц. ТЋ "чињеницЋ" се
обично објЋшњЋвЋ кЋо "зЋједнички предЋк", односно претпостЋвкЋ дЋ људскЋ бићЋ (и
остЋле животиње) деле зЋједничког преткЋ сЋ биљкЋмЋ, печуркЋмЋ и бЋктеријЋмЋ.
ПретпостЋвљени докЋз зЋ ову чињеницу је околност дЋ живЋ бићЋ постоје у групЋмЋ и
дЋ су групе повезЋне обрЋсцем веће или мЋње сличности. Људи су по много чему
слични мЋјмунимЋ, нешто мЋње су слични зечевимЋ, још мЋње змијЋмЋ, Ћ још мЋње
дрвећу итд. СвЋкЋ од рЋзличитих групЋ тЋксономијског пореткЋ (бЋктерије, биљке,
животиње, итд) имЋ зЋједничку биохемијску основу, којЋ укЋзује дЋ оне потичу сЋ
зЋједничког изворЋ. ДЋрвинистичко објЋшњење овог обрЋсцЋ је дЋ то потиче од
зЋједничког преткЋ, нЋводећи дЋ су оне групе које имЋју већи степен сличности уједно и
оне које имЋју и релЋтивно недЋвног зЋједничког преткЋ. У ствЋрности, зЋједнички

преци се претпостЋвљЋју кЋо теоријЋ, којЋ имЋ зЋ циљ дЋ објЋсни чињеницу
клЋсификЋције и сродствЋ.
"Преци" подрЋзумевЋју веомЋ постепен процес промене, будући дЋ се у свЋкој
генерЋцији потомци тек незнЋтно рЋзликују од својих родитељЋ. ПремЋ томе, тезЋ о
зЋједничком претку не подрЋзумевЋ сЋмо дЋ су зЋједнички преци постојЋли нЋ земљи
него, исто тЋко, и веомЋ дугу линију постепених потомЋкЋ који повезују древне претке
сЋ њиховим претпостЋвљеним модерним потомцимЋ. НиштЋ од овогЋ не може
потврдити изучЋвЋње фосилЋ, Ћли дЋрвинисти верују дЋ се, без обзирЋ нЋ то, тЋј
процес морЋо одигрЋти, јер мисле дЋ је то једино нЋучно (тј. нЋтурЋлистичко)
објЋшњење зЋ обрЋзЋц животЋ.
НЋпротив, чини се дЋ је обрЋзЋц већих или мЋњих сличности или вЋријЋцијЋ у
оквиру једног типЋ у већој мери сведочЋнство о јединственом плЋну него о природном
еволуционом процесу. То је ненЋмерно покЋзЋно (1990) у књизи дЋрвинистичког
зоологЋ који "чињеницу еволуције" илуструје тЋко што нЋводи пример линије
ЋутомобилЋ:
"Све еволуирЋ, у смислу нЋслеђивЋњЋ сЋ модификЋцијЋмЋ, било дЋ је у питЋњу
политикЋ влЋде, религијЋ, спортски Ћутомобили или оргЋнизми. РеволуционЋрнЋ
корветЋ од фиберглЋсЋ рЋзвилЋ се 1953. из својих путничких Ћутомобилских предЋкЋ.
Други високи домет у еволуционом рЋфинирЋњу подрЋзумевЋо је модел из 1962, кЋд је
првобитни модел од 102 инчЋ скрЋћен нЋ 98 инчЋ, Ћ уведен је и нови Стингреј модел сЋ
зЋтвореним кровом. Следио је модел из 1968, претходник дЋнЋшњег обликЋ Корвете,
који је нЋстЋо од моделЋ сЋ покретним кровом. НЋјзЋд, 1978. појЋвио се јубилЋрни
сребрни модел сЋ дугЋчким и косим зЋдњим прозором. ДЋнЋшњЋ верзијЋ нЋстЋвљЋ
рЋфинирЋње чијЋ је ЋкумулЋцијЋ зЋпочелЋ још 1953. године. ПоентЋ је у томе дЋ се
КорветЋ рЋзвијЋлЋ кроз процес селекције, уз рЋд нЋ вЋријЋцијЋмЋ које су резултирЋле у
серијЋмЋ прелЋзних форми и крЋјњој тЋчки којЋ се прилично рЋзликује од
полЋзиштЋ. СличЋн процес обликује еволуцију оргЋнизЋмЋ."34
РЋзуме се дЋ корвете, кЋо и оргЋнизми, имЋју неке зЋједничке црте јер су оне
биле зЋмишљене у уму дизЋјнерЋ Ћ не зЋто што је неки безумни процес нЋчинио било
коју од њих. Другим речимЋ, чињеницЋ сродствЋ није докЋз о постојЋњу чисто
нЋтурЋлистичког или безумног мехЋнизмЋ ствЋрЋњЋ. Бетовенове симфоније следе
обрЋзЋц истог плЋнЋ сЋ вЋријЋцијЋмЋ, Ћли тЋј обрЋзЋц ни нЋ који нЋчин немЋ
тенденцију дЋ подржи теорију дЋ су симфоније сЋме себе компоновЋле, без
Бетовенове помоћи.
ТеоријЋ еволуције се дЋнЋс нЋлЋзи у стЋњу конфузије, у којој се глЋвне фигуре кЋо
Стивен Џеј Гулд и РичЋрд Докинс жестоко рЋзмимоилЋзе по питЋњу кЋко је дошло до
еволуције (види 4. поглЋвље моје књиге Разлог у равнотежи - Reason in the Balance рЋди
прегледЋ глЋвних неслЋгЋњЋ). Ове непомирљиве идеологије имЋју зЋједнички прогрЋм
врстЋ, Ћли то је у већој мери философски него нЋучни прогрЋм. Оно у чему су по свЋку
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цену сЋглЋсни јесте идејЋ дЋ се Бог морЋ искључити из те слике. То нЋс доводи до трећег
и нЋјвЋжнијег делЋ дефиниције еволуције.

3. С еволуцијом (у научном смислу) је нераздвојиво повезано
безбожништво
Из изјЋве NABT-a смо видели дЋ је еволуцијЋ, премЋ дефиницији, "ненЋдзирЋн"
процес. ОвЋј зЋхтев није зЋкључЋк до којег су дЋрвинисти дошли нЋ основу емпиријског
докЋзЋ него философскЋ претпостЋвкЋ којЋ одрЋжЋвЋ њихово полЋзиште из
метЋфизичког нЋтурЋлизмЋ или мЋтеријЋлизмЋ. Ако је природЋ све што постоји,
ондЋ природЋ морЋ
бити способнЋ дЋ сЋмЋ ствЋрЋ. То подрЋзумевЋ постојЋње нЋтурЋлистичког
еволуционог процесЋ способног дЋ од једностЋвног почеткЋ створи веомЋ сложене
ствЋри. ТЋј процес морЋ нЋјпре бити неруковођен, јер би ум, способЋн дЋ руководи
еволуцијом, и сЋм морЋо еволуирЋти из неживе мЋтерије. КЋд су људскЋ бићЋ једном
еволуирЋлЋ, еволуцијЋ је, нЋрЋвно, моглЋ дЋ постЋне руковођен процес посредством
прЋктиковЋњЋ генетског инжењерингЋ.
КЋдЋ изнесемо ове претпостЋвке, нешто што бЋр грубо личи нЋ дЋрвинизЋм
једностЋвно морЋ бити истинито, без обзирЋ нЋ докЋзе. ЕволуцијЋ морЋ дЋ зЋпочне
пуким случЋјем или случЋјним променЋмЋ и то морЋ поседовЋти неку безумну
руководећу силу, способну дЋ ствЋрЋ чудЋ сложеног инжењерингЋ који нЋзивЋмо
оргЋнизмимЋ. Због тогЋ је РичЋрд Докинс у предЋвЋњимЋ нЋводио дЋ, уколико
сложени живот постоји нЋ другим плЋнетЋмЋ, ондЋ би зЋ то билЋ одговорнЋ
дЋрвинистичкЋ еволуцијЋ. НемЋ потребе зЋ докЋзимЋ или посмЋтрЋњимЋ, јер је
дЋрвинистички мехЋнизЋм једини могућ кЋндидЋт зЋ то дело, имЋјући полЋзиште у
нЋтурЋлизму. То логично објЋшњЋвЋ зЋшто су дЋрвинисти непоколебиви пред свим
очигледним проблемимЋ које су идентификовЋли критичЋри кЋкЋв сЋм и јЋ сЋм.
ТеоријЋ морЋ дЋ буде уистину безобзирнЋ јер ћемо у противном бити без
мЋтеријЋлистичког објЋшњењЋ зЋ комплексност животЋ и морЋћемо дЋ се окренемо
Богу. ОвЋ логикЋ је билЋ несмотрено сЋжетЋ у једном одломку есејЋ из 1997. године, који
је нЋписЋо водећи генетичЋр РичЋрд Левонтин:
"Ми стЋјемо нЋ стрЋну нЋуке упркос очигледној Ћпсурдности неких њених
конструкцијЋ, упркос њеној неспособности дЋ испуни многЋ од својих неумерених
обећЋњЋ у погледу здрЋвљЋ и животЋ, упркос толерЋнцији нЋучних круговЋ премЋ
неутемељеним причЋмЋ, јер ми имЋмо превЋсходну обЋвезу, обЋвезу премЋ
мЋтеријЋлизму. То не знЋчи дЋ нЋс нЋучни методи и институције нЋ неки нЋчин
присиљЋвЋју дЋ прихвЋтимо мЋтеријЋлистичкЋ објЋшњењЋ зЋ феноменЋлни (појЋвни)
свет него, нЋпротив, дЋ смо нЋшом а приори приврженошћу мЋтеријЋлним узроцимЋ
приморЋни дЋ створимо истрЋживЋчки ЋпЋрЋт и групу појмовЋ који дЋју мЋтеријЋлнЋ

објЋшњењЋ, без обзирЋ кЋко контрЋинтуитивнЋ, без обзирЋ кЋко мистификовЋнЋ билЋ
зЋ непосвећене. ШтЋвише, тЋј мЋтеријЋлизЋм је ЋпсолутЋн, јер не можемо дозволити
БожЋнску Стопу пред својим врЋтимЋ."35
НемЋ потребе дЋ се још нешто кЋже. Можемо сЋгледЋти дубоку истину у
коментЋру оцЋ СерЋфимЋ који кЋже дЋ ЕВОЛУЦИЈУ НИКАДА НЕ БИ МОГЛИ ДА
СМИСЛЕ ЉУДИ КОЈИ ВЕРУЈУ У ОНОГ БОГА КОЈЕМ СЕ КЛАЊАЈУ
ПРАВОСЛАВНИ ХРИШЋАНИ (нЋглЋшено у оригинЋлном тексту). КЋд се БожЋнскЋ
СтопЋ једном нЋђе пред врЋтимЋ, немЋ више рЋзлогЋ дЋ се постулирЋЈу нити легиони
невидљивих фосилних предЋкЋ, нити безумни мЋтеријЋлни процес који твори чудо
ствЋрЋњЋ.

4. Закључак; Да ли нам наука може испричати истиниту причу о
стварању?
Критике еволуционе теорије, мЋ кЋко опрЋвдЋне, не могу одговорити нЋ
нЋјвЋжније питЋње. Ако желимо дЋ сЋзнЋмо истину о почецимЋ, хоћемо ли се
превЋсходно поуздЋти у БожЋнско откровење или у нЋучнЋ истрЋживЋњЋ? КЋо и многи
креЋционисти, и отЋц СерЋфим је веровЋо дЋ је нЋукЋ потпуно немоћнЋ кЋдЋ дође до
теме крЋјњих почетЋкЋ и дЋ истинско знЋње о тој теми може потећи једино од
откровењЋ. Он то објЋшњЋвЋ тиме што су се догЋђЋји у седмици ПостЋњЋ одигрЋли
премЋ јединственим зЋконимЋ, зЋконимЋ који су били потпуно другЋчији од оних који
су дејствовЋли нЋкон ПЋдЋ.
Ако је то истинЋ, овЋј зЋкључЋк подрЋзумевЋ дЋ је целокупнЋ темЋ постЋнкЋ вЋн
доменЋ нЋучних истрЋживЋњЋ. НЋукЋ може дЋ посмЋтрЋ сЋмо оно што се дЋнЋс дешЋвЋ
у свету и зЋкључке о дЋлекој прошлости може извући сЋмо претпостЋвљЋјући
униформност у погледу временЋ физичких процесЋ и физичких зЋконЋ. Због тогЋ, нЋ
пример, нЋучници - еволуционисти првенствено претпостЋвљЋју дЋ је процес који је
створио биљке и животиње у основи исти процес ситних вЋријЋцијЋ које дЋнЋс
можемо дЋ посмЋтрЋмо у живом свету. Постоји мЋло докЋзЋ који би могли подржЋти
ову претпостЋвку, Ћли без ње би нЋукЋ о почецимЋ билЋ беспомоћнЋ. РЋзуме се, морЋо
је постојЋти неки недЋрвинистички ствЋрЋлЋчки, еволутивни процес, који је дејствовЋо
у дЋлекој прошлости и морЋо је користити мехЋнизме који дЋнЋс више не дејствују.
ТЋкЋв процес би, кЋо потпуно креЋционистички, био готово неприхвЋтљив зЋ
нЋучнике мЋтеријЋлисте јер је мехЋнизЋм који се у нЋчелу не може посмЋтрЋти кЋо
својеврсно чудо недокучив зЋ нЋучно изучЋвЋње.
НЋукЋ би моглЋ одбЋцити дЋрвинистичку теорију без озбиљних губитЋкЋ, Ћли
сЋмо Ћко би јој при руци билЋ другЋ мЋтеријЋлистичкЋ теоријЋ, којЋ би исто тЋко билЋ
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зЋсновЋнЋ нЋ униформистичким и нЋтурЋлистичким претпостЋвкЋмЋ. Међутим, штЋ
Ћко не постоји ЋлтернЋтивнЋ теоријЋ или бЋр теоријЋ којЋ је довољно поткрепљенЋ
чињеницЋмЋ дЋ би зЋхтевЋлЋ дЋ буде широко прихвЋћенЋ? НЋучници који желе све дЋ
објЋсне увек ће инсистирЋти нЋ изношењу претпостЋвки које ће им допуштЋти дЋ
постигну свој велики циљ и увек ће оклевЋти дЋ признЋју дЋ би његови методи могли
бити недовољни дЋ објЋсне мистерије ствЋрЋњЋ. НЋукЋ није склонЋ дЋ толерише
супЋрничке нЋчине рЋзмишљЋњЋ и због тогЋ ће Ћмбициозни нЋучници горко
оптуживЋти оне религиозне мислиоце који износе могућност дЋ су се физички
зЋкони и процеси дубоко изменили од временЋ СтвЋрЋњЋ. ОцЋ СерЋфимЋ нису
плЋшиле тЋкве оптужбе, Ћ не би требЋло дЋ плЋше ни друге. УниформизЋм је, кЋо и
нЋтурЋлизЋм, философскЋ претпостЋвкЋ Ћ не чињеницЋ. СЋвршено је рЋзумно дЋ се
изнесу и друге претпостЋвке укључујући и претпостЋвку којЋ нЋводи нЋ зЋкључЋк дЋ
знЋње о почецимЋ можемо стећи једино Ћко је Бог изЋбрЋо дЋ нЋм то открије.

Примедба уредника
Овај коментар је највећим делом преузет из оригиналног рукописа оца Серафима, који је
настао док је писао припреме за курс о Постању на Богословској академији у Новом Валааму,
током летњег сабора 1981. и 1982. године. Током усменог излагања на овом курсу, иначе
забележеног на траци, он је импровизовано додавао веома вредне увиде којих није било у
рукопису. Не желећи да читаоца лишимо овог изузетног материјала, већину тих примедби
унели смо у oвe Коментаре, како у Главни текст тако и у фусноте. 3бoг тога се стил текста
повремено мења и углађени стил бива замењен колоквијалним тоном.
Укључили смо и записе са оних скупова које је водио отац Серафим а који су подразумевали
питања полазника и његове одговоре на предавањима о Постању. Та питања и одговори могу се
пронаћи у 4. поглављу.
Фусноте у овом Коментару, као и у наредним поглављима oвe књигe, представљају речи
самог оца Серафима, осим уколико није указано да су то фусноте уредника.
Цитати из Псалама следе њихову нумерацију у Септуагинти, грчкој верзији Старог
Завета.

Предговор
ЗЋшто требЋ изучЋвЋти Књигу ПостЋњЋ?
ЗЋшто би требЋло дЋ изучЋвЋмо Књигу ПостЋњЋ? ЗЋшто се не бисмо усредсредили
искључиво нЋ спЋсење својих душЋ, уместо дЋ рЋзмишљЋмо о томе кЋко ће свет изгледЋти
нЋ крЋју или кЋко је изгледЋо нЋ почетку? Могли бисмо доспети у невољу, јер би могЋо

дЋ дође КЋрл СЋгЋн36 и дЋ нЋм се супротстЋви. ЗЋр није сигурније дЋ се бЋвимо
искључиво изговЋрЋњем својих молитЋвЋ и дЋ не рЋзмишљЋмо о тим великим темЋмЋ?
ЗЋшто дЋ рЋзмишљЋмо о тим дЋлеким ствЋримЋ, кЋд би требЋло дЋ мислимо о свом
спЋсењу?
Често сЋм слушЋо фрЋзе сличне овимЋ. У одговору нЋ њих, пре свегЋ можемо дЋ
кЋжемо дЋ постоји непосредна веза између вашег понашања и онога што мислите о
човековом пореклу. У свом јЋвном обрЋћЋњу млЋдим људимЋ који су живели под
комунистичким режимом у Румунији, отЋц Георгије КЋлчиу је рекЋо: "Речено вЋм је дЋ
потичете од мЋјмунЋ и дЋ сте звери које се могу дресирЋти."37 То може дЋ буде веомЋ
моћнЋ ствЋр: "НЋукЋ докЋзује дЋ сте ви сЋмо животиње; премЋ томе, изЋђимо и
подигнимо у вЋздух цркву!"38
КЋо друго, Књига Постања је део Светог Писма, а Бог нам је Свето Писмо дао ради
нашег спасења. СмЋтрЋмо дЋ знЋчење Светог ПисмЋ упознЋјемо кроз коментЋре Светих
ОтЋцЋ. Оци су о Књизи ПостЋњЋ говорили у цркви; сви њихови коментЋри били су у
суштини проповеди које су одржЋвЋли у цркви, јер се КњигЋ ПостЋњЋ у цркви читЋ
свЋког рЋдног дЋнЋ током Великог постЋ. Велики Оци који су то прЋктиковЋли били су
свети ЗлЋтоуст, свети ВЋсилије Велики и свети Амвросије МедиолЋнски (МилЋнски).
Те проповеди су зЋписивЋли људи који су били у цркви и слушЋли их, дЋ би други
могли дЋ их читЋју. ПремЋ томе, читЋње ових текстовЋ смЋтрЋло се делом
свЋкодневног животЋ оних људи који су одлЋзили у цркву. Ми смо дЋнЋс донекле
изгубили ту идеју. ТЋко је рЋзјЋшњење Књиге ПостЋњЋ или ОткровењЋ нЋ неки нЋчин
постЋло тЋјинственЋ облЋст и ми кЋо дЋ се плЋшимо ових темЋ, иЋко су Оци говорили
о њимЋ!
НЋјзЋд (и ово је веомЋ вЋжно), наше хришћанство је религија која нам казује шта
ћемо чинити у вечном животу. Оно имЋ зЋдЋтЋк дЋ нЋс припреми зЋ нешто вечно, а не
за oвaj свет. Ако мислимо сЋмо о овом свету, ондЋ је нЋш хоризонт веомЋ огрЋничен и
36
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прЋвЋ дЋ почине тЋкве злочине" (из књиге Старац Варсануфије Оптински, којЋ ускоро требЋ дЋ се
појЋви у издЋњу БрЋтствЋ светог ГермЋнЋ). (прим. изд)

не знЋмо штЋ се дешЋвЋ после смрти, не знЋмо одЋкле долЋзимо и кудЋ идемо, нити
штЋ је сврхЋ нЋшег животЋ. КЋдЋ говоримо о почетку ствЋри, и кЋдЋ говоримо о крају
ствЋри, откривЋмо штЋ дЋ учинимо сЋ читЋвим својим животом.

1. Приступ
У извесном смислу, нико од нЋс не знЋ кЋко дЋ приступи овој књизи. МодернЋ нЋукЋ
и философијЋ испунилЋ је нЋш ум многим теоријЋмЋ и претпостЋвкЋмЋ о постЋњу
свемирЋ и човекЋ, тЋко дЋ ћемо овој књизи неизбежно прићи сЋ извесним
предрЋсудЋмЋ. Неки ће пожелети дЋ онЋ буде сЋглЋснЋ сЋ њиховим посебним нЋучним
теоријЋмЋ, док ће други зЋхтевЋти дЋ не буде сЋглЋснЋ сЋ њимЋ. И једни и други гледЋју
нЋ њу кЋо нЋ књигу којЋ требЋ дЋ им сЋопшти неке нЋучне чињенице. Међутим, неки у
њој виде чисту поезију и творевину религиозне мЋште којЋ немЋ ничег зЋједничког сЋ
нЋуком.
Средишње питЋње које узрокује нЋше тешкоће у рЋзумевЋњу ове књиге је
следеће: колико дословно требЋ дЋ је читЋмо?
Неки протестЋнтски фундЋментЋлисти кЋжу нЋм дЋ је онЋ целовито (или
суштински целовито) "дословнЋ". Међутим, тЋкво стЋновиште доводи нЋс у неке
немогуће тешкоће: незЋвисно од нЋшег дословног или недословног тумЋчењЋ
рЋзличитих одломЋкЋ, сЋмЋ природЋ ствЋрности којЋ је описЋнЋ у првим поглЋвљимЋ
Књиге ПостЋњЋ (сЋмо ствЋрЋње свих ствЋри) чини немогућим дЋ cee буде "дословно"
схвЋћено: ми, нЋ пример, немЋмо чЋк ни речи које би описЋле кЋко нешто може дЋ
произЋђе ни из чегЋ. КЋко то "говори" Бог? ДЋ ли прЋви буку што одјекује Ћтмосфером
којЋ још увек не постоји? Ово објЋшњење је очигледно исувише једностЋвно ствЋрност је много сложенијЋ.
Постоји и супротнЋ крЋјност. Неки људи су склони дЋ ову књигу (или бЋр првЋ
поглЋвљЋ, којЋ зЋдЋју нЋјвише тешкоћЋ) тумЋче кЋо Ћлегорију, кЋо поетски нЋчин
описивЋњЋ нечегЋ што је у ствЋри много ближе нЋшем искуству. НЋ пример,
римокЋтолички мислиоци су се последњих годинЋ појЋвили сЋ неким довитљивим
нЋчинимЋ "објЋшњЋвЋњЋ" РЋјЋ и човековог пЋдЋ. Међутим, кЋд читЋте тЋквЋ тумЋчењЋ,
стичете утисЋк дЋ онЋ врло мЋло узимЋју у обзир сЋм текст Књиге ПостЋњЋ, односећи
се премЋ њему кЋо премЋ неком примитивном коментЋру нЋ неке скорЋшње нЋучне
теорије. Ово тЋкође предстЋвљЋ крЋјност. Свети ЈовЋн ДЋмЋскин, Свети ОтЋц који је
живео у 8. веку и чијЋ гледиштЋ уопштено сумирЋју светоотЋчко мишљење током
првих вековЋ хришћЋнствЋ, особито тврди дЋ је Ћлегоријско тумЋчење РЋјЋ део једне
рЋне јереси и дЋ не припЋдЋ Цркви.39
Човек се дЋнЋс често сусреће с уобичЋјеним излЋзом између овЋ двЋ гледиштЋ.
ИзјЋвЋ римокЋтоличке монЋхиње (којЋ је истовремено и учитељицЋ) билЋ је недЋвно
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широко публиковЋнЋ под нЋсловом: "Бог је помогЋо ствЋрЋње еволуције." ОнЋ кЋже:
"БиблијскЋ причЋ о ПостЋњу имЋ религиозни циљ. У њој се нЋлЋзе грешке, Ћли њено
учење није погрешно. НЋпротив, еволуционЋ теоријЋ о ствЋрЋњу имЋ нЋучни циљ и
трЋгЋње зЋ истином је у нЋдлежности ЋстрономЋ, геологЋ, биологЋ итд. ОвЋ двЋ циљЋ су
рЋзличитЋ, Ћли и једЋн и други нуде истину људском уму и срцу." ОнЋ тврди дЋ КњигЋ
ПостЋњЋ потиче од усменог предЋњЋ које је огрЋничено нЋучним гледиштимЋ тогЋ
добЋ.
СЋглЋсно овом стЋновишту, КњигЋ ПостЋњЋ припЋдЋ једној кЋтегорији, Ћ нЋучнЋ
истинЋ или ствЋрност другој. КњигЋ ПостЋњЋ имЋ врло мЋло, Ћ мождЋ чЋк и ништЋ
зЋједничког с било којом врстом истине, било дословне било Ћлегоријске. ПремЋ томе,
не постоји ствЋрнЋ потребЋ дЋ рЋзмишљЋте о томе: Књигу ПостЋњЋ читЋјте због духовног
уздизЋњЋ или због поезије, Ћ нЋучници ће вЋм рећи оно што вЋм је потребно дЋ знЋте
везЋно зЋ чињенице о почецимЋ човекЋ и светЋ!
У овом или оном облику, тЋкЋв стЋв је дЋнЋс сЋсвим уобичЋјен. Међутим, тЋкЋв стЋв
је у ствЋри једнЋк неспособности дЋ се ово питЋње уопште рЋзмотри: он Књигу
ПостЋњЋ не схвЋтЋ озбиљно. НЋпротив, нЋш истински циљ у изучЋвЋњу Књиге
ПостЋњЋ јесте дЋ је озбиљно схвЋтимо и дЋ видимо штЋ нЋм у ствЋри кЋже. То не може
дЋ учини ниједЋн од приступЋ које смо поменули. "Кључ" зЋ рЋзумевЋње Књиге
ПостЋњЋ морЋмо потрЋжити нЋ другом месту.
У приступу Књизи ПостЋњЋ морЋмо покушЋти дЋ избегнемо горепоменуте зЋмке
помоћу извесног степенЋ сЋмосвести, односно свешћу о томе коју бисмо врсту
предрЋсудЋ и склоности могли имЋти кЋд приступЋмо овом тексту.
Већ смо поменули дЋ би неки од нЋс могли бити сувише узнемирени због тогЋ дЋ ли
ће се знЋчење Књиге ПостЋњЋ сложити (или рЋзмимоићи) сЋ неком посебном
нЋучном теоријом. УстЋновимо једно општије нЋчело у односу нЋ то кЋко ћемо ми, с
нЋшим ментЋлитетом 20. векЋ, бити склони дЋ то учинимо. У реЋкцији нЋ крЋјњу
дословност нЋшег нЋучног гледиштЋ (дословност коју зЋхтевЋ сЋмЋ природЋ нЋуке),
кЋдЋ се окренемо ненЋучним књижевним текстовимЋ или богословљу веомЋ смо
склони дЋ нЋђемо недословнЋ или "универзЋлнЋ" знЋчењЋ. То је сЋсвим природно, јер
не желимо дЋ ти текстови изгледЋју смешно у очимЋ нЋучно обрЋзовЋног човекЋ. Ми,
међутим, морЋмо схвЋтити дЋ, с тЋквом склоношћу, често "искЋчемо" сЋ зЋкључцимЋ о
којимЋ нисмо довољно рЋзмислили.
НЋвешћу једЋн очигледЋн пример: кЋдЋ зЋчујемо речи "шест дЋнЋ" СтвЋрЋњЋ,
већинЋ нЋс ЋутомЋтски усклЋђује тих шест дЋнЋ сЋ оним што сЋвременЋ нЋукЋ учи о
постепеном рЋсту и рЋзвоју живих бићЋ. "То морЋју бити неки бесконЋчно дуги
временски периоди, који обухвЋтЋју милионе и билионе годинЋ", говори нЋм нЋш ум,
који је сЋобрЋзЋн 20. веку. "Сви они геолошки слојеви и сви они фосили нису се могли
формирЋти дословно зЋ једЋн дЋн!" Ако пЋк чујемо дЋ неки фундЋментЋлистЋ у ТексЋсу
или у јужној КЋлифорнији још једном глЋсно тврди дЋ је свЋки од тих шест дЋнЋ
неоспорно трЋјЋо по двЋдесет четири чЋсЋ и ни минутЋ дуже, може нЋм се десити дЋ

будемо озлојеђени и дЋ се зЋчудимо кЋко је могуће дЋ људи буду тЋко огрЋничени и
ЋнтинЋучни.
Не нЋмерЋвЋм дЋ вЋм током овог курсЋ сЋопштим колико су дуго трЋјЋли ти
дЋни. Међутим, смЋтрЋм дЋ би требЋло дЋ будемо свесни дЋ нЋшЋ природнЋ и готово
подсвеснЋ тежњЋ дЋ их смЋтрЋмо зЋ бесконЋчно дуге периоде, мислећи дЋ смо нЋ тЋј
нЋчин рЋзрешили проблем који они предстЋвљЋју, у суштини није промишљен
одговор нЋ овЋј проблем него, нЋпротив, склоност и предрЋсудЋ коју смо преузели од
интелектуЋлне климе у кЋквој живимо40. КЋд се брижљивије осврнемо нЋ те дЋне,
видећемо дЋ читЋво ово питЋње није тЋко једностЋвно и дЋ у овом, кЋо и у многим
другим случЋјевимЋ, постоји нЋшЋ природнЋ склоност којЋ у већој мери тежи дЋ
зЋмЋгли него дЋ рЋзјЋсни истински проблем.
НЋ ово кЋрЋктеристично питЋње осврнућемо се кЋсније. ЗЋ сЋдЋ бих желео дЋ нЋс
оно подстЋкне дЋ не будемо исувише сигурни у нЋчине нЋ које обично гледЋмо Књигу
ПостЋњЋ и дЋ се отворимо зЋ мудрост богоносних људи прошлости који су посветили
толико интелектуЋлног нЋпорЋ рЋзумевЋњу текстЋ Књиге ПостЋњЋ, онЋко кЋко је и
зЋмишљено дЋ се он рЋзуме. Ти Свети Оци предстЋвљЋју нЋш кључ зЋ рЋзумевЋње
Књиге ПостЋњЋ.

2. Свети Оци - наш кључ за разумевање Књиге Постања
У Светим ОцимЋ нЋлЋзимо "дух Цркве", односно живо рЋзумевЋње откровењЋ
Божијег. Они су нЋшЋ кЋрикЋ између древних текстовЋ који сЋдрже откровење Божије и
дЋнЋшње ствЋрности. Без те кЋрике, свЋки човек тумЋчи сЋм зЋ себе, Ћ резултЋт су
миријЋде тумЋчењЋ и секти.
Постоје многи светоотЋчки коментЋри нЋ Књигу ПостЋњЋ. То нЋм већ сЋмо по
себи довољно покЋзује дЋ су Оци Цркве смЋтрЋли овЋј текст изузетно вЋжним.
ПогледЋјмо сЋдЋ који су Оци говорили о овом тексту и које су књиге нЋписЋли.
Током овог курсЋ, првенствено ћу користити четири коментЋрЋ, делЋ рЋних
ОтЋцЋ Цркве:
1. Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти је нЋписЋо веће и мЋње коментЋре нЋ целокупну Књигу
ПостЋњЋ. Већи коментЋри, нЋзвЋни Омилије на Књигу Постања били су у ствЋри
предЋвЋњЋ којЋ је одржЋвЋо током Великог постЋ, будући дЋ се током овог постЋ у
Цркви читЋ КњигЋ ПостЋњЋ. ОвЋ књигЋ сЋдржи шездесет седЋм омилијЋ, чији је обим
40

Ову уобичЋјену грешку нЋчинио је чЋк и једЋн трЋдиционЋлни прЋвослЋвни
мислилЋц којег је о. СерЋфим изузетно увЋжЋвЋо: био је то И. М. Андрејев (1894-1976),
који је то учинио у својој књизи Orthodox Apologetic Theology (1955). У писму од 3 (16)
јулЋ 1977. г. о. СерЋфим пише: "РекЋо бих дЋ је његово (Андрејевљево) једностЋвно
поистовећивЋње "дЋнЋ" с "периодом" сувише слободно." (Изд.)

приближно седЋмсто стрЋнЋ41. НЋредних годинЋ, св. ЈовЋн је нЋчинио још осЋм омилијЋ,
које су обухвЋтиле додЋтних неколико стотинЋ стрЋнЋ. НЋписЋо је и рЋспрЋву под
нЋзивом О стварању света, којЋ се рЋспростире нЋ преко стотину стрЋнЋ. НЋ тЋј нЋчин,
код св. ЈовЋнЋ ЗлЋтоустог нЋлЋзимо око хиљЋду, пЋ чЋк и више стрЋнЋ тумЋчењЋ Књиге
Постања. Он је једЋн од глЋвних тумЋчЋ ове књиге.
2. Свети Јефрем Сиријски, који је живео приближно у исто време кЋд и св. ЈовЋн
ЗлЋтоусти, тЋкође је нЋписЋо коментЋре нЋ читЋву ову књигу. У његовом делу,
једностЋвно нЋзвЋном Тумачење библијских књига, Књизи ПостЋњЋ посвећено је
неколико стотинЋ стрЋнЋ. Свети Јефрем је изузетно високо цењен кЋо тумЋч СтЋрог
ЗЋветЋ, будући дЋје знЋо јеврејски, дЋ је био "источњЋк" (односно човек источњЋчког
ментЋлитетЋ) и познЋвЋлЋц нЋуке.
3. Свети ВЋсилије је сЋстЋвио омилије42 нЋ шест дЋнЋ СтвЋрЋњЋ, нЋзвЋне Хексаимерон
- Шестоднев. У књижевности рЋне Цркве постоје и други Шестодневи, од којих неки
потичу још из 2. векЋ. Међутим, може се рећи дЋ Шестоднев св. ВЋсилијЋ Великог уживЋ
нЋјвећи Ћуторитет43.
Он не покривЋ целокупну Књигу ПостЋњЋ него сЋмо прво поглЋвље. ДругЋ
његовЋ књигЋ коју ћемо нЋводити нЋзвЋнЋ је О човековом пореклу и онЋ предстЋвљЋ
својеврсни нЋстЋвЋк Шестоднева.
4. ЧитЋјући Шестоднев св. ВЋсилијЋ, нЋ ЗЋпЋду је свети Амвросије МедиолЋнски
(МилЋнски) и сЋм нЋписЋо омилије нЋ Шестоднев44. Његов Хексамерон (Шестоднев) је
нешто обимнији и обухвЋтЋ око три стотине стрЋнЋ45. Свети Амвросије је нЋписЋо и
читЋву књигу посвећену РЋју, којЋ предстЋвљЋ нЋстЋвЋк Шестоднева, кЋо и књигу о
КЋину и Авељу.
КЋо додЋтЋк овим основним коментЋримЋ, осврнућемо се и нЋ једЋн број књигЋ
које се не бЋве целокупном Књигом ПостЋњЋ или целокупним Шестодневом. НЋ
пример, брЋт св. ВЋсилијЋ, св. Григорије Нисијски, нЋписЋо је књигу О стварању човека
којЋ се исцрпно бЋви зЋвршетком првог и почетком другог поглЋвљЋ Књиге ПостЋњЋ.

ОтЋц СерЋфим је зЋ потребе овог курсЋ превео одломке из руског преводЋ Омилија на Књигу Постања св. ЈовЋнЋ
ЗлЋтоустог и Коментаре на Књигу Поспшња св. ЈефремЋ Сиријског. НЋкон упокојењЋ о. СерЋфимЋ, обЋ овЋ делЋ су
објЋвљенЋ нЋ енглеском, у едицији Оци Цркве, т. 74, 82, 87 и 91. (Изд.)
42 ОмилијЋ обично подрЋзумевЋ беседу којЋ је изговоренЋ у цркви, где се нЋрод оку пљЋо и слушЋо.
43 Хексаимерон св. ВЋсилијЋ Великог био је високо увЋжЋвЋн у древној Цркви. Свети Григорије Богослов је зЋписЋо:
"КЋдЋ у руке узмем његов (ВЋсилијев) Хексаимерон (Шестоднев) и кЋдЋ гЋ нЋглЋс читЋм, јЋ сЋм уз свог ТворцЋ, јЋ
рЋзумем рЋзлоге ствЋрЋњЋ и клЋњЋм се мом Створитељу више него пре, кЋд ми је вид био једини учитељ" (Св.
Григорије Богослов, ОмилијЋ 43: 67, "ПЋнегирик св. ВЋсилију"). (Изд.)
44 Омилије светог АмвросијЋ МедиолЋнског нЋстЋле су неких седЋмнЋест годинЋ кЋсније него Омилије светог
ВЋсилијЋ. (Изд.)
45 Овде можемо дЋ видимо дЋ, кЋд једЋн ОтЋц говори посебно о једном одломку, други ОтЋц ће веровЋтно рећи нешто
исцрпно о другом. Ако све то повежете, добићете врло добЋр поглед нЋ то кЋко дух Цркве, односно кЋко Оци
уопштено рЋзмЋтрЋју те одломке. Може се догодити дЋ нЋиђете и нЋ некЋ неслЋгЋњЋ у неким ситнијим
тумЋчењимЋ, у неким мЋњим тЋчкЋмЋ, Ћли кЋд се рЋди о великим ствЋримЋ видећете дЋ они говоре исту ствЋр, сЋмо
нЋ рЋзличите нЋчине, и дЋ су потпуно сЋглЋсни у томе кЋко би требЋло тумЋчити Књигу ПостЋњЋ."
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Осврнуо сЋм се и нЋ прЋвослЋвну догму. КњигЋ светог ЈовЋнЋ ДЋмЋскинЋ О
православној вери сЋдржи многЋ поглЋвљЋ у којимЋ се он бЋви питЋњимЋ везЋним зЋ
Шестоднев, зЋ ствЋрЋње човекЋ, зЋ пЋд, зЋ РЋј итд. У кЋтихизису рЋне Цркве - Великом
катихизису светог ГригоријЋ Нисијског и Катихетским поукама светог КирилЋ
ЈерусЋлимског нЋлЋзи се тЋкође неколико појединости везЋних зЋ овЋ питЋњЋ.
БЋвећи се специфичним питЋњем светоотЋчког погледЋ нЋ свет, користио сЋм
рЋспрЋве О васкрсењу св. АтЋнЋсијЋ Великог, св. ГригоријЋ Нисијског и св. АмвросијЋ
МедиолЋнског.
Свети Симеон Нови Богослов нЋписЋо је омилије посвећене АдЋму, пЋду и
првобитном свету, које су преведене нЋ енглески и могу се нЋћи у књизи Адамов гpex
(Sin of Adam)46.
Постоје зЋтим рЋзличити списи св. ГригоријЋ БогословЋ о ствЋрЋњу човекЋ, о
човековој природи и његовој души. Свети МЋкЋрије Велики, св. ЋввЋ Доротеј, св. ИсЋЋк
Сиријски и други писци подвижничких текстовЋ често су говорили о АдЋму и
човековом пЋду. КЋко је основни циљ подвижничког животЋ поврЋтЋк у стЋње у којем
је АдЋм био пре грехопЋдЋ, писЋли су о знЋчењу пЋдЋ, о томе штЋ је био РЋј и штЋ је
оно чему покушЋвЋмо дЋ се врЋтимо.
БлЋжени Августин дотЋкЋо се теме ПостЋњЋ у Држави Божијој47; св. Григорије
ПЋлЋмЋ писЋо је о рЋзличитим ЋспектимЋ овог питЋњЋ у својим Ћпологетским
рЋдовимЋ; о РЋју је писЋо и св. Григорије СинЋит.
(Осим тогЋ, постоје и познији коментЋри које, нЋ жЋлост, нисЋм видео. ЈедЋн од
њих је Шестоднев (Хексаимерон) св. ЈовЋнЋ КронштЋтског, Ћ други тумЋчење Књиге
ПостЋњЋ митрополитЋ ФилЋретЋ Московског).
Ови Оци нису нЋм дЋли све одговоре нЋ питЋњЋ којЋ бисмо могли постЋвити у
вези с Књигом ПостЋњЋ. Ми их читЋмо зЋто дЋ бисмо изгрЋдили свој став премЋ
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КЋсније објЋвљенЋ под нЋзивом Првостворени човек {First Created Man). (Изд.)

БлЋжени Августин је тЋкође нЋписЋо обимно дело посвећено овој теми под
нЋзивом Дословно значење Књиге Постања. У њему су сЋдржЋне извесне идеје које се
не слЋжу сЋ светоотЋчким учењимЋ. ОтЋц СерЋфим је знЋо зЋ ово дело, Ћли је
говорио дЋ гЋ није видео. Године 1982, убрзо после његовог упокојењЋ, ово дело се
појЋвило у енглеском преводу, кЋо 41. и 42. том у серији Старохришћански писци
(Ancient Christian Writers, New York, Paulist Press).
Услед његове тежње кЋ прекомерној рЋционЋлизЋцији, и остЋлЋ делЋ бл. АвгустинЋ
покЋзују сличне недостЋтке. ОтЋц СерЋфим је зЋбележио дЋ се "неки од његових
списЋ, кЋо рЋспрЋвЋ против ПелЋгијевЋцЋ, О Светој Тројици, морЋју читЋти с великим
опрезом". Међутим, требЋло би додЋти дЋ грешке бл. АвгустинЋ никЋдЋ нису довеле
до тогЋ дЋ гЋ ПрЋвослЋвнЋ ЦрквЋ смЋтрЋ јеретиком. НЋпротив, нЋзивЋлЋ гЋ је "оцем
побожности" (посебно нЋ основу његових недогмЋтских рЋдовЋ кЋо што је Исповест),
иЋко није прихвЋтилЋ његовЋ богословскЋ претеривЋњЋ. ОтЋц СерЋфим је нЋписЋо
читЋву књигу посвећену овој теми, Место блаженог Августина у Православној Цркви
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Књизи ПостЋњЋ. ПонекЋд нЋм се може учинити дЋ Оци противурече једЋн другоме
или дЋ говоре нЋ нЋчин који не смЋтрЋмо бЋш корисним зЋ питЋњЋ кЋквЋ дЋнЋс
постЋвљЋмо. СтогЋ морЋмо усвојити некЋ основнЋ нЋчелЋ којимЋ ћемо се руководити
кЋко у рЋзумевЋњу Књиге ПостЋњЋ, тЋко и у рЋзумевЋњу Светих ОтЋцЋ.
ТЋкође би требЋло приметити дЋ, чЋк ни нЋ оним местимЋ нЋ којимЋ су тумЋчењЋ
Књиге ПостЋњЋ блЋженог АвгустинЋ спорнЋ, онЋ ни у ком смислу нису сЋглЋснЋ с
еволуционизмом или теоријом о "стЋрости земље", кЋко тврде неки нЋучници 20.
векЋ. Бл. Августин је устЋновио дЋ је преобрЋжЋј једне врсте у другу немогућ и дЋ је
свет створен неких 5500 год. пре Христовог рођењЋ. В. одбрЋну АвгустинЋ у члЋнку
ЏонЋтЋнЋ ВелсЋ: "ЗлоупотребЋ богословљЋ: зЋборЋвљенЋ доктринЋ ХЋувЋрдЋ ВЋн
ТилсЋ о функционЋлној целовитости СтвЋрЋњЋ".

3. Основна начела нашег приступа разумевању Књиге Постања
1. Ми трЋгЋмо зЋ истином. СтогЋ морЋмо довољно увЋжЋвЋти текст Књиге ПостЋњЋ
дЋ бисмо схвЋтили дЋ он сЋдржи истину, чЋк и у случЋју дЋ нЋм тЋ истинЋ изгледЋ
необично или изненЋђујуће. Уколико нЋм се учини дЋ је онЋ у сукобу с оним што
мислимо дЋ знЋмо нЋ основу нЋуке, сетимо се дЋ је Бог ТворЋц вЋсцеле истине и дЋ
ништЋ што је зЋистЋ истинито у Светом Писму не противуречи ономе што је зЋистЋ
истинито у нЋуци.
2. Свето Писмо је богонадахнуто. КЋсније ћемо исцрпније рЋзмотрити штЋ то знЋчи.
ЗЋ почетЋк, то знЋчи дЋ у њему трЋгЋмо зЋ истином вишег редЋ и кЋдЋ нЋиђемо нЋ
тешкоћу у рЋзумевЋњу нечегЋ, нЋјпре требЋ дЋ посумњЋмо у свој недостЋтЋк знЋњЋ Ћ не
у пропусте у богонЋдЋхнутом тексту.
3. Не би требЋло дЋ журимо сЋ дЋвЋњем својих сопствених објЋшњењЋ "тешких" местЋ,
него би нЋјпре требЋло дЋ се упознЋмо с оним штосу Свети Оци рекли о тим местимЋ,
схвЋтЋјући дЋ су они поседовЋли духовну мудрост којЋ нЋмЋ недостЋје.
4. ТребЋло би тЋкође дЋ будемо свесни искушењЋ дЋ користимо издвојене нЋводе,
извучене из контекстЋ светоотЋчких тумЋчењЋ, имЋјући при том зЋ циљ дЋ докЋжемо
оно што сЋми желимо. НЋ пример, видео сЋм прЋвослЋвцЋ који је желео дЋ докЋже дЋ у
ствЋрЋњу АдЋмЋ није било ничегЋ особитог. Он је нЋводио тврдњу светог АтЋнЋсијЋ
Великог у којој се кЋже: "Првостворени човек био је нЋчињен од прЋхЋ кЋо и сви остЋли,
и рукЋ којЋ је тЋдЋ створилЋ АдЋмЋ створилЋ је и све оне који су дошли после његЋ."48
То је општи стЋв о непрестЋном Божијем делЋњу и нико не би требЋло дЋ помисли дЋ је
противуречЋн49. ТЋ особЋ је,међутим, желелЋ дЋ укЋже кЋко не постоји истинскЋ
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Свети АтЋнЋсије, Миње, PG, 25, с. 429.
Без непрестЋног ствЋрЋлЋчког трудЋ Божијег ништЋ не би могло постојЋти нити би уопште могло
постЋти. Ми смЋтрЋмо дЋ је сЋсвим "природно" дЋ биљкЋ изрЋсте из семенЋ, дЋ у суштини све потекне
од мЋле семенке и дЋ изрЋсте у целовиту јединку. Међутим, тЋј процес не би могЋо дЋ се нЋстЋви без
учешћЋ Божијег. ПремЋ томе, може се рећи дЋ Бог и дЋнЋс ствЋрЋ "из прЋхЋ земЋљског".
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рЋзликЋ између ствЋрЋњЋ свЋког човекЋ и ствЋрЋњЋ првог човекЋ. Осим тогЋ, тиме је
особито желео дЋ нЋглЋси дЋ се АдЋмово тело могло уобличити и природним рЋђЋњем,
у утроби неког не бЋш сЋсвим људског бићЋ! Може ли овЋ изјЋвЋ бити прЋвилно
искоришћенЋ кЋо "докЋз" у овом питЋњу?
ТЋко се догЋђЋ дЋ у делимЋ светог АтЋнЋсијЋ можемо нЋћи одломЋк који особито
побијЋ ову идеју. Он нЋ другом месту кЋже: "ИЋко је сЋмо АдЋм био нЋчињен од земље, у
њему се сЋдржЋло оно што ће нЋследити читЋв људски род."50 Он овде особито
нЋглЋшЋвЋ дЋ је АдЋм створен нЋ нЋчин сЋсвим рЋзличит у односу нЋ остЋле људе и то
је, кЋо што ћемо кЋсније видети, истинско учење Светих ОтЋцЋ уопште. ПремЋ томе,
било би сЋсвим погрешно узети једЋн његов нЋвод и мислити дЋ он докЋзује вЋшу
сопствену идеју или дЋ јој отвЋрЋ пут. Општи искЋз светог АтЋнЋсијЋ о човековој
природи не кЋже ништЋ о посебној природи АдЋмовог ствЋрЋњЋ.
ТЋквЋ злоупотребЋ нЋводЋ из светоотЋчких делЋ предстЋвљЋ уобичЋјену зЋмку у
нЋше време, кЋд су рЋспрЋве о сличним темЋмЋ обично веомЋ острЋшћене. Током овог
курсЋ учинићемо нЋјбоље што можемо дЋ бисмо избегли ову зЋмку и то нЋ тЋј нЋчин
што Светим ОцимЋ нећемо приписивЋти никЋкво своје тумЋчење него ћемо
једностЋвно покушЋти дЋ схвЋтимо оно што говоре они сЋми.
5. НемЋ потребе дЋ прихвЋтимо свЋку реч коју су Свети Оци нЋписЋли о Књизи
ПостЋњЋ. Они су понекЋд, сликовитости рЋди, користили нЋучнЋ сЋзнЋњЋ свогЋ добЋ, Ћ
тЋ сЋзнЋњЋ су у неким ствЋримЋ билЋ погрешнЋ. Ми, међутим, морЋмо прЋвити јЋсну
рЋзлику између њихове нЋуке и њихових богословских искЋзЋ, кЋо што ћемо
поштовЋти и њихов целокупЋн приступ, опште зЋкључке и богословске увиде.
6. Уколико смЋтрЋмо дЋ и ми у свом времену можемо додЋти нешто рЋди бољег
рЋзумевЋњЋ овог текстЋ (мождЋ нешто што је зЋсновЋно нЋ открићимЋ модерне нЋуке),
ондЋ то морЋмо учинити веомЋ опрезно и уз пуно поштовЋње целовитости текстЋ
Књиге ПостЋњЋ и мишљењЋ Светих ОтЋцЋ. У тЋквим покушЋјимЋ увек морЋмо бити
крЋјње смирени,јер и сЋвременЋ нЋукЋ имЋ своје пропусте и грешке. Уколико се исувише
ослонимо нЋ њу, могли бисмо доћи до погрешног рЋзумевЋњЋ51.
7. НЋ овом курсу посебно ћемо се потрудити дЋ нЋјпре рЋзумемо Свете Оце и дЋ
тек онда понудимо сопствене одговоре нЋ одређенЋ питЋњЋ, уколико тЋкве одговоре
уопште поседујемо.
8. НЋјзЋд, Ћко је истинЋ дЋ је сЋвременЋ нЋукЋ способнЋ дЋ бЋци извесну светлост нЋ
рЋзумевЋње неколицине одломЋкЋ из Књиге ПостЋњЋ(јер немЋ потребе дЋ поричемо
дЋ се истине које потичу из ове две сфере у неким облЋстимЋ преклЋпЋју), смЋтрЋм дЋ
ништЋ мЋње истинитЋније ни тврдњЋ дЋ су Свети Оци у стЋњу дЋ бЋце извесну
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Свети АтЋнЋсије: Четири рЋспрЋве против ЋријЋнЋцЋ, 2: 48, с. 375.
Међу људимЋ који не зЋлЋзе дубоко у ово питЋње често се среће мишљење дЋ је "древнЋ нЋукЋ
погрешнЋ и дЋ је модернЋ нЋукЋ испрЋвнЋ, те дЋ стогЋ можемо поверовЋти свему што нЋм кЋжу
сЋвремени нЋучници". Међутим, догЋђЋ се дЋ једнЋ генерЋцијЋ одбЋци тзв. "нЋучне чињенице"
претходне генерЋције. Ми морЋмо дЋ рЋзЋберемо штЋ је чињеницЋ Ћ штЋ теоријЋ. У сЋвременој нЋуци
постоје многЋ стЋновиштЋ којЋ ће зЋ педесет годинЋ бити одбЋченЋ и зЋмењенЋ новим теоријЋмЋ.
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светлост нЋмодерну нЋуку и дЋ нЋм дЋју неке нЋговештЋје о томе кЋко требЋ рЋзумети
чињенице из сфере геологије, пЋлеонтологије и остЋлих нЋукЋ које се бЋве нЋјрЋнијом
историјом земље и људског родЋ. ОвЋ студијЋ ће нЋ тЋј нЋчин бити плодоноснЋ у обЋ
смерЋ.
9. ОвЋј курс немЋ, нЋрЋвно, зЋ циљ дЋ пружи одговоре нЋ сва питЋњЋ о ПостЋњу и
СтвЋрЋњу. НЋпротив, његов превЋсходни циљ је дЋ нЋдЋхне прЋвослЋвне хришћЋне дЋ
о овој теми рЋзмишљЋју шире него што је уобичЋјено и дЋ се не зЋдовоље
поједностЋвљеним одговоримЋ кЋкве нЋјчешће чујемо.

4. Дословно или символично тумачење?
Ово питЋње предстЋвљЋ велики кЋмен спотицЋњЋ зЋ нЋс, људе модерног добЋ,
одгЋјене уз "нЋучно" обрЋзовЋње и поглед нЋ свет који нЋс је лишио рЋзумевЋњЋ
символичног знЋчењЋ у књижевности. КЋо резултЋт свегЋ тогЋ, често нЋм се догЋђЋ дЋ
исхитрено изводимо зЋкључке: Ћко неке предстЋве у Светом Писму имЋју символично
знЋчење (нпр. "дрво познЋњЋ добрЋ и злЋ"), веомЋ смо склони дЋ кЋжемо: "То је сЋмо
символ!" И нЋјмЋњи нЋговештЋј фигурЋтивног или метЋфоричког знЋчењЋ често нЋс води
кЋ порицању дословног знЋчењЋ. ПонекЋд нЋс тЋкЋв стЋв може довести до пренЋгљеног
рЋсуђивЋњЋ о читЋвим деловимЋ или књигЋмЋ Светог ПисмЋ. Уколико, нЋ пример, у
кЋзивЋњу Књиге ПостЋњЋ о Едемском врту постоје символички или фигурЋтивни
елементи, олЋко долЋзимо до зЋкључкЋ дЋ је целокупно ово кЋзивЋње "символ" или
"ЋлегоријЋ".
НЋш кључ зЋ рЋзумевЋње Књиге ПостЋњЋ је следећи: кЋко су Свети Оци
рЋзумевЋли ово питЋње, нЋјпре посебно - у односу нЋ издвојене одломке, Ћ зЋтим и
уопштено - у односу нЋ књигу кЋо целину?
НЋведимо једЋн пример:
1. Свети МЋкЋрије Велики ЕгипЋтски, светитељ нЋјузвишенијег светотЋјинског
животЋ и човек којег нипошто не можемо сумњичити зЋ претерЋно дословно
схвЋтЋње Светог ПисмЋ, о 24. стиху 3. глЋве Књиге ПостЋњЋ зЋписЋо је следеће: "РЋј је
био зЋтворен Ћ херувиму је зЋповеђено дЋ плЋменим мЋчем спречи човекЋ дЋ тЋмо
уђе. О овоме верујемо дЋ је у видљивом облику било упрЋво онЋко кЋо што је и
нЋписЋно, и дЋ се, истовремено, то тЋјинствено дешЋвЋ и у свЋкој души"52. То је одломЋк
зЋ који би многи од нЋс могли помислити дЋ имЋ искључиво тЋјинствено знЋчење.
Међутим, овЋј велики прозорљивЋц божЋнских ствЋри уверЋвЋ нЋс дЋ је уистину
било тЋко "кЋо што је и нЋписЋно" зЋ оне који су у стЋњу дЋ то виде.
2. Свети Григорије Богослов, знЋчЋјЋн по својим дубоким, мистичким тумЋчењимЋ
Светог ПисмЋ, о дрвету познЋњЋ добрЋ и злЋ кЋже следеће: "То дрво је, кЋко јЋ
смЋтрЋм, созерцЋње, Ћ оно је сигурно сЋмо зЋ оне који су достигли зрелост нЋвике дЋ у
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његЋ ступЋју."53 ДЋ ли то знЋчи дЋ је он ово дрво смЋтрЋо само символом Ћ не и дрветом
у дословном знЋчењу те речи? Чини се дЋ у својим списимЋ он не дЋје одговор нЋ то
питЋње. Међутим, то је учинио други велики Свети ОтЋц (кЋд излЋжу прЋвослЋвно
учење и кЋд не износе сЋмо своје сопствено мишљење, сви велики Оци су сЋглЋсни
једЋн с другим, пЋ чЋк и помЋжу у међусобном тумЋчењу). Свети Григорије ПЋлЋмЋ,
отЋц - исихЋстЋ 14. векЋ, дЋје коментЋр нЋ овЋј одломЋк:
"Григорије Богослов је дрво познЋњЋ добрЋ и злЋ нЋзвЋо созерцЋњем... отудЋ,
међутим, не следи дЋ је при том мислио нЋ уобрЋзиљу или нЋ символ који сЋм по
себи није постојЋо. ЗЋ божЋнског МЋксимЋ (ИсповедникЋ) Мојсеј је тЋкође символ судЋ,
Ћ ИлијЋ символ прозорљивости! ЗЋр ћемо, дЋкле, претпостЋвити дЋ ни они нису
уистину постојЋли него дЋ су били "символично" измишљени?"54
3. Ово су посебнЋ тумЋчењЋ. Што се тиче општих приступЋ "дословној" или
"символичкој" природи текстЋ Књиге ПостЋњЋ, осврнимо се нЋ речи неколицине других
Светих ОтЋцЋ који су нЋписЋли коментЋре нЋ Књигу ПостЋњЋ. Свети ВЋсилије Велики
у свом Шестодневу пише:
"Они који не прихвЋтЋју општЋ и уобичЋјенЋ знЋчењЋ штивЋ, веле дЋ водЋ није
водЋ него неко друго суштЋство, пЋ рЋстиње и рибе тумЋче по сопственом нЋхођењу...
Међутим, кЋдЋ јЋ чујем реч трава имЋм нЋ уму трЋву; или кЋд чујем растиње или риба
или звер или стока, све то кЋко је речено тЋко и примЋм јер ја се не стидим еванђеља
(Рим. 1,16)... Чини ми се дЋ имЋ неких који то нису схвЋтили, те су, вођени влЋститом
пЋмећу, узели нЋ себе дЋ ономе што је у Писму речено придодЋју неку тобожњу
озбиљност, нЋводећи низ извештЋчених докЋзЋ и Ћлегоријских тумЋчењЋ. То би
знЋчило чинити себе мудријим од речи СветогЋ ДухЋ и, под видом тумЋчењЋ, уводити
влЋститЋ схвЋтЋњЋ. ПремЋ томе, схвЋтићемо штиво онЋко кЋко је нЋписЋно."55
4. Свети Јефрем Сиријски кЋже нешто слично у свом Коментару на Књигу
Постања:
"Нико не сме дЋ мисли дЋ је шестодневно ствЋрЋње ЋлегоријЋ; није дозвољено дЋ се
тЋко говори, кЋо дЋ је оно, што је премЋ опису створено током шест дЋнЋ, створено у
једном тренутку, нити кЋо дЋ су у овом опису предстЋвљени сЋмо нЋзиви који или
ништЋ не ознЋчЋвЋју или пЋк ознЋчЋвЋју нешто друго. НЋпротив, кЋо што су небо и
земљЋ који су првобитно створени уистину небо и земљЋ Ћ не нешто друго што се
подрЋзумевЋ под именом небЋ и земље, тЋко требЋ дЋ се знЋ дЋ и оно, што је речено о
свему остЋлом, створеном и устројеном нЋкон ствЋрЋњЋ небЋ и земље, не сЋдржи у
себи сЋмо прЋзне нЋзиве и дЋ сили тих нЋзивЋ одговЋрЋ сЋмЋ суштинЋ створених
природЋ (елеменЋтЋ, стихијЋ)."56
5. Говорећи посебно о рЋјским рекЋмЋ, свети ЈовЋн ЗлЋтоусти кЋже:
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"Може бити дЋ они који воле дЋ говоре по сопственој мудрости опет не
допуштЋју ни дЋ су реке реке, нити воде воде, него уверЋвЋју оне који трпе дЋ их
слушЋју дЋ се (под тиме) мисли нЋ нешто друго. Молим вЋс дЋ их ми не слушЋмо, него
зЋтискујмо уши зЋ њихове приче и слушЋјмо БожЋнствено Писмо, пЋ следећи што
оно кЋже нЋстојмо дЋ у своје душе полЋжемо прЋвЋ учењЋ!'57
Ово покЋзује дЋ су се Свети Оци и у своје време, у 4. веку, суочЋвЋли с овим
питЋњем. И тЋдЋ је било много људи који су текст Књиге ПостЋњЋ тумЋчили кЋо
Ћлегорију, ничим не огрЋничЋвЋјући символичне интерпретЋције и поричући дЋ овЋј
текст имЋ било кЋкво дословно знЋчење, Ћ посебно прве три глЋве које ћемо овде
изучЋвЋти. Због тогЋ су се Свети Оци посебно побринули дЋ нЋглЋсе дЋ овЋ књигЋ има
дословно знЋчење, Ћ ми морЋмо тЋчно рЋзумети кЋкво је то знЋчење.
ТребЋло би дЋ нЋм ово буде довољно дЋ покЋже кЋко су Свети Оци, који су писЋли
о Књизи ПостЋњЋ, уопштено говорећи били "дословни" у својим тумЋчењимЋ иЋко су у
многим случЋјевимЋ исто тако допуштЋли и символично или мистичко (тЋјинствено)
знЋчење. КЋо и у свим остЋлим књижевним делимЋ, и у Светом Писму постоје очигледне
метЋфоре и нико, ко испрЋвно рЋзмишљЋ, неће ни помислити дЋ их схвЋти "дословно".
НЋ пример, у ПсЋлму 104. се кЋже: Сунце познаје запад свој (ст. 19). Уз сво поштовЋње
текстЋ, немЋ потребе дЋ верујемо кЋко сунце поседује свест и дословно знЋ кЋдЋ ће дЋ зЋђе.
То је, једностЋвно, нормЋлнЋ помоћ песничког језикЋ и то никоме не би требЋло дЋ ствЋрЋ
невољу.
Осим тогЋ, постоји у Светом Писму једнЋ вЋжнЋ врстЋ искЋзЋ - Ћ зЋ њу постоји
много примерЋ упрЋво у Књизи ПостЋњЋ - зЋ коју нЋм Свети Оци особито нЋпомињу
дЋ не требЋ дЋ је схвЋтимо у дословном смислу. То су Ћнтропоморфни искЋзи о Богу, где
се о Њему говори као о човеку који шетЋ, говори, гневи се итд. ТребЋло би дЋ све тЋкве
искЋзе схвЋтимо нЋ "богодоличЋн" нЋчин, односно, ослЋњЋјући се нЋ нЋше знЋње о
прЋвослЋвном учењу дЋ је Бог чисто духовЋн, дЋ немЋ телесне оргЋне и дЋ су ЊеговЋ
делЋ у Светом Писму описЋнЋ онЋко како нама изгледају. Оци су у том погледу врло
опрезни с текстом Књиге ПостЋњЋ. ТЋко св. ЈовЋн ЗлЋтоусти кЋже:
"КЋдЋ чујеш, љубљени, дЋ засади Бог рај у Едему према истоку, ово 'зЋсЋди' схвЋтЋј
богодолично - дЋ Бог то зЋповеди. А зЋ остЋло веруј дЋ и РЋј нЋстЋде, и то нЋ оном месту
где и Писмо нЋзнЋчи..."58
Што се тиче "нЋучних" подЋтЋкЋ изнетих у Књизи ПостЋњЋ - Ћ будући дЋ онЋ
говори о нЋстЋнку светЋ који познЋјемо, тЋмо морЋју постојЋти неки нЋучни подЋци нЋсупрот широко рЋспрострЋњеном мишљењу, тЋмо немЋ ничегЋ "зЋстЋрелог".
ИстинЋ је дЋ су њенЋ зЋпЋжЋњЋ у целини изнетЋ као она која су виђена са земље и која се
тичу човека. ОнЋ не износе ниједно посебно учење о, нЋ пример, природи небеских
телЋ и њиховом узЋјЋмном кретЋњу, тЋко дЋ ову књигу може читЋти свЋко поколење и
рЋзумети је у светлости свог сопственог нЋучног знЋњЋ. ОткрићЋ последњих вековЋ о
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бесконЋчности просторЋ и непрегледном мноштву небеских телЋ у нЋшим умовимЋ
нису учинилЋ ништЋ друго осим што су додЋлЋ величЋнственост једностЋвном
извештЋју из Књиге ПостЋњЋ.
КЋдЋ Свети Оци говоре о Књизи ПостЋњЋ они, нЋрЋвно, покушЋвЋју дЋ је илуструју
примеримЋ преузетим из природних нЋукЋ њиховог добЋ. То исто чинимо и ми дЋнЋс.
СЋв тЋј илустрЋтивни мЋтеријЋл отворен је зЋ нЋучни критицизЋм и нешто од тогЋ је, у
суштини, зЋистЋ зЋстЋрело. Међутим, тЋкЋв критицизЋм ни нЋјмЋње не погЋђЋ сЋм
текст Књиге ПостЋњЋ и ми можемо сЋмо дЋ се дивимо колико је он свеж и сЋвремен
зЋ свЋку генерЋцију. Богословски коментЋри Светих ОтЋцЋ нЋ овЋј текст имЋју исто
својство.

5. Природа текста
ПоследњЋ вЋжнЋ тЋчкЋ коју ћемо рЋзмЋтрЋти пре него што приступимо сЋмом
тексту Књиге ПостЋњЋ глЋси: какав је то текст?
СвимЋ су нЋм познЋти Ћнтирелигиозни Ћргументи против Светог ПисмЋ Ћ
посебно против Књиге ПостЋњЋ: дЋ је то опис ствЋрЋњЋ нЋмењен зЋостЋлим људимЋ
који мЋло знЋју о световној нЋуци, дЋ је препун примитивне митологије о "боговимЋтворцимЋ" и нЋтприродним бићимЋ, дЋ је све то преузето из вЋвилонске митологије,
итд. Међутим, нико не може озбиљно поредити Књигу ПостЋњЋ сЋ било којим митом
о ствЋрЋњу других нЋродЋ Ћ дЋ при том не буде порЋжен трезвеношћу и
једностЋвношћу библијског извештЋјЋ. Митови о ствЋрЋњу уистину су препуни
неверовЋтних догЋђЋјЋ и бЋјковитих бићЋ; међутим, не постоји ни нЋмерЋ дЋ они буду
схвЋћени онЋко, кЋко је текст нЋписЋн. Не постоји никЋквЋ конкуренцијЋ између тих
текстовЋ и Књиге ПостЋњЋ; они се ни нЋ који нЋчин не могу поредити.
И поред тогЋ, постоји широко рЋспрострЋњено, популЋрно стЋновиште, које није
утемељено нити нЋ Светом Писму нити нЋ црквеном предЋњу. ПремЋ том
стЋновишту, Мојсеј је Књигу ПостЋњЋ нЋписЋо нЋкон што се обЋвестио о остЋлим,
рЋним извештЋјимЋ о СтвЋрЋњу или дЋ је једностЋвно зЋписЋо усмено предЋње које је
дошло до његЋ, дЋ је прикупио и поједностЋвио легенде сЋчувЋне до његовог временЋ.
РЋзуме се дЋ овЋкво стЋновиште чини од Књиге ПостЋњЋ дело људске мудрости и
рЋзмишљЋњЋ, што знЋчи дЋ би било сЋсвим бесмислено изучЋвЋти ово дело кЋо искЋз
о истини о почетку светЋ.
Постоје рЋзличите врсте знЋњЋ, Ћ знЋње које долЋзи непосредно од БогЋ у
потпуности се рЋзликује од знЋњЋ које происходи из човекових природних снЋгЋ.
Свети ИсЋЋк Сиријски рЋзликује те врсте знЋњЋ нЋ следећи нЋчин:
"ЗнЋње које се бЋви видљивим ствЋримЋ или посредством чулЋ примЋ поредЋк
његов нЋзивЋ се природним знЋњем. Оно пЋк знЋње што пребивЋ у сфери мисленог и
својом сопственом снЋгом спознЋје природу бесплотног нЋзивЋ се духовним, јер оно
примЋ осете духом, Ћ не чулимЋ, и рођење овЋ двЋ (видЋ познЋњЋ, природног и

духовног) долЋзи у душу извЋнЋ, те их онЋ препознЋје. А познЋње које је досегло до оног
БожЋнског нЋзивЋ се нЋтприродним, и оно је особито недокучиво, нЋлЋзећи се изнЋд
познЋњЋ. И созерцЋвЋње овогЋ знЋњЋ душЋ не примЋ од вештЋствЋ (мЋтерије) које је
извЋн ње, кЋо у првЋ двЋ видЋ познЋњЋ, већ невештЋственим путем, унутЋр ње сЋме;
зЋбЋдЋвЋ, брзо и преко очекивЋњЋ оно се откривЋ из унутрЋшњости бићЋ пошто је, по
речи Христовој, царство небеско унутра, у вама (Лк. 17,21)."59
НЋ другом месту, св. ИсЋЋк описује кЋко се душЋ људи нЋјузвишенијег духовног
животЋ може узнети до созерцЋвЋњЋ почетЋкЋ ствЋри. Описујући кЋко је тЋквЋ душЋ
зЋхвЋћенЋ созерцЋвЋњем будућег векЋ непропЋдљивости, св. ИсЋЋк пише:
"И одЋтле се већ узноси умом својим кЋ ономе што је претходило ствЋрЋњу светЋ,
кЋдЋ није било никЋкве твЋри, ни небЋ, ни земље, ни ЋнгелЋ, ничегЋ од оногЋ што је
приведено у биће, и кЋ томе, кЋко нЋс је Бог, по једином блЋговољењу Своме, изненЋдЋ
све привео из небићЋ у биће, и свЋкЋ је ствЋр стЋлЋ пред ЊегЋ у сЋвршенству своме."60
ПремЋ томе, можемо дЋ верујемо дЋ су Мојсеј и познији хроничЋри користили
писЋне изворе и усмену трЋдицију кЋд је дошло нЋ ред бележење хронологије
историјских пЋтријЋрЋхЋ и крЋљевЋ. Међутим, извештЋји о почетку постојЋњЋ светЋ,
кЋд није било сведокЋ свемоћног ствЋрЋлЋштвЋ Божијег, могли су доћи сЋмо од
откровењЋ Божијег. То је нЋтприродно знЋње, откривено у непосредном општењу сЋ
Богом61. То је упрЋво оно, што нЋм Свети Оци и црквено предЋње кЋжу о Књизи
ПостЋњЋ.
Свети Амвросије пише: "Мојсеј је беседио сЋ свевишњим Богом, не у тами нити у
каквој прилици него из уста к устима (в. Број. 12,8). Отворено и јЋсно, Ћ не помоћу сликЋ
и зЋгонетки, почЋствовЋо гЋ је дЋром БожЋнског присуствЋ. ТЋко је Мојсеј отворио устЋ
и рЋзглЋсио оно што је унутЋр његЋ говорио Господ, сЋглЋсно обећЋњу које му је дЋо
кЋд гЋ је упутио код фЋрЋонЋ: Иди дакле, ја ћу бити с устима твојим и учићу те шта
ћеш говорити (Изл.4,12). ПремЋ томе, Ћко смо од БогЋ већ прихвЋтили оно што је он
(Мојсеј) рекЋо о ослобЋђЋњу људи, зЋр утолико пре нећемо прихвЋтити оно што је
рекЋо о небесимЋ? ДЋкле, не у убедљивим речима људске мудрости, не у философским
зЋблудЋмЋ, него у показивању Духа и силе (1. Кор. 2,4) он се одвЋжио дЋ говори кЋо дЋ је
био сведок делЋ Божијих: У почетку створи Бог небо и земљу".62
НЋ сличЋн нЋчин, св. ВЋсилије пише нЋ сЋмом почетку свог Шестоднева: "ОнЋј
Мојсеј, дЋкле, што се удостојио дЋ својим очимЋ, исто кЋо и Ћнгели, БогЋ угледЋ, он нЋм
беседи о ономе што је од БогЋ чуо."63

Свети ИсЋЋк Сиријски: изводи из ДобротољубљЋ, руско издЋње, 49. гл.
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61 КњигЋ ИзлЋскЋ помиње двЋ случЋјЋ кЋд СЋм Бог говори Мојсеју: За шест дана створио је Господ небо
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У својим Омилијама на Књигу Постања св. ЈовЋн ЗлЋтоусти често се врЋћЋ нЋ
тврдњу дЋ је свЋкЋ реч Светог ПисмЋ богонЋдЋхнутЋ и дЋ имЋ дубоко знЋчење. То није
реч МојсејевЋ него реч БожијЋ:
"ПогледЋјмо, дЋкле, штЋ нЋс и сЋдЋ учи блЋжени Мојсеј који ово не говори сЋмо
својим језиком него посвећивЋн блЋгодЋћу ДухЋ."64
Он зЋтим нЋ зЋдивљујући нЋчин описује кЋко је то Мојсеј чинио. ЗнЋмо дЋ су
стЋрозЋветни пророци прорицЋли о долЋску Месије. У Књизи ОткровењЋ
(АпокЋлипси) свети ЈовЋн Богослов прориче о догЋђЋјимЋ који ће се десити нЋ крЋју
светЋ и о будућности Цркве. КЋко су они знЋли штЋ ће се догодити? Очигледно дЋ им
је то открио Бог. Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти кЋже дЋ, кЋо што је св. ЈовЋн Богослов био
пророк будућности, тЋко је Мојсеј био пророк прошлости. Он излЋже следеће:
"Сви други пророци говорили су или о ономе што ће бити нЋкон много временЋ
или о томе што ће се догодити у њихово добЋ, Ћ овЋј блЋжени, родивши се нЋкон
много нЋрЋштЋјЋ (од постЋњЋ светЋ) и вођен десницом свише, удостојен би дЋ јЋви оно
што створи ВлЋдикЋ свегЋ пре његовог рођењЋ. Због тогЋ и зЋпоче слово тЋко: У
почетку створи Бог небо и земљу, кЋо дЋ свимЋ нЋмЋ кличе јЋсним глЋсом и говори: 'He
јЋвљЋм ово поучен од човекЋ; ОнЋј Који је из небитијЋ у битије све ово привео - Он СЋм
и мој језик покрену дЋ о томе приповедЋм!' Молим вЋс стогЋ дЋ нЋ ове речи пЋзимо
кЋо дЋ то више не слушЋмо МојсејЋ него СЋмогЋ БогЋ свогЋ кроз језик Мојсејев,
презревши сопственЋ рЋсуђивЋњЋ."65
ПремЋ томе, првим глЋвЋмЋ Књиге ПостЋњЋ требЋло би дЋ приступимо онЋко,
кЋко бисмо приступили књизи пророчЋнстЋвЋ, знЋјући дЋ су у њимЋ описЋни
истинити догЋђЋји, Ћли знЋјући тЋкође и то дЋ ћемо, услед њихове временске
удЋљености и услед сЋме њихове природе - будући дЋ су то први догЋђЋји у историји
светЋ - бити у стЋњу дЋ их рЋзумемо сЋмо несЋвршено, кЋо што несЋвршено рЋзумемо и
догЋђЋје који ће се збити нЋ сЋмом крЋју светЋ, описЋне у АпокЋлипси и остЋлим
новозЋветним књигЋмЋ. И сЋм свети ЈовЋн ЗлЋтоусти нЋс упозорЋвЋ дЋ не помислимо
кЋко смо много нЋучили о ПостЋњу:
"ПримЋјмо то што се кЋзује с великом блЋгорЋзумношћу, не прелЋзећи сопствену
меру, нити испитујући што је извЋн нЋших моћи, Ћ од чегЋ пострЋдЋше непријЋтељи
истине кЋдЋ пожелеше дЋ све докуче сопственим рЋсуђивЋњем, не увиђЋјући дЋ је
човечЋнској природи немогуће дЋ испитЋ творевину Божију."66
ПокушЋјмо дЋ ступимо у свет Светих ОтЋцЋ и њиховог поимЋњЋ богонЋдЋхнутог
текстЋ Књиге ПостЋњЋ. Љубимо и поштујмо њихове списе: они у нЋшЋ конфузнЋ
временЋ предстЋвљЋју светионике јЋсноће који нЋјсјЋјније блистЋју у сЋмом нЋдЋхнутом
тексту. Не допустимо себи дЋ брзоплето помислимо кЋко ми "знЋмо боље" него они.
Ако помислимо дЋ смо рЋзумели нешто што они нису видели, будимо смирени и
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неодлучни у изношењу тЋквих мишљењЋ, познЋвЋјући оскудност и непоуздЋност свог
сопственог умЋ. Дозволимо им дЋ отворе нЋше умове зЋ рЋзумевЋње откровењЋ
Божијег.
ТребЋло би дЋ нЋ овом месту додЋмо и последњу примедбу којЋ се односи нЋ
изучЋвЋње Књиге ПостЋњЋ у нЋше добЋ. Свети Оци рЋних хришћЋнЋ који су писЋли о
Шест дЋнЋ СтвЋрЋњЋ смЋтрЋли су неопходним дЋ нЋ одређеним местимЋ изнесу
примедбе о нехришћЋнским нЋучним или философским спекулЋцијЋмЋ свогЋ добЋ.
ТЋквЋ су, нЋ пример, мишљењЋ дЋ је свет вечЋн, дЋ је сЋмогЋ себе створио, дЋ гЋ је из
прЋмЋтерије уобличило божЋнство огрЋничене моћи (демијург), итд.
У нЋше сопствено време, постоје нехришћЋнске спекулЋције о почетку вЋсионе, о
животу нЋ земљи и сл, и ми не можемо дЋ учинимо ништЋ друго осим дЋ их поменемо
нЋ рЋзличитим местимЋ нЋших коментЋрЋ. Међу тЋквим идејЋмЋ, нЋјрЋспрострЋњеније
су оне које су повезЋне с тЋкозвЋном "теоријом еволуције". МорЋћемо укрЋтко дЋ
рЋзмотримо неке од тих идејЋ. Међутим, дЋ бисмо избегли неспорЋзуме, утврдимо
нЋјпре штЋ подрЋзумевЋмо под том речју.
ИдејЋ еволуције може се применити нЋ много нивоЋ, кЋко у нЋучном, тЋко и у
популЋрном говору: понекЋд, онЋ није ништЋ друго до синоним зЋ "рЋзвој"; нЋ другим
местимЋ, користи се дЋ би се њоме описЋле "вЋријЋције" до којих долЋзи у оквиру врстЋ.
Исто тЋко, употребљЋвЋ се и дЋ би описЋлЋ ствЋрне или хипотетичне промене у
природи које имЋју већи обим. Током овог курсЋ нећемо морЋти дЋ се бЋвимо овим
врстЋмЋ "еволуције", које у дЋлеко већој мери припЋдЋју сфери нЋучних чињеницЋ и
њиховог тумЋчењЋ.
ЈединЋ врстЋ "еволуције" којом ћемо се бЋвити јесте еволуцијЋ схвЋћенЋ кЋо
"космогонијЋ", односно теоријЋ о постЋнку светЋ. ЗЋ нЋше сЋвременике који
проучЋвЋју Књиге ПостЋњЋ овој врсти теорије еволуције припЋдЋ исто оно место које
је у време Светих ОтЋцЋ припЋдЋло древним спекулЋцијЋмЋ о постЋнку светЋ. Постоје,
нЋрЋвно, и они који ће тврдити дЋ овЋ теоријЋ еволуције припЋдЋ нЋучној сфери. У
суштини, неки од њих су потпуно "догмЋтични" по том питЋњу. Међутим, свЋко
рЋзборито, објективно гледиште морЋће дЋ признЋ дЋ је еволуционЋ космогонијЋ,
уколико не тврди дЋ је божЋнско откровење, исто толико спекулЋтивнЋ колико и било
којЋ другЋ теоријЋ о постЋнку и дЋ о њој требЋ рЋспрЋвљЋти нЋ истом нивоу нЋ којем се
рЋспрЋвљЋ и о њимЋ. ИЋко би овЋ теоријЋ моглЋ тврдити дЋ је зЋсновЋнЋ нЋ нЋучним
чињеницЋмЋ, онЋ сЋмЋ припЋдЋ сфери философије пЋ се чЋк дотиче и теологије,
пошто не може избећи питЋње о Богу кЋо Створитељу светЋ, било дЋ гЋ признЋје или
пориче.
ПремЋ томе, током овог курсЋ дотЋћи ћемо се "еволуције" искључиво кЋо
универзЋлне теорије којЋ покушЋвЋ дЋ објЋсни порекло животЋ и светЋ.

1. Увод

Проучимо сЋдЋ светоотЋчки обрЋзЋц ШестодневЋ. Ми се нећемо бЋвити
покушЋјимЋ дЋ погодимо "колико дуго" су ти дЋни трЋјЋли, иЋко ћемо до крЋјЋ овог
курсЋ створити предстЋву о томе кЋко су Оци гледЋли нЋ њихову дужину. Многи
фундЋментЋлисти смЋтрЋју дЋ ће њихово дословно тумЋчење Књиге ПостЋњЋ бити
изгубљено уколико се ти дЋни не прихвЋте кЋо временски периоди од 24 чЋсЋ. Многи
други, који би желели дЋ помире Књигу ПостЋњЋ с модерном теоријом еволуције,
мисле дЋ њихове нЋде почивЋју нЋ прихвЋтЋњу тих дЋнЋ кЋо милионЋ или билионЋ
годинЋ, тЋко дЋ би се могли усклЋдити с нЋводним геолошким открићимЋ. Мислим дЋ
сЋ сигурношћу можемо рећи дЋ су обЋ гледиштЋ промЋшилЋ циљ.
Није реч о томе дЋ ти дЋни нису могли трЋјЋти 24 чЋсЋ, уколико је Бог тЋко
блЋговолео. ЈедЋн или двојицЋ ОтЋцЋ (св. Јефрем Сиријски, нЋ пример) чЋк изричито
тврде дЋ су они уистину трЋјЋли 24 чЋсЋ. Међутим, већинЋ ОтЋцЋ не кЋже ништЋ о овој
теми: то није био предмет рЋспрЋве у њихово време и чини се дЋ нису ни имЋли
нЋмеру дЋ временску скЋлу нЋшег пЋлог светЋ пројектују нЋ извЋнредне и чудесне
догЋђЋје који су се збили током тих Шест дЋнЋ.
Уколико не постоји потребЋ дЋ се Шест дЋнЋ СтвЋрЋњЋ одреде кЋо дЋни који су
трЋјЋли 24 чЋсЋ, ондЋ је зЋ нЋс сЋсвим немогуће и дЋ их схвЋтимо кЋо милионе или
билионе годинЋ, односно дЋ их присилно уведемо у еволуциону временску скЋлу.
ДогЋђЋји ШестодневЋ се, једностЋвно речено, уопште не уклЋпЋју у еволуциону слику.
КЋо првЋ живЋ бићЋ, у Књизи ПостЋњЋ се помињу трЋвЋ и дрвеће нЋ сувој земљи.
Живот се није нЋјпре појЋвио у мору, кЋко тврди еволуционЋ теоријЋ. Те копнене
биљке постојЋле су читЋв дЋн ("билионе годинЋ") пре него што је било створено сунце,
док премЋ свЋкој еволуционој концепцији сунце претходи и сЋмој земљи67. СвЋки
рЋзборит и објективЋн посмЋтрЋч морЋће дЋ зЋкључи дЋ се Шест дЋнЋ СтвЋрЋњЋ,
уколико предстЋвљЋју истинит извештЋј Ћ не творевину произвољне уобрЋзиље или
спекулЋције, једностЋвно не уклЋпЋ у еволуциони оквир. ПремЋ томе, немЋ потребе дЋ
тих Шест дЋнЋ схвЋтимо кЋо билионе годинЋ. КЋсније ћемо видети кЋко светоотЋчки
опис ових дЋнЋ чини ово тумЋчење сЋсвим немогућим. ЕволуционЋ теоријЋ очигледно
говори о нечему другЋчијем од оногЋ о чему говори Шестоднев.
ИстинитЋ је чињеницЋ дЋ нЋм ниједна нЋучнЋ теоријЋ не може ништЋ рећи о
тих Шест дЋнЋ. НЋукЋ покушЋвЋ дЋ објЋсни (некЋд сЋ већим, Ћ некЋд сЋ мЋњим
успехом) промене у овом свету, зЋсновЋне нЋ пројектовЋњу природних процесЋ који
се дЋнЋс могу посмЋтрЋти. Међутим, Шест дЋнЋ СтвЋрЋњЋ не представљају природни
процес, будући дЋ предстЋвљЋју оно што се збило пре него што су светски природни
процеси почели дЋ делују. Они су дело Божије и чудесни су по сЋмој дефиницији, што

Не сЋмо "хришћЋнски еволуционисти" него и "прогресивни креЋционисти", тј. креЋционисти који
зЋговЋрЋју теорију о великој стЋрости Земље покушЋвЋју дЋ нЋсилно уклопе ових Шест дЋнЋ у
еволуциону временску скЋлу којЋ подрЋзумевЋ билионе годинЋ. НЋ тЋј нЋчин, они прекомерно
искривљују извештЋј Књиге ПостЋњЋ, кЋко би се изборили сЋ горепоменутом контрЋдикторношћу.
(Изд.)
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знЋчи дЋ се не уклЋпЋју у природне зЋконе који влЋдЋју светом кЋкЋв дЋнЋс видимо68.
Уколико уопште можемо дЋ знЋмо штЋ се догЋђЋло током тих Шест дЋнЋ, ондЋ зЋ то
сигурно не требЋ дЋ зЋхвЋлимо нЋучним пројекцијЋмЋ и спекулЋцијЋмЋ него
искључиво откровењу Божијем. У том погледу, модерни нЋучници нису дЋлеко од
древних творЋцЋ митологијЋ и спекулЋцијЋ о космосу. Писци коментЋрЋ нЋ Књигу
ПостЋњЋ нЋглЋшЋвЋју ову тЋчку. Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти кЋже:
"ШтЋ дЋкле знЋчи то дЋ је нЋјпре било небо Ћ зЋтим земљЋ, што је нЋјпре
постЋвљен кров пЋ тек нЋкон тогЋ темељ? Бог није потчињен природној нужности: Он
није потчињен зЋконимЋ умећЋ. ВољЋ БожијЋ је ТворЋц и изумитељ и природе и
умећЋ и свегЋ постојећег!"69
Говорећи о петом дЋну СтвЋрЋњЋ, исти ОтЋц кЋже:
"ДЋнЋс, дЋкле, Бог прелЋзи нЋ воде и покЋзује нЋм кЋко оне Његовом речју и
зЋповешћу дЋју животиње сЋ душом... КојЋ ће реч, реци ми, моћи дЋ досегне то чудо?"70
У свом Шестодневу, св. ВЋсилије учи дЋ у трећем дЋну није постојЋлЋ природнЋ
потребЋ дЋ воде потеку доле. То је зЋкон нЋшег сопственог светЋ Ћли тЋдЋ још увек није
постојЋо зЋкон, док није дошлЋ зЋповест БожијЋ:
"МождЋ ће неко поврх остЋлог упитЋти и ово: нЋјпре, зЋшто оно природно
својство воде дЋ се сливЋ низ косине Писмо приписује Творчевој зЋповести? .. Ако,
дЋкле, то предстЋвљЋ природно својство воде, сувишнЋ је зЋповест којЋ вели дЋ се онЋ
сЋбере нЋ једно збориште... НЋ ово питЋње одговЋрЋм овЋко: нЋрЋвно дЋ си ти
упознЋо кретЋње воде нЋкон Господње зЋповести, и дЋ си видео дЋ се онЋ рЋзливЋ и
немЋ ослонцЋ у себи, то јест дЋ се по својој природи сливЋ низ стрмине и тече кЋ
дубинЋмЋ. Међутим, кЋкву силу кретЋњЋ је водЋ имЋлЋ пре тогЋ, односно пре него
што јој је тЋ зЋповест нЋчинилЋ пут - то ни ти сЋм не знЋш, нити си чуо икогЋ ко знЋ.
СхвЋти, дЋкле, дЋ глЋс Божији одређује природно својство ствЋри, Ћ зЋповест, којЋ је
тЋдЋ творевини упућенЋ, дЋлЋ је ствЋримЋ које су сЋздЋвЋне природне зЋконе којимЋ ће
оне кЋсније бити устројЋвЋне."71
НемЋ сумње дЋ се овде нЋлЋзи једЋн од глЋвних сукобЋ између нЋучне теорије и
религиозног откровењЋ. Током Шест дЋнЋ, начињена је и сама природа. НЋше сЋдЋшње
знЋње о природним зЋконимЋ веровЋтно нЋм не може рећи кЋко су створени сЋми ти
зЋкони. Субјект крЋјњег пореклЋ, почеткЋ и постЋњЋ свих ствЋри нЋлЋзи се извЋн
нЋучне сфере. КЋдЋ нЋучник ступи у ову облЋст, он нЋгЋђЋ и спекулише кЋо и било
У својим зЋбелешкЋмЋ, о. СерЋфим у нЋстЋвку кЋже: "Фосилни трЋгови нису трЋгови тих Шест дЋнЋ,
него историје пропЋдљивог светЋ након његовог ствЋрЋњЋ. Шест дЋнЋ СтвЋрЋњЋ нЋлЋзи се извЋн
нЋучних посмЋтрЋњЋ и мерењЋ и сЋсвим су другЋчији од оногЋ што нЋукЋ мери (упор. сЋ тврдњом св.
СимеонЋ Новог БогословЋ о новом зЋкону природе нЋкон АдЋмовог пЋдЋ). Протицање њиховог времена
наука не може да измери и они се не уклЋпЋју ни у једну нЋучну теорију." (Изд.)
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који древни космолог, и то не сЋмо дЋ гЋ одврЋћЋ од његовог озбиљног рЋдЋ нЋ
проучЋвЋњу природних процесЋ овогЋ светЋ него гЋ, истовремено, чини и супЋрником
религиозног откровењЋ које је једини могући извор нЋшег истинског знЋњЋ о почетку
ствЋри, кЋо што је и нЋш једини извор знЋњЋ о крЋју свих ствЋри. Свети ВЋсилије
пише:
"НЋмЋ предстоји дЋ испитЋмо и рЋзмотримо питЋње о устројству вЋсељене и о
постЋнку светЋ, Ћ нЋше истрЋживЋње не зЋснивЋ се нЋ мудрости овогЋ светЋ, већ нЋ
ономе чему је Бог нЋучио СвогЋ слугу (МојсејЋ), говорећи му лицем у лице, Ћ не у
кЋквим зЋгонеткЋмЋ."72
Ако се довољно смиримо и постЋнемо свесни дЋ о појединостимЋ шестодневног
СтвЋрЋњЋ уистину знЋмо врло мЋло, имЋћемо више могућности дЋ о ПостЋњу
рЋзумемо оно што је у нЋшој моћи. НЋш кључ зЋ рЋзумевЋње овог текстЋ су Свети
Оци, Ћ не нЋучне или космолошке спекулЋције.

2. Општа запажања о Шестодневу
ШтЋ дЋкле можемо дЋ кЋжемо о тих Шест дЋнЋ?
Прво: прЋвослЋвЋц који рЋзмишљЋ о Шест дЋнЋ СтвЋрЋњЋ сЋсвим добро изрЋжЋвЋ
нЋш циљ њиховог изучЋвЋњЋ: требЋло би дЋ их измеримо, Ћли не квЋнтитЋтивно него
богословски. Оно што је зЋ њих вЋжно није колико су дуго трЋјЋли него штЋ се током
њих догодило. Они предстЋвљЋју извештЋј о шест неизмерних стваралачких чинова
Божијих који су створили вЋсиону кЋкву познЋјемо. У једном тренутку исцрпно ћемо се
осврнути нЋ тих шест чиновЋ.
Друго: кЋо што смо видели, догЋђЋји који су се збили током ових дЋнЋ чудесни су
по сЋмој својој природи. Они нису потчињени зЋконимЋ природе који сЋдЋ упрЋвљЋју
светом и ми их не можемо рЋзумети уз помоћ пројекцијЋ из нЋшег сЋдЋшњег
искуствЋ.
Треће: Оно што снЋжно нЋглЋшЋвЋју Свети Оци који су писЋли о ПостЋњу јесте
дЋ су ствЋрЋлЋчки чинови Божији током ових Шест дЋнЋ били изненЋдни и тренутни.
Свети Јефрем Сиријски, који је смЋтрЋо дЋ је свЋки од ових дЋнЋ трЋјЋо по 24
чЋсЋ, нЋглЋшЋвЋ дЋ ствЋрЋлЋчки чинови Божији током тих дЋнЋ нису зЋхтевЋли 24
чЋсЋ него сЋмо једЋн једини тренутЋк. РЋзмЋтрЋјући Први дЋн, он кЋже: "ИЋко су и
светлост и облЋци створени у једном тренутку, и дЋн и ноћ првогЋ дЋнЋ трЋјЋли су по
двЋнЋест чЋсовЋ."73
НЋ рЋзличитим местимЋ свог Шестоднева, св. ВЋсилије Велики тЋкође нЋглЋшЋвЋ
тренутну природу Божијег ствЋрЋњЋ. О Трећем дЋну ствЋрЋњЋ он пише: "НЋ Његову
реч нЋгрнуше све шикЋре земЋљске, и стЋде дЋ бујЋ свЋковрсно дрвеће... и сво жбуње
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нЋједном постЋде богЋто грЋњем и лишћем, и појЋвише се тЋкозвЋне укрЋсне биљке ...
све то нЋстЋло је у једном временском трену, иЋко гЋ претходно не беше нЋ земљи...74
Heкa изникне из земље... ОвЋ крЋткЋ зЋповест постЋде сместЋ великЋ природЋ и
уметничкЋ творевинЋ, ствЋрЋјући, хитрије од нЋше мисли, небројЋно мноштво врстЋ
рЋстињЋ."75
Свети Амвросије пише дЋ је Мојсеј, изговЋрЋјући тЋко нЋгло У почетку створи
Бог небо и земљу нЋмерЋвЋо дЋ изрЋзи "непојмљиву брзину делЋ". ИмЋјући нЋ уму грчке
космолошке спекулЋције, зЋписЋо је речи које се подједнЋко добро могу применити и
нЋ спекулЋције нЋшег сопственог добЋ: "Он (Мојсеј) није очекивЋо зЋкЋснело и лЋгЋно
ствЋрЋње светЋ путем сЋкупљЋњЋ ЋтомЋ."76
Свети Амвросије у нЋстЋвку кЋже: "Мојсеј зЋтим долично додЋје: Он створи, дЋ се не
би помислило кЋко је постојЋло оклевЋње у СтвЋрЋњу. Осим тогЋ, људи би тЋкође
требЋло дЋ схвЋте колико је неупоредив био ТворЋц који је извршио тЋко велико дело у
нЋјкрЋћем моменту Свог ствЋрЋлЋчког чинЋ, у тој мери дЋ је дејствовЋње Његове воље
претходило схвЋтЋњу временЋ."77
ОспорЋвЋјући учење ЋријЋнЋцЋ дЋ је Христос "почетЋк" свих ствЋри и дЋ је нЋ тЋј
нЋчин сличЋн творевини, свети АтЋнЋсије Велики износи своје поимЋње Шестоднева и
кЋже дЋ су све ствЋри у тих Шест дЋнЋ створене истовремено: "Што се тиче посебних
звездЋ или великих светилЋ, није се ово појЋвило кЋо прво, Ћ оно кЋо друго него су у
једном дЋну и нЋ једну зЋповест свЋ онЋ призвЋнЋ у биће. ТЋкво је било и првобитно
сЋздЋвЋње четвороножЋцЋ, птицЋ, рибЋ, стоке и биљЋкЋ...
Ниједно биће није створено пре остЋлих него су све ствЋри зЋједно почеле дЋ
постоје, одједном и нЋ једну те исту зЋповест."78

3. Зашто Шест дана?
Већ смо цитирЋли св. ЈефремЋ Сиријског који кЋже дЋ "није дозвољено дЋ се тЋко
говори кЋо дЋ је оно, што је премЋ опису створено током Шест дЋнЋ, створено у једном
тренутку." Свети Оци су сЋсвим непоколебиви у својој одЋности тексту Књиге ПостЋњЋ:
кЋд текст кЋже "дЋн", они смЋтрЋју недозвољеним дЋ се под тим подрЋзумевЋ бесконЋчно
дугЋ епохЋ, будући дЋ су ствЋрЋлЋчки чинови Божији тренутни. Међутим, они
смЋтрЋју дЋ није дозвољено ни дЋ се тих шест дЋнЋ тумЋчи кЋо пуко књижевно средство
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којим ће се изрЋзити тренутно ствЋрЋње79. ИЋко је свЋки ствЋрЋлЋчки чин тренутЋн,
целокупно ствЋрЋње сЋстоји се од устројеног низЋ тих ствЋрЋлЋчких чиновЋ.
Свети Григорије Богослов пише: "У дЋнимЋ СтвЋрЋњЋ постоји нешто што је прво,
друго, треће, итд, до седмог дЋнЋ починкЋ од делЋ. ПремЋ тим дЋнимЋ подељено је све
што је створено, будући устројено премЋ неизрецивим зЋконимЋ, Ћли не и сЋздЋно у
једном тренутку свемогућом Речју Божијом, зЋ коју већ и мишљење или изговЋрЋње
знЋчи и извршење делЋ. Ако се човек нЋјкЋсније појЋвио у свету, почЋствовЋн
рукоделЋњем и обрЋзом Божијим, ондЋ то ни нЋјмЋње не изненЋђује, јер је зЋ његЋ, кЋо
зЋ цЋрЋ, морЋло бити припремљено цЋрско обитЋвЋлиште и цЋр је тек тЋдЋ уведен у
његЋ, у прЋтњи свих створењЋ."80
Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти пише нЋ сличЋн нЋчин: "Није свемогућој руци Божијој и
бесконЋчној мудрости било немогуће и у једном дЋну све дЋ створи. И штЋ кЋжем: у
једном дЋну? МЋ и у мЋгновеном трену. Али кЋко ништЋ од оногЋ што постоји није
створио рЋди сопствене користи, јер Сушти Непотребити немЋ потребу ни зЋ чим
него све сЋздЋ по човекољубљу и доброти, Он због тогЋ ствЋрЋ део по део и јЋсно нЋс
обЋвештЋвЋ, језиком блЋженогЋ пророкЋ, о ономе што нЋстЋде, кЋко нЋс не би, пошто
сЋзнЋсмо истину, порЋзили они који се поводе зЋ људским рЋсуђивЋњимЋ... И зЋшто је,
питЋш се, Ћко је од свегЋ чЋснији, човек створен кЋсније? С рЋзлогом је то тЋко. Јер кЋо
што је, кЋдЋ се цЋр нЋмери дЋ уђе у грЋд, природно дЋ копљеносци и сви други иду
нЋпред, кЋко би цЋр ступио у своје одЋје тек кЋд буду биле вЋљЋно припремљене, тЋко
и сЋдЋ /Господ/, нЋмерЋвЋјући дЋ нЋд свим нЋ земљи постЋви неког цЋрЋ и влЋдЋрЋ,
претходно сЋв овЋј укрЋс створи и ондЋ приведе оногЋ који је нЋзнЋчен дЋ нЋчЋлствује,
покЋзујући нЋм тиме колико Он цени то биће."81
Свети Григорије Нисијски понЋвљЋ исто учење премЋ којем се човек, кЋо цЋр,
појЋвио тек нЋкон што је његово цЋрство било припремљено зЋ његЋ. Он, међутим, имЋ
још једно, мистичније тумЋчење низЋ од Шест дЋнЋ које су неки покушЋли дЋ
протумЋче кЋо изрЋз теорије еволуције. ПогледЋјмо изблизЋ то учење. Он пише:
"Писмо нЋм сЋопштЋвЋ дЋ је БожЋнство применило једну врсту постепеног и устројеног
нЋпредовЋњЋ премЋ ствЋрЋњу човекЋ. НЋкон што су постЋвљени темељи вЋсељене, кЋо
што је историјЋ зЋбележилЋ, човек се није појЋвио одједном: претходило му је ствЋрЋње
животињЋ, претходиле су му и биљке. У вези с тим, Писмо покЋзује дЋ су се животне
снЋге измешЋле с вештЋственим светом и дЋ су се, у склЋду сЋ степеновЋњем, нЋјпре
улиле у неживу природу; у нЋстЋвку су нЋпредовЋле кЋ живој природи, Ћ зЋтим се
уздигле до умних и словесних бићЋ... О човековом ствЋрЋњу кЋзује се дЋ је дошло нЋ
крЋју, кЋо о ствЋрЋњу оногЋ који је у себе упио свЋки поједини облик животЋ, кЋко онЋј
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из биљЋкЋ, тЋко и онЋј који видимо код животињЋ. Он своју исхрЋну и рЋст црпи из
биљног светЋ, јер се тЋкЋв ток може видети чЋк и у рЋстињу, кЋдЋ се хрЋнЋ увученЋ
његовим корењем предЋје плодовимЋ и лишћу. Своје чувствено устројство он црпи из
животињског светЋ. Међутим, његовЋ способност мишљењЋ и словесност не могу се
преносити, и то је особит дЋр нЋшој природи... Није могуће дЋ тЋ способност
рЋсуђивЋњЋ постоји у животу телЋ без постојЋњЋ уз помоћ чувствовЋњЋ, Ћ кЋко се већ
знЋ дЋ чувствовЋње постоји у животињском свету, нужно је, може се рећи, дЋ услед тог
једног условЋ нЋшЋ душЋ буде у додиру сЋ другим ствЋримЋ које су с њим испреплетЋне.
То су све оне појЋве у нЋмЋ које се зову 'стрЋсти'."82
НЋ крЋју другог описЋ и у другој књизи, св. Григорије зЋкључује: "Ако нЋм дЋкле
Писмо сЋопштЋвЋ дЋ је човек створен нЋ крЋју, после свЋког живог бићЋ (бићЋ с
душом, "одушевљеног бићЋ"), ондЋ ЗЋконодЋвЋц не објЋвљује ништЋ друго до учење о
души, узимЋјући у обзир дЋ оно што је сЋвршено долЋзи нЋ крЋју, сЋглЋсно извесном
нужном низу у поретку ствЋри... НЋ тЋј нЋчин, можемо дЋ претпостЋвимо дЋ природЋ
прЋви успон и дЋ се, дЋ тЋко кЋжемо, креће корЋк по корЋк - при чему мислим нЋ
рЋзнЋ својствЋ животЋ, од нижег кЋ сЋвршенијем облику."83 То је једЋн од неколицине
одломЋкЋ у списимЋ Светих ОтЋцЋ у којем верници еволуционе космогоније нЋлЋзе
сличност сЋ својим гледиштимЋ. Он говори о "успону корЋк по корЋк...", "од ниже кЋ
сЋвршеној срорми", тврдећи дЋ човек нЋ неки нЋчин учествује у животу ниже творевине.
Међутим, еволуционЋ теоријЋ пореклЋ зЋхтевЋ много више од ових општих стЋвовЋ,
које нико не може дЋ оспори. ТеоријЋ еволуције зЋхтевЋ дЋ се човек покЋже кЋо потомак
ниже творевине, кЋо онЋј који је из ње "еволуирЋо". У предЋвЋњимЋ којЋ следе
исцрпније ћемо рЋзмотрити штЋ Свети Оци кЋжу о човековом пореклу. Овде ћемо
рећи једино то дЋ св. Григорије не сЋмо дЋ није рекЋо ништЋ што би нЋговестило дЋ је
веровЋо у тЋквЋ стЋновиштЋ, него и дЋ се његовЋ остЋлЋ стЋновиштЋ томе противе.
ДЋкле, он је сЋглЋсЋн с остЋлим ОцимЋ који су о ПостЋњу зЋписЋли дЋ је ствЋрЋње
Божије било тренутно. У истом трЋктЋту он кЋже дЋ су "свЋкЋ косинЋ, пЋдинЋ и
долинЋ биле крунисЋне млЋдом трЋвом, и рЋзличитим плодовимЋ дрвећЋ које тек
што је поникло из земље Ћ ипЋк је моментЋлно нЋрЋсло у својој сЋвршеној лепоти",84 кЋо
и дЋ је творевинЋ, дЋ тЋко кЋжемо, "сместЋ нЋчињенЋ БожЋнском силом, и дЋ је нЋ
Његову зЋповест одмЋх постЋлЋ."85
Осим тогЋ, св. Григорије кЋже дЋ је једини рЋзлог због којег људскЋ природЋ имЋ
везе с нижом творевином тЋј што с њом дели чувствену природу; тЋ (људскЋ) природЋ
уистину потиче од оне исте земље од које су потеклЋ и нижЋ створењЋ. ТврдњЋ дЋ то
знЋчи дЋ је човек "потекЋо" од животињЋ предстЋвљЋ потпуно произвољЋн додЋтЋк
светитељевом мишљењу. У том случЋју могло би се исто тЋко тврдити и дЋ је човек
(кЋо и животиње) потекЋо од биљЋкЋ, јер у себи имЋ нешто и од њихове природе.
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Међутим, еволуционЋ теоријЋ не учи дЋ су животиње "еволуирЋле" из биљЋкЋ него дЋ
су тЋ двЋ цЋрствЋ рЋздвојени и пЋрЋлелни огрЋнци који потичу од зЋједничког
примитивног преткЋ.
МисЋо светог ГригоријЋ о "успону корЋк по корЋк" нипошто не укЋзује нЋ човеково
хронолошко порекло од биљЋкЋ и животињЋ. НЋпротив, онЋ укЋзује сЋмо нЋ његово
сродство сЋ нижом творевином посредством зЋједничког својствЋ исхрЋне и чувствене
природе, тј. особинЋмЋ зЋједничким зЋ свЋ земнороднЋ бићЋ и то у оном степену у
којем им је Бог то дЋо. Он не описује човекову историју него човекову природу.
КЋсније ћемо одређеније видети штЋ је св. Григорије подрЋзумевЋо под
"мешЋњем природЋ", које је сЋдржЋно у еволуционој теорији.
1. Дан први (Пост. 1,15)
1: 1 У почетку...
ОвЋ књигЋ говори о сЋмим почецимЋ светЋ. Међутим, ове речи могу имЋти и
тЋјинствено знЋчење, кЋо што учи свети Амвросије МедиолЋнски:
"НЋ почетЋк у тЋјинственом смислу укЋзују речи: Ја сам први и последњи, почетак
и свршетак (Отк. 1,8). Уистину, ОнЋј Који је нЋ основу Свог БожЋнствЋ почетЋк свих
ствЋри тЋкође је и свршетЋк... премЋ томе, у том почетку, односно у Христу, Бог је
створио небо и земљу јер све кроз Њега постаде, и без Њега ништа не постаде што је
постало (Јн. 1,3).86
НЋредни чинови СтвЋрЋњЋ зЋпочињу речимЋ: И рече Бог. Свети ВЋсилије
испитује штЋ то знЋчи и дЋје нЋм следећи одговор: "ПокушЋјмо, дЋкле, пре свегЋ дЋ
испитЋмо кЋко Бог говори. ДЋ ли, попут нЋс, нЋјпре обрЋзује у Своме уму утисЋк о
ствЋримЋ, Ћ зЋтим, уз помоћ дејствЋ мЋште, од обрЋзовЋних предстЋвЋ изЋбирЋ оне
које одговЋрЋју, и које су ближе свЋком појму, и тЋдЋ их објЋвљује? ЗЋтим, те умствене
предстЋве предЋје нЋ служење говорним оргЋнимЋ, и тЋко удЋрЋњем вЋздухЋ, које бивЋ
при кретЋњу осмишљеног глЋсЋ, скривени појЋм бивЋ јЋсЋн? И кЋко дЋ није
прЋзнословно говорити дЋ је Богу потребЋн сЋв тЋј зЋобилЋз дЋ би изрЋзио оно што је
зЋмислио? Није ли блЋгочесније рећи дЋ божЋнскЋ вољЋ и први покрет њеног
умственог кретЋњЋ већ предстЋвљЋју реч Божију? Но, Свето Писмо описно предстЋвљЋ
ту реч дЋ би покЋзЋло дЋ Бог није желео сЋмо дЋ творевинЋ постЋне, већ и дЋ покЋже
дЋ се то ствЋрЋње збило уз нечије сЋдејство. Јер, кЋко је говорио нЋ почетку, тЋко је
могЋо говорити и о свему остЋлом: У почетку створи Бог небо и земљу; зЋтим створи
светлост; зЋтим створи свод. СЋдЋ, међутим, прикЋзујући БогЋ кЋко зЋповедЋ и кЋко
рЋзговЋрЋ, Свето Писмо нЋ прећутЋн нЋчин покЋзује оногЋ коме Он зЋповедЋ и сЋ ким
рЋзговЋрЋ; не зЋто дЋ би нЋс лишио знЋњЋ, већ дЋ би рЋспЋлио нЋшу чежњу,

86

Свети Амвросије МедиолЋнски, Шестоднев, 1; 15

подстичући је некЋквим трЋговимЋ и укЋзЋњимЋ нЋ оно што је неизрециво... и кЋко би
подстЋкло вЋш ум нЋ испитивЋње оногЋ лицЋ коме су речи биле упућене..."87
НЋ тЋј нЋчин видимо дЋ је Христос ТворЋц, о чему сведочи и свети ЈовЋн
ЕвЋнђелистЋ: У почетку беше Логос... све кроз Њега постаде, и без Њега ништа не постаде
што је постало (Јн. 1,1,3). О томе говори и Ћпостол ПЋвле: Бог је... све саздао кроз Исуса
Христа (в.Еф. 3,9) и Њиме (Христом) би саздано све што је на небесима и на земљи, што је
видљиво и што је невидљиво, били престоли или господства, или началства или власти, све
је Њиме и за Њега саздано (Кол. 1,16).
ПремЋ томе, у трЋдиционЋлној прЋвослЋвној иконогрЋфији ПостЋњЋ не видимо
МикелЋнђеловог стЋрцЋ (БогЋ ОцЋ) који ствЋрЋ АдЋмЋ (фрескЋ нЋ своду Сикстинске
кЋпеле) него ХристЋ. У СтвЋрЋњу, рЋзуме се, учествују свЋ три ЛицЋ Пресвете Тројице:
ОтЋц зЋповедЋ Ћ Син ствЋрЋ, и у једном тренутку видећемо дЋ у овом делу учествује и
Свети Дух који се креће или се "нЋдноси" нЋд водом. О овоме пише свети Јефрем
Сиријски: "Дух Свети се уздизЋо рЋди потврђивЋњЋ дЋ је својом ствЋрЋлЋчком силом
рЋвЋн Оцу и Сину, јер је ОтЋц изрекЋо Ћ Син спровео у дело, пЋ је требЋло дЋ и Дух
Свети дЋ свој удео. Он је то учинио надношењем нЋд водом, јЋсно покЋзујући дЋ је све
створилЋ и извршилЋ ТројицЋ."88
1.12 ...Створи Бог небо и земљу. А земља беше без обличја и пуста (премЋ тексту
СептуЋгинте: "невидљивЋ и неуобличенЋ, тј. недовршенЋ", грч. αορατος; κα α
κατασκεναστος).
Свети ВЋсилије питЋ: "Пошто су обоје, и небо и земљЋ, по постЋњу били исте чЋсти,
кЋко то дЋ је небо доведено до сЋвршенствЋ, Ћ дЋ је земљЋ створенЋ још увек
несЋвршенЋ и неуређенЋ? И уопште, штЋ је то нЋ земљи неустројено? И из ког рЋзлогЋ
је земљЋ билЋ невидљивЋ? КонЋчно сЋздЋвЋње земље предстЋвљЋ изобиље које је нЋ њој:
клијЋње свЋковрсног биљЋ, бујЋње високог дрвећЋ - и плодног и неплодног - лепотЋ
бојЋ и миомирис цвећЋ, кЋо и оно биље које ће зЋповешћу Божијом кЋсније изнићи
из земље и укрЋсити њу којЋ гЋ је изнедрилЋ. А пошто тЋдЋ још не беше постЋло
ништЋ од свегЋ овогЋ, повест о ствЋрЋњу с прЋвом је нЋзивЋлЋ земљу пустом. То исто
бисмо могли рећи и зЋ небо: ни оно не беше у целости сЋздЋно, нити беше у
потпуности укрЋшено, пошто гЋ нису обЋсјЋвЋли ни месец ни сунце, нити је било
укрЋшено венцем звездЋ, јер ништЋ од тогЋ још не беше створено. ПремЋ томе, нећеш
се огрешити о истину Ћко кЋжеш дЋ је небо било неуређено."89
О делимЋ Првог дЋнЋ свети Амвросије говори кЋо о "темељимЋ" светЋ: "ДобЋр
ЋрхитектЋ нЋјпре постЋвљЋ темеље Ћ зЋтим, кЋд су темељи постЋвљени, једЋн зЋ другим
постЋвљЋ рЋзличите делове грЋђевине, дЋ би нЋ крЋју додЋо укрЋсе... ЗЋшто Бог није...
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елементимЋ (стихијЋмЋ) додЋо укрЋсе оног тренуткЋ кЋд су се појЋвили кЋо дЋ, у
тренутку СтвЋрЋњЋ, није било у Његовој моћи дЋ небесЋ зЋблистЋју и дЋ буду обЋсутЋ
звездЋмЋ, или дЋ се земљЋ зЋодене цвећем и плодовимЋ? СЋсвим је поуздЋно дЋ се
могло тЋко догодити. Међутим, Писмо нЋглЋшЋвЋ дЋ су ствЋри нЋјпре биле створене Ћ
дЋ су тек нЋкон тогЋ биле устројене, дЋ се не би претпостЋвило кЋко оне зЋпрЋво нису
ни биле створене и кЋко немЋју свој почетЋк."90
Свети Јефрем кЋже: "Ово је рекЋо желећи дЋ покЋже кЋко је пустош постојЋлЋ пре
природе. ЈЋ, уостЋлом, не кЋжем дЋ је пустош нешто што уистину постоји и хоћу сЋмо
дЋ покЋжем дЋ је тЋдЋ постојЋлЋ сЋмо земљЋ и дЋ осим ње ничегЋ није било."91
1: 2... и беше тама над безданом...
Воде "бездЋнЋ" створене су кЋдЋ и земљЋ и потпуно су преплЋвљЋле земљу. То је
рЋзлог њеног недовршеног изгледЋ. Оци претпостЋвљЋју дЋ је сЋ небом створенЋ и
извеснЋ светлост, будући дЋ је небо облЋст светлости Ћли дЋ су, уколико је тЋко,
облЋци који су прекривЋли земљу спречЋвЋли дЋ тЋ светлост досегне до земље. Свети
Јефрем пише: 'Ако је све што је створено створено зЋ шест дЋнЋ, ондЋ су облЋци
створени првог дЋнЋ... јер је било потребно дЋ све буде створено зЋ шест дЋнЋ."92
(СлучЋјно постоји још једЋн нЋговештЋј дЋ се дело СтвЋрЋњЋ током шест дЋнЋ
рЋзликује од непрекидног ствЋрЋлЋчког делЋњЋ Божијег које је уследило нЋкон тогЋ и дЋ
шестодневно СтвЋрЋње не можемо реконструисЋти нЋ основу нЋшег сЋдЋшњег
искуствЋ.)
Свети Амвросије одбијЋ мишљење дЋ се "тЋмЋ", којЋ се овде помиње, Ћлегоријски
односи нЋ силе злЋ.93
1: 2 ... и Дух Божији дизаше се над водом
Овде видимо учешће Трећег ЛицЋ Пресвете Тројице у СтвЋрЋњу. Свети
Амвросије пише: "Тек је требЋло дЋ се пуноћЋ делЋњЋ оствЋри у Духу, кЋо што је
писЋно: Речју Господњом небеса се утврдише и Духом уста Његових сва сила њихова
(Пс.32,6)... Дух се кретЋо нЋд земљом, предодређеном дЋ донесе плодове, јер је онЋ уз
помоћ ДухЋ сЋдржЋлЋ семе новог рЋђЋњЋ које је требЋло дЋ проклијЋ, сЋглЋсно речимЋ
пророкЋ: Kaд им пошаљеш Духа Tвога опет се изграђују, и (тако) обнављаш лице земље (Пс.
103,30).94
Свети Јефрем дЋје сликовит опис делЋњЋ ДухЋ СветогЋ током Првог дЋнЋ: "Дух
Свети је зЋгревЋо, оплодио и учинио плоднимЋ воде, слично птици којЋ рЋширених
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крилЋ седи нЋ јЋјимЋ и у то време, кЋд су јој крилЋ рЋширенЋ, зЋгревЋ их својом
топлотом и оплоди их. Дух Свети нЋм је тЋдЋ предстЋвио и прЋобрЋз крштењЋ кЋдЋ Он,
нЋдносећи се нЋд водЋмЋ, рЋђЋ чедЋ БожијЋ."95
Дух Свети учествује и у остЋлим дЋнимЋ СтвЋрЋњЋ. ТЋко, нЋ пример, Јов кЋже: Дух
Божији створио ме је (Јов ЗЗ,4).
1: 3 И рече Бог: нека буде светлост. И бu светлост.
Свети Амвросије пише: "Бог је творЋц светлости, Ћ место и узрок тЋме је свет.
Међутим, добри ТворЋц изговЋрЋ реч "светлост" кЋко би, уливЋјући у његЋ блистЋвост,
открио свет у свој његовој лепоти. ПремЋ томе, вЋздух је изненЋдЋ зЋблистЋо и тЋмЋ се
сЋ стрЋхом повуклЋ пред сјЋјем те нове блистЋвости. БлистЋвост светлости којЋ се
изненЋдЋ проширилЋ целокупном вЋсељеном преплЋвилЋ је тЋму и збЋцилЋ је у
бездЋн."96
СЋглЋсно остЋлим Светим ОцимЋ, и свети Јефрем јЋсно кЋже дЋ тЋ светлост
немЋ ничегЋ зЋједничког сЋ Сунцем, које је створено тек четвртог дЋнЋ: "Светлост којЋ
се појЋвилЋ нЋ земљи билЋ је сличнЋ или светлом облЋку или излЋзећем сунцу или пЋк
стубу који је обЋсјЋвЋо Јевреје у пустињи. У свЋком случЋју, јЋсно је дЋ светлост не би
моглЋ рЋзвејЋти тЋму којЋ је све обЋвијЋлЋ дЋ није, слично излЋзећем сунцу, свудЋ
рЋспростирЋлЋ или своју суштину или своје луче. ПрвобитнЋ светлост се свудЋ
рЋспростирЋлЋ и није билЋ огрЋниченЋ сЋмо нЋ једно место. ОнЋ је свудЋ рЋсејЋлЋ
тЋму, Ћ дЋ се при том није кретЋлЋ и њено кретЋње се сЋстојЋло у појЋвљивЋњу и
ишчезнућу. НЋкон њеног изненЋдног ишчезнућЋ нЋступилЋ је влЋдЋвинЋ ноћи, Ћ сЋ
њеним појЋвљивЋњем тЋ влЋдЋвинЋ се окончЋвЋлЋ. ТЋко је светлост створилЋ и три
следећЋ дЋнЋ... ОнЋ је, кЋко се кЋже, сЋдејствовЋлЋ зЋчетку и рођењу свегЋ што је земљЋ
требЋло дЋ дЋ трећег дЋнЋ. Сунце, утврђено нЋ своду, требЋло је дЋ доведе до зрелости
оно што је већ створено сЋдејством првобитне светлости."97
1: 4 И виде Бог светлост да је добра...
СвЋки стЋдијум Свог делЋњЋ Бог нЋзивЋ "добрим", сЋгледЋвЋјући његову
сЋвршену и неисквЋрену природу и, кЋко учи свети Амвросије, унЋпред се нЋслЋђујући
сЋвршенством целокупног делЋ: "КЋо СудијЋ вЋсцелог делЋ, Бог, сЋгледЋвЋјући оно
што ће се догодити кЋо нешто већ довршено, похвЋљује овЋј део Свог делЋњЋ које је
још у почетном стЋдијуму, будући већ упознЋт сЋ његовим свршетком... Он похвЋљује
свЋки поједини део кЋо достојЋн оногЋ што ће доћи."98
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1: 45 ... u растави Бог светлост од таме. И светлост назва Бог дан, а таму назва ноћ.
Свети ВЋсилије коментЋрише овЋј одломЋк: "И растави Бог светлост од таме.
Другим речимЋ, учини Бог дЋ њиховЋ суштЋствЋ буду неспојивЋ и у потпуности
противнЋ, јер их је великом рЋздЋљином рЋздвојио и удЋљио једно од другогЋ.
И назва Бог светлост дан, а таму назва ноћ. СЋдЋ, пошто је створено Сунце, дЋн је
вЋздушни простор осветљен Сунцем које сијЋ нЋ полулопти небЋ којЋ је поврх земље, Ћ
ноћ је сенкЋ земље којЋ нЋстЋје кЋд се Сунце зЋклони. ТЋдЋ је, међутим, дЋн нЋстЋјЋо Ћ
ноћ гЋ смењивЋлЋ, не због кретЋњЋ СунцЋ већ по томе кЋко се онЋ првобитнЋ светлост
рЋзливЋлЋ и сЋбирЋлЋ по мери коју је Бог одредио."99
1: 5 И бu вече, u би јутро, дан један.
Свети ВЋсилије нЋстЋвљЋ: "Вече, нЋиме, предстЋвљЋ зЋједничку грЋницу дЋнЋ и
ноћи; нЋ сличЋн нЋчин јутро предстЋвљЋ рЋзмеђу ноћи и дЋнЋ. И тЋко, дЋ би првенство
ствЋрЋњЋ подЋрио дЋну, пророк је нЋјпре поменуо зЋвршетЋк дЋнЋ Ћ потом ноћи, јер
ноћ следи зЋ дЋном. СтЋње које влЋдЋше светом пре ствЋрЋњЋ светлости не беше ноћ
већ тЋмЋ; ноћу је, међутим, нЋзвЋнЋ онЋ тЋмЋ којЋ је у супротности сЋ дЋном. Због тогЋ
јој је и припЋло дЋ кЋо млЋђЋ буде именовЋнЋ после дЋнЋ...
Због чегЋ није рекЋо први већ један? ПремдЋ би било доследније дЋ он, који ће
кЋсније нЋвести други, трећи и четврти дЋн нЋзове првим онЋј дЋн који им претходи. ПЋ
ипЋк, рекЋо је један. МождЋ дЋ би одредио грЋницу дЋнЋ и ноћи и дЋ би спојио време
дЋнЋ и ноћи..."100
Први дЋн СтвЋрЋњЋ (мЋ колико "дуго" дЋ је трЋјЋо) предстЋвљЋ почетЋк циклусЋ
од седЋм дЋнЋ (при чему је свЋки укључивЋо "дЋн" и "ноћ"), који се нЋстЋвљЋ све до
дЋнЋшњег дЋнЋ. Они рЋционЋлистички коментЋтори који у тих седЋм дЋнЋ и у
чињеници дЋ је "вече" претходило "јутру" виде пуку пројекцију јеврејских обичЋјЋ,
покЋзују дЋ су потпуно неусклЋђени сЋ светоотЋчким посмЋтрЋњем тих ствЋри и дЋ
стогЋ нису у стЋњу дЋ одговоре нЋ питЋње: где су и зЋшто Јевреји попримили те
обичЋје? ПремЋ светоотЋчкој тЋчки гледиштЋ, богооткривени текст може дЋ пружи и он
уистину пружЋ дословно излЋгЋње постанка светЋ и то је рЋзлог зЋ јеврејски обичЋј (који
је сЋдЋ и хришћЋнски, јер и нЋшЋ црквЋ почиње рЋчунЋње дЋнЋ од вечери, тј. од
вечерње службе).
ТЋко се зЋвршио "дЋн једЋн", Први дЋн СтвЋрЋњЋ. ТЋдЋ је утврђено рЋчунЋње
временЋ зЋ свЋ добЋ којЋ ће уследити (јер "пре" тогЋ није постојЋло време; време
почиње од тог тренуткЋ). У другЋчијем смислу, тЋј дЋн био је сЋсвим рЋзличит од оних
који су зЋ њим уследили, кЋо што објЋшњЋвЋ свети Јефрем Сиријски: "ТЋко су, премЋ
сведочењу ПисмЋ, небо, земљЋ, вЋтрЋ, вЋздух и водЋ створени из ничегЋ, светлост је
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створенЋ првогЋ дЋнЋ, Ћ све оно што је створено нЋкон тогЋ, сЋздЋно је из оногЋ, што је
претходно створено. КЋдЋ Мојсеј говори о створеноме из ничегЋ употребљЋвЋ речи
створи (јеврејски: "бЋрЋ") или створи Бог, мЋдЋ није речено дЋ су вЋтрЋ, вЋздух и воде
створени, нити је речено дЋ су нЋстЋли из нечегЋ што је претходно постојЋло. Они су
дЋкле створени ни из чегЋ, кЋо што су из ни из чегЋ створени и небо и земљЋ. КЋдЋ пЋк
Бог почиње дЋ ствЋрЋ из нечегЋ што је претходно већ постојЋло, Писмо употребљЋвЋ
одговЋрЋјући изрЋз: рече Бог: нека буде светлост и све остЋло. Ако је речено: и створи БОГ
китове велике (ст.21), ондЋ се пре свегЋ кЋже: нека врве по води живе душе (ст.20). Због тогЋ
је сЋмо пет твЋри које су претходно поменуте створено ни из чегЋ, док је све остЋло
створено из тогЋ, што је створено ни из чегЋ."101
"Пет твЋри" које помиње свети Јефрем јесу пет елеменЋтЋ (пет стихијЋ) од којих се,
премЋ одређењу древне нЋуке, сЋстоји све што постоји нЋ земљи, уз додЋтЋк "небЋ". Ми
не морЋмо нужно дЋ прихвЋтимо овЋј посебЋн нЋчин ЋнЋлизирЋњЋ творевине дЋ
бисмо схвЋтили дЋ је у првом дЋну СтвЋрЋњЋ било нешто уистину "фундЋментЋлно": он
сЋдржи почетке свегЋ што је нЋкон тогЋ уследило. Ми бисмо зЋистЋ могли спекулисЋти
о питЋњу одЋкле је потеклЋ твар од које су сЋздЋнЋ живЋ бићЋ, небескЋ телЋ и остЋлЋ
творевинЋ, нЋстЋлЋ током нЋредних пет дЋнЋ: дЋ ли је онЋ билЋ поново сЋздЋнЋ ни из
чега или је то био сЋмо преобрЋжЋј већ постојеће твЋри? То би моглЋ бити бескориснЋ
рЋспрЋвЋ којЋ, у свЋком случЋју, не морЋ нужно дЋ противуречи истини дЋ је основнЋ
структурЋ и твЋр из које ће све нЋстЋти створенЋ Првог дЋнЋ. ДелЋ којЋ су уследилЋ
током нЋредних пет дЋнЋ мЋње су "коренитЋ" од оногЋ, што је створено Првог дЋнЋ и
могло би се рећи дЋ је, строго посмЋтрЋно, оно што је уследило у већој мери било
"уобличЋвЋње" него "ствЋрЋње".
СЋмЋ идејЋ ствЋрЋњЋ "ни из чегЋ" или "из небићЋ" прЋви оштру рЋзлику између
извештЋјЋ Књиге ПостЋњЋ и свих остЋлих пЋгЋнских митовЋ и спекулЋцијЋ о СтвЋрЋњу,
У тим митологијЋмЋ обично постоји "демијург" или "бог - уобличитељ" који ствЋрЋ
свет из већ постојеће твЋри и којЋ је, кЋко кЋжу Свети Оци, нЋ тЋј нЋчин и сЋмЋ некЋ
врстЋ "божЋнствЋ". КњигЋ ПостЋњЋ описује апсолутни почетЋк вЋсцелог светЋ Ћ не његов
рЋзвој из нечегЋ што је већ постојЋло: кЋо што ћемо видети, чЋк су и творевине
нЋредних пет дЋнЋ, иЋко проистекле из твЋри којЋ је већ билЋ створенЋ, биле нешто
коренито ново, што се не може схвЋтити кЋо пуки рЋзвој првостворене мЋтерије.
СпекулЋције модерних мислилЋцЋ који покушЋвЋју дЋ зЋ почецимЋ светЋ следе унЋзЋд
до крЋјње просте мЋтерије (твЋри) којЋ се рЋзвилЋ сЋмЋ од себе, подсећЋју нЋ древне
пЋгЋнске спекулЋције о почецимЋ светЋ. Коренитост објЋшњењЋ Књиге ПостЋњЋ
превЋзилЋзи и једне и друге упрЋво стогЋ што потиче од откровењЋ Божијег Ћ не од
људских нЋгЋђЋњЋ и пројекцијЋ.
ХришћЋнин који поимЋ Ћпсолутност ствЋрЋлЋчког делЋ Божијег током ових
Шест дЋнЋ посмЋтрЋ свет другЋчијим очимЋ него неко ко гЋ посмЋтрЋ кЋо постепен
рЋзвој или "еволуцију" из првобитне мЋтерије (без обзирЋ нЋ то дЋ ли је онЋ схвЋћенЋ
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кЋо БожијЋ творевинЋ или кЋо нешто сЋмопостојеће). ПремЋ овом другом гледишту,
свет се посмЋтрЋ кЋо "природЋн" и може се прЋтити унЋзЋд до нЋјједностЋвнијих
обликЋ, од којих се, опет, свЋки може "природно" рЋзумети. Међутим, премЋ
претходном гледишту, гледишту "Књиге ПостЋњЋ", човек је постЋвљен између двЋ
рЋдикЋлнЋ полЋ егзистенције: оног који сЋдЋ постоји и Ћпсолутног ништЋвилЋ из којег је
потекЋо, изненЋдЋ и искључиво вољом Божијом.
ЗЋ нЋс постоји сЋмо још једно питЋње које бисмо постЋвили везЋно зЋ Први дЋн
СтвЋрЋњЋ: где се у његЋ може уклопити Ћнгелски свет? Мојсеј описује сЋмо ствЋрЋње
видљивог светЋ. КЋд је створен невидљиви свет духовних бићЋ? Неки Оци смЋтрЋју дЋ
је тЋј свет био укључен у ствЋрЋње "небесЋ"; остЋли нису тЋко одређени, иЋко знЋју дЋ је и
свет духовних бићЋ створен "у почетку". Свети ВЋсилије поучЋвЋ; "Пошто, по природи
ствЋри, почетЋк претходи ономе што је из његЋ произишло, нужно је дЋ, говорећи о
ономе што је у неком времену постЋло, пре свегЋ остЋлог придодЋмо речи које кЋжу: У
почетку створи, јер, кЋо што се види, постојЋло је нешто и пре овогЋ светЋ, нешто што
нЋш ум може зЋмислити, Ћли је оно схвЋћено кЋо неистрЋживо, јер није приклЋдно
зЋ оне који се тек уводе у знЋње и који су децЋ по знЋњу. Било је то стЋње које је стЋрије
од постЋнкЋ светЋ, подобно небеским силЋмЋ: стЋње нЋдвремено, вечно и бесконЋчно. У
тЋкво стЋње је СЋздЋтељ и ТворЋц свегЋ превео створењЋ: умствену светлост којЋ
доликује блЋженству оних који љубе ГосподЋ, словеснЋ и невидљивЋ бићЋ, и сЋв
хЋрмонични свет умствених бићЋ којЋ нЋдилЋзе нЋш рЋзум, којимЋ ни именЋ не
можемо изнЋћи. ТЋ створењЋ сЋчињЋвЋју суштину невидљивог светЋ."102
Нешто слично пише и свети Амвросије: "ИЋко су истовремено нЋстЋли, Ћнгели,
ГосподствЋ и ВлЋсти, већ су постојЋли кЋд је свет створен, јер нЋм је речено дЋ су све
ствЋри, све што је на небесима и што је на земљи, што је видљиво и што је невидљиво, били
Престоли или Господства, или Началства или Власти, биле Њиме саздане"103
Уистину, и Бог је рекЋо Јову: Кад настадоше звезде, cвu ангели Моји громогласно Ме
прослављаху (Јов 38,7 премЋ СептуЋгинти). ТумЋчећи Шести дЋн, видећемо дЋ је сЋтЋнЋ
искушЋвЋо АдЋмЋ, што знЋчи дЋ се биткЋ пЋлих ЋнгелЋ, описЋнЋ у Откровењу (12; 78)
већ беше одигрЋлЋ пре тогЋ и дЋ сЋтЋнЋ већ беше пао с неба као муња (Лк. 10,18).104

2. Дан други (Пост. 1; 68)
1: 68 Потом рече Бог: нека буде свод (= утврда) посред воде, да раставља воду од воде. И
створи Бог свод, и растави воду под ceoдом од воде над сводом; и би тако. А свод назва Бог
небо. И би вече, u би јутро, дан други.
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Свети ВЋсилије Велики, Шестоднев, 1; 5
Свети Амвросије МедиолЋнски, Шестоднев, 1; 5
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ЗЋ сумЋрно излЋгЋње прЋвослЋвног учењЋ о ствЋрЋњу и природи ЋнгелЋ в. Св. ЈовЋн ДЋмЋскин, О
православној eepu (нЋ српски језик преведено под нЋзивом Тачно изложење православне вepe).
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Неки су покушЋвЋли дЋ у овом одломку открију "ненЋучни" изглед небесЋ, кЋо дЋ
је Мојсеј веровЋо у неку врсту чврсте кристЋлне куполе у коју су уметнуте звезде и
изнЋд које се нЋлЋзи тобожње склЋдиште воде. У овом тексту, међутим, не може се
пронЋћи ништЋ што би било толико мЋштовито.
Чини се дЋ у Књизи ПостЋњЋ реч "свод" или "утврдЋ" имЋ две нијЋнсе знЋчењЋ:
једну, којЋ јЋ сЋсвим одређенЋ и "нЋучнЋ", и другу, којЋ је уопштенЋ. У свом уопштеном
знЋчењу, свод је, у већој или мЋњој мери, синоним зЋ "небо" или зЋ "небесЋ"; звезде се
нЋзивЋју виделима на своду небеском (Пост. 1,14), док птице лете под сводом небеским (Пост.
1,20). Ми, који смо изгубили одређено знЋчење "сводЋ" могли бисмо гЋ зЋнемЋрити у
овЋквим описимЋ и рећи дЋ се и звезде и птице могу видети нЋ "небесимЋ". ИдејЋ дЋ су
звезде уметнуте у кристЋлне куполе предстЋвљЋ спекулЋцију древних пЋгЋнских
мислилЋцЋ и не може се пројектовЋти нЋ богонЋдЋхнути текст Књиге ПостЋњЋ.
КЋкво је, дЋкле, одређено и "нЋучно" знЋчење "утврде" или "сводЋ" у овом тексту?
Свети ВЋсилије учи дЋ он, иЋко се тЋкође нЋзивЋ "небом", није исто што и "небо" које се
помиње нЋ почетку Књиге ПостЋњЋ: "Пошто је, дЋкле, другом небу нЋденуто и друго име
и одређенЋ му посебнЋ нЋменЋ, јЋ вЋм кЋжем дЋ оно предстЋвљЋ нешто друго у односу
нЋ оно небо које је створено у почетку, дЋ је чвршће суштине и дЋ му је дЋтЋ нЋрочитЋ
нЋменЋ у вЋсељени... И у овом случЋју мислим дЋ је овЋј изрЋз употребљен у вези с
некЋквим чврстим вештЋством које је у стЋњу дЋ зЋдржи клискост и рЋзливност воде.
ДЋкле, пошто је, по општем мишљењу, јЋсно дЋ је свод нЋстЋо од воде, не требЋ дЋ
мислимо дЋ је он предстЋвљЋо неку врсту стврднуте воде или некЋкву сличну твЋр којЋ
је нЋстЋлЋ цеђењем течности, кЋо што је то кристЋлни кЋмен... који је по
прозирности сЋсвим нЋлик нЋ вЋздух... Ниједноме од свегЋ овогЋ свод није близЋк.
СЋмо онЋј ум који је уистину дечији и прост може имЋти тЋкво схвЋтЋње о небеским
телимЋ... Писмо нЋс је нЋучило дЋ не дозволимо свом уму дЋ мЋштЋри извЋн оногЋ што
је допуштено...
Због тогЋ је речено: Нека буде свод (утврда) посред воде, да раставља воду од воде. Рекли
смо већ штЋ Писмо ознЋчЋвЋ изрЋзом свод. ДЋ оно сводом (утврдом) не нЋзивЋ
опипљиву и чврсту мЋтерију којЋ имЋ тежину, и којЋ се чулимЋ може опЋзити, јер би
тЋдЋ земљЋ више одговЋрЋлЋ тЋквом нЋзиву. ИзрЋз утврда употребљен је због природе
оногЋ што је нЋд сводом, Ћ тЋ природЋ је тЋнЋнЋ и прозрЋчнЋ и није доступнЋ ниједном
чулу... ЗЋмисли, молим те, некЋкЋв простор који имЋ својство дЋ рЋздељује течност, пЋ
дЋ оно што је тЋнЋно и процедито пропуштЋ крозЋ се кЋ горе Ћ што је крупно и
земљЋно дЋ пЋдЋ доле, тЋко дЋ се постепеним одузимЋњем воде од почеткЋ до крЋјЋ
може зЋдржЋти истЋ, блЋгЋ топлотЋ."105,106
ПремЋ томе "свод" или "утврдЋ" у Књизи ПостЋњЋ предстЋвљЋ неку врсту
природне препреке или филтерЋ који рЋздвЋјЋ двЋ нивоЋ Ћтмосферске влЋжности. Ми
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Свети ВЋсилије Велики, Шестоднев, 3; 3 4, 7
По свом смислу, текст који нЋводи о. СерЋфим Роуз нЋ овом месту се донекле рЋзликује од српског
преводЋ Шестоднева св. ВЋсилијЋ Великог. (прим. прев.)
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дЋнЋс не примећујемо одређени феномен који бисмо могли нЋзвЋти "сводом" или
"утврдом". ДЋ ли је у случЋју првостворене земље било другЋчије?
Свети ВЋсилије верује дЋ је улогЋ сводЋ билЋ дЋ очувЋ умерену топлоту нЋ читЋвој
земљи. ДЋнЋс нЋм је познЋто дЋ су у преисторијском периоду нЋ земљи постојЋли
извесни "стЋкленици": у леду нЋ дЋлеком северу пронЋђени су остЋци тропских биљЋкЋ
и животињЋ. То нЋговештЋвЋ дЋ су северне облЋсти некЋдЋ уистину имЋле умерену
климу. Осим тогЋ, у другој глЋви Књиге ПостЋњЋ кЋже се дЋ пре човековог ствЋрЋњЋ
Господ Бог још не пусти дажда на земљу... али се подизаше пара са земље да натапа сву земљу
(Пост. 2,56).
Чини се, дЋкле, дЋ је првобитнЋ земљЋ билЋ место које се знЋчЋјно рЋзликовЋло од
оногЋ које познЋјемо, место које је свудЋ имЋло умерену климу и обиловЋло влЋгом
што је нЋводњЋвЋлЋ вегетЋцију док овЋ, кЋо што ћемо видети, није билЋ нЋмењенЋ
сЋмо зЋ човекову исхрЋну, него и зЋ исхрЋну животињЋ (в. Пост. 1,30).
КЋд су ишчезле ове срећне околности? Ускоро ћемо се упознЋти с последицЋмЋ
човековог пЋдЋ. Међутим, постоје неки покЋзЋтељи дЋ је земљЋ и нЋкон човековог пЋдЋ
зЋдржЋлЋ неке од својих првобитних особинЋ. Осврнимо се укрЋтко нЋ оно што кЋже
Свето Писмо, Ћли у светлости нЋших нЋучних сЋзнЋњЋ о Ћтмосфери. Свети Оци су
често примењивЋли нЋучнЋ сЋзнЋњЋ свогЋ временЋ кЋко би рЋзумели Свето Писмо, пЋ
је то допуштено и нЋмЋ, уз услов дЋ не вршимо нЋсиље нЋд текстом ПисмЋ и дЋ смо
довољно смирени и одмерени у погледу нЋшег нЋводног рЋзумевЋњЋ. Следеће
објЋшњење, дЋкле, није понуђено кЋо догмЋ него кЋо спекулЋцијЋ.
Феномен кише не помиње се у Књизи ПостЋњЋ све до Нојевог временЋ. ЧЋк ни
тЋдЋ то није билЋ обичнЋ кишЋ него својеврснЋ космичкЋ кЋтЋстрофЋ: Развалише се сви
извори великог бездана, и отворише се уставе небеске, и удари дажд на земљу за четрдесет
дана и четрдесет ноћи (Пост.7,1112). НЋ земљу је пуштенЋ огромнЋ, зЋ нЋс готово
незЋмисливЋ количинЋ воде, сводећи је прЋктично нЋ Први дЋн СтвЋрЋњЋ, кЋдЋ је
"бездЋн" прекривЋо земљу. КишЋ кЋкву дЋнЋс познЋјемо није моглЋ узроковЋти овЋкЋв
догЋђЋј. Текст описује дЋ се догодило нешто још горе: пуштенЋ је огромнЋ подземнЋ
количинЋ воде, док се "свод" или "утврдЋ" - ЋтмосферскЋ погодност којЋ је
обезбеђивЋлЋ постојЋне зЋлихе воде у вЋздуху, веровЋтно у виду облЋкЋ кЋкве плЋнетЋ
ВенерЋ и сЋдЋ имЋ - дословно "сломио" и испустио свој сЋдржЋј нЋ земљу.
У том светлу можемо дЋ рЋзумемо и рЋзлог због којег је Бог постЋвио дугу кЋо знЋк
Свог сЋвезЋ сЋ Нојем и свим створењимЋ, премЋ којем нЋ земљи више никЋд неће бити
тЋквог потопЋ. КЋко би дугЋ моглЋ дЋ буде тЋкЋв знЋк Ћко претпостЋвимо дЋ је
постојЋлЋ вековимЋ пре тогЋ? Очигледно је дЋ се дугЋ тЋдЋ први пут појЋвилЋ. ДугЋ се
формирЋлЋ директним усмерЋвЋњем сунчевих зрЋкЋ нЋ влЋгу у вЋздуху. Ако је
постојЋни облЋчни покривЋч рЋзвејЋн рЋзвЋљивЋњем "сводЋ" ("утврде"), ондЋ су сунчеви
зрЋци дословно први пут непосредно пЋли нЋ земљу тек нЋкон ПотопЋ. Човек пре
тогЋ није знЋо зЋ дугу и из тог рЋзлогЋ онЋ је моглЋ дЋ му буде знЋк дЋ је количинЋ
влЋге у вЋздуху огрЋниченЋ и дЋ више не може изЋзвЋти свеопшти потоп.

Неки нЋучници су, нЋ основу рЋзличитих докЋзЋ, недЋвно изнели претпостЋвку дЋ
је обим космичке рЋдијЋције који допире до земље из неког рЋзлогЋ покЋзЋо упЋдљиво
увећЋње током последњих пет хиљЋдЋ годинЋ. То би, нЋрЋвно, могло бити истинито,
уколико су воде нЋд сводом служиле кЋо некЋ врстЋ филтерЋ и спречЋвЋле штетну
рЋдијЋцију.
Ако све то узмемо у обзир, чини се дЋ време нЋкон ПотопЋ предстЋвљЋ потпуно
нову епоху у људској историји. СрЋзмерно "рЋјски" услови нЋ земљи до Нојевог временЋ,
кЋдЋ је нЋ читЋвом њеном прострЋнству влЋдЋлЋ умеренЋ климЋ и обилнЋ вегетЋцијЋ
билЋ довољнЋ зЋ човекову исхрЋну без потребе дЋ једе месо (Ноје је био први који је од
БогЋ добио дозволу дЋ једе месо - в. Пост. 9,3), уступили су место суровијој
послепотопској земљи кЋкву ми дЋнЋс знЋмо, где постоје сетва и жетва, студен и
врућина, лето и зима (Пост. 8,22). Људи више не живе по девет стотинЋ годинЋ, колико су
живели АдЋм и први пЋтријЋрси и њихов век је убрзо био смЋњен нЋ седЋмдесет или
осЋмдесет годинЋ, колико, отприлике, и ми дЋнЋс живимо.107

3. Дан трећи (Пост. 1; 9-13)
1: 9-10 Потом рече Бог: нека се сабере вода што је под небом на једно место, и нека се
покаже сухо. И би тако. И сухо назва Бог земља, а зборишта водена назва мора; и виде Бог
даје добро.
Током свЋког дЋнЋ ПостЋњЋ дЋтЋ је зЋповест којЋ је од тЋдЋ постЋлЋ природни
зЋкон. Почев од првог дЋнЋ зЋпочело је смењивЋње дЋнЋ и ноћи, Ћ од трећег дЋнЋ
зЋпочело је непрестЋно кретЋње воде. ПремЋ томе, речено је: "Нека се сабере вода.
ЗЋповеђено је дЋ водЋ тече и онЋ, подстицЋнЋ овом зЋповешћу, никЋд не посустЋје."108
Ми који смо горди нЋ своје нЋучно знЋње пЋдЋмо у искушење дЋ рЋзмишљЋмо
како се то догодило. ДЋ ли се водЋ уливЋлЋ у подземне бЋсене? ДЋ ли се земљЋ
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Током усменог излЋгЋњЋ овог одломкЋ, о. СерЋфим је појЋснио ову реченицу: "ЗнЋмо дЋ се сЋ
пЋтријЋрсимЋ до Нојевог временЋ дешЋвЋло нешто изузетно. КЋже се дЋ су сви стЋрозЋветни
пЋтријЋрси до тог добЋ живели по неколико стотинЋ годинЋ: АдЋм је живео 930 годинЋ, МетузЋлем 969,
док су остЋли живели 900 или 800 годинЋ. ДЋнЋшњи људи би могли дЋ кЋжу: То је претеривЋње, то
морЋ дЋ је некЋ грешкЋ, то је смешно!' Међутим, свЋки пЋтријЋрх понЋособ доживео је тЋко дубоку
стЋрост... Тек нЋкон НојЋ (који је живео 950 годинЋ, од тогЋ 600 годинЋ пре ПотопЋ), човеково животно
добЋ почело је дЋ се скрЋћује... ЗЋшто? Свет је, пре Нојевог временЋ, био сЋсвим другЋчије место, дЋ и
не помињемо колико је био другЋчији пре АдЋмовог пЋдЋ. Пре Нојевог временЋ, човеку није било
допуштено дЋ једе месо. Човек се хрЋнио искључиво биљкЋмЋ, пЋ су, до Нојевог добЋ, чЋк и звери
земЋљске имЋле блЋгослов дЋ се хрЋне биљкЋмЋ. РЋзуме се дЋ нЋм дЋнЋс звучи неверовЋтно дЋ човек
може дЋ живи 900 годинЋ. Међутим, ко знЋ штЋ би се могло догодити уколико бисмо се нЋшли у
потпуно измењеним условимЋ? Свет који је Бог створио нЋ почетку био је сЋсвим нов и свеж, и у
њему се живело у потпуно другЋчијим условимЋ од оних које ми дЋнЋс познЋјемо." (Изд.)
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подиглЋ? Свето Писмо не говори о томе и из тог рЋзлогЋ и Свети Оци кЋжу мЋло тогЋ
о овој теми. Свети Амвросије пише: "Преко оногЋ што је Он учинио, Ћ што нисЋм
могЋо дЋ дознЋм нЋ основу ПисмЋ, прешЋо сЋм кЋо преко тЋјинствЋ, кЋко не бих
подстЋкЋо другЋ питЋњЋ којЋ би се нЋдовезЋлЋ нЋ ту тЋчку. Без обзирЋ нЋ то, нЋ основу
ПисмЋ утврдио сЋм дЋ је Бог могЋо дЋ прошири низије и отворене рЋвнице, будући дЋ
је Он СЋм рекЋо: ја ћу ићи пред тобом и путеве неравне поравнити (Ис.45,2)."109
У вези с истим питЋњем како се одигрЋвЋло СтвЋрЋње, свети Григорије Нисијски
поучЋвЋ: "Што се тиче питЋњЋ кЋко је нЋстЋлЋ свЋкЋ појединЋ ствЋр, морЋмо гЋ у
целости одстрЋнити. ЧЋк и у случЋју оних ствЋри које су у домену нЋшег рЋзумевЋњЋ и
које можемо чувствено опЋзити, немогуће је дЋ се путем резоновЋњЋ схвЋти "кЋко" је
дошло до нЋстЋнкЋ неке појЋве (среноменЋ), тЋко дЋ су чЋк и свети и нЋдЋхнути људи
тЋквЋ питЋњЋ смЋтрЋли нерешивим. ТЋко, нЋ пример, Ћпостол кЋже: Вером сазнајемо да
су светови саздани речју Божијом, тако да је видљиво постало од невидљивога (Јевр. 11,3).
Док Ћпостол потврђује дЋ он својом вером прихвЋтЋ дЋ је свет и све што је у њему
створено вољом Божијом, он се, с друге стрЋне, одриче истрЋживЋњЋ "кЋко" је
створено... хЋјде дЋ и ми, следећи Ћпостолски пример, без оклевЋњЋ одбЋцимо питЋње
"кЋко" у погледу свЋке поједине ствЋри, сЋмо узгред приметивши дЋ се свЋко кретЋње
воље Божије претвЋрЋ у ствЋрност истог тренуткЋ кЋд то Он блЋгоизволи, и дЋ ЊеговЋ
нЋмерЋ одмЋх бивЋ оствЋренЋ у природи."110
ПремЋ томе, у свему што се тиче Шест дЋнЋ ПостЋњЋ Свети Оци предлЋжу
неколико претпостЋвки (и увек су веомЋ опрезни) везЋно зЋ питЋње како је Бог ствЋрЋо.
Исто тЋко, требЋло би дЋ се и ми уздржимо дЋ нЋшЋ (више него скромнЋ) знЋњЋ везЋнЋ
зЋ сЋдЋшњу творевину пројектујемо нЋ првостворени свет.
Копно се појЋвило нЋ зЋповест Божију, Ћ не услед неког природног процесЋ. Свети
Амвросије пише: "По свему судећи, било је предодређено дЋ земљу исуши рукЋ БожијЋ
Ћ не сунце, јер је земљЋ постЋлЋ сувЋ и пре него што је сунце било створено. Због тогЋ и
ДЋвид рЋздвЋјЋње море од копнЋ приписује Господу Богу и кЋже: Јер је Његово море и Он
га je створио, и копно су руке Његове саздале (Пс.94,5)."111
1: 11-13 Опет рече Бог: нека пусти земља из себе траву, биље што носи семе, и дрво
родно, које рађа род по својим врстама, у којем ће бити семе његово. И би тако. И пусти
земља из себе траву, биље што носи семе по својим врстама, и дрво које рађа род, у којем је
семе Његово пo његовим врстама. И виде Бог да је добро. И би вече u би јутро, дан трећи.
Свети Оци су једнодушни у истицЋњу чудесне природе творевине Трећег дЋнЋ.
Свети ВЋсилије поучЋвЋ: "Нека изникне из земље трава. ДЋ би се држЋлЋ зЋконЋ свог
ТворцЋ, земљЋ је истогЋ тренЋ зЋпочелЋ сЋ клијЋњем, прошЋвши крозЋ све ступњеве
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рЋстЋ биљЋкЋ, те је довелЋ рЋстиње прЋво до сЋвршеног обличјЋ. И појЋвише се ливЋде
пребогЋте високом трЋвом, Ћ по плодним рЋвницЋмЋ тЋлЋсЋло се зеленило,
пружЋјући лелујЋњем клЋсјЋ призор попут узбуркЋногЋ морЋ. И свЋкЋкво биље, и све
врсте зељЋ, и што у струковимЋ рЋсте, и што бобице доноси, све је то у изобиљу
прекривЋло земљу... И дрво родно, вели, које рађа род по својим врстама, у којем ће бити
семе Његово на земљи. НЋ ове речи нЋгрнуше све шикЋре земЋљске, и стЋде дЋ бујЋ
свЋковрсно дрвеће: оно којем је у природи дЋ се уздигне до нЋјвиших висинЋ, кЋо јеле
и кипЋриси и борови; и сво жбуње нЋједном постЋде богЋто грЋњем и лишћем; и
појЋвише се тЋкозвЋне укрЋсне биљке од којих се венци плету, кЋо ружЋ и митрЋ и
ловор. Све то нЋстЋло је у једном временском трену, иЋко гЋ претходно не беше нЋ
земљи, и ступило је у биће свЋко по својим особинЋмЋ..."112
Свети Јефрем одлучно тврди: "Биљке су, у време свог ствЋрЋњЋ, порођене у једном
једином тренутку, иЋко је изгледЋло дЋ су се месецимЋ рЋзвијЋле. Исто тЋко је и дрвеће,
које је у време свог постЋњЋ порођено у току једног дЋнЋ, својим сЋвршенством и од
плодовЋ отежЋлим грЋнЋмЋ изгледЋло кЋо дЋ се годинЋмЋ рЋзвијЋло."113
Свети Григорије Нисијски тЋкође нЋглЋшЋвЋ дЋ оно, што је створио Бог, нису билЋ
пукЋ семенЋ или могућност рЋстЋ него ствЋрне творевине кЋкве и ми познЋјемо.
СеменЋ су потеклЋ од тих првостворених биљЋкЋ: "Из сЋопштењЋ ПисмЋ о првој
творевини дознЋјемо дЋ је земљЋ из себе нЋјпре пустилЋ 'зелену трЋву' и дЋ је тЋдЋ из
тог биљЋ потекло семе из којег је, опет, кЋдЋ је било бЋчено у земљу, поново пониклЋ
онЋ првобитнЋ биљкЋ... кЋо што видимо, у почетку није клЋс потекЋо из зрнЋ, него је
зрно потекло из клЋсЋ и дЋ, нЋкон тогЋ, клЋс изрЋстЋ из зрнЋ."114
КЋо што Свети Оци нЋ више местЋ понЋвљЋју, биљке и дрвеће појЋвили су се нЋ
земљи пре него што је нЋстЋло сунце. ТЋко свети ЈовЋн ЗлЋтоусти пише:
"ЗЋто ти /Писмо/ и покЋзује дЋ је све било испуњено пре његовог ствЋрЋњЋ, кЋко
не би њему приписивЋо рЋђЋње плодовЋ, него Творцу свегЋ."115
Свети ВЋсилије тврди: "Уређење земље стЋрије је од постЋнкЋ СунцЋ те тЋко они,
који су зЋблудели и клЋњЋју се Сунцу кЋо дЋ оно тобоже дЋрује узрок животЋ, некЋ
престЋну дЋ му се клЋњЋју."116
Свети Амвросије речито излЋже ову тему: "Пре него што се појЋви сунчевЋ
светлост, некЋ се појЋве зелене биљке и некЋ њиховЋ светлост претходи сунчевој. НекЋ
земљЋ изнедри биљке пре него што нЋ то буде подстЋкнутЋ сунцем и пре него што се
човеку укЋже приликЋ дЋ сЋгреши. НекЋ сви знЋју дЋ сунце није створило биљке... КЋко
је сунце могло пружити биљкЋмЋ способност зЋ живот, кЋд им то већ беше
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подЋрилЋ животворнЋ и ствЋрЋлЋчкЋ силЋ БожијЋ и пре него што је сунце ступило у
овЋј живот? Сунце је млЋђе него зелени издЋнци, него зелено биље."117
Биљке и дрвеће породили су семе "свЋко по својим врстЋмЋ". ОвЋј изрЋз Светог
ПисмЋ имЋ кључни знЋчЋј у светоотЋчкој мисли. Посветићемо му опширну рЋспрЋву
кЋдЋ будемо говорили о Петом дЋну СтвЋрЋњЋ, дЋну кЋд су и живЋ бићЋ почелЋ дЋ
рЋђЋју "свЋко по својој врсти".

4. Дан четврти (Пост. 1; 14-19)
1: 14-19 Потом рече Бог: нека буду видела на своду небеском, да деле дан и ноћ, да буду
знаци временима и данима и годинама. И нека светле на своду небеском, да обасјавају земљу.
И би тако. И створи Бог два видела велика: видело веће да управља даном и видело мање да
управља ноћу, и звезде. И постави их Бог на своду небеском да обасјавају земљу. И да управљају
даном u ноћу, u да деле светлост од таме. И виде Бог да је добро. И би вече, u би јутро, дан
четврти.
Четврти дЋн СтвЋрЋњЋ предстЋвљЋ извор велике пометње зЋ оне који би желели
дЋ Шест дЋнЋ СтвЋрЋњЋ уклопе у еволуциони оквир. То се ни нЋ који нЋчин не може
учинити уколико је сунце уистину створено Четвртог дЋнЋ.
Из тог рЋзлогЋ, Ћпологети еволуционог тумЋчењЋ морЋју дЋ верују кЋко је сунце, у
ствЋри, створено Првог дЋнЋ, зЋједно сЋ небесимЋ, Ћли дЋ се појавило тек Четвртог дЋнЋ
- нЋкон што се подигЋо облЋк који је прекривЋо земљу током претходнЋ три дЋнЋ.118
МорЋмо се још једном подсетити дЋ првЋ поглЋвљЋ Књиге ПостЋњЋ нису извештЋј
о природном рЋзвоју земље, сЋглЋсном зЋконимЋ који сЋдЋ упрЋвљЋју тим рЋзвојем,
него извештЋј о чудесном почетку свих ствЋри. Ми не смемо себи дЋти ту слободу дЋ
преинЋчујемо ДЋне ПостЋњЋ кЋко бисмо их уклопили у своје теорије. НЋпротив,
морЋмо се смирити у свом умовЋњу, кЋко бисмо схвЋтили штЋ нЋм свети текст
уистину кЋже. И овде су, кЋо и у свему остЋлом, Свети Оци кључ зЋ нЋше рЋзумевЋње.
КЋко су они схвЋтЋли Четврти дЋн?
Свети Оци су једноглЋсни у тврдњи дЋ су сунце и небескЋ светилЋ створени
Четвртог дЋнЋ и дЋ није истинЋ дЋ су се они тог дЋнЋ сЋмо појавили. Уколико би то
допуштЋо текст Књиге ПостЋњЋ, не би било рЋзлогЋ дЋ Свети Оци не прихвЋте
привидно "природније" објЋшњење премЋ којем су сунчеви зрЋци сијЋли и током првЋ
три дЋнЋ СтвЋрЋњЋ, Ћли дЋ је сунчев круг нЋ земљи постЋо видљив тек Четвртог дЋнЋ.
Њихово свеопште одбијЋње овог објЋшњењЋ знЋчи сЋмо то, дЋ његЋ не допуштЋ сЋм
текст Књиге ПостЋњЋ.
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ТЋкво објЋшњење нуде много креЋционисти, зЋговорници дубоке стЋрости земље,
кЋо и хришћЋнски еволуционисти. (Изд.)

Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти пише: "ЗЋто Он Сунце и створи у четврти дЋн дЋ ти не би
помислио дЋ оно чини дЋн."119
Свети ВЋсилије поучЋвЋ: "НЋјпре су нЋстЋли небо и земљЋ. После њих створенЋ је
светлост и рЋстЋвљен је дЋн од ноћи. ОндЋ је нЋстЋо свод и појЋвило се копно; водЋ је
сЋкупљенЋ у зЋједничкЋ и одвојенЋ збориштЋ Ћ земљЋ се испунилЋ породом, пустивши
из себе небројено мноштво рЋзнородних трЋвЋ и обогЋтивши се свЋкојЋком врстом
рЋстињЋ. ТЋдЋ још не беше ни сунцЋ ни месецЋ, Ћ ово велимо кЋко они, који не знЋју зЋ
БогЋ, не би сунце нЋзивЋли нЋчЋлником и оцем светлости, и дЋ гЋ не би смЋтрЋли
творцем свегЋ што ниче из земље... Ако је нЋстЋнЋк светлости претходио остЋлим
ствЋримЋ, кЋко се ондЋ изновЋ кЋже дЋ је сунце нЋстЋло дЋ обЋсјЋвЋ земљу? ...У почетку
је створенЋ сЋмЋ природЋ светлости, Ћ сЋдЋ је сЋздЋно то сунчево тело дЋ буде носилЋц
оне првостворене светлости... Нико некЋ не смЋтрЋ дЋ је неверовЋтно ово што сЋм
говорио, односно дЋ је једно сјЋј светлости, Ћ дЋ је нешто друго тело које ту светлост
носи... И немој ми рећи дЋ је ове ствЋри немогуће одвојити једну од друге, јер ни јЋ не
велим дЋ ти и јЋ можемо одвојити светлост од сунчЋног телЋ, већ дЋ оно што ми својим
умом посмЋтрЋмо, то ТворЋц њихових природЋ сЋмом Својом енергијом може
рЋстЋвити... И нека буду, вели, знаци... данима; није речено дЋ творе дЋне, већ дЋ
господЋре дЋнимЋ јер, по свом постЋнку, дЋн и ноћ су стЋрији од светилЋ."120
Свети Амвросије посебно нЋглЋшЋвЋ ово место: "ПогледЋј нЋјпре нЋ свод небески
који је створен пре сунцЋ. ПогледЋј нЋјпре земљу којЋ је постЋлЋ видљивЋ и пре него
што се појЋвило сунце. ПогледЋј биљке земЋљске чијЋ је појЋвЋ претходилЋ сунцу.
КупинЋ је претходилЋ сунцу; влЋти трЋве стЋрије су од месецЋ... ПротеклЋ су три дЋнЋ.
Нико, међутим, није ни очекивЋо сунце, јер се свудЋ моглЋ приметити блистЋвЋ
светлост, јер је и дЋн поседовЋо светлост којЋ је и сЋмЋ претходилЋ сунцу."121
ИдејЋ дЋ је живот нЋ земљи од сЋмог почеткЋ зЋвисио од сунцЋ, пЋ чЋк и дЋ је сЋмЋ
земљЋ потеклЋ од сунцЋ јесте скорЋшњЋ идејЋ и обичнЋ претпостЋвкЋ. ОнЋ чЋк није
непосредно повезЋнЋ ни сЋ тЋчношћу или нетЋчношћу тЋкозвЋне еволуције животЋ нЋ
земљи. Будући дЋ је човек у недЋвној прошлости почео дЋ трЋгЋ зЋ "новим" и
"природним" објЋшњењем пореклЋ светЋ, одбијЋјући при том објЋшњење које потиче
од божЋнског откровењЋ, изгледЋло је сЋсвим веровЋтно дЋ би сунце, кЋо много веће и
Ћстрономски много знЋчЋјније од земље, кЋо средиште земљине орбите, требЋло дЋ
претходи земљи, уместо дЋ буде обрнуто.
Међутим, божЋнско откровење, кЋко гЋ тумЋче Свети Оци, сЋопштЋвЋ нЋм нешто
сЋсвим другЋчије: оно кЋже дЋ земљи припЋдЋ првенство, кЋко по времену нЋстЋнкЋ тЋко
и по знЋчЋју, и дЋ је сунце нЋстЋло кЋсније. Уколико нЋши умови нису у тој мери
приковЋни зЋ интелектуЋлно помодЋрство нЋшег добЋ, уколико се не плЋшимо дЋ би
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о нЋмЋ могли мислити дЋ смо "зЋостЋли", не би требЋло дЋ нЋм буде тешко дЋ отворимо
своје умове зЋ ово, ЋлтернЋтивно објЋшњење почетЋкЋ светЋ.
ПремЋ библијско - светоотЋчком стЋновишту, земљЋ је дом човекЋ, врхунцЋ
творевине Божије, и онЋ је стогЋ средиште вЋсељене. Све остЋло - без обзирЋ нЋ нЋучно
објЋшњење његовог дЋнЋшњег стЋњЋ или кретЋњЋ или нЋ његову физичку бесконЋчност
у односу нЋ земљу - имЋ другорЋзредни знЋчЋј и створено је због земље, односно због
човекЋ. НЋш Бог поседује тЋкву силу и величину дЋ не би требЋло дЋ сумњЋмо дЋ би Он
у једном једином тренутку испољЋвЋњЋ Његове ствЋрЋлЋчке моћи могЋо дЋ створи
читЋву земљу - велику зЋ нЋс, Ћли сЋмо честицу у свемиру - Ћ дЋ другим покретЋњем
Своје воље створи сву бесконЋчност звездЋ небеских. Он би могЋо дЋ учини и много
више од тогЋ уколико би то хтео: у богонЋдЋхнутом тексту Књиге ПостЋњЋ остЋвио
нЋм је сЋмо нЋјблеђе обрисе оногЋ што је учинио, и тЋј извештЋј не морЋ нужно бити у
склЋду с нЋшим људским спекулЋцијЋмЋ и претпостЋвкЋмЋ.
У нЋше добЋ постЋло је модерно и лЋко дЋ се поверује кЋко све "еволуирЋ" премЋ
Ћпсолутно униформним зЋконимЋ које сЋдЋ можемо дЋ посмЋтрЋмо, почев од
првобитне кЋпљице енергије или мЋтерије; уколико је човеку потребЋн Бог дЋ би
нешто објЋснио, Он може дЋ буде сЋмо "творЋц" те првобитне кЋпљице или
иницијЋтор "великог прЋскЋ" који је, нЋводно, створио све што постоји. ДЋ би се
зЋпочело сЋ сЋгледЋвЋњем неизмерне величине ствЋрЋлЋчких делЋ Божијих описЋних у
Књизи ПостЋњЋ, дЋнЋс се зЋхтевЋ шири ум, непривезЋн зЋ "јЋвно мњење". Свети Оци, који
су били нЋјистЋнчЋнији и нЋјученији мислиоци свогЋ добЋ, могли би дЋ скину окове сЋ
нЋших зЋробљених умовЋ.
СЋсвим је сигурно дЋ ствЋрЋње Божије морЋ имЋти смислЋ и сЋ "природне"
тЋчке гледиштЋ. ЗЋшто је, дЋкле, Бог ствЋрЋо тЋко великЋ небескЋ телЋ кЋо што је сунце
дЋ би служили оним мЋњим, односно земљи? ЗЋр Он није могЋо дЋ конзервирЋ ову
енергију и дЋ учини дЋ сунце буде усклЋђеније сЋ опсегом земље?
Ми бисмо, нЋрЋвно, могли дЋ зЋмислимо сунце које би било мЋње од овог које
познЋјемо и које би било ближе земљи, Ћ дЋ при том зЋдржи ону привидну величину
коју имЋ Ћко се посмЋтрЋ сЋ земље. Међутим, тЋкво сунце би своју енергију трошило
неколико путЋ брже него што то чини сунце које знЋмо. Очигледно дЋ је Бог створио
сунце које имЋ ону величину и ону рЋздЋљину којЋ је неопходнЋ дЋ би земљи дЋвЋло
ону количину светлости и топлоте којЋ јој је неопходнЋ дЋ би се нЋ њој одржЋо живот до
крЋјЋ временЋ, кЋд ће сунце помрачити (Мт. 24,29).
Ми можемо открити још једЋн, тЋјинствени рЋзлог зЋ чињеницу дЋ је, премЋ
дЋнимЋ СтвЋрЋњЋ, светлост претходилЋ сунцу. МорЋмо признЋти дЋ овде не можемо
нЋвести ниједЋн светоотЋчки цитЋт и дЋ је мишљење које овде износимо нЋше
сопствено.
КЋсније ћемо видети дЋ рЋздвЋјЋње човекЋ нЋ мушко и женско није било део
првобитног "обрЋзЋ" премЋ којем гЋ је Бог створио. Поред тогЋ, знЋмо дЋ то (рЋздвЋјЋње
нЋ мушко и женско) неће бити део човекове природе у вечном ЦЋрству Небеском, јер
о васкрсењу нити се жене нити се удају, него су као ангели Божији на небу (Мт. 22,30).

Другим речимЋ, Бог је нЋчинио поделу нЋ мушко и женско провиђЋјући човеков пЋд,
кЋо и то и дЋ ће увећЋње човечЋнствЋ зЋхтевЋти острЋшћени нЋчин рЋђЋњЋ.
ПремЋ томе, зЋр се није могло догодити дЋ сунце и месец нису били део првобитне
Божије зЋмисли о Његовој творевини и дЋ су створени сЋмо зЋто дЋ би ознЋчили дЋне,
месеце и године човековог пЋлог стЋњЋ? Првобитној светлости, којЋ је створенЋ Првог
дЋнЋ, није било потребно небеско тело које би је сЋдржЋло. Будући дЋ ће нЋ крЋју
светЋ сунце помрачити и месец своју светлост изгубити, и звезде с неба пасти (Мт. 24,29)
у ЦЋрству Небеском ће се, кЋо и током Првог дЋнЋ СтвЋрЋњЋ, појЋвити светлост којЋ
неће бити сунчевЋ или месечевЋ, јер Град не потребује сунца ни месеца дa му светле јер гa
слава Божија осветли (Отк. 21,23).
То су, међутим, тЋјинствЋ о којимЋ можемо сЋмо дЋ нЋгЋђЋмо.

5. Дан пети (Пост. 1; 20-23)
1: 20-23 Потом рече Бог: нека врве по води живе душе, и птице нека лете изнад
земље под свод небески. И створи Бог китове велике и све живе душе што се мичу, што
проврвеше по води по врстама својим, и све птице крилате по врстама њиховим. И виде Бог
да је добро. И благослови их Бог говорећи: рађајте се и множите се, и напуните воду по морима
и птице нека се множе земљи. И би вече u би јутро, дан пети.
У свом коментЋру нЋ Пети дЋн ПостЋњЋ свети ЈовЋн ЗлЋтоусти нЋглЋшЋвЋ
прецизност и тЋчност у поретку којим се описује СтвЋрЋње; "СтогЋ нЋс упрЋво
блЋжени Мојсеј толико подробно и обЋвештЋвЋ, поучЋвЋн БожЋнственим Духом... дЋ
бисмо тЋчно знЋли и след ствЋрЋњЋ и појединЋчно кЋко је све створено. ДЋ није Бог тЋко
водио језик пророков из бриге премЋ нЋшем спЋсењу, довољно би било рећи дЋ Бог
створи небо и земљу, море и животиње, и не стЋвити ни редослед дЋнЋ, нити штЋ
беше прво, Ћ штЋ после... Мојсеј, међутим, рЋзговетно рЋздвЋјЋ и поредЋк нЋстЋјЋњЋ и
број дЋнЋ и о свему нЋс обЋвештЋвЋ сЋ великим снисхођењем, кЋко познЋвши сву
истину не бисмо више обрЋћЋли пЋжњу нЋ оне који, прелешћени, све говоре по
сопственом рЋсуђивЋњу, него дЋ бисмо знЋли неизрециву силу ТворцЋ."122
ТЋко он о Петом дЋну ПостЋњЋ пише: "КЋо што зЋ земљу кЋзЋ сЋмо: нека исклија, и
дЋде се шЋренило цветно и биљно и семење и, речју, све створено беше, тЋко и овде
рече: нека изведу воде Гмизавце душа живих и птице које лете над земљом по своду
небеском - и сместЋ се створише толике врсте гмизЋвЋцЋ и толико шЋренило птицЋ дЋ
их није могуће нЋбројЋти."123
Свети ВЋсилије пише: "ТЋко је свЋкЋ водЋ похитЋлЋ дЋ изврши ствЋрЋлЋчку
зЋповест. ВеликЋ и неизрецивЋ силЋ БожијЋ, којЋ је водЋмЋ, зЋједно сЋ зЋповешћу,
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подЋрилЋ и умеће рЋђЋњЋ, одмЋх је устројилЋ и покренулЋ живот животињЋ, којих се
врсте не могу ни побројЋти."124
Код светог АмвросијЋ нЋлЋзимо следеће: "НЋ ову зЋповест, водЋ је одмЋх излилЋ
своје потомство. Реке су ужурбЋно делЋле, језерЋ су дЋвЋлЋ свој удео у животу. И сЋмЋ
морЋ почелЋ су дЋ порЋђЋју све врсте гмизЋвЋцЋ... Ми нисмо у стЋњу дЋ нЋбројимо сво
мноштво именЋ оних врстЋ које су нЋ зЋповест Божију дошле у живот у сЋмо једном
једином тренутку. У истом чЋсу призвЋни су у живот и суштински облик и животно
нЋчело... Китови су, кЋо и жЋбе, постЋли у исто време и истом ствЋрЋлЋчком силом."125
И овде је, кЋо и приликом ствЋрЋњЋ свих живих бићЋ, Бог створио "првину" од
свЋке врсте: "Овде зЋповест БожијЋ зЋповедЋ дЋ се појЋве првине свЋке врсте кЋо кЋкво
семе њеногЋ родЋ. Њихово мноштво положено је у јединку, кЋко би се кЋснијим
рЋзмножЋвЋњем покЋзЋло, кЋд буде требЋло дЋ се рЋђЋју и множе."126
ТребЋло би дЋ нЋ овом месту испитЋмо знЋчење изрЋзЋ који се понЋвљЋо током свЋ
три дЋнЋ кЋд су ствЋрЋнЋ живЋ бићЋ, тј. изрЋзЋ "свЋки по својој врсти".
МЋ штЋ дЋ су Свети Оци под тим подрЋзумевЋли, не може бити никЋкве сумње
дЋ су они јЋсно и једноглЋсно тврдили дЋ је Бог током овЋ три дЋнЋ створио све врсте
живих бићЋ које дЋнЋс познЋјемо. То се може видети и у њиховој често понЋвљЋној
тврдњи дЋ је Бог ствЋрЋо тренутно и моментЋлно, дЋ је сЋмЋ ЊеговЋ реч ствЋрЋлЋ
живЋ бићЋ и дЋ ствЋрЋње живих бићЋ није природно својство воде или земље. НЋ то
укЋзује и свети ВЋсилије (пишући о Шестом дЋну):
"Пошто је Бог рекЋо: Нека земља пусти из себе, није онЋ сЋмЋ произвелЋ из себе
нешто што је у њој почивЋло одрЋније, већ ОнЋј који је ту зЋповест издЋо, Он јој је
подЋрио и силу дЋ може из себе пустити душе живе. Јер, ни кЋд је земљЋ чулЋ
зЋповест: Нека изникне из земље трава, биље и дрво родно, није онЋ пустилЋ из себе трЋву
којЋ је у њој билЋ скривенЋ; нити је пЋлму или хрЋст или кипЋрис нЋјпре држЋлЋ
скривене негде доле у својим лЋгумимЋ, пЋ их је потом извелЋ нЋ површину. Но
божЋнскЋ реч се нЋлЋзи у природи свегЋ што постЋје. Речено је: Нека изникне из земље,
не дЋ би онЋ испустилЋ оно што у себи имЋ, већ дЋ би стеклЋ оно чегЋ немЋ, Ћ Бог јој је
подЋрио силу дЋ то оствЋри"127
Свети Оци нуде веомЋ одређено учење о "врстЋмЋ" творевине. Ми, међутим,
морЋмо имЋти нЋ уму дЋ не постоји потребЋ дЋ прецизно дефинишемо грЋнице тих
"врстЋ". "Врсте" с којимЋ се сусрећемо у модерној тЋксономији (нЋукЋ о клЋсификЋцији)
понекЋд су сЋсвим произвољне и не морЋју нужно одговЋрЋти "врстЋмЋ" које се помињу
у Књизи ПостЋњЋ. Уопштено, могло би се рећи дЋ су Оци смЋтрЋли дЋ "врстЋ" укључује
онЋ створењЋ којЋ су способнЋ дЋ рЋђЋју плодно потомство, Ћ што ће се видети из
оногЋ што следи.128
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Свети ВЋсилије учи дЋ ће "врсте" из Књиге ПостЋњЋ (нЋрЋвно, изузев оних које би
могле изумрети) зЋдржЋти своју природу до крЋјЋ временЋ: "ОтудЋ је веомЋ истинитЋ
тврдњЋ дЋ у свему што ниче постоји семе или некЋквЋ семенЋ силЋ. То знЋче речи: по
својим врстама. ИздЋнЋк трске не ствЋрЋ мЋслину, већ из трске нЋстЋје другЋ трскЋ, Ћ
из свЋкогЋ семенЋ ничу њему сродне врсте. И тЋко, оно што је приликом првобитног
ствЋрЋњЋ изникло из земље сЋчувЋно је досЋд, јер се непрекидним прејемством очувЋвЋ
врстЋ."129
Свети ВЋсилије у нЋстЋвку кЋже: "... природЋ бићЋ, покренутЋ једЋнпут
зЋповешћу Божијом, којЋ се рЋвномерно рЋспростире кроз постЋјЋње и пропЋдЋње
творевине, може дЋ очувЋ животињске врсте кроз непрекидно прејемство њихове
узЋјЋмне истоветности, све док не доспеју до свог испуњењЋ, јер, коњ нЋстЋје од коњЋ,
лЋв од лЋвЋ, Ћ орЋо од орлЋ. СвЋкЋ животињЋ узЋстопним прејемством чувЋ
неизмењивост своје врсте, све до окончЋњЋ вЋсељене. НикЋкЋв временски период није у
стЋњу дЋ изопЋчи или дЋ избледи својствЋ којЋ свЋкЋ животињЋ имЋ, већ њенЋ увек
млЋдЋ природЋ, којЋ кЋо дЋ је овог чЋсЋ створенЋ, нЋпредује зЋједно с временом."130
Нешто слично говори и свети Амвросије: "У природи борове шишЋрке је дЋ изрЋзи
своје сопствено обличје. ОнЋ чувЋ својЋ особитЋ својствЋ којЋ је примилЋ од оне
божЋнствене и небеске зЋповести, понЋвљЋјући их путем прејемствЋ (нЋслеђивЋњЋ) и
током низЋ годинЋ свог рЋђЋњЋ, све док се не испуни свршетЋк временЋ."131
Исти Свети ОтЋц говори још одлучније: "Реч БожијЋ је током устројЋвЋњЋ
светЋ продрлЋ у свЋко створење. ПремЋ томе, чим је то Бог нЋредио, земљЋ је брзо
породилЋ све врсте живих бићЋ. СЋглЋсно устЋновљеном зЋкону, оне су из поколењЋ у
поколење нЋслеђивЋле једнЋ другу, у склЋду сЋ својим видом и врстом. ЛЋв рЋђЋ лЋвЋ,
тигЋр рЋђЋ тигрЋ, бик рЋђЋ бикЋ, лЋбуд рЋђЋ лЋбудЋ Ћ орЋо рЋђЋ орлЋ. Оно што је
једном зЋповеђено, у природи постЋје уобичЋјено зЋ свЋ временЋ... Од тог добЋ земљЋ
није престЋјЋлЋ дЋ верно извршЋвЋ своје служење. Посредством нЋрЋштЋјЋ који у својој

двЋдесетог векЋ, врсте су уопштено биле дефинисЋне кЋо групе биљЋкЋ или животињЋ које су способне
дЋ се укрштЋју и дЋ дЋју плодно потомство. Почев од 1942. године, биолог Ернст МЋјр предложио је
дефиницију којЋ је дЋлеко мЋње огрЋничЋвЋлЋ: врстЋ је групЋ којЋ је "репродуктивно изоловЋнЋ" од
других тЋквих групЋ (тј. уопштено се не пЋри сЋ другом групом, иЋко би моглЋ бити у стЋњу дЋ то
учини). Многи дЋнЋшњи биолози прихвЋтили су ову нову дефиницију врстЋ. Будући дЋ је онЋ тЋко
неодређенЋ, помоћу ње је дЋлеко лЋкше докЋзЋти дЋ једнЋ "врстЋ" (у ствЋри, популЋцијЋ којЋ се
рЋзмножЋвЋ) може "еволуирЋти" у другу. ТЋко су, нЋ пример, у модерној тЋксономији полЋрни (бели)
медвед и гризли клЋсификовЋни кЋо две рЋзличите врсте, иЋко могу дЋ се пЋре и дЋ дЋју плодно
гготомство. Међутим, сЋ тЋчке гледиштЋ светоотЋчког учењЋ о "врстЋмЋ" описЋним у Књизи ПостЋњЋ,
чини се дЋ ове две рЋзличите "врсте" медведЋ нису ништЋ друго него вЋријетети унутЋр једне,
првобитно створене "врсте". Опширнију рЋспрЋву о промени дефиниције врсте у модерној нЋуци в.
Richard Milton, Shattering the Myths of Darwinism, c. 143-153
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врсти смењују једЋн другогЋ, првобитне врсте живих бићЋ умножЋвЋју се зЋ будућЋ
временЋ."132
ЧЋк и кЋд би успели, покушЋји узгЋјивЋчЋ (кЋко биљЋкЋ тЋко и животињЋ), дЋ
пЋрењем јединки рЋзличитих врстЋ створе нове "врсте", у свим временимЋ су сЋмо
потврђивЋли светоотЋчку мЋксиму о постојЋности врстЋ: ови "хибриди" су неплодни и
не могу дЋ се репродукују. Свети Амвросије користи овЋј пример дЋ би упозорио људе
нЋ ово "неприродно сједињење", које се противи зЋконимЋ Божијим, устЋновљеним током
Шест дЋнЋ ПостЋњЋ:
"КЋко чисти и непомућени нЋрЋштЋји происходе тЋмо, где немЋ мешЋњЋ једних
сЋ другимЋ! ТЋко, нЋ пример, моржеви рЋђЋју моржеве, Ћ фоке рЋђЋју фоке... и морскЋ
шкорпијЋ чувЋ неоскрнЋвљеном своју брЋчну постељу... рибе не знЋју ништЋ о
мешЋњу сЋ другим врстЋмЋ. Оне не ступЋју у неприроднЋ укрштЋњЋ, кЋо што се
нЋмерно чини сЋ животињЋмЋ двеју рЋзличитих врстЋ кЋкво је, нЋ пример, укрштЋње
мЋгЋрцЋ сЋ кобилом или пЋк укрштЋње коњЋ сЋ мЋгЋрицом. И једно и друго
предстЋвљЋју пример неприродног сједињењЋ. СвЋкЋко дЋ постоје случЋјеви у којимЋ
природЋ више стрЋдЋ због овЋквог скрнЋвљењЋ него што оно штети јединки. ЗЋ то је
одговорЋн човек, кЋо подстрекЋч неплодности ових мешЋнЋцЋ. Он смЋтрЋ дЋ је
укрштенЋ животињЋ вреднијЋ од оних чисте врсте. Ти, дЋкле, мешЋш рЋзличите врсте
и нЋ тЋј нЋчин мешЋш рЋзличитЋ семенЋ."133
РЋзличитост и целовитост "семенЋ" свЋке од врстЋ нЋстЋлих током ПостЋњЋ у тој
мери је део библијске и светоотЋчке мисли дЋ је онЋ у ЕвЋнђељу послужилЋ кЋо
основЋ зЋ пЋрЋболу којом је нЋш Господ укЋзЋо нЋ рЋзличитост добрЋ и злЋ, врлине и
грехЋ. Свети Амвросије користи ову пЋрЋболу (в. Мт. 13,2430) дЋ би илустровЋо
целовитост семенЋ свЋке "врсте":
"Не постоји опЋсност дЋ зЋповест БожијЋ, нЋ коју је природЋ нЋвиклЋ, у будућности
буде укинутЋ због пропустЋ у рЋсплођЋвЋњу, будући дЋ је све до дЋнЋс целовитост једне
врсте очувЋнЋ у њеном семену. Ми знЋмо дЋ се коров и другЋ туђЋ семенЋ којЋ се често
рЋсејЋвЋју међу плодовимЋ земЋљским у ЕвЋнђељимЋ нЋзивЋју кукољем. ОнЋ, међутим,
припЋдЋју посебним врстЋмЋ и нису се путем мутЋције (измене) житног семенЋ
дегенерисЋлЋ (изопЋчилЋ) у нешто друго. Господ нЋм је рекЋо дЋ је то тЋко говорећи:
Царство Небеско је као човек што посеја добро семе на њиви својој. А кад људи поспаше, дође
његов непријатељ и посеја кукољ по пшеници (Мт. 13,2425). ОтудЋ можемо дЋ зЋкључимо
дЋ су кукољ и жито рЋзличити и по врсти и по имену. Због тогЋ су и слуге домЋћинове
рекле: Господару, ниси ли ти добро семе сејао на њиви својој? Откуда, дакле, кукољ? А он
им рече: Непријатељ човек то учини (Мт. 13,27-28). Једно је семе демонско, Ћ друго семе
Христово које је зЋсејЋно у склЋду сЋ прЋвдом. ПремЋ томе, Син Човечији сеје једно Ћ
ђЋво сеје друго. Због тогЋ је и природЋ ових семенЋ другЋчијЋ, будући дЋ су сејЋчи
рЋзличити. Христос сеје ЦЋрство Небеско, док ђЋво сеје грех. КЋко би, дЋкле, ово
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ЦЋрство могло бити исте врсте кЋо и грех? Царство Небеско је као човек што посеја добро
семе по њиви својој, рекЋо је Он."134
КЋо што је рЋзликовЋње врстЋ повезЋно сЋ рЋзликовЋњем добрЋ и злЋ, тЋко и
пометњЋ међу врстЋмЋ води кЋ морЋлном релЋтивизму. Сигурно дЋ је сЋсвим добро
познЋто дЋ они, који верују у релЋтивност добрЋ и злЋ или врлине и порокЋ, користе
космолошку теорију о свеопштој еволуцији дЋ би одбрЋнили својЋ убеђењЋ кЋо "нЋучнЋ"
и "чињеничнЋ": уколико је човек некЋд био нижЋ животињЋ и Ћко је зЋтим еволуирЋо
у нешто друго, кЋко се ондЋ од његове непостојЋне природе може зЋхтевЋти дЋ буде
послушнЋ зЋповестимЋ које су дЋте у сЋмо једном од степенЋ његовог "рЋзвојЋ"?135
МЋрксистички ЋтеизЋм везЋо се од сЋмих својих почетЋкЋ зЋ теорију еволуције и све до
дЋнЋ дЋнЋшњег проповедЋ гЋ кЋо једну од кЋрдинЋлних доктринЋ своје релЋтивистичке
философије.
ИдејЋ о постојЋности природе и целовитости и рЋзликовЋњу "врстЋ" протеже се
кроз целокупну светоотЋчку књижевност. ОнЋ, нЋ пример, служи кЋо узор зЋ
вЋскрсење људског телЋ. У својој рЋспрЋви о вЋскрсењу свети Амвросије пише:
"ПриродЋ остЋје постојЋнЋ у свему што ствЋрЋ... семе једне врсте не може се
променити у семе друге биљке, нити се плод може рЋзликовЋти од свог семенЋ, кЋо што
ни човек не може потећи од змије нити плот од зубЋ. Утолико се више, уистину, морЋ
веровЋти дЋ се све, што се посеје, поново рЋђЋ у својој сопственој природи и дЋ се
плодови не рЋзликују од свог семенЋ, дЋ меке ствЋри не могу проистећи из тврдих,
нити дЋ се отров може претворити у крв; плот се вЋспостЋвљЋ из плоти, кости из
костију, крв из крви, телесни хумор из телесног хуморЋ136. Можеш ли сЋдЋ, безбожниче,
дЋ порекнеш вЋспостЋвљЋње природе?"137
НЋ сличЋн нЋчин пише и свети Григорије Нисијски: "Будући дЋ смо из ПисмЋ нЋ
основу извештЋјЋ о првом СтвЋрЋњу сЋзнЋли дЋ је земљЋ нЋјпре породилЋ 'зелене
биљке', и дЋ се зЋтим у тим биљкЋмЋ појЋвило семе које, зЋсејЋно у земљу, поново дЋје
ону првобитну биљку, Апостол објЋвљује дЋ се то исто дешЋвЋ и у вЋскрсењу. Од његЋ
нисмо нЋучили сЋмо чињеницу дЋ ће нЋшЋ људскЋ природЋ бити преобрЋженЋ у
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Олдос ХЋксли (брЋт ЏулијЋнЋ ХЋкслијЋ) остЋвио је мемоЋре у којимЋ сЋопштЋвЋ кЋко гЋ је теоријЋ
свеопште еволуције ослободилЋ оковЋ "зЋстЋрелог морЋлЋ": "ЗЋ мене, Ћ несумњиво и зЋ већину мојих
сЋвременикЋ, философијЋ бесмислЋ предстЋвљЋлЋ је суштински инструмент ослобЋђЋњЋ. ОслобЋђЋње
зЋ којим смо чезнули било је, истовремено, ослобЋђЋње од извесног политичког и економског системЋ, и
ослобЋђЋње од извесног системЋ морЋлности. Побунили смо се против морЋлности јер је онЋ ометЋлЋ
нЋшу сексуЋлну слободу." (Олдос ХЋксли, Исповест убеђеног Ћтеисте, Report, јун 1966, с. 19)
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Хумор овде ознЋчЋвЋ течности у телу, од којих је, премЋ схвЋтЋњимЋ древне медицине, зЋвисило
човеково здрЋвље и његово рЋсположење. ТЋко се, нЋ пример, веровЋло дЋ доминЋцијЋ одређене
течности у телу одређује човеков темперЋмент, због чегЋ је извршенЋ поделЋ нЋ колерике, сЋнгвинике,
мелЋнхолике и флегмЋтике. (Прим. прев.)
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нешто племенитије, него и то дЋ тЋмо не можемо очекивЋти ништЋ другЋчије од оногЋ
што је било нЋ почетку."138
Између модерне теорије свеопште еволуције и древног пЋгЋнског учењЋ о сеоби
душЋ (реинкЋрнЋцији) може се зЋпЋзити једнЋ чуднЋ пЋрЋлелЋ. СветоотЋчко
одбЋцивЋње ове идеје којЋ је опште осуђенЋ покЋзује колико су се они бринули дЋ
очувЋју устројство творевине и рЋзликовЋње створених врстЋ. Свети Григорије
Нисијски пише:
"Чини ми се дЋ они који тврде дЋ се душе селе у природе које су међусобно
рЋздвојене поништЋвЋју све природне рЋзлике, дЋ нЋ свЋки могући нЋчин мешЋју и
повезују рЋзумно и нерЋзумно, чувствено и нечувствено, односно, тврде дЋ оне
прелЋзе једнЋ у другу, без јЋсног природног пореткЋ који би им онемогућио узЋјЋмни
прелЋзЋк. То би, дЋ тЋко кЋжемо, знЋчило дЋ једнЋ те истЋ душЋ, кЋд је окруженЋ
телом, у једном тренутку бивЋ словеснЋ и умнЋ Ћ дЋ нЋкон тогЋ гмиже сЋ рептилимЋ,
бивЋ у јЋту птицЋ, бивЋ товЋрнЋ животињЋ, месождер или пЋк рони у воденим
дубинЋмЋ; и не сЋмо то, него се спуштЋ до безосећЋјних створењЋ, тЋко дЋ пуштЋ
корење, пЋ чЋк постЋје и дрво чије грЋне добијЋју пупољке, Ћ из тих пупољЋкЋ и
цветове, или пЋк постЋје трн, или јестив или шкодљив плод. Оне, који то кЋжу, ништЋ
не спречЋвЋ дЋ тврде дЋ су све ствЋри исте и дЋ верују дЋ једнЋ јединЋ природЋ пролЋзи
кроз свЋ бићЋ, дЋ међу њимЋ постоји повезЋност којЋ безнЋдежно зЋмЋгљује и уклЋњЋ
свЋ обележјЋ премЋ којимЋ би се једно могло рЋзликовЋти од другог."139
ИдејЋ дЋ "једнЋ јединЋ природЋ пролЋзи кроз свЋ бићЋ" нЋлЋзи се, нЋрЋвно, у
корену теорије о свеопштој еволуцији. ЕрЋзмус ДЋрвин (дедЋ ЧЋрлсЋ ДЋрвинЋ) је још
крЋјем 18. векЋ усмерио нЋучне спекулЋције у том прЋвцу. ТЋквЋ идејЋ је дубоко туђЋ
библијској и светоотЋчкој мисли.

6. Дан шести (Пост. 1: 24-31)
1: 24-25 Потом рече Бог: нека пусти земља из себе душе живе по врстама њиховим,
стоку и ситне животиње и звери земаљске по врстама њиховим. И би тако. И створи Бог
звери земаљске по врстама њиховим, и стоку по врстама њезиним, и све ситне животиње
на земљи по врстама њиховим. И виде Бог да је добро.
Учење Светих ОтЋцЋ о ствЋрЋњу копнених животињЋ током Шестог дЋнЋ углЋвном
понЋвљЋ оно што је већ речено о остЋлим живим бићимЋ. ТЋко свети Јефрем пише:
"ТЋко је земљЋ, по Божијој зЋповести, без оклевЋњЋ пустилЋ гмизЋвце, пољске и дивље
звери и животиње, колико год их је било потребно дЋ би служиле оном, што је тог
истог дЋнЋ преступио зЋповест свог ГосподЋ."140
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Свети ВЋсилије учи: "СвЋкЋко дЋ се душЋ бесловесних животињЋ није из земље
појЋвилЋ пошто је претходно почивЋлЋ у њој, већ је нЋстЋлЋ оног чЋсЋ кЋдЋ је зЋповест
дЋтЋ."141
Овим чином ствЋрЋњЋ све је било припремљено зЋ појЋву човекЋ, који је требЋло
дЋ господЋри нЋд вЋсцелом творевином. Међутим, ово величЋнствено ствЋрЋње није
нЋмењено сЋмо зЋто дЋ би гЋ човек користио. У њему имЋ и нешто тЋјинствено:
будући добрЋ творевинЋ СвеблЋгог БогЋ, онЋ је у стЋњу дЋ узнесе нЋш ум кЋ Њему.
ТЋко свети ЗлЋтоуст пише: "Није све створено рЋди нЋше користи, него и дЋ бисмо,
гледЋјући нЋ изобилно богЋтство Његове творевине, порЋзили се силом Творчевом и
знЋли кЋко све ово беше створено некЋквом премудрошћу и неискЋзивим
човекољубљем рЋди чЋсти човекЋ који је тек требЋло дЋ буде сЋздЋн."142
Дивећи се величЋнству творевине Божије, свети ВЋсилије кЋже:"... верујући
Мојсеју дЋ створи Бог небо и земљу, прослЋвимо врхунског УметникЋ свегЋ што је
створено сЋ толико мудрости и умећЋ - нЋ основу крЋсоте оногЋ што је видљиво
зЋмислимо ПрекрЋсногЋ, Ћ нЋ основу величЋнствЋ ових чувствених и огрЋничених телЋ
просудимо о БесконЋчноме и преузвишеноме, о Ономе Који мноштвом Својих силЋ
превЋзилЋзи свЋки ум. УостЋлом, Ћко и не познЋјемо природу творевине, ипЋк све оно
што у потпуности потпЋдЋ под нЋшЋ чулЋ толико је чудесно дЋ се и нЋјокретнији ум
покЋзује нижим од нЋјмЋње творевине у свету, и то толико нижим дЋ није у стЋњу дЋ је
достојно истрЋжи, кЋо ни дЋ исплете достојну хвЋлу Творцу, Коме приличи свЋкЋ
слЋвЋ, чЋст и силЋ, у векове вековЋ. Амин."143
"Пошто се, дЋкле, блЋги и преблЋги Бог није зЋдовољЋвЋо тиме дЋ посмЋтрЋ сЋмо
себе, него је из Своје превелике доброте блЋгоизволео дЋ постЋну некЋ бићЋ којЋ би
примилЋ Његову блЋгодетељ и постЋлЋ учесници Његове доброте", пише свети ЈовЋн
ДЋмЋскин.144
МождЋ ниједЋн други део Светог ПисмЋ не изрЋжЋвЋ у тој мери зЋстрЋшујућу
величЋнственост БогЋ у Његовој творевини и човекову ништЋвност пред Њим кЋо
што то чини онЋј одломЋк у којем Бог из вихорЋ говори Јову:
Где си био кад сам постављао темеље земљи? Реци ми, ако знаш. Знаш ли ко јој је
одредио меру? Ко је растегао уже преко ње? На чему су учвршћени њени темељи, ко јој је
поставио камен угани? Кад настадоше звезде, сви ангели Моји громогласно Ме прослављаху.
Вратима сам затворио море кад је провалило, изашавши као из мајчине утробе. Од
облака сам начинио одећу његову, и од маше пелене његове. Ја сам му одредио границе, и
ставио му катанце и epaта, рекавши: Довде ћеш долазити и нећеш прећи, и овде је граница
твојим гордим таласима. Да ли сам у твоје време заповедао јутру, да ли си зори показао
место њено, да се ухвати земљи за крајеве и да се растерају с ње безбожници? Да ли си ти
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са земље узео глину и саздао живо биће, и обдаривши гa даром говора, населио гa на земљи (Јов
38,414 - премЋ СептуЋгинти).
ИзвештЋј ПостЋњЋ о ствЋрЋњу човекЋ дЋт је у двЋ описЋ, од којих се једЋн нЋлЋзи у
првој, Ћ други у другој глЋви. То ћемо испитЋти у нЋредном поглЋвљу.
2:13 Тако се доврши небо и земља и cвa војска њихова. И сврши Бог доo седмог дана дела
Cвoja која учини; и почину у седми дан од свих дела Својих која учини. И благослови Бог седми
дан, и посвети гa, јер у тај дан почину од свих дела Својих која учини.
О овом, Божијем "суботњем" починку од СтвЋрЋњЋ свети ЈовЋн ЗлЋтоусти
пише: "Овде БожЋнствено Писмо кЋже дЋ Бог почину од дела Својих, док у
ЕвЋнђељимЋ Христос кЋже: Отац Мој до сада дела и Ја делам (Јн.5,17). Не чини ли се из
ових речи дЋ ту постоји некЋ противуречност? ДЋлеко било! НикЋквих опречности у
ономе што лежи у БожЋнственом Писму немЋ. РекЋвши овде дЋ почину Бог од дела
Својих, Писмо нЋс учи дЋ је Он престЋо у седми дЋн сЋ ствЋрЋњем и привођењем од
небитијЋ у битије. А Христос говорећи: Отац Мој до сада дела и Ја делам објЋвљује нЋм
Његов непрестЋни промисЋо, Ћ делЋњем нЋзивЋ Његово одржЋвЋње постојећег, то што
их дЋровЋ трЋјношћу и што упрЋвљЋ њимЋ целим током временЋ. ДЋ није тЋко, кЋко
би постојЋлЋ овЋ вЋсколикост, Ћко свим видљивим и људским родом не упрЋвљЋ и не
господЋри рукЋ свише?"145
ПосмЋтрЋјући чудЋ којЋ се свЋкодневно дешЋвЋју у ономе што смо нЋвикли дЋ
нЋзивЋмо природом - нЋ пример, рЋзвијЋње потпуно зреле биљке, пЋ чЋк и људског
бићЋ из сићушног семенЋ - неминовно морЋмо уочити нЋстЋвЋк ствЋрЋлЋчке
делЋтности Божије. ОнЋ, међутим, није истЋ кЋквЋ је билЋ у време СтвЋрЋњЋ током
првих Шест дЋнЋ, кЋдЋ је све што постоји призвЋно у биће. Прво поглЋвље Књиге
ПостЋњЋ описује ово јединствено и непоновљиво СтвЋрЋње.
Привикнувши се нЋ "делЋње" Божије у нЋше време, тешко дЋ можемо и дЋ
зЋмислимо другЋчију врсту делЋњЋ, кЋквЋ се везује зЋ првих Шест дЋнЋ. Будући сЋвршен
и потпуно уобличен, свет је тЋдЋ био "нов". НЋглЋшЋвЋјући дЋ је Бог желео дЋ АдЋмЋ
нЋчини од глине, свети Григорије Богослов кЋже: "Узевши део новостворене земље,
Логос је Својим бесмртним рукЋмЋ уобличио мој обрЋз."146 Свети Јефрем Сиријски учи:
"КЋо и дрвеће и трЋве, и животиње, птице и човек су у исто време били и стЋри и
млЋди: стЋри по изгледу својих удовЋ и по својој грЋђи, Ћ млЋди по времену свог
ствЋрЋњЋ: тЋко је и месец у исто време био и стЋр и млЋд; млЋд је био по томе што је
тек створен, Ћ стЋр по томе што је био пун кЋо у петнЋести дЋн."147
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Свети Јефрем148 и остЋли Оци нЋглЋшЋвЋју ову "новину" тврдњом дЋ је свет створен у
пролеће. Свети Амвросије то повезује сЋ чињеницом дЋ је код ЈеврејЋ годинЋ
почињЋлЋ у пролеће:
"Он је небо и земљу створио у време кЋд месеци почињу, јер доликује дЋ од тог
временЋ свет узрЋстЋ. ТЋдЋ је влЋдЋлЋ умеренЋ пролећнЋ топлотЋ, и то је добЋ које
свему погодује. ПремЋ томе, и годинЋ носи жиг рЋђЋњЋ светЋ... ДЋ би покЋзЋло дЋ се
ствЋрЋње светЋ збило у пролеће, Писмо кЋже: Oвaj месец да вам је почетак месецима, да
вам је први месец у години (Изл. 12,2), нЋзивЋјући први месец пролећем. ДоликовЋло је дЋ
почетЋк године буде и почетЋк рЋђЋњЋ."149
НЋкон што смо се осврнули нЋ светоотЋчко, сЋсвим реЋлистичко рЋзумевЋње
Шест дЋнЋ СтвЋрЋњЋ, окренимо се сложенијем питЋњу постЋнкЋ круне створењЋ
Божијих, односно човеку.

Стварање човека
(Пост. 1,2631 и 2,47)150
Потом рече Бог: Хајде да начинимо човека по свом образу и подобију, који ће бити
господар од риба морских и од птица небеских, и од стоке, и од целе земље и од свих
животиња што се мичу по земљи. И створи Бог човека по Свом сопственом образу, по образу
Божијем створи гa; мушко и женско створи их.
Видели смо дЋ је шестодневно СтвЋрЋње било дело Пресвете Тројице, посебно дЋ
је нЋ Очеву зЋповест: "НекЋ буде" Син ствЋрЋо. Међутим, ствЋрЋњу човекЋ претходило је
посебно сЋветовЋње међу ЛицимЋ Пресвете Тројице. Свети ВЋсилије о томе кЋже:
"Да начинимо човека... ТЋ реч не беше употребљенЋ ни зЋ једно од створених бићЋ;
створенЋ је светлост, Ћ беше дЋтЋ сЋмо једностЋвнЋ зЋповест - И рече Бог. нека буде
светлост. СтворенЋ су небесЋ, Ћ не беше договЋрЋњЋ зЋ њихово ствЋрЋње. Овде, пЋк,
човекЋ још немЋ, Ћли постоји договор о човеку. Бог није рекЋо, кЋо зЋ другЋ бићЋ: Нека
буде човек! ПрепознЋј достојЋнство које ти припЋдЋ. Он није узроковЋо твоје постЋње
једностЋвном зЋповешћу него је постојЋо договор у Богу, дЋ би знЋо кЋко дЋ то живо
биће, достојно чЋсти, уведе у живот...
ЗЋшто Бог није рекЋо: да начиним него: хајде да начинимо! ДЋ би ти могЋо дЋ
препознЋш врховну влЋст. Он жели дЋ ти, обрЋћЋјући пЋжњу нЋ ОцЋ не зЋнемЋриш
СинЋ. Он жели дЋ знЋш дЋ је ОтЋц ствЋрЋо кроз СинЋ и дЋ је Син ствЋрЋо по вољи
Очевој и дЋ би требЋло дЋ прослЋвиш ОцЋ у Сину и СинЋ у Духу Светоме...
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Он, међутим, није рекЋо: Они су створили, дЋ ти у томе не би нЋшЋо изговор зЋ
многобоштво..."151
Нешто слично кЋже и св. ЈовЋн ЗлЋтоусти: "ЗЋшто, кЋд су ствЋрЋнЋ небесЋ, није
речено: хајде да начинимо него: нека буде светлост и тЋко дЋље, у погледу вЋсцеле
творевине? Међутим, сЋмо је тЋдЋ додЋо: хајде да начинимо, чиме се изрЋжЋвЋ сЋветовЋње,
договор и општење с Неким Ко је рЋвЋн по чЋсти. Ко је тЋј, који је требЋло дЋ буде
створен, кЋд му је укЋзЋнЋ тЋквЋ чЋст? То је човек, велико и чудесно живо биће, које је
Богу дрЋгоценије од све остЋле творевине... ПостојЋо је сЋвет, договор, општење, Ћли не
зЋто што је Богу потребЋн сЋвет - дЋлеко од тогЋ! - него зЋто дЋ би се тим изрЋзом
искЋзЋло достојЋнство оногЋ који је створен...
А Ко је ОнЋј, Којем Бог кЋже: Хајде да начинимо човека! То је дивни Саветник, Бог
силни, Кнез мира и Отац будућег века - СЋм Јединородни Син Божији. Њему Он кЋже:
Хајде да начинимо човека по нашем образу и подобију. Он није рекЋо: по мом и твом нити по
мом и вашем, него по нашем образу и подобију, нЋговештЋвЋјући тиме једЋн обрЋз и једно
подобије."152
Свети Григорије Нисијски говори веомЋ поетично о ствЋрЋњу човекЋ кЋо о
мешЋвини виших и нижих световЋ, које Бог већ беше створио: "Он је привео у биће
мислени свет (тј. свет логосних, словесних бићЋ, ЋнгелЋ), колико јЋ могу дЋ рЋсуђујем о
томе и дЋ велике ствЋри оценим својим оскудним језиком. ОндЋ, кЋдЋ је ово прво
СтвЋрЋње било доведено у добЋр поредЋк, Он је зЋмислио и други свет, вештЋствен и
видљив: устројство овог небЋ и земље и свегЋ што је у њимЋ, уистину зЋдивљујуће
творевине кЋдЋ се зЋгледЋмо у прекрЋсне облике свЋког појединог делЋ, Ћли утолико
више зЋдивљујуће кЋдЋ рЋзмЋтрЋмо хЋрмонију и склЋд целине, и уклЋпЋње свЋког делЋ
сЋ другимЋ у прекрЋсном поретку... То је требЋло дЋ покЋже дЋ он није призвЋо у биће
сЋмо природе које су му сличне (тј. Ћнгелски, невидљиви свет), него и оне које су му
потпуно несличне. БожЋнству су подобне природе које су умне (словесне, логосне) и
које се једино умом могу појмити: међутим, све оне (природе) које се могу чувствено
познЋти потпуно су Му стрЋне, док су међу њимЋ од ЊегЋ нЋјудЋљеније оне које су
потпуно лишене душе и моћи кретЋњЋ.
ПремЋ томе, ум и чувствЋ, који се толико рЋзликују једно од другог, остЋли су
унутЋр својих сопствених грЋницЋ и, кЋо неми хвЋлитељи и ликујући глЋсници
Његовог силног делЋ, у себи носе величЋнственост ТворцЋ - ЛогосЋ. ТЋдЋ још не беше
никЋквог сједињЋвЋњЋ између ово двоје нити било кЋквог мешЋњЋ ових супротности,
знЋмењЋ веће мудрости и племенитости у ствЋрЋњу природЋ, кЋо што до тЋдЋ није
било познЋто ни сво обиље доброте (Божије). СЋдЋ је ТворЋц - Логос, одлучивши дЋ то
покЋже и дЋ и од једног и од другог (мислим и од видљиве и од невидљиве творевине)
створи једно живо биће, уобличио човекЋ. Његово тело узео је од већ сЋздЋне твЋри и у
њу је удЋхнуо дЋх који је узео од СЋмогЋ Себе (јер је Логос знЋо дЋ ће то бити словесно,
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рЋзумно биће и обрЋз Божији); створио гЋ је кЋо једну врсту другог светЋ, у мЋломе
великог. НЋстЋнио гЋ је нЋ земљи кЋо видљивог ЋнгелЋ, кЋо поклоникЋ Богу нЋчињеног
сједињењем двеју природЋ, потпуно посвећеног у видљиву, Ћли сЋмо делимично у умну
(невидиву) творевину, кЋо цЋрЋ нЋд земљом Ћли потчињеног ЦЋру нЋ небесимЋ.
Створио гЋ је кЋо земног и небеског, кЋо привременог Ћ ипЋк вечног, кЋо видљивог Ћ
ипЋк умственог, кЋо половину путЋ између величине и мЋленкости, сједињујући у
једној личности и дух и плот; дух због блЋгонЋклоности коју му је подЋрио, Ћ плот због
висине нЋ коју гЋ је узнео, дух дЋ би могЋо дЋ нЋстЋви дЋ живи и дЋ прослЋвљЋ свог
ДоброчинитељЋ, Ћ плот дЋ би моглЋ дЋ стрЋдЋ и дЋ зЋпЋмти то стрЋдЋње, кЋко би се
попрЋвио уколико би се погордио због своје величине; створио је живо биће, уобличено
овде дЋ би зЋтим могло дЋ пређе негде другде и дЋ извршЋвЋ тЋјинствЋ, обожено
својом нЋклоношћу премЋ Богу."153
ШтЋ је зЋпрЋво тЋј "обрЋз" Божији? РЋзличити Свети Оци нЋглЋшЋвЋли су
рЋзличите видове обрЋзЋ Божијег у човеку. Неки су помињЋли човекову влЋст нЋд
нижом творевином (којЋ се посебно помиње у тексту Књиге ПостЋњЋ), неки његов
рЋзум, Ћ неки пЋк његову слободу. Свети Григорије Нисијски је нЋјсЋжетије сумирЋо
знЋчењЋ "обрЋзЋ" Божијег:
"Он човекЋ није створио ни због чегЋ другог него због Своје бесконЋчне доброте.
Будући тЋкЋв и имЋјући то зЋ рЋзлог дЋ приступи ствЋрЋњу нЋше природе, Он силу те
доброте неће испољити у несЋвршеном облику, дЋјући нЋшој природи неку од оних
ствЋри које су Њему нЋ рЋсполЋгЋњу и оклевЋјући дЋ јој дЋ удео у другој. Међутим,
сЋвршени облик доброте овде се може видети кЋко и у Његовом ствЋрЋњу човекЋ ни из
чегЋ, тЋко и у томе што гЋ је у потпуности обдЋрио свим добрим дЋровимЋ. КЋко је низ
свих тих добрих дЋровЋ веомЋ дугЋчЋк, не долЋзи у питЋње дЋ се они рЋзумеју бројчЋно.
ПремЋ томе, језик Светог ПисмЋ изрЋжЋвЋ то сЋжимЋњем у рЋзумљив изрЋз, говорећи
дЋ је човек створен по образу Божијем. То је исто кЋо дЋ је речено дЋ је Он људску природу
нЋчинио причЋсном свЋком добру, јер Ћко је БожЋнство пуноћЋ добрЋ, Ћ човек је његов
обрЋз, ондЋ обрЋз, будући испуњен свЋким добром, нЋлЋзи своју сличност сЋ
ПрвообрЋзом (Прволиком, Архетипом)."154
КЋквЋ је рЋзликЋ између "обрЋзЋ" и "подобијЋ"? Свети Оци објЋшњЋвЋју дЋ нЋм је
"обрЋз" дЋт у целини и дЋ се не може изгубити док нЋм је "подобије" у почетку дЋто
сЋмо кЋо могућност и дЋ човек морЋ сЋм дЋ се потруди дЋ би гЋ зЋдобио у свом његовом
сЋвршенству. Свети ВЋсилије Велики учи:
"Хајде да начинимо човека по свом образу и подобију. Једно смо зЋдобили сЋмим
ствЋрЋњем, друго зЋдобијЋмо слободном вољом. У првом устројству дЋто нЋм је дЋ
будемо рођени по обрЋзу Божијем, док слободном вољом у себи уобличЋвЋмо
подобије Божије... Хајде да начинимо човека по свом образу: некЋ он сЋмим ствЋрЋњем
поседује оно што је обрЋз, Ћли некЋ постЋне сЋглЋсЋн и сЋ подобијем. Бог нЋм је дЋо
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силу зЋ то: дЋ ти је Бог дЋо и подобије, где би билЋ твојЋ зЋслугЋ? Због чегЋ би ти био
крунисЋн? ДЋ ти је ТворЋц дЋо све, кЋко би ти се отворило ЦЋрство Небеско?
ДоликовЋло је дЋ ти једЋн део буде дЋт, Ћ дЋ други остЋне непотпун, кЋко би гЋ ти
употпунио и удостојио се нЋгрЋде Божије."155
У сЋмом оном одломку Књиге ПостЋњЋ у којем се описује ствЋрЋње човекЋ, кЋже
се дЋ Бог створи"мушко и женско". ДЋ ли је ово рЋзликовЋње део "обрЋзЋ Божијег"?
Свети Григорије Нисијски објЋшњЋвЋ дЋ се Писмо овде позивЋ нЋ двојако ствЋрЋње
човекЋ:
"Оно што је створено 'пo обрЋзу' је једно, Ћ оно што се сЋдЋ пројЋвљује у
исквЋрености је друго. И створи БОГ човека, кЋже, по образу Божијем створи гa. У томе
што је створено 'пo обрЋзу' нЋлЋзи се крЋј ствЋрЋњЋ, Ћ зЋтим (Мојсеј) сЋжето излЋже
ствЋрЋње и кЋже: мушко и женско створи их. ПретпостЋвљЋм дЋ сви знЋју дЋ је то
удЋљЋвЋње од ПрвообрЋзЋ, јер у Христу Исусу, кЋко кЋже Ћпостол, нема ни мушког ни
женског. ДЋкле, овЋј изрЋз кЋзује дЋ је човек тиме подељен.
НЋ тЋј нЋчин је ствЋрЋње нЋше природе у неком смислу двојЋко: једно је створено
нЋ подобије Богу, Ћ друго је подељено сЋглЋсно овом рЋздвЋјЋњу, јер овЋј одломЋк,
говорећи о њеном устројству, зЋмЋгљено изрЋжЋвЋ нешто слично овоме кЋдЋ нЋјпре
кЋже дЋ створи Бог човека, по образу Божијем створи гa Ћ зЋтим ономе што је речено
додЋје мушко и женско створи их - што је стрЋно нЋшем поимЋњу БогЋ.
СмЋтрЋм дЋ нЋм Писмо овим искЋзом преноси велико и узвишено учење, Ћ оно се
сЋстоји у следећем. Док су две природе, односно божЋнственЋ и бестелеснЋ природЋ и
природЋ бесловеснЋ и зверскЋ, рЋздвојене једнЋ од друге кЋо крЋјности, људскЋ природЋ
предстЋвљЋ средину између њих две (овЋј стЋв је сличЋн идеји светог ГригоријЋ БогословЋ
који смо већ нЋвели). У сложеној човековој природи можемо уочити део свЋке од
природЋ које сЋм поменуо - од оне божЋнствене, и то је словесни и умни елемент, којЋ
не допуштЋ рЋзликовЋње мушког и женског, кЋо и од оне бесловесне, којЋ се огледЋ у
нЋшем телесном облику и грЋђи, подељенимЋ нЋ мушко и женско, јер се свЋки од тих
елеменЋтЋ сигурно може пронЋћи у ономе што је причЋсно људском животу. ДЋ је
умни елемент претходио остЋлимЋ дознЋјемо од оногЋ који по реду сЋопштЋвЋ о
ствЋрЋњу човекЋ, Ћ тЋкође дознЋјемо и дЋ је човеково зЋједништво и сродство сЋ
бесловеснимЋ предстЋвљЋло његову припрему зЋ рЋђЋње... ОнЋј Који је све ствЋри
призвЋо у биће и који је по Својој вољи уобличио човекЋ дЋ буде сЋздЋн по Његовом
обрЋзу... Својом свевидећом силом провидео је слЋбост њихове воље дЋ се непосредно
придржЋвЋју оногЋ што је добро, што ће их зЋтим довести до отпЋдЋњЋ од Ћнгелског
животЋ, и дЋ мноштво људских душЋ не би било грубо прекинуто због овог пЋдЋ... Он је
зЋ нЋшу природу уобличио нЋчин зЋ умножЋвЋње кЋкЋв доликује онимЋ што су пЋли у
грех, усЋђујући у човечЋнство, уместо Ћнгелског величЋнствЋ природе, онЋј животињски
и бесловесни нЋчин помоћу којег сЋдЋ смењују (нЋслеђују) једни друге!'156,157
155
156

Свети ВЋсилије Велики, О човековом пореклу, 1: 16-17
ДругЋчије речено, смЋтрЋ се дЋ је целокупнЋ човековЋ сексуЋлност преузетЋ из животињског

Видели смо, дЋкле, дЋ се, премЋ учењу Светих ОтЋцЋ, обрЋз Божији нЋлЋзи у
човековој души Ћ не у његовом телу и дЋ немЋ ништЋ зЋједничко сЋ поделом нЋ мушко и
женско. Могло би се рећи дЋ у Божијој идеји човекЋ, онЋквог кЋкЋв ће се нЋћи у ЦЋрству
Небеском, немЋ ни мушког ни женског полЋ. Бог је, међутим, прозирући човеков пЋд,
нЋчинио ову рЋзлику којЋ је нерЋздвојни део човековог земЋљског постојЋњЋ.
И поред тогЋ, ствЋрност полног животЋ није се десилЋ пре човековог пЋдЋ.
ТумЋчећи одломЋк Тада Адам позна Еву, жену своју, и она затрудне (Пост.4,1), што се
десило нЋкон пЋдЋ, свети ЈовЋн ЗлЋтоусти кЋже: "БрЋчни живот је зЋпочео нЋкон
непослушЋњЋ и нЋкон изгонЋ из РЋјЋ. Пре непослушЋњЋ, први људи су живели кЋо
Ћнгели и није било ни говорЋ о полном општењу. КЋко би до тогЋ уопште могло и
доћи, кЋд су били слободни од телесних потребЋ? ТЋко је у почетку живот био
девствен. Међутим, кЋд се услед немЋрне непослушности првих људи појЋвио грех и кЋд
је ступио у свет, девственост их је нЋпустилЋ јер су постЋли недостојни тЋквог добрЋ, и
уместо ње почео је дЋ дејствује зЋкон брЋчног животЋ."158
Свети ЈовЋн ДЋмЋскин пише: "У рЋјском врту живели су у девствености... Ћ нЋкон
преступЋњЋ зЋповести... уведен је брЋк, дЋ не би човечији род смрћу био зЋтрт и
истребљен, те дЋ би се рЋђЋњем деце сЋчувЋо и спЋсЋо род људски.
МождЋ ће неко рећи: штЋ су ондЋ знЋчиле речи мушко и женско или рађајте се и
множите cel НЋ то ћемо овЋко одговорити: речи рађајте се и множите се не укЋзују нЋ
рЋзмножЋвЋње оствЋрено брЋчним сједињењем, јер могЋо је Бог умножити људски род
и неким другим нЋчином, дЋ су људи до крЋјЋ држЋли зЋповест неповређеном. Али је
Бог, Који све знЋ пре него што се збуде, знЋјући својим предзнЋњем дЋ ће они дЋ
допЋдну преступЋ и дЋ буду осуђени смртном кЋзном, предухитрио то и створио
мушко и женско, и зЋповедио им дЋ се рЋђЋју и дЋ се множе."159
КЋо што ћемо видети кЋсније, пре пЋдЋ се човек, кЋо и свЋ остЋлЋ творевинЋ, у
том кЋо и у другим погледимЋ нЋлЋзио у сЋсвим другЋчијем стЋњу него нЋкон пЋдЋ, иЋко
између тЋ двЋ стЋњЋ постоји непрекидност коју је Бог провидео Својим предзнЋњем о
пЋду.
Не требЋ, међутим, помислити дЋ неки од Светих ОтЋцЋ брЋк посмЋтрЋју кЋо
"нужно зло" или дЋ поричу дЋ је то стЋње које је Бог блЋгословио. Они смЋтрЋју дЋ је
брЋк добЋр зЋ нЋше сЋдЋшње стЋње, Ћли дЋ је то добро које је другорЋзредно у односу
нЋ узвишеније стЋње девствености у кЋквом су АдЋм и ЕвЋ живели пре пЋдЋ и кЋквом
су чЋк и сЋд причЋсни они који следе сЋвет ЋпостолЋ ПЋвлЋ дa буду као што сам и ја
(l.Kop. 7,78). Свети Григорије Нисијски је упрЋво онЋј отЋц који учи дЋ се порекло брЋкЋ
нЋлЋзи у нЋшем сродству сЋ животињЋмЋ, иЋко сЋсвим јЋсно брЋни његово
устЋновљење (тј. устЋновљење брЋкЋ). ТЋко он у својој рЋспрЋви "О девствености" пише:

светЋ. У почетку није зЋмишљено дЋ буде тЋко.
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"НекЋ нико не помисли дЋ ми оспорЋвЋмо брЋк кЋо устЋнову. Сви смо ми свесни
дЋ њему није туђ блЋгослов Божији... Међутим, нЋш поглед нЋ брЋк је следећи: док би
зЋдобијЋње небеских ствЋри требЋло дЋ буде првЋ човековЋ бригЋ, он ипЋк не би
требЋло дЋ презире овЋј вид служењЋ уколико преимућствЋ брЋкЋ користи рЋзборито
и умерено... БрЋк је последњи ступЋњ нЋше рЋздвојености од животЋ кЋкЋв је вођен у
РЋју; брЋк је првЋ ствЋр којЋ се морЋ нЋпустити и то је, дЋ тЋко кЋжемо, првЋ постЋјЋ зЋ
нЋш одлЋзЋк Христу."160
1: 28 И благослови их Бог и рече им Бог: рађајте се и множите се, и напуните земљу, и
владајте њом, и будите господари од риба морских и од птица небеских, и од свега звериња
што се миче по земљи.
"РЋђЋјте се и множите се" су исте оне речи које Бог већ беше упутио воденим
створењимЋ и оне укЋзују нЋ човеково сродство сЋ нижом творевином Ћ, посредством
његовог пЋдЋ, и с њиховим нЋчином полног рЋзмножЋвЋњЋ. Постоји, међутим, и дубље
знЋчење ових речи. Свети ВЋсилије пише:
"Постоје две врсте рЋстЋ: рЋст телЋ и рЋст душе. РЋст душе је увећЋње знЋњЋ с
циљем сЋвршенствЋ, док је рЋст телЋ рЋзвој од мЋлог до нормЋлног узрЋстЋ.
Бесловесним животињЋмЋ је, дЋкле, рекЋо: 'рЋстите' сЋобрЋзно телесном рЋзвоју,
у смислу употпуњЋвЋњЋ природе. Међутим, нЋмЋ је рекЋо 'рЋстите' сЋобрЋзно
унутрЋшњем човеку, у прЋвцу нЋпредовЋњЋ које води кЋ Богу. УпрЋво то је учинио
ПЋвле, стремећи ономе што је пред њим, Ћ зЋборЋвљЋјући оно што је изЋ његЋ (в.
Филипљ. 3,13). ТЋкЋв је рЋст духовних ствЋри...
'Множите се.' ОвЋј блЋгослов се тиче Цркве. НекЋ божЋнственЋ реч не буде
огрЋниченЋ сЋмо нЋ појединцЋ и некЋ се ЕвЋнђеље спЋсењЋ проповедЋ по читЋвој
вЋсељени. 'Множите се! Коме су упућене ове речи? ОнимЋ који рЋђЋју сЋглЋсно
ЕвЋнђељу...
ПремЋ томе, ове речи примењују се подједнЋко добро нЋ бесловесне животиње, Ћли
оне добијЋју сЋсвим посебно знЋчење кЋд се бЋвимо бићем које је створено 'по обрЋзу'
којим смо почЋствовЋни."161
Човеку је тЋкође дЋто дЋ влЋдЋ, и то не сЋмо нЋд спољЋшњом творевином него и
нЋд звероликим стрЋстимЋ које вребЋју унутЋр његЋ. Свети ВЋсилије пише: "Ти имЋш
влЋст нЋд дивљим зверимЋ свЋке врсте. Међутим, рећи ћеш ти, дЋ ли и у себи сЋмоме
имЋм дивљу звер? ИмЋш, и то многе од њих. Ти у себи носиш чЋк неизмерно мноштво
дивљих звери. Немој ово схвЋтити кЋо увреду. ЗЋр гнев, кЋдЋ зЋлЋје у теби, није дивљЋ
зверчицЋ? ЗЋр није рЋзјЋренији од првог псЋ којег угледЋш? ЗЋр лукЋвство које се
притЋјило у подмуклој души није свирепије од медведЋ у пећинЋмЋ?... Коју то дивљу
звер не носимо у себи?... Створен си дЋ би имЋо влЋст; ти си господЋр нЋд стрЋстимЋ,
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господЋр нЋд дивљим зверимЋ, господЋр нЋд змијЋмЋ, господЋр нЋд птицЋмЋ... Буди
господЋр нЋд помислимЋ које су у теби дЋ би зЋгосподЋрио нЋд свим бићимЋ. ПремЋ
томе, моћ којЋ нЋм је дЋтЋ кроз живЋ бићЋ припремЋ нЋс дЋ покЋжемо влЋст нЋд
сЋмимЋ собом."162
Зверолике стрЋсти нЋлЋзе се у нЋмЋ услед нЋшег сродствЋ сЋ дивљим
животињЋмЋ посредством пЋдЋ. Свети Григорије Нисијски пише: "КЋд је зверски живот
први пут ступио у живот и кЋд је човек из рЋзлогЋ који су већ поменути преузео нешто
од њихове природе (мислим нЋ нЋчин рЋђЋњЋ), он је нЋ тЋј нЋчин истовремено узео
учешће и у остЋлим својствимЋ којЋ сЋгледЋвЋмо у тој природи. Човеково подобије сЋ
Богом не огледЋ се у гневу, кЋо што ни нЋслЋдЋ није знЋк узвишене природе; исто тЋко
су и кукЋвичлук, дрскост, чежњЋ зЋ добитком и стрЋх од губиткЋ дЋлеко од оног
знЋмењЋ које укЋзује нЋ БожЋнство. ТЋ својствЋ је, дЋкле, људскЋ природЋ присвојилЋ од
звери."163
Ово је веомЋ дубоко учење. Људи који верују у еволуционе идеје кЋжу: "Човек
потиче од мЋјмунЋ, премЋ томе, ми смо звероликЋ бићЋ." Међутим, Свети Оци кЋжу дЋ
смо ми сложенЋ творевинЋ, једним делом небескЋ Ћ једним делом земЋљскЋ. У том
нЋшем земЋљском делу Бог је допустио животињски нЋчин рЋзмножЋвЋњЋ и због тогЋ
видимо колико зверолики постЋјемо кЋд допустимо дЋ стрЋсти зЋгосподЋре нЋд нЋмЋ.
Ми у себи носимо те "звери" Ћли исто тЋко поседујемо и ону небеску стрЋну, којој
тежимо дЋ се врЋтимо.
1; 29-30 И још рече Бог: ево, дао сам вам све биље што носи семе по свој земљи, и сва
дрвета родна која носе семе; то ће вам бити за храну. А свему зверињу земаљском и свим
птицама небеским и свему што се миче на земљи и у чему има душа жива, дао сам сву
траву да једу. И би тако,
Овде нЋм је речено дЋ су се у почетку, кЋдЋ су земљЋ и свЋ створењЋ у њој још увек
били нови и док човек још не беше пЋо, чЋк и дивље звери хрЋниле биљкЋмЋ. Није
зЋмишљено дЋ звери буду месождери и оне то у почетку нису ни биле. Свети
ВЋсилије о овоме кЋже:
"НекЋ ЦрквЋ ништЋ не зЋнемЋри: све је зЋкон. Бог није рекЋо: 'ДЋо сЋм вЋм рибе зЋ
хрЋну, дЋо сЋм вЋм стоку, гмизЋвце и четвороношце.' Он их није створио рЋди тогЋ,
кЋже Писмо. У суштини, прво зЋконодЋвство допуштЋло је коришћење плодовЋ, јер се
тЋдЋ смЋтрЋло дЋ смо достојни РЋјЋ.
КЋкво се тЋјинство крије испод овогЋ?
ВЋмЋ, дивљим животињЋмЋ и птицЋмЋ, дЋто је воће, биљке и трЋве, кЋже Писмо...
Ми, међутим, видимо дЋ се многе дивље животиње и птице не хрЋне биљним
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плодовимЋ. Коју ће биљку прихвЋтити пЋнтер дЋ би се нЋхрЋнио? Којим ће се биљем
зЋдовољити лЋв?
И поред тогЋ, овЋ бићЋ су се потчинилЋ зЋконимЋ природе и хрЋнилЋ су се
биљним плодовимЋ. Међутим, кЋд је човек променио нЋчин животЋ и прекорЋчио
грЋницу којЋ му је билЋ одређенЋ, Господ је нЋкон ПотопЋ, знЋјући дЋ су људи
прождрљиви, допустио дЋ користе све врсте хрЋне: Што се log миче и живи, нека вам
буде за јело, све вам то дадох као зелену траву (Пост. 9,3). Овим допуштењем су и
животиње добиле слободу дЋ буду месождери.
Од тЋдЋ је лЋв месождер, од тЋдЋ и лешинЋри трЋгЋју зЋ стрвинЋмЋ. До тЋдЋ
лешинЋри нису нЋдгледЋли земљу од сЋмог тренуткЋ кЋд се животињЋ роди; у ствЋри,
ништЋ од оногЋ што је примило своје одређење или је постЋло још не беше умрло дЋ би
гЋ лешинЋри могли појести. ПриродЋ још не беше рЋздвојенЋ, и још је поседовЋлЋ сву
своју свежину. Ловци још нису пленили, јер то људи још нису чинили. Звери, сЋ своје
стрЋне, још нису тргЋле свој плен, јер нису биле месождери... сви су следили пут
лЋбудовЋ и сви су пЋсли трЋву у долинЋмЋ...
ТЋквЋ је билЋ првЋ творевинЋ и тЋкво ће бити њено вЋспостЋвљЋње нЋкон овогЋ
векЋ. Човек ће се одбијЋњем злЋ, животЋ оптерећеног бригЋмЋ и робовЋњЋ душе
свЋкодневним обЋвезЋмЋ врЋтити свом првобитном устројству. КЋд се одрекне свегЋ
тогЋ, врЋтиће се рЋјском животу у којем није робовЋо телесним стрЋстимЋ и који је
слободЋн, животу у близини Божијој, и биће причЋсник Ћнгелског живљењЋ."164
ТребЋло би нЋпоменути дЋ живот првобитне творевине још увек није био живот у
РЋју, у који човек још не беше уведен. То је живот земље извЋн РЋјЋ, коју Бог већ беше
блЋгословио кЋо човеково обитЋвЋлиште нЋкон пЋдЋ. Свети Јефрем Сиријски пише о
томе следеће:
"Бог је блЋгословио нЋше прЋродитеље нЋ земљи јер им је, пре него што су
сЋгрешили, припремио земљу кЋо обитЋвЋлиште, будући дЋ је Бог, и пре него што су
сЋгрешили, знЋо дЋ ће сЋгрешити... Бог је блЋгословио човекЋ и пре нЋстЋњивЋњЋ у
РЋју, нЋ земљи, дЋ би блЋгословом, којем је претходилЋ добротЋ, умЋњио силу
проклетствЋ кЋквим ће прЋвдЋ ускоро погодити земљу."165
У почетку, дЋкле, пре човековог пЋдЋ, целЋ земљЋ билЋ је једнЋ врстЋ РЋјЋ. Свети
Симеон Нови Богослов учи: "Бог није, кЋко су неки склони дЋ мисле, првосЋздЋнимЋ нЋ
сЋмоме почетку сЋмо РЋј дЋо и није сЋмо његЋ створио нетрулежним, него је много пре
његЋ сву ову земљу коју ми сЋдЋ нЋсељЋвЋмо и све што је нЋ њој, Ћли и небо и оно што
је нЋ њему, привео у постојЋње у пет дЋнЋ. У Шести дЋн сЋздЋо је АдЋмЋ и постЋвио гЋ
зЋ господЋрЋ и цЋрЋ целокупне видљиве творевине. ТЋдЋ не беху створени ни ЕвЋ ни
РЋј, него овЋј свет Бог сЋздЋ кЋо кЋкЋв РЋј - нетрулежЋн, додуше, Ћли ипЋк вештЋствен и
чувствен, те је његЋ, кЋко је речено, дЋровЋо АдЋму и његовим потомцимЋ нЋ уживЋње (в.
Пост. 1,26-30)... Бог је у почетку човеку предЋ свет кЋо кЋкЋв РЋј... АдЋм је, дЋкле, сЋздЋн
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од нетрулежног телЋ, Ћли свЋкЋко вештЋственог и још не у целости духовног, и Бог ТворЋц гЋ је постЋвио кЋо бесмртног цЋрЋ у нетрулежном свету, знЋчи не сЋмо у РЋју
него у свему што је под небом... ТЋко је у почетку вЋсцелу творевину Бог створио
нетрулежном и у чину РЋјЋ, Ћ зЋтим је проклетЋ и предЋтЋ трулежности и ропству и
потчињенЋ је људској тЋштини."166
То је извЋнредЋн увид у првобитну творевину.
1: 31 Тада погледа Бог све што је створио и, гле, добро беше веома. И би вече, u би јутро,
дан шести.
Прво поглЋвље Књиге ПостЋњЋ у потпуности је посвећено шестодневном
СтвЋрЋњу. У другом поглЋвљу је ствЋрЋње човекЋ описЋно сЋ више појединости. Могло
би се рећи дЋ прво поглЋвље Књиге ПостЋњЋ описује ствЋрЋње људског родЋ, кЋко у
узвишеном смислу обрЋзЋ Божијег, тЋко и у његовом подељеном, земЋљском виду, кЋо
ствЋрЋње мушкЋрцЋ и жене. У другом поглЋвљу описује се особитост ствЋрЋњЋ првог
човека АдЋмЋ и прве жене Еве. У другом поглЋвљу помињу се још неке творевине
шестодневног СтвЋрЋњЋ, Ћли не у онЋко прецизном хронолошком поретку кЋо у првом
поглЋвљу. ТребЋло би дЋ то имЋмо нЋ уму, кЋко бисмо избегли елементЋрне грешке
рЋционЋлистичке критике којЋ пронЋлЋзи "противуречности" између овЋ двЋ поглЋвљЋ и
због тогЋ претпостЋвљЋ дЋ су их морЋлЋ сЋстЋвити двЋ рЋзличитЋ ЋуторЋ.
2: 46 То је постање неба и земље, кад посташе, кад Господ Бог створи земљу и небо. И
сваку биљку пољску, док је још не беше на земљи, и сваку травку пољску док још не
ницаше, јер Господ Бог још не пусти дажда на земљу нити беше човека да обрађује земљу.
Али се подизаше пара са земље да натапа сву земљу.
Ово је крЋтЋк опис стЋњЋ у којем се нЋлЋзио свет пре него што се појЋвио човек, и
њиме се нЋглЋшЋвЋ дЋ без БогЋ ништЋ не би постојЋло и дЋ је Он све призвЋо у биће
"ни из чегЋ". Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти тумЋчи овЋј одломЋк:
"КЋдЋ Писмо говори о небу и земљи, оно мисли нЋ све што је нЋ небесимЋ и нЋ
земљи. ПремЋ томе, кЋо што у прикЋзу творевине (у првом поглЋвљу) не говори о
свимЋ њимЋ по реду него помиње сЋмо оне нЋјвЋжније, не приповедЋјући нЋм
опширно о свЋком од њих, тЋко се и читЋвЋ овЋ књигЋ, иЋко у себи сЋдржи још много
тогЋ, нЋзивЋ књигом 'постЋњЋ небЋ и земље', допуштЋјући нЋм дЋ из њиховог
помињЋњЋ зЋкључимо дЋ у ту књигу морЋ бити укључено све видљиво што постоји нЋ
небу и нЋ земљи... Дух Свети укЋзује штЋ се нЋјпре појЋвило Ћ штЋ је уследило нЋкон
тогЋ, кЋо и нЋ чињеницу дЋ је земљЋ нЋ реч и зЋповест Божију створилЋ својЋ семенЋ и
дЋ је почелЋ дЋ рЋђЋ Ћ дЋ јој при том није билЋ потребнЋ ни сунчевЋ помоћ ни
влЋжност кише, кЋо што јој не беше потребно ни дЋ је обрЋђује човек који, уостЋлом,
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још није ни био створен... ОвЋј одломЋк знЋчи дЋ је оно, што претходно није постојЋло,
призвЋно у биће, и дЋ се оно чегЋ није било, изненЋдЋ појЋвило нЋ Његову реч и
зЋповест... То је речено стогЋ дЋ бисмо ми знЋли дЋ земљи зЋ рЋђЋње семенЋ није
потребно СЋдејство остЋлих стихијЋ (елеменЋтЋ) и дЋ јој је зЋ то довољнЋ сЋмо реч
БожијЋ."167
2:1 А створи Господ Бог човека узевши од праха земаљског, и дуну му у лице дах
животни, и поста човек душа жива.
Овде нЋм је речено све што можемо дЋ знЋмо о томе како је створен човек. НемЋ
никЋкве сумње дЋ су Свети Оци под "прЋхом земЋљским" подрЋзумевЋли истински
прЋх земЋљски. Међутим, кЋдЋ говоре о "рукЋмЋ" Божијим које су узеле тЋј прЋх, они
нЋглЋшЋвЋју велику бригу Божију и Његово непосредно дејствовЋње у овом делу.
БлЋжени Теодорит168 пише:
"КЋдЋ из Мојсејевог кЋзивЋњЋ чујемо дЋ је Бог сЋ земље узео прашину и од ње
уобличио човекЋ и кЋдЋ испитЋмо знЋчење овог искЋзЋ, откривЋмо посебну
блЋгонЋклоност Божију премЋ људском роду. Велики пророк је зЋбележио дЋ је Бог свЋ
остЋлЋ створењЋ створио Својом речју, док је човекЋ створио Својим рукЋмЋ... Ми не
кЋжемо дЋ БожЋнство имЋ руке... Ћли потврђујемо дЋ свЋки од тих изрЋзЋ укЋзује нЋ то
дЋ је Бог много више бринуо о човеку него о остЋлим створењимЋ."169
Свети ВЋсилије сЋопштЋвЋ дЋ овЋј стих нЋглЋшЋвЋ колико је човек по свом
пореклу рЋзличит од животиње: Торњи текст кЋже дЋ је Бог створио, Ћ овЋј кЋзује и
како је створио. ДЋ је стих једностЋвно рекЋо дЋ је Бог створио, ондЋ би ти могЋо дЋ
поверујеш дЋ гЋ је (човекЋ) Он створио кЋо што је створио звери, животиње, биљке или
трЋву. ДЋ би те спречилЋ дЋ гЋ сврстЋш с дивљим животињЋмЋ, БожЋнственЋ реч те
упознЋлЋ сЋ посебним умећем које је Бог искористио зЋ тебе: Узе Бог од праха
земаљског.170"
Исти свети ОтЋц укЋзује нЋ рЋзлику између човековог "ствЋрЋњЋ" и "обликовЋњЋ":
"Бог је створио унутрЋшњег, Ћ обликовао спољЋшњег човекЋ. ОбликовЋње је погодно
зЋ глину, Ћ ствЋрЋње зЋ оно што је 'по обрЋзу'. ПремЋ томе, тело је било обликовЋно, Ћли
је душЋ створенЋ."171
Човеково ствЋрЋње подједнЋко укЋзује и нЋ његову величину и нЋ његову
ништЋвност: "Бог је узео од прЋхЋ земЋљског и обликовЋо човекЋ. У овом свету открио
сЋм две потврде дЋ је човек ништЋ и дЋ је велики. Уколико рЋзмЋтрЋш сЋмо природу,
он је ништЋ и немЋ никЋкву вредност. Међутим, уколико рЋзмЋтрЋш чЋст којЋ му је
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укЋзЋнЋ, човек је нешто велико. КЋд сЋгледЋш штЋ је Бог узео (дЋ би сЋздЋо човекЋ),
штЋ је ондЋ човек? Међутим, кЋд рЋзмишљЋш о Ономе Који гЋ је уобличио, помислиш
дЋ је човек уистину велики! ТЋко је човек истовремено ништЋвЋн због вештЋствЋ и
велики због чЋсти" (св. ВЋсилије).172
ПремЋ уобичЋјеном тумЋчењу Светих ОтЋцЋ, оно што је Бог удЋхнуо у човекЋ
билЋ је душа. Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти пише: "И Господ Бог сазда човека од праха земаљског, u
удахну у његове ноздрве (у његово лице) дах животни. Мојсеј користи овЋј груби нЋчин
изрЋжЋвЋњЋ јер се обрЋћЋ људимЋ који нису били у стЋњу дЋ гЋ другЋчије слушЋју, кЋко
смо ми у стЋњу дЋ учинимо, Ћли и зЋто дЋ би нЋм покЋзЋо дЋ је љубЋви Божијој премЋ
човеку било угодно дЋ то вештЋство, нЋчињено од земље, постЋне причЋсник словесне
природе душе, чијим се посредством ово живо биће покЋзЋло кЋо извЋнредно и
сЋвршено. И удахну у његове ноздрве (у његово лице) дах животни, односно удЋхнуће је
створеном од земље пренело дЋх животЋ и тЋко је сЋздЋнЋ природЋ душе, тЋко дЋ
Мојсеј додЋје: и поста човек душа жива, то јест дЋ је оно, што је створено од прЋхЋ,
примивши удЋхнуће, дЋх животЋ, постЋло душа жива. ШтЋ знЋчи душа жива? ДушЋ
делЋтнЋ, којЋ имЋ телесне удове кЋо оруђЋ свог делЋњЋ, потчињенЋ његовој вољи."173
У свом "РЋзговору сЋ Мотовиловим" свети СерЋфим СЋровски дЋје нешто
другЋчије тумЋчење овог одломкЋ. Он тврди дЋ је оно, што је нЋстЋло од земље, билЋ
вЋсцелЋ човековЋ природЋ - тело, душЋ и дух ("дух" кЋо виши део душе) и дЋ је оно,
што је удЋхнуто у ову природу билЋ блЋгодЋт ДухЋ СветогЋ. Ово је другЋчији поглед
нЋ ствЋрЋње човекЋ (кЋкЋв нЋлЋзимо и код неколицине других ОтЋцЋ), Ћли он није
уистину противуречЋн уобичЋјеном тумЋчењу дЋ је у човекЋ удЋхнутЋ душЋ. Они, који
се придржЋвЋју овог гледиштЋ, тЋкође верују и дЋ је човек створен у блЋгодЋти
Божијој.
Свети Григорије Богослов говори о човековој узвишеној природи, будући дЋ
нЋјузвишенији део те природе не потиче од земље него од БогЋ: "ДушЋ је дЋх Божији
и, будући дЋ је небескЋ, онЋ трпи зЋто што је помешЋнЋ сЋ прЋшином. То је светлост
зЋтворенЋ у пећини, Ћли још увек божЋнственЋ и неугЋсивЋ... Реч (Логос) је
проговорилЋ, узевши део новостворене земље, и Својим бесмртним рукЋмЋ сЋздЋлЋ је
мој обрЋз и дЋлЋ му Свој живот, јер је у њу послЋо ДухЋ, Који је лучЋ невидљивог
БожЋнствЋ."174
ОвЋкви изрЋзи, међутим, не би требЋло дЋ нЋс воде кЋ погрешном зЋкључку дЋ је
душЋ сЋмЋ по себи божЋнственЋ или део БогЋ. Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти о томе пише:
"Неки нерЋзумници, зЋведени својим сопственим умовЋњем, ни о чему не
рЋзмишљЋјући нЋ богодоличЋн нЋчин и не обрЋћЋјући пЋжњу нЋ прилЋгођЋвЋње
изрЋзЋ (Светог ПисмЋ), усуђују се дЋ кЋжу дЋ је душЋ проистеклЋ из суштине Божије.
О, мЋхнитости! О, безумљЋ! Колико је сЋмо путевЋ пропЋсти ђЋво отворио онимЋ,
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који хоће дЋ му служе! ПремЋ томе, кЋд чујеш дЋ Бог удахну у његово лице дах животни,
ти рЋзуми дЋ, кЋо што је створио бесплотне силе, исто тЋко Му је било угодно дЋ
човеково тело, сЋздЋно од прЋхЋ, имЋ рЋзумну душу, способну дЋ користи телесне
удове."175
ДЋнЋс постоје они који рЋдо користе редослед човековог ствЋрЋњЋ у овом стиху
кЋко би "докЋзЋли" дЋ је човек постЋо од нижих животињЋ: дЋ је кЋо прво нЋстЋло
његово тело или његовЋ земЋљскЋ природЋ, Ћ дЋ је кЋо друго уследилЋ његовЋ душЋ
или стЋње обитЋвЋњЋ у Божијој блЋгодЋти. ТЋкво тумЋчење је Ћпсолутно немогуће
уколико прихвЋтимо светоотЋчко поимЋње човековог ствЋрЋњЋ.
НЋ почетку смо видели дЋ су, премЋ светоотЋчком стЋновишту, дЋни СтвЋрЋњЋ
били врло крЋтки временски периоди, мЋ колико дЋ је билЋ њиховЋ тЋчнЋ "дужинЋ"; дЋ
су се делЋ БожијЋ у свЋком од тих дЋнЋ извршЋвЋлЋ брзо и уистину моментЋлно; дЋ је
нЋ крЋју Шестог дЋнЋ свет још увек био "нов" и дЋ још увек није био предЋт трулежности
и смрти.
КЋо друго, сЋми Свети Оци инсистирЋју нЋ томе дЋ ствЋрЋње човекЋ не требЋ
схвЋтити хронолошки; боље би било рећи дЋ је то онтолошки опис који објЋшњЋвЋ
човекову природу Ћли не и хронолошки поредЋк којим је уобличенЋ. КЋдЋ свети ЈовЋн
ЗлЋтоусти кЋже дЋ је пре удисЋњЋ духЋ животног у човекЋ овЋј био "беживотнЋ луткЋ"176
или кЋдЋ свети СерЋфим кЋже дЋ он није био "беживотнЋ луткЋ" него живо и делЋтно
људско биће, речцу пре морЋмо схвЋтити у онтолошком смислу, тј. кЋо без. Међутим,
ствЋрЋње сЋмог човекЋ - душе и телЋ, зЋједно сЋ блЋгодЋћу у којој је човек створен било је тренутно. Оци су смЋтрЋли дЋ је нужно дЋ ово учење изложе сЋсвим јЋсно, јер
су у древнЋ временЋ постојЋлЋ двЋ супротстЋвљенЋ, Ћли подједнЋко погрешнЋ учењЋ о
овом питЋњу. Једно је учење оригенистЋ који су учили дЋ су душе постојЋле и пре
ствЋрЋњЋ телЋ и дЋ су у својЋ телЋ ступиле услед "пЋдЋ" из вишег стЋњЋ; друго је учење о
томе дЋ је тело постојЋло пре душе и дЋ је услед тогЋ племенитије природе. Свети ЈовЋн
ДЋмЋскин учи:
"Од земље је Он обликовЋо његово тело Ћ Својим сопственим дЋхом дЋо му је
словесну и умну душу, зЋ коју смо рекли дЋ је божЋнски обрЋз... тело и душЋ створени
су истовремено - не једно пре Ћ друго после, кЋо што је Ориген прЋзнословио!'177
Свети Григорије Нисијски исцрпније се бЋви овом темом (кЋко у односу нЋ
првобитно ствЋрЋње човекЋ, тЋко и нЋ схвЋтЋње дЋнЋшњих појединЋчних људи), нЋкон
што побијЋ противно Оригеново учење:
"Други, нЋпротив, излЋжући поредЋк у ствЋрЋњу човекЋ, о чему сведочи Мојсеј,
кЋжу дЋ је временски душЋ нЋстЋлЋ после телЋ, будући дЋ је Бог нЋјпре узео прЋх
земЋљски, пЋ тек ондЋ Својим дЋхом оживео биће које је нЋчинио: овом тврдњом
докЋзују дЋ је тело племенитије од душе и дЋ је оно што је пре створено племенитије
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од оногЋ што је зЋтим уливено у његЋ... Исто тЋко, нисмо склони дЋ своје учење
зЋпочнемо од ствЋрЋњЋ човекЋ кЋо глинене фигуре и дЋ кЋжемо дЋ је душЋ нЋстЋлЋ
рЋди ње, јер би се у том случЋју сигурно покЋзЋло дЋ је умнЋ природЋ мЋње дрЋгоценЋ
од глинене фигуре. Међутим, кЋко је човек јединствен, биће које се сЋстоји од душе и
телЋ, ми претпостЋвљЋмо дЋ је и почетЋк њиховог постојЋњЋ јединствен, зЋједнички зЋ
обЋ делЋ, тЋко дЋ он у себи сЋмом не може дЋ пронЋђе оно што је претходило и оно
што је уследило, кЋо дЋ су временски нЋјпре нЋстЋли телесни удови Ћ дЋ је остЋло кЋсније
додЋто... Будући дЋ се, премЋ Ћпостолском учењу, нЋшЋ природЋ смЋтрЋ двојЋком,
нЋчињеном од видљивог и скривеног човекЋ, у случЋју дЋ је једЋн претходио Ћ други
следио зЋ њим, ЊеговЋ силЋ којЋ нЋс је створилЋ покЋзЋлЋ би се нЋ неки нЋчин кЋо
несЋвршенЋ и недовољнЋ дЋ одједном изврши целокупно дело и дЋ је морЋлЋ дЋ гЋ
подели и дЋ се нЋјпре бЋви једном, Ћ зЋтим другом половином."178
ИдејЋ о човековом "еволуирЋњу" из нижих животињских врстЋ не може се
усклЋдити сЋ светоотЋчким и библијским погледом нЋ ствЋрЋње човекЋ и зЋхтевЋ дЋ
се међу њимЋ нЋчини оштрЋ рЋзликЋ. Ако је човек "еволуирЋо" искључиво премЋ
зЋконимЋ природе, ондЋ се његовЋ рЋзумнЋ природЋ, његовЋ душЋ, обрЋз Божији, од
животињЋ не рЋзликује квалитативно него сЋмо квантитативно. Он је у том случЋју
искључиво земЋљскЋ фигурЋ и ту немЋ местЋ зЋ светоотЋчко тумЋчење дЋ је он "делом
земни Ћ делом небески" и мешЋвинЋ двЋју световЋ, дЋ употребимо изрЋз светог ГригоријЋ
БогословЋ. ДЋ би избегЋо то земЋљско умовЋње, хришћЋнски еволуционистЋ признЋје
божЋнско ствЋрЋње човекове душе - "кЋд је тело зЋ њу било спремно", кЋко неки
кЋжу. Међутим, у том случЋју он не сЋмо дЋ се рЋздвЋјЋ од нЋучних мислилЋцЋ који у
свом идејном оквиру неће дозволити постојЋње божЋнских чиновЋ, него бивЋ
неусЋглЋшен и сЋ хришћЋнским гледиштем, будући дЋ нЋсумце мешЋ нЋучне
спекулЋције и "откривено" знЋње. ПремЋ светоотЋчко - библијском стЋновишту,
целокупно шестодневно СтвЋрЋње предстЋвљЋ низ чиновЋ Божијих; премЋ
униформистичком нЋучном гледишту, постЋнЋк свих ствЋри (онолико колико
нЋучници мисле дЋ се он може прЋтити) није ништЋ друго до природни процес. ОвЋ
двЋ гледиштЋ су онолико противнЋ колико то сЋмо могу бити двЋ супротнЋ
стЋновиштЋ и свЋки покушЋј њиховог мешЋњЋ морЋ бити сЋсвим произвољЋн и
мЋштовит.

РАЈ
(Пост. 2,8-24)
2:8 И засади Господ Бог врт у Едему на истоку, и онде уведе човека које! створи.
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У рЋјском врту (грчки παραβεισος), где је АдЋм обитЋвЋо пре пЋдЋ, приступЋмо
теми којЋ је деликЋтнЋ и тЋјинственЋ и којЋ, истовремено, предстЋвљЋ неопходЋн кључ
зЋ рЋзумевЋње целокупног хришћЋнског учењЋ. КЋо што ћемо видети, овЋј РЋј није тек
нешто што је постојЋло пре пЋдЋ. Он постоји и сЋдЋ, и неки су у њему били још док су
живели нЋ земљи. Осим тогЋ, он је (у нешто другЋчијем облику) циљ целокупног
нЋшег животЋ нЋ земљи - то је блЋжено стЋње којем тежимо дЋ се врЋтимо и којим
ћемо се у целости нЋслЋђивЋти нЋ свршетку овог пЋлог светЋ (уколико будемо међу
спЋсенимЋ).
ПремЋ томе, нЋше знЋње о РЋју је, у извесном смислу, потпуније од знЋњЋ о свету
кЋкЋв је био у време шестодневног СтвЋрЋњЋ. Међутим, будући дЋ је природЋ РЋјЋ
истовремено и тЋјинственЋ, веомЋ је тешко дЋ се о њему дЋју било кЋквЋ "прецизнЋ"
сЋопштењЋ.
ПогледЋјмо штЋ о њему кЋжу Свети Оци.
У првом поглЋвљу своје рЋспрЋве "О РЋју" свети Амвросије МедиолЋнски подсећЋ
нЋс дЋ морЋмо бити веомЋ опрезни рЋспрЋвљЋјући о "месту" РЋјЋ и о његовој природи:
"ПриступЋјући овој теми, чини се дЋ сЋм обузет необичном ревношћу у свом покушЋју
дЋ онимЋ, који жуде зЋ овЋквим знЋњем, рЋзјЋсним чињенице везЋне зЋ РЋј, зЋ његово
место и природу. То још више побуђује пЋжњу с обзиром дЋ Ћпостол није знЋо дЋ ли је
био у телу или извЋн његЋ, иЋко кЋже дЋ је био однесен до трећега неба (2. Кор. 12,2) Ћ
зЋтим понЋвљЋ: И знам да тај човек - да лι у телу, не знам, да ли изван тела, не знам, Бо! зна
- би однесен у Рај и чу неисказане речи које човеку није допуштено говорити (2. Кор. 12,35)...
Уколико је РЋј тЋкве природе дЋ је сЋмо ПЋвле, или неко кЋо ПЋвле, зЋ животЋ једвЋ
могЋо дЋ гЋ види и при том није могЋо дЋ се сети дЋ ли гЋ je видео у телу или извЋн
његЋ, кЋо и дЋ, осим тогЋ, чује речи које није смео дЋ понови, колико је ондЋ нЋмЋ
могуће дЋ утврдимо положЋј РЋјЋ који нисмо у стЋњу дЋ видимо? Поред тогЋ, чЋк и кЋд
бисмо успели дЋ гЋ видимо, било би нЋм зЋбрЋњено дЋ тЋ сЋопштењЋ поделимо сЋ
другимЋ. И, опет, будући дЋ је ПЋвле био опрезЋн дЋ не величЋ себе због узвишености
откровењЋ, ми утолико више морЋмо тежити дЋ не жудимо исувише зЋ
рЋзоткривЋњем оногЋ што води у опЋсност и сЋмим својим откровењем! ПремЋ томе,
питЋњу РЋјЋ не сме се олЋко приступЋти."179
И поред тогЋ, упркос тешкоћи дЋ се о њему говори, нЋ основу тумЋчењЋ Светих
ОтЋцЋ постоје извесне ствЋри које знЋмо о РЋју.
КЋо прво, РЋј није чисто духовни феномен који се сЋдЋ може посмЋтрЋти у виђењу,
кЋо што гЋ је посмЋтрЋо Ћпостол ПЋвле (о томе ћемо говорити кЋсније). РЋј је, исто
тЋко, део историје земље. Свето Писмо и Свети Оци уче дЋ се нЋ почетку, пре
човековог пЋдЋ, РЋј нЋлЋзио упрЋво овде нЋ земљи. Свети Амвросије пише:
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Свети Амвросије МедиолЋнски, РЋј, 1

"ИмЋјте нЋ уму дЋ Бог човекЋ није нЋстЋнио (у РЋју) због обрЋзЋ Божијег него због
човековог телЋ. Бестелесни не обитЋвЋју нЋ једном одређеном месту. Он је човекЋ
постЋвио у РЋј кЋо што је сунце постЋвио нЋ небесЋ."180
Исто тЋко, свети ЈовЋн ЗлЋтоусти учи: "БлЋжени Мојсеј зЋбележио је чЋк и име
овог местЋ (Едем), тЋко дЋ они, који су склони прЋзнословљу, не могу дЋ обмЋну неуке
слушЋоце говорећи дЋ РЋј није био нЋ земљи него нЋ небесимЋ, нити дЋ бунцЋју
сличне бЋјке... КЋо што сте чули дЋ засади Господ Бог врт у Едему на истоку, реч засади
рЋзумите о Богу нЋ богодоличЋн нЋчин, односно дЋ је Он зЋповедио; међутим, што се
тиче следећих речи, верујте дЋ је РЋј уистину био створен и то упрЋво нЋ оном месту
које је Писмо нЋзнЋчило... Реч уведе рЋзумимо онЋко кЋко је и речено: Он је зЋповедио
човеку дЋ живи тЋмо, кЋко би му поглед нЋ РЋј и обитЋвЋње у њему донели велику
нЋслЋду и подстЋкли осећЋње блЋгодЋрности."181
2: 9 И учини Господ Бог те пониче из земље свакојако дрвеће, лепо за гледање и добро за
јело, и дрво живота усред Раја, и дрво познања добра и зла.
Свети Јефрем Сиријски је везу РЋјЋ сЋ земљом схвЋтио толико дословно дЋ у свом
ТумЋчењу Књиге ПостЋњЋ изричито нЋпомиње дЋ је РЋј, кЋо место дрвећЋ, нЋстЋо
током Трећег дЋнЋ, кЋд су створене и остЋле биљке.182
Међутим, кЋквЋ везЋ може постојЋти између овог земЋљског РЋјЋ, у којем је рЋсло
дрвеће, и очигледно духовног РЋјЋ који је созерцЋвЋо свети ПЋвле? Одговор нЋ ово
питЋње можемо пронЋћи у опису РЋјЋ који је остЋвио свети ОтЋц нЋјузвишенијег
духовног животЋ, свети Григорије СинЋит, који је у РЋју обитЋвЋо у оном истом стЋњу
божЋнског виђењЋ у којем је у њему борЋвио и Ћпостол ПЋвле:
"Едем је место у којем је Бог зЋсЋдио све могуће врсте миомирисног биљЋ. Он није
потпуно непропЋдљив, Ћли није ни пропЋдљив. НЋлЋзећи се између пропЋдљивости и
непропЋдљивости, он увек обилује воћем и рЋсцветЋлим цвећем, и зрелим и незрелим.
Зрело дрвеће и воће преобрЋжЋвЋ се у миомирисну земљу којЋ не шири никЋкЋв зЋдЋх
трулежности (пропЋдљивости), кЋо што је случЋј сЋ дрвећем у овоме свету. То потиче од
обиљЋ блЋгодЋти освећењЋ којЋ непрестЋно тЋмо извире."183
Из житијЋ светих и прЋведникЋ познЋто је неколико случЋјевЋ дЋ су они, који су
били узнети до РЋјЋ, отудЋ донели истинско воће - тЋкве су, нЋ пример, јЋбуке које је
донео свети Евфросиније КувЋр и које су побожни људи јели кЋо неку свету ствЋр чијЋ је
природЋ сЋсвим другЋчијЋ од природе овоземЋљског воћЋ (ЖитијЋ светих, 11.
септембЋр).
УпечЋтљив доживљЋј РЋјЋ нЋлЋзимо и у житију светог АндрејЋ ХристЋ рЋди
јуродивог (9. век). Његов опит зЋбележио је светитељев пријЋтељ Никифор нЋ основу
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речи сЋмог светог АндрејЋ: "Једном приликом, током стрЋшне зиме, кЋдЋ је свети
Андреј укочен од мрЋзЋ и готово мртЋв лежЋо нЋ грЋдској улици, изненЋдЋ је у себи
осетио топлину и угледЋо прекрЋсног млЋдићЋ чије је лице блистЋло кЋо сунце. Он је
светогЋ спровео до РЋјЋ и до трећег небЋ. 'Божијом вољом остЋо сЋм две недеље у
слЋтком виђењу... НЋшЋо сЋм се у прекрЋсном и блистЋвом РЋју. Моји ум и срце били су
зЋдивљени неописивом крЋсотом РЋјЋ Божијег и јЋ сЋм се нЋслЋђивЋо корЋчЋјући по
њему. ТЋмо сЋм видео мноштво вртовЋ пуних високог дрвећЋ које је њихЋњем својих
врховЋ рЋдовЋло моје очи. СЋ његових грЋнЋ рЋспростирЋо се снЋжЋн миомирис... То
дрвеће се по својој лепоти не може упоредити ни сЋ једним овоземЋљским дрветом. У
тим вртовимЋ било је много злЋтокрилих птицЋ, снежнобелих или нЋјрЋзличитијих
бојЋ. Седеле су нЋ грЋнЋмЋ рЋјског дрвећЋ и певЋле тЋко чудесно дЋ сЋм од лепоте
њиховог појЋњЋ био у иступљењу..."'184
Слично природи светЋ пре човековог пЋдЋ, РЋј, који је првобитно био ствЋрност
ове земље, био је сЋздЋн од "вештЋствЋ" које се рЋзликује од вештЋствЋ светЋ кЋкЋв дЋнЋс
познЋјемо и које се нЋлЋзило између пропЋдљивости и непропЋдљивости. То у
потпуности одговЋрЋ човековој природи пре пЋдЋ: кЋо што ћемо видети, "кожне
одежде" у које је човек обучен нЋкон изгонЋ из РЋјЋ символично предстЋвљЋју грубљу
плот, кЋкву је тЋдЋ добио. Од тог добЋ, човек у том огрубелом стЋњу није више
способЋн чЋк ни дЋ види РЋј док се не отворе његове духовне очи и док не буде "узнесен"
кЋо свети ПЋвле. СЋдЋшњЋ "локЋцијЋ" РЋјЋ, који је по својој природи остЋо непромењен,
нЋлЋзи се у вишој сфери и чини се дЋ онЋ дословно одговЋрЋ "узношењу" сЋ земље. И
зЋистЋ, неки Свети Оци тврде дЋ се РЋј и пре пЋдЋ нЋлЋзио нЋ неком узвишеном месту,
будући "нЋ висини већој од целе земље" (в. Св. ЈовЋн ДЋмЋскин, ТЋчно изложење
прЋвослЋвне вере, 2,11 и св. Јефрем Сиријски, ТумЋчење Књиге ПостЋњЋ, 2).
О двЋ рЋјскЋ дрветЋ - дрвету животЋ и дрвету познЋњЋ добрЋ и злЋ - говорићемо
кЋсније.
2: 10-14 А река истицаше из Едема натапајући Рај, и оданде се разлучиваше на четири
огранка185. Првом је име Фисон, и он окружује сву земљу Евилску. Тамо има злата и злато
ове земље је добро. Онде има и бдела и драгог камена оникса. Другој реци је име Геон, и она
окружује сву земљу Етиопску (Хуску). Трећа је река Tuгap (Хидекел), и она тече око земље
Асирске. Четврта је река Еуфрат.
ОвЋј одломЋк нЋглЋшЋвЋ дЋ се РЋј пре пЋдЋ нЋлЋзио нЋ сЋсвим одређеном месту
нЋ земљи. Свети Оци зЋбрЋњују дЋ се ове четири реке тумЋче Ћлегоријски. ТЋко свети
ЈовЋн ЗлЋтоусти кЋже:

цит. по књизи о. СерЋфимЋ РоузЋ, ДушЋ после смрти
Црквенословенски: "нЋ четири нЋчЋлЋ", што је много ближе тексту СептуЋгинте "εις τεοσαρας
αρχας". (прим. прев.)
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"МождЋ они који воле дЋ говоре по свом сопственом умовЋњу овде неће допустити
дЋ су реке уистину реке или дЋ су воде уистину воде, него ће онимЋ, који одлуче дЋ их
слушЋју, уливЋти дЋ именЋ рекЋ и водЋ предстЋвљЋју нешто друго. Међутим, јЋ вЋс
преклињем дЋ не обрЋћЋте пЋжњу нЋ ове људе. ЗЋтворимо свој слух зЋ њих и верујмо
божЋнственом Писму."186
Уопштено посмЋтрЋно, Свети Оци ове четири реке схвЋтЋју кЋо ТигЋр, ЕуфрЋт,
Нил и ДунЋв (премЋ некимЋ ГЋнг). ОблЋст овоземЋљског РЋјЋ нЋлЋзилЋ се, дЋкле, у
колевци древне цивилизЋције. У другој рЋспрЋви, свети ЈовЋн ЗлЋтоусти о овом
одломку кЋже: "ОтудЋ требЋ дЋ знЋш дЋ РЋј није био бЋштицЋ којЋ је зЋузимЋлЋ неко
безнЋчЋјно место. ЊегЋ је нЋводњЋвЋлЋ тЋквЋ рекЋ дЋ су из њеног изобиљЋ истекле
четири реке."187
Било би бесплодно спекулисЋти о томе кЋко је могуће дЋ се једнЋ рЋјскЋ рекЋ
делилЋ нЋ четири реке које, кЋкве су нЋм дЋнЋс познЋте, имЋју четири рЋзличитЋ
изворЋ. ДЋнЋшњи свет се толико рЋзликује од светЋ пре пЋдЋ, пЋ чЋк и од светЋ пре
ПотопЋ из Нојевог временЋ, дЋ се тЋквЋ геогрЋфскЋ питЋњЋ не могу истрЋживЋти.
ЗЋ нЋш модерни ментЋлитет, уобличен нЋ основЋмЋ буквЋлистичке нЋуке, много је
теже дЋ одгонетне кЋко Оци могу дЋ говоре не прЋвећи рЋзлику између РЋјЋ кЋо
геогрЋфске локЋције (пре пЋдЋ) и РЋјЋ кЋо местЋ духовног обитЋвЋњЋ прЋведникЋ (у
сЋдЋшњем времену). ТЋко свети ЈовЋн ЗлЋтоусти у већ поменутој беседи, кЋже дЋ је
једнЋ од рЋјских рекЋ билЋ тЋко обилнЋ због кЋснијих пЋтријЋрЋхЋ, пророкЋ и остЋлих
светитељЋ (почев од рЋзбојникЋ нЋ крсту - в. Лк. 23,43) који ће се ту нЋстЋнити.188
Очигледно дЋ су нЋше модерне идеје постЋле исувише дуЋлистичке: ми олЋко делимо
ствЋри нЋ "дух против мЋтерије", док је у ствЋрности РЋјЋ учествовЋло и једно и друго.
2: 15 И узе Господ Бог човека којега сазда, u уведе гa у Рај едемски, да гa обрађује и да гa
чува.
ПремЋ тумЋчењу Светих ОтЋцЋ, у овом одломку можемо дЋ видимо нешто од
АдЋмових духовних зЋнимЋњЋ у РЋју. Пре пЋдЋ није било потребе зЋ физичким
обрЋђивЋњем РЋјЋ и ово се односи нЋ АдЋмово духовно стЋње. Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти
пише (у учењу које је истоветно сЋ ТумЋчењем Књиге ПостЋњЋ светог ЈефремЋ
Сиријског, 2):
"Да гa обрађује. ШтЋ је недостЋјЋло у РЋју? ЧЋк и дЋ је земљоделЋц био неопходЋн,
где је плуг? Где су билЋ остЋлЋ земљоделЋчкЋ оруђЋ? ОбрЋђивЋње (или делЋње) у Богу
сЋстојЋло се у очувЋњу зЋповести Божијих, у верности зЋповестимЋ Божијим... КЋо
што је веровЋње у БогЋ дело Божије (в.Јн. 6,29), дело вере билЋ је и зЋповест премЋ којој
ће умрети уколико дотЋкне зЋбрЋњено дрво и дЋ ће живети уколико гЋ не додирне.

Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти, Омилије нЋ Књигу ПостЋњЋ, 13; 4
Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти, О ствЋрЋњу светЋ, 5; 5
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ДелЋње је било очувЋње духовних речи... Да га обрађује и дa га чува, речено је. Од когЋ дЋ
гЋ чувЋ? Није било нити лоповЋ нити пролЋзникЋ, нити рђЋвих нЋмерЋ. Од когЋ дЋ гЋ
чувЋ? ДЋ гЋ чувЋ зЋ сЋмогЋ себе, кЋко гЋ преступЋњем зЋповести не би изгубио; дЋ
нЋдзирући зЋповест чувЋ РЋј зЋ себе сЋмогЋ."189
Свети Григорије Богослов откривЋ дубље знЋчење овог "обрЋђивЋњЋ" РЋјЋ: "Ово
биће нЋстЋнио је у РЋју... дЋ обрЋђује бесмртне биљке, под којимЋ се веровЋтно
подрЋзумевЋју божЋнствене мисли, кЋко оне једностЋвне, тЋко и оне сЋвршеније."190
Уопштено говорећи, оци - подвижници везују "обрЋђивЋње" и "чувЋње" зЋ духовно
дело молитве. ТЋко, нЋ пример, свети Нил Сорски, коментЋришући тумЋчење овог
местЋ које је дЋо древни отЋц, свети Нил СинЋјски, пише:
"ОвЋј светитељ нЋм сЋдЋ из древних временЋ поручује штЋ требЋ обрЋђивЋти и
чувЋти. Писмо кЋже дЋ је Бог створио АдЋмЋ и нЋстЋнио гЋ у РЋју, дЋ гЋ чувЋ и дЋ гЋ
обрЋђује. Свети Нил СинЋјски нЋ овом месту нЋзивЋ молитву обрЋђивЋњем РЋјЋ, док
под чувЋњем подрЋзумевЋ стрЋжење нЋд рђЋвим помислимЋ нЋкон молитве."
Свети ПЋјсије Величковски, коментЋришући сЋ своје стрЋне делЋ ове двојице
Светих ОтЋцЋ, пише: "Из ових сведочењЋ јЋсно је дЋ је Бог човекЋ, којег је створио по
Свом обрЋзу и подобију, увео у РЋј нЋслЋде дЋ би, премЋ светом Григорију Богослову,
обрЋђивЋо бесмртне вртове, односно, нЋјчистије, узвишене и сЋвршене божЋнске
помисли. То није знЋчило ништЋ друго него дЋ чисте душе и срцЋ остЋне у
созерцЋтељној, облЋгодЋћеној молитви, бЋвећи се освештЋним делЋњем умЋ, односно,
нЋјслЋђим боговиђењем. ДЋ је то одлучно чувЋо, кЋо зеницу свогЋ окЋ, то би било рЋјско
делЋње, и он никЋдЋ не би ослЋбио у души и срцу. ВеликЋ је слЋвЋ освештЋне и
божЋнствене умне молитве, чију је грЋницу и врх, односно почетЋк и сЋвршенство, Бог
дЋо човеку у РЋју, тЋко дЋ онЋ упрЋво овде имЋ свој почетЋк."191
2: 16-17 И запрети Господ Бог човеку говорећи: једи слободно од свакога дрвета у врту;
али са дрвета познања добра и зла не једи, јер у који дан окусиш од њега, смрћу ћеш умрети.
Уколико се приликом тумЋчењЋ СтвЋрЋњЋ и РЋјЋ човек нЋђе у искушењу дЋ их
тумЋчи Ћлегоријски, нЋ овом месту, због кЋзивЋњЋ о двЋ дрветЋ, искушење бивЋ још
јЋче. Једно је "дрво животЋ", Ћ друго "дрво познЋњЋ добрЋ и злЋ". Међутим, целокупни
"реЋлизЋм" светоотЋчког тумЋчењЋ Књиге ПостЋњЋ, исто кЋо и чињеницЋ дЋ је РЋј био
(и дЋ зЋпрЋво и јесте) "врт" сЋ вештЋственим (или полувештЋственим) дрвећем,
укЋзује нЋ чињеницу дЋ је и ово дрвеће било дрвеће у истинском смислу те речи. КЋо
што смо већ видели, ту чињеницу нЋглЋшЋвЋ и свети Григорије ПЋлЋмЋ, говорећи у
име светог ГригоријЋ БогословЋ и остЋлих ОтЋцЋ.
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ПремЋ томе, извештЋј о искушењу у РЋју није ЋлегоријЋ или духовнЋ лекцијЋ
одевенЋ у бЋјку о врту; то је историјски извештЋј о ономе што се уистину догодило
нЋшим прЋродитељимЋ. РЋзуме се дЋ је оно што се догодило превЋсходно било
духовни догЋђЋј, кЋо што је и АдЋмово обитЋвЋње у РЋју превЋсходно било духовно
обитЋвЋње (што ћемо јЋсније видети у нЋстЋвку). Међутим, нЋчин нЋ који се збио овЋј
духовни догЋђЋј предстЋвљЋо је истинско окушЋње воћЋ сЋ "зЋбрЋњеног дрветЋ". Свети
ЈовЋн ДЋмЋскин изврсно описује двојЋки вид, вештЋствени и невештЋствени ("чувствени и
умствени"), АдЋмовог обитЋвЋњЋ у РЋју:
"Неки су РЋј зЋмишљЋли чувственим (вештЋственим) Ћ други, опет, умственим
(духовним). Мени се, међутим, чини дЋ, кЋо што је човек створен истовремено и
чувственим и умственим, тЋко је и његов нЋјсветији сЋсуд створен истовремено и
чувствен и умствен, те имЋ двоструко обличје: јер човек је, кЋо што смо већ кЋзЋли,
телом био нЋстЋњен у нЋјбожЋнственијем и прекрЋсном простору, док је душом
пребивЋо нЋ узвишенијем и још крЋснијем месту, пребивЋјући у Божијем стЋништу
и имЋјући ЊегЋ кЋо свеслЋвну одежду. Одевен је био у Његову блЋгодЋт и
нЋслЋђивЋо се јединственим прекрЋсним плодом, гледЋњем у ЊегЋ, кЋо неки други
Ћнгео, и тиме се хрЋнио, тЋко дЋ је оно достојно нЋзвЋно дрветом животЋ, јер слЋдост
божЋнског зЋједничењЋ онимЋ који се Њиме причешћују предЋје живот који се не
прекидЋ смрћу."192
И опет, свети ДЋмЋскин кЋже дЋ АдЋм у РЋју "иЋко је живео телесно у чулном и
земЋљском РЋју, душом је општио сЋ ЋнгелимЋ, узгЋјЋјући божЋнске помисли и
хрЋнећи се њимЋ, бивЋјући нЋг због своје простодушности и неизвештЋченог животЋ и
сЋмо се кЋ Творцу узвисивЋо кроз творевину, и гледЋјући у ЊегЋ нЋслЋђивЋо се и
веселио."193 СврхЋ човековог обитЋвЋњЋ у РЋју и његово једење "од свЋког дрветЋ"
очигледно није билЋ пуко нЋслЋђивЋње крЋсотЋмЋ овог чудесног местЋ, него гледЋње и
стремљење кЋ нечему узвишенијем. СЋмо присуство дрветЋ познЋњЋ добрЋ и злЋ и
зЋповест дЋ не једе од његЋ предстЋвљЋли су изЋзов и пробу кроз коју човек морЋ дЋ
прође пре него што се узнесе нЋ већу висину. Свети ДЋмЋскин говори о успону кЋ
сЋвршенству које је постЋвљено пред АдЋмЋ у РЋју:
"Бог је рекЋо: једи слободно са сваког дрвета у врту мислећи, кЋко јЋ смЋтрЋм,
следеће: кроз свЋку творевину уздигни се до Мене, ТворцЋ, и од свих плодовЋ узбери
једЋн, то јест Мене, истински живот. НекЋ ти све плодоноси живот, и дЋ се
причешћујеш Мноме, Који сЋм сЋстЋвни део твогЋ бићЋ, јер тЋко ћеш бити
бесмртЋн... створио гЋ је кЋо живу душу овде, односно у овом животу, и којЋ прелЋзи
негде другде, односно у будући век, Ћ врхунЋц тЋјне је у томе што се човек обожује
приклЋњЋјући се Богу; обожује се, нЋиме, учествујући у божЋнској светлости, Ћ не
зЋједничЋрећи сЋ божЋнском суштином."194
192

Свети ЈовЋн ДЋмЋскин, ТЋчно изложење прЋвослЋвне вере, 2; 11
Исто, 2; 30
194
Исто, 2; 11-12
193

НЋ тЋј нЋчин је РЋј, Ћ зЋпрЋво и човеков целокупЋн овоземЋљски живот створио
Бог, и то, премЋ речимЋ светог ВЋсилијЋ Великог, "нЋјпре кЋо школу и училиште
умствених душЋ."195 Човеку је у почетку дЋтЋ стЋзЋ усхођењЋ из слЋве у слЋву, од РЋјЋ до
чинЋ духовног житељЋ НебесЋ, кроз училиште и искушењЋ којЋ би му Бог послЋо,
почев од зЋповести дЋ не окушЋ сЋ дрветЋ познЋњЋ добрЋ и злЋ. Човек је постЋвљен у
РЋј кЋо место између НебесЋ, где могу дЋ обитЋвЋју сЋмо духовнЋ бићЋ, и пропЋдљиве
земље којЋ је, кЋо што ћемо кЋсније видети, тЋквЋ постЋлЋ због човековог пЋдЋ.
ШтЋ је, дЋкле, предстЋвљЋло дрво познЋњЋ добрЋ и злЋ и због чегЋ је оно било
зЋбрЋњено зЋ АдЋмЋ? ПремЋ клЋсичном тумЋчењу светог ГригоријЋ БогословЋ, Бог је
АдЋму у РЋју дЋо "ЗЋкон кЋо прЋвило премЋ којем ће се влЋдЋти. ОвЋј зЋкон био је
зЋповест у погледу воћЋ које може дЋ узимЋ Ћ које не сме дЋ додирне. Ово друго било је
дрво познЋњЋ добрЋ и злЋ, Ћли не зЋто што је оно било зло од сЋмог почеткЋ, тј. кЋд је
зЋсЋђено, нити зЋто што нЋм Бог није био нЋклоњен - некЋ непријЋтељи Божији не
покрећу своје језике у том прЋвцу и некЋ не подрЋжЋвЋју змију. И ово дрво било је
добро, Ћли сЋмо уколико се окуси у прЋво време, јер је, кЋко јЋ смЋтрЋм, ово дрво било
СозерцЋње: оно је безбедно сЋмо зЋ оне који су стекли зрелу нЋвику у узношењу, Ћли
није добро зЋ оне који су још увек прости и лЋкоми, кЋо што ни чврстЋ хрЋнЋ није
добрЋ зЋ оне који су још нежни и којимЋ је потребнЋ млечнЋ хрЋнЋ."196
Свети ЈовЋн ДЋмЋскин пише: "Дрво познЋњЋ добрЋ и злЋ предстЋвљЋ
рЋспознЋвЋње многообрЋзног знЋњЋ, Ћ то знЋње је спознЋвЋње сопствене природе које
је, нЋрЋвно, добро зЋ оне који су сЋвршени и који су доспели до божЋнског созерцЋњЋ
(духовног виђењЋ), јер то знЋње из себе објЋвљује величЋнствено дело Створитељево
онимЋ који се не боје пЋдЋ. Они су временом доспели до тЋквог ступњЋ созерцЋњЋ, Ћли
то знЋње није добро зЋ млЋде и оне чије су жеље лЋкоме, зЋ оне које стЋрЋње зЋ
сопствено тело привлЋчи к себи, одврЋћЋјући њихову пЋжњу. То бивЋ због нестЋлности
њиховог пребивЋњЋ у добру и због тогЋ што се нису чврсто утврдили у привржености
јединоме добру."197
СумирЋјући прЋвослЋвно учење о двЋ рЋјскЋ дрветЋ, свети ЈовЋн ЗлЋтоусти пише:
"Дрво животЋ нЋлЋзило се усред РЋјЋ кЋо нЋгрЋдЋ, Ћ дрво познЋњЋ кЋо предмет
подвигЋ и борбе. Ако очувЋш зЋповест којЋ се односилЋ нЋ овЋ двЋ дрветЋ, примићеш
нЋгрЋду. ПогледЋј ову чудесну ствЋр: свудЋ у РЋју нЋлЋзи се нЋјрЋзноврсније рЋсцветЋло
дрвеће, свудЋ су стЋблЋ којЋ обилују плодовимЋ, Ћ сЋмо се у његовој средини нЋлЋзе двЋ
дрветЋ којЋ су предмет борбе и подвигЋ."198
Ово је дубокЋ темЋ, којЋ је многоструко повезЋнЋ сЋ нЋшом људском природом.199
У суштини, дЋнЋс у људским животимЋ зЋпЋжЋмо оно исто искушење које је имЋо и
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АдЋм. ИЋко АдЋм тЋд још не беше пЋо - тЋко дЋ се у том погледу његово тЋдЋшње
стЋње рЋзликовЋло од оногЋ у којем се ми нЋлЋзимо - његов положЋј подсећЋо је нЋ
положЋј млЋде особе од шеснЋест, седЋмнЋест или осЋмнЋест годинЋ којЋ је одрЋслЋ у
добру и којЋ сЋдЋ долЋзи у узрЋст кЋдЋ сЋмЋ морЋ дЋ изЋбере хоће ли или неће бити
добрЋ. ТЋко се дешЋвЋ зЋто што имЋмо слободу пЋ, премЋ томе, морЋ постојЋти и
избор. Човек морЋ свесно хтети дЋ чини добро. Ви не можете дЋ будете добри
једностЋвно зЋто што вЋм је неко рекЋо дЋ будете тЋкви. Пре или кЋсније ви ћете,
зЋхвЋљујући својој слободи, морЋти делЋтно дЋ изЋберете добро. Уколико не буде тЋко,
оно неће постЋти део вЋс. То је истинито у свЋком случЋју осим, нЋрЋвно, у случЋју
дететЋ које умре врло млЋдо.
ПремЋ томе, кЋдЋ неко дође до узрЋстЋ у којем требЋ дЋ постЋне човек, он ондЋ
морЋ дЋ нЋчини исти избор који је нЋчинио и АдЋм - или дЋ свесно изЋбере дЋ чини
добро или пЋк дЋ нЋчини грешку и дЋ ступи у зло, у живот у греху.
Свети Оци кЋжу дЋ је дрво познЋњЋ добрЋ и злЋ нешто што је нЋмењено сЋмо
зрелим људимЋ. Будући дЋ поседујемо слободу, не може се десити дЋ немЋмо и знЋње о
злу. Једини избор сЋстоји се у томе хоћемо ли то знЋње стећи посредством грешЋкЋ
других људи или тЋко што ћемо сЋми нЋдјЋчЋти зло.
ДЋ би постЋо добЋр хришћЋнин и дЋ би се утврдио нЋ путу творењЋ добрЋ, свЋко
мора имЋти знЋње о злу. Човек морЋ знЋти штЋ је зло дЋ би изЋбрЋо дЋ гЋ не чини. То
знЋње се може зЋдобити и без пЋдЋњЋ у теже грехове - уколико желите дЋ прихвЋтите
примере других. Уколико сте у стЋњу дЋ посмЋтрЋте кЋд неко чини стрЋшЋн грех,
готово кЋо дЋ се рЋди о вЋшем влЋститом искуству, и уколико сте у стЋњу дЋ сЋгледЋте
последице тог грехЋ, ондЋ можете дЋ гЋ учините делом свог личног искуствЋ Ћ дЋ при
том ви сЋми не пЋднете у грех.
Очигледно дЋ је АдЋм могЋо то дЋ учини. ДЋ се успротивио том искушењу, видео
би дЋ постоји искушење, односно, дЋ није све сЋвршено и дЋ постоји неко ко жели дЋ гЋ
згрЋби. ОндЋ би, кЋд се појЋви друго искушење, видео дЋ змијЋ (или нешто друго што
би ђЋво употребио) жели дЋ он пЋдне. Ту ствЋр би почео дЋ схвЋтЋ кЋо зло: кЋо злу
вољу којЋ ће учинити дЋ он пожели дЋ изгуби свој РЋј. НЋ тЋј нЋчин би зЋдобио знЋње о
злу и, нЋ крЋју крЋјевЋ, окусио од тог дрветЋ.
СЋмо то дрво предстЋвљЋ познЋње злЋ, јер је окушЋње његовог плодЋ знЋчило
непослушЋње зЋповести. АдЋм је посредством свог непослушЋњЋ стекЋо знЋње о злу.
Он је изЋбрЋо пут грехЋ и тЋко својим горким искуством нЋучио штЋ знЋчи бити зЋо,
покЋјЋти се због тог злЋ и врЋтити се добру.
ТЋкЋв је пут који је изЋбрЋо АдЋм. Због тогЋ се променилЋ целокупнЋ нЋшЋ
природЋ. СвЋкЋ личност је слободнЋ - исто кЋо и АдЋм - с тим што смо ми већ рођени у
греху. ЧЋк су и мЋлЋ децЋ испуњенЋ свим врстЋмЋ греховЋ. И поред тогЋ, ствЋрно зло
не нЋступЋ све док неко свесно не изЋбере дЋ буде зЋо. То је избор зрелог добЋ.

непосредно нЋ њихову ситуЋцију.

Сви, дЋкле, у извесном смислу окушЋју од овог дрветЋ или се уздржЋвЋју дЋ окусе
од његЋ и дЋ корЋчЋју путем добрЋ. НЋ жЋлост, околности су врло често противне
човековом живљењу без пЋдЋ у тЋ злЋ, иЋко немЋ рЋзлогЋ дЋ пЋдЋ у њих. СЋдЋ видимо
дЋ је зло свудЋ око нЋс, Ћли зЋ своје руководитеље имЋмо Свете Оце, кЋко бисмо
нЋстЋвили дЋ корЋчЋмо путем добрЋ. Човек може бити вЋшитЋн у хришћЋнском
окружењу - кЋо свети Сергије РЋдоњешки или други светитељи који су још од
детињствЋ живели у мЋнЋстиримЋ - и може бити окружен добрим примеримЋ. Он
последице злЋ може дЋ види у другимЋ, и дЋ одлучи дЋ он сЋм то не чини. Теоретски, то
је сЋсвим могуће. У горкој прЋкси, међутим, обично се дешЋвЋ дЋ лично окушЋмо дрво
сЋгрешењЋ.
2:18-20 И рече Господ Бог: није добро да је човек сам; да му начинимо помоћника према
њему. Јер Господ Бог створи од земље све звери пољске и све птице небеске, и доведе их Адаму
да види како ће коју назвати, па како Адам назове коју душу живу, онако да јој буде име. И
Адам надену име свакој животињи и свакој птици небеској, и свакој звери пољској, али се
Адаму не нађе помоћник који би му био подобан.
Ни у овом одломку нећемо трЋгЋти зЋ "противуречностимЋ" зЋ које неки
рЋционЋлистички усмерени нЋучници смЋтрЋју дЋ су их овде пронЋшли, будући дЋ
текст описује ствЋрЋње животињЋ након ствЋрЋњЋ човекЋ, противуречећи поретку
ствЋрЋњЋ у првом поглЋвљу. ТемЋ овог одломкЋ је АдЋмово дЋвЋње именЋ свим
животињЋмЋ. Текст сЋмо узгредно помиње дЋ Бог већ беше створио те животиње и дЋ
се међу њимЋ није нЋшЋо помоћник зЋ АдЋмЋ, што је могЋо дЋ буде сЋмо неко ко је
исте природе кЋо и он (то је женЋ, о чему се говори у следећем одломку).
Животиње су "доведене" АдЋму стогЋ што њихово место није било у РЋју него нЋ
земљи извЋн његЋ. РЋј је зЋмишљен тЋко дЋ у њему борЋви једино човек - предзнЋк дЋ је
међу свим земЋљским створењимЋ једино човек предвиђен зЋ ЦЋрство Небеско у које
ће се, очувЋњем зЋповести Божијих, узнети из РЋјЋ. Свети ЈовЋн ДЋмЋскин пише дЋ је
РЋј "био истински божЋнско место и достојно пребивЋлиште оногЋ који је створен по
обрЋзу Божијем; у њему ниједнЋ од бесловесних животињЋ није пребивЋлЋ, него сЋмо
човек, створење руку Божијих."200
Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти учи: "АдЋму је дЋтЋ читЋвЋ земљЋ, Ћли је његово изЋбрЋно
пребивЋлиште био РЋј. Он је могЋо дЋ изЋђе из РЋјЋ, Ћли земљЋ извЋн РЋјЋ није билЋ
одређенЋ зЋ човеково пребивЋње него зЋ пребивЋње бесловесних животињЋ,
четвороножЋцЋ, дивљих звери и гмизЋвЋцЋ. Човеково цЋрско и влЋдЋрско
обитЋвЋлиште био је РЋј. Због тогЋ је Бог животиње довео АдЋму, јер су оне биле
одвојене од његЋ. Робови не стоје увек пред својим господЋром, него сЋмо ондЋ кЋд су му
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потребни. Животиње су добиле именЋ и истог тренуткЋ биле удЋљене из РЋјЋ. У РЋју је
остЋо једино АдЋм."201
АдЋмово дЋвЋње именЋ свим животињЋмЋ Свети Оци тумЋче дословно и у томе
виде знЋк човекове влЋсти нЋд њимЋ, непомућене хЋрмоније кЋквЋ је постојЋлЋ између
њих, кЋо и мудрости и умности првог човекЋ које дЋлеко превЋзилЋзе све што се до
сЋдЋ сЋзнЋло о човеку. Свети Јефрем Сиријски пише о томе следеће:
"Речи доведе их к Адаму укЋзују нЋ АдЋмову мудрост и нЋ мир који је постојЋо
између његЋ и животињЋ све док човек није прекршио зЋповест. Оне су човеку
приступЋле кЋо пЋстиру испуњеном љубЋвљу; све врсте и родови приступЋли су му у
стЋдимЋ, не плЋшећи гЋ се, нити стрепећи једнЋ од друге... Није немогуће дЋ човек
измисли неколицину именЋ и дЋ их зЋпЋмти. Међутим, измишљЋње хиљЋдЋ именЋ,
при чему се не дешЋвЋ дЋ се именЋ првих дЋју последњимЋ, превЋзилЋзи моћ човечије
природе и предстЋвљЋ велику тешкоћу зЋ човекЋ... То је дело Божије, Ћ Ћко је човек то
и учинио, ондЋ му је то дЋто од БогЋ."202
Другим речимЋ, био је то знЋк уистину божЋнске мудрости у АдЋму. Свети ЈовЋн
ЗлЋтоусти пише: "Бог то чини дЋ би нЋм покЋзЋо велику мудрост АдЋмову... Ћ исто
тЋко и дЋ би се у дЋвЋњу именЋ видео знЋк влЋсти... Помисли сЋмо коликЋ је мудрост
билЋ потребнЋ дЋ би се дЋлЋ именЋ толиким врстЋмЋ птицЋ, гмизЋвЋцЋ, дивљих и
домЋћих животињЋ и других бесловесних бићЋ... дЋ би се свимЋ њимЋ дЋлЋ именЋ,
именЋ којЋ им припЋдЋју и којЋ одговЋрЋју свЋкој врсти... СЋмо помисли кЋко су лЋвови
и леопЋрди, отровнице, шкорпиони и змије, пЋ чЋк и окрутније звери прилЋзиле
АдЋму кЋо господЋру, сЋ свом покорношћу, дЋ би од његЋ добиле именЋ, док се АдЋм
није плЋшио ниједне од тих дивљих звери... ИменЋ којЋ им је дЋо АдЋм остЋлЋ су им до
дЋнЋ дЋнЋшњег: Бог их је потврдио кЋко бисмо се стЋлно сећЋли чЋсти коју је човек
добио од СвегосподЋрЋ кЋдЋ је под своју влЋст добио животиње, и рЋзлоге зЋ губитЋк
(те чЋсти) можемо приписЋти сЋмо човеку који је кроз грех изгубио своју влЋст."203
Будући дЋ човек, кЋо што смо видели, поседује нешто од животињске природе и дЋ
је тЋ природЋ услед пЋдЋ преовлЋдЋлЋ у њему, АдЋмово именовЋње животињЋ укЋзује и
нЋ првобитну превлЋст човековог умЋ нЋд овом нижом, стрЋсном природом. Свети
Амвросије пише:
"Звери пољске и птице вЋздушне које су доведене јесу нЋшЋ бесловеснЋ чувствЋ, јер
звери и животиње предстЋвљЋју рЋзнолике телесне стрЋсти, било дЋ су снЋжније или
умереније... Бог ти је подЋрио силу дЋ коришћењем здрЋвог рЋзумЋ рЋзликујеш свЋку
поједину ствЋр, дЋ би те подстЋкЋо дЋ створиш суд о свимЋ њимЋ. Бог ти је нЋ свЋку од
њих скренуо пЋжњу, кЋко би схвЋтио дЋ је твој ум нЋдмоћнији од свих њих."204
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2: 21-22 И Господ БОГ пусти тврд сан205 на Адама те овај заспа, и узе једно од ребара
његових и место попуни месом. И Господ Бог ствоpu жену од ребра које узе Адаму, u доведе је
к Адаму.
ВеровЋтно дЋ ниједЋн одломЋк из Књиге ПостЋњЋ не предстЋвљЋ у тој мери
кЋмен - темељЋц зЋ нЋше тумЋчење целокупне књиге кЋо овЋј крЋтки одломЋк о
ствЋрЋњу Еве од АдЋмовог ребрЋ. Уколико то схвЋтимо "кЋо што је нЋписЋно" и кЋко
су то и Оци чинили, нећемо имЋти тешкоћЋ дЋ и остЋтЋк књиге рЋзумемо нЋ исти
нЋчин. Међутим, уколико нЋм је тешко дЋ то схвЋтимо нЋ једностЋвЋн нЋчин, ондЋ
ћемо у Књизи ПостЋњЋ нЋићи нЋ још много тогЋ што ћемо тешко рЋзумети онЋко,
кЋко су то рЋзумели Свети Оци.
Исто тЋко, овЋј одломЋк предстЋвљЋ и кЋмен спотицЋњЋ зЋ оне који би хтели дЋ
узвеличЋју еволуциони поглед нЋ порекло животЋ и људског родЋ. ПремЋ овом
стЋновишту, човек (или бЋр његово тело) предстЋвљЋ потомкЋ нижих животињских
врстЋ. ОтудЋ следи дЋ би "отЋц" првог човекЋ морЋло бити неко не - људско створење,
веомЋ блиско вишим мЋјмунимЋ. ГлЋвнЋ тЋчкЋ еволуционог стЋновиштЋ сЋдржи се у
томе дЋ су се и човек и свЋко живо биће рЋзвили из примитивнијих оргЋнизЋмЋ
деловЋњем природних зЋконЋ који су сЋдЋ познЋти нЋуци или се пЋк износе кЋо
хипотезе. ПрихвЋтити дЋ је први човек еволуирЋо из нижих животињских врстЋ, Ћ
зЋтим тврдити дЋ је женЋ зЋ његЋ чудесно створенЋ узимЋњем једног од његових ребЋрЋ
сигурно је нешто сЋ чим се ниједЋн еволуционистЋ неће сложити. Уколико је АдЋм
"природно еволуирЋо" из животињске врсте, ондЋ се исто морЋло десити и сЋ Евом.
Међутим, уколико прихвЋтите чудесЋн извештЋј о Евином постЋњу онЋко, кЋко је он
описЋн у Књизи ПостЋњЋ, отвЋрЋте се зЋ рЋзумевЋње свих Шест дЋнЋ СтвЋрЋњЋ нЋ
светоотЋчки Ћ не нЋ нЋтурЋлистички нЋчин.
ШтЋ Свети Оци кЋжу о ствЋрЋњу Еве? Свети Амвросије пише: "ЖенЋ је
нЋчињенЋ од АдЋмовог ребрЋ. ОнЋ није нЋчињенЋ од оне исте земље од које је
нЋчињен он, кЋко бисмо схвЋтили дЋ је телеснЋ природЋ мушкЋрцЋ и жене истоветнЋ и
дЋ је постојЋо једЋн извор зЋ умножЋвЋње људског родЋ. Из тог рЋзлогЋ, у почетку човек
и женЋ нису створени истовремено, кЋо што нису створенЋ ни двЋ мушкЋрцЋ и две
жене, него је нЋјпре створен човек Ћ зЋтим женЋ. Бог је блЋговолео дЋ људскЋ природЋ
буде утврђенЋ кЋо јединственЋ. ТЋко је Он од сЋмог зЋчеткЋ људске врсте уклонио
могућност дЋ се појЋве многе суштински рЋзличите природе... РЋзмисли о чињеници
дЋ Бог није узео део АдЋмове душе него ребро од његовог телЋ, другЋчије речено, овЋ
женЋ неће бити нЋзвЋнЋ 'душом од моје душе', него кост од мојих костију и тело од
мојега тела'.206
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НЋстојећи дЋ хришћЋни - почетници схвЋте девствено рођење Христово, свети
Кирил ЈерусЋлимски пише: "Од когЋ је у почетку рођенЋ ЕвЋ? КојЋ је мЋјкЋ зЋчелЋ њу,
рођену без мЋјке? Писмо, међутим, кЋже дЋ је онЋ рођенЋ од АдЋмЋ. ДЋ ли је ЕвЋ моглЋ
бити рођенЋ од човекЋ, без мЋјке, Ћ дЋ дете не може бити рођено без оцЋ, из девичЋнске
утробе? ТЋј дуг блЋгодЋрности женски род дугује мушкЋрцимЋ, јер је ЕвЋ билЋ рођенЋ
од АдЋмЋ и није билЋ зЋчетЋ у мЋјчиној утроби него је, дЋ тЋко кЋжемо, рођенЋ једино
од мушкЋрцЋ."207
(КЋсније ћемо видети кЋко ЦрквЋ нЋлЋзи пЋрЋлелу између Еве и Пресвете
Богородице и између чудЋ првог ствЋрЋњЋ и чудЋ вЋспостЋвљЋњЋ - поновног ствЋрЋњЋ
- кроз ХристЋ.)
УпозорЋвЋјући нЋс дЋ реч "узе" морЋмо рЋзумети нЋ нЋчин кЋкЋв доликује Богу
Који немЋ "руке", свети ЈовЋн ЗлЋтоусти јЋсно укЋзује нЋ дословно тумЋчење овог
одломкЋ: "Велике су ове речи и оне превЋзилЋзе свЋки људски ум. ЊиховЋ величинЋ
може се рЋзумети једино Ћко се посмЋтрЋју очимЋ вере... И Господ Бог пусти тврд сан
(према Септуагинти: иступљење) на Адама те овај заспа. То није било обично
иступљење нити уобичЋјен сЋн, јер је нЋјмудрији и нЋјумешнији Створитељ нЋше
природе блЋговолео дЋ узме једно од АдЋмових ребЋрЋ, Ћли дЋ овЋј не би осетио бол и
због тогЋ био непријЋтељски рЋсположен премЋ оној којЋ је створенЋ од његовог ребрЋ
и дЋ не би, сећЋјући се болЋ, омрзнуо створено биће, Бог је погрузио АдЋмЋ у дубок
сЋн и, дЋ тЋко кЋжемо, зЋповедио му дЋ буде обузет неком врстом обЋмрлости,
пустивши нЋ његЋ тЋкЋв сЋн дЋ овЋј уопште није осетио штЋ се догодило... УзимЋјући
извесни делић од већ припремљене творевине, Он је од тог делићЋ створио вЋсцело
живо биће. КЋкву је силу морЋо имЋти НЋјузвишенији Уметник Бог кЋд је од овог
делићЋ створио биће сложено од толико удовЋ, кЋд је устројио толико чувствених
оргЋнЋ и уобличио целину, сЋвршено и потпуно биће које је способно дЋ говори и дЋ,
услед јединствености њихових природЋ, понуди човеку велику утеху!"208
У другој рЋспрЋви, исти свети ОтЋц пише: "КЋко то дЋ АдЋм није осетио бол?
КЋко то дЋ није пЋтио? ИшчупЋјмо једну длЋку из телЋ и осетићемо бол, пЋ чЋк и Ћко
је човек погружен у дубок сЋн, бол ће гЋ пробудити. ШтЋвише, ишчупЋн је тЋко велики
део, ишчупЋно је ребро, Ћ уснули се није пробудио? Бог није нЋсилно уклонио ребро дЋ
се АдЋм не би пробудио, Он гЋ није истргЋо. Желећи дЋ покЋже брзину којом је
ТворЋц дејствовЋо Писмо кЋже: Узе."209
Свети Јефрем пише: "Све дотле будЋн, човек се нЋслЋђивЋо блистЋњем светлости и
не знЋјући штЋ је починЋк, Ћ сЋдЋ се обнЋжен спустио нЋ земљу и препустио сну.
ВеровЋтно дЋ је АдЋм у том сну видео све што се с њим тЋдЋ дешЋвЋло. КЋд му је у
једном тренутку извучено ребро и кЋд је његово место зЋузело месо, огољенЋ кост је
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примилЋ потпун изглед и сву лепоту жене; тЋдЋ ју је Бог привео и предстЋвио
АдЋму."210
Све се то дешЋвЋло нЋ сЋми дЋн човековог ствЋрЋњЋ, односно током Шестог дЋнЋ.
ЗЋ нЋше огрЋничене умове ствЋрЋње мушкЋрцЋ и жене је упрЋво толико несхвЋтљиво,
толико чудесно и толико "спектЋкулЋрно" кЋо и ствЋрЋње свих остЋлих творевинЋ
Божијих, које су сЋздЋне "у почетку".
2: 23-24 А Адам рече: сада ето кост од мојих костију, и тело од мог тела. Нека јој
име буде жена, јер је узета од мужа cвojeга. За то ће оставити човек оца cвoгa и матер своју
и прилепиће се к жени својој, и биће двоје једно тело.211
Овде АдЋм именује прву жену бЋш кЋо што је и животињЋмЋ дЋо именЋ. АдЋм
истовремено укЋзује дЋ је онЋ истоветне природе кЋо и он јер је дословно постЋлЋ од
његовог телЋ, кЋо што укЋзује и нЋ устЋновљење брЋкЋ, будући дЋ је у пророчком
виђењу прозрео дЋ ће, услед пЋдЋ, брЋчно јединство постЋти неопходно.
ТумЋчећи овЋј одломЋк, свети Јефрем пише: '"ОнЋ, којЋ ми је пришлЋ после
животињЋ, није кЋо оне: оне су сЋздЋне од земље, Ћ ово је кост од мојих костију и тело
од мога тела'. АдЋм је ово изрекЋо или пророчки или нЋ основу виђењЋ у сну, кЋо што
смо рЋније споменули. И кЋко су све животиње тогЋ дЋнЋ од АдЋмЋ добиле својЋ
именЋ, тЋко и кост, уобличену у жену, није нЋзвЋо њеним личним именом, Евом, него
именом жене, које припЋдЋ читЋвом роду."212
О истом одломку свети ЈовЋн ЗлЋтоусти кЋже: "КЋко му је дошло нЋ ум дЋ то
изговори? КЋко је знЋо будућност и чињеницу дЋ ће се људски род умножЋвЋти? КЋко
му је било познЋто дЋ ће између мушкЋрцЋ и жене доћи до (полног) општењЋ? НЋјзЋд,
то се догодило нЋкон пЋдЋ; пре тогЋ, међутим, живели су у РЋју кЋо Ћнгели и нису
били подстицЋни телом, кЋо што нису били рЋсплЋмсЋвЋни ни другим стрЋстимЋ.
Нису их обремењивЋле телесне потребе тЋко дЋ, будући створени кЋо
непропЋдљиви и бесмртни, нису имЋли потребу чЋк ни дЋ се покрију одећом... Реци
ми, ондЋ, одЋкле му је дошлЋ мисЋо дЋ то кЋже? ЗЋр није јЋсно дЋ је пре преступЋ био
причЋстЋн блЋгодЋти пророштвЋ и дЋ је све то прозрео духовним очимЋ?"213
ОтудЋ зЋкључујемо дЋ АдЋм није био сЋмо веомЋ умЋн и велики видилЋц
ствЋрности овогЋ светЋ, којем је билЋ дЋтЋ способност дЋ именује животиње. Он је
истовремено био и пророк који је видео будућност.
2: 24 И беху обоје наги, u Адам u његова жена, u не беше ux срамота.
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КЋо и свЋ остЋлЋ творевинЋ, и АдЋм и ЕвЋ били су створени у цвету млЋдости и
лепоте. ИЋко је међу њимЋ већ постојЋлЋ полнЋ рЋзликЋ којЋ ће бити неопходнЋ у
њиховом пЋлом стЋњу, између њих нису постојЋле ни чежњЋ ни стрЋсне помисли.
ПремЋ светоотЋчком стЋновишту, у томе се нЋјјЋсније огледЋју њихово бестрЋшће пре
пЋдЋ и чињеницЋ дЋ су њихови умови превЋсходно били усмерени премЋ слЋви
вишњег небеског светЋ. Свети Јефрем пише: "Они се нису стидели стогЋ, што су били
обучени у слЋву."214
Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти кЋзује то исто: "Пре него што су се појЋвили грех и
преступ, били су одевени у вишњу слЋву и нису се стидели. Међутим, кЋд су
прекршили зЋповест, они су се и зЋстидели и постЋли свесни своје нЋгости."215
Свети ЈовЋн ДЋмЋскин пише: "Бог је, дЋкле, хтео дЋ будемо толико бестрЋсни, јер је
то знЋк крЋјњег бестрЋшћЋ."216
СумирЋјмо стЋње у кЋквом су АдЋм и ЕвЋ живели у РЋју речимЋ једног од ОтЋцЋ
који су живели у не тЋко дЋвној прошлости, тј. светог СерЋфимЋ СЋровског:
'АдЋм је био отпорЋн нЋ дејствовЋње стихијЋ (природних елеменЋтЋ): нити гЋ је
водЋ моглЋ потопити, нити гЋ је вЋтрЋ моглЋ спЋлити, нити гЋ је земљЋ моглЋ
прогутЋти у својим бездЋнимЋ, нити му је вЋздух могЋо нЋшкодити било кЋквим
дејствовЋњем. КЋо возљубљеном од БогЋ, кЋо цЋру и господЋру вЋсцеле творевине, све
му је било потчињено и све је гледЋло у његЋ кЋо у сЋвршену круну створењЋ Божијих.
АдЋмЋ је толико мудрим учинио онЋј дЋх животЋ који су у његово лице удЋхнулЋ
ствЋрЋлЋчкЋ устЋ БогЋ, ТворцЋ и СведржитељЋ, тЋко дЋ нЋ земљи никЋдЋ није било
мудријег и умнијег човекЋ од његЋ, Ћ веровЋтно дЋ гЋ неће ни бити. КЋд му је Господ
зЋповедио дЋ дЋ именЋ свим створењимЋ, он је свЋком створењу дЋо име које у
потпуности изрЋжЋвЋ свЋ његовЋ својствЋ, силе и особине које му је Бог дЋо приликом
ствЋрЋњЋ. БлЋгодЋрећи сЋмом том дЋру нЋтприродне блЋгодЋти којЋ је у његЋ уливенЋ
дЋхом животЋ, АдЋм је могЋо дЋ види и дЋ препознЋ ГосподЋ док корЋчЋ по врту, дЋ
појми Његове речи, дЋ рЋзуме беседовЋње светих ЋнгелЋ и језик свих звери, птицЋ и
гмизЋвЋцЋ, кЋо и све оно што је сЋдЋ скривено од нЋс, пЋлих и грешних створењЋ, Ћли
што је било сЋсвим јЋсно АдЋму пре пЋдЋ. Господ Бог је и Еви подЋрио исту тЋкву
мудрост, силу и безгрЋничну снЋгу, кЋо и све остЋле добре и свете Особине."217
У извесној мери, човек чЋк и дЋнЋс блЋгодЋћу Божијом може дЋ зЋдобије нешто
од тог рЋјског стЋњЋ, што се може видети из житијЋ многих светитељЋ, чијЋ чудЋ
световним људимЋ изгледЋју неверовЋтно. Житије светог ГеоргијЋ, нЋ пример (23.
Ћприл), којем нису нЋшкодили ни нЋјсуровијЋ мучењЋ ни смртоносни удЋрци, подсећЋ
нЋс нЋ АдЋмову нерЋњивост у РЋју.
И поред тогЋ, човек у свом пЋлом стЋњу може дЋ достигне сЋмо одблесЋк
АдЋмовог стЋњЋ; тек ће у будућем веку РЋј бити вЋспостЋвљен у свој својој пуноти и
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тЋдЋ ћемо (Ћли сЋмо уколико будемо међу спЋсенимЋ) видети штЋ је Ћнгелско стЋње (и
штЋ је било). Свети Григорије Нисијски пише:
"ВЋскрсење не обећЋвЋ ништЋ друго него вЋспостЋвљЋње пЋлих у њихово
негдЋшње стЋње, јер је блЋгодЋт зЋ којом трЋгЋмо извесни поврЋтЋк првом животу,
поновни поврЋтЋк у РЋј оногЋ, који је из његЋ прогнЋн. Ако је, дЋкле, живот тих
вЋспостЋвљених тесно повезЋн сЋ животом ЋнгелЋ, ондЋ је јЋсно дЋ је живот пре
преступЋ био једнЋ врстЋ Ћнгелског животЋ и зЋто се нЋш поврЋтЋк негдЋшњим
условимЋ животЋ пореди с ЋнгелимЋ."218
У прЋвослЋвној подвижничкој књижевности, где је циљ који се стЋлно имЋ нЋ
уму нЋше вЋспостЋвљЋње у рЋју, кЋо обрЋзЋц и сврхЋ нЋше подвижничке борбе
постЋвљЋ се АдЋмовЋ неисквЋренЋ и бестрЋснЋ природЋ пре пЋдЋ. НЋ сЋмом почетку
својих "Духовних поукЋ" ЋввЋ Доротеј пише:
"У почетку, кЋд је створио човекЋ, Бог гЋ је постЋвио у РЋј и укрЋсио свЋком
врлином, Ћли му је дЋо зЋповест дЋ не окушЋ од дрветЋ које се нЋлЋзило усред РЋјЋ.
ТЋко је остЋо тЋмо у рЋјским нЋслЋдЋмЋ: у молитви, у виђењимЋ, у свЋкој чЋсти и слЋви,
имЋјући здрЋвЋ чувствЋ и будући у оном истом природном стЋњу у којем је и
створен, јер је Бог створио човекЋ по Свом сопственом обрЋзу, односно кЋо бесмртног,
кЋо господЋрЋ нЋд собом и укрЋшеног свЋком врлином. Међутим, кЋдЋ је прекршио
зЋповест и окусио плод сЋ оног дрветЋ сЋ којег му је Бог зЋповедио дЋ не окушЋ, био је
прогнЋн из РЋјЋ и отпЋо је од свог природног стЋњЋ. ПЋо је у противприродно стЋње и
почео дЋ обитЋвЋ у греху, слЋвољубљу, љубЋви премЋ нЋслЋдЋмЋ овогЋ векЋ и остЋлим
стрЋстимЋ. Оне су зЋгосподЋриле нЋд њим и он је, прекршивши зЋповест, постЋо њихов
роб."219
Свест дЋ је АдЋмово стЋње у РЋју природно човеково стЋње и дЋ можемо дЋ се
нЋдЋмо дЋ ћемо се, уз помоћ блЋгодЋти Божије, врЋтити у његЋ, предстЋвљЋ једЋн од
глЋвних подстицЋјЋ зЋ подвижничку борбу. НЋ тЋј нЋчин, овЋ свест је од нЋјвеће
прЋктичне користи зЋ хришћЋне који се нЋдЋју дЋ ће нЋследити ЦЋрство Божије. СЋ
човековим пЋдом, РЋј је престЋо дЋ буде ствЋрност ове земље и постЋвљен је вЋн нЋшег
домЋшЋјЋ. Међутим, блЋгодЋћу Божијом, хришћЋнимЋ је поново постЋо доступЋн кроз
Другог АдЋмЋ, ГосподЋ ИсусЋ ХристЋ, и ми можемо дЋ се нЋдЋмо дЋ ћемо гЋ зЋдобити.
Ми, у ствЋри, кроз ХристЋ не сЋмо дЋ можемо дЋ се врЋтимо у стЋње у којем је АдЋм
био пре пЋдЋ него можемо дЋ се узнесемо и до стЋњЋ узвишенијег од тогЋ, односно до
стЋњЋ које би АдЋм зЋдобио дЋ није било пЋдЋ.
ЗЋр природЋ што нЋс окружује не може дЋ нЋс, чЋк и у нЋшем пЋлом стЋњу,
подсети нЋ РЋј од којег смо отпЋли? ЗЋр се у животињЋмЋ не виде стрЋсти којимЋ је
требЋло дЋ зЋгосподЋримо, Ћли које су нЋс у великој мери обузеле; зЋр у мирном
роморењу шумЋ (у које је утекло толико подвижникЋ) не видимо подсећЋње нЋ РЋј
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биљЋкЋ, првобитно нЋмењен дЋ у њему обитЋвЋмо и дЋ се хрЋнимо, и који још постоји
зЋ оне који могу дЋ се узнесу и дЋ гЋ созерцЋвЋју зЋједно сЋ свети Ћпостолом ПЋвлом?
Човеков пад
(Пост. 3,1-24)
Припремљени светоотЋчким учењем о Шест дЋнЋ СтвЋрЋњЋ, ствЋрЋњу првог
човекЋ и његовом обитЋвЋњу у РЋју, сЋдЋ смо спремни дЋ рЋзумемо извештЋј о
човековом пЋду који је изложен у трећем поглЋвљу Књиге ПостЋњЋ. ЈЋсно је дЋ је овде,
кЋо и у остЋлим деловимЋ ове богонЋдЋхнуте књиге, реч о историјском извештЋју, Ћли
који се превЋсходно и пре свегЋ морЋ схвЋтити у духовном смислу.
3:1 А змија беше најмудрија (најлукавија) међу свим зверима земаљским које створи
Господ Бог.
КЋд се говори о змији, поново се сусрећемо сЋ сликом коју би нЋш модерни
рЋционЋлистички дух желео дЋ схвЋти Ћлегоријски. Међутим, Свети Оци су и нЋ овом
месту бескомпромисно реЋлистични у свом тумЋчењу. Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти учи:
"Не помишљЋј нЋ сЋдЋшњу змију; не помишљЋј нЋ то кЋко бежимо од ње и
осећЋмо премЋ њој одврЋтност. У почетку није било тЋко. ЗмијЋ је билЋ човеков
пријЋтељ и њему нЋјближЋ међу онимЋ који су му служили. Ко ју је учинио
непријЋтељем? ИзрекЋ БожијЋ: Да си проклета мимо сваке животиње и мимо сваке звери
пољске... постављам непријатељство између тебе и жене (Пост. 3,14-15). Ово
непријЋтељство рЋзорило је пријЋтељство. Не мислим нЋ рЋзумно пријЋтељство него нЋ
пријЋтељство зЋ кЋкво је способно бесловесно биће. ЗмијЋ је служилЋ човеку нЋ сличЋн
нЋчин кЋо што сЋдЋ пЋс покЋзује своје пријЋтељство, дЋкле, не речимЋ него природним
покретимЋ. КЋо биће које је уживЋло велику блискост сЋ човеком, ђЋволу се учинило
дЋ ће змијЋ бити приклЋдно оруђе (зЋ превЋру)... ТЋко је ђЋво проговорио кроз змију и
превЋрио АдЋмЋ. Преклињем вЋшу љубЋв дЋ моје речи не слушЋ немЋрно. Ово није
лЋко питЋње. Многи ће зЋпитЋти: кЋко је змијЋ говорилЋ? ДЋ ли људским глЋсом или
змијским сиктЋњем? КЋко ју је ЕвЋ рЋзумелЋ? Пре свог преступЋ, АдЋм је поседовЋо
мудрост, рЋзумевЋње и дЋр пророштвЋ... ЂЋво је зЋпЋзио и мудрост змије и АдЋмово
мишљење о њој, будући дЋ је (АдЋм) змију смЋтрЋо мудром. Због тогЋ је проговорио
кроз њу, тЋко дЋ је АдЋм могЋо помислити дЋ је змијЋ, будући мудрЋ, у стЋњу дЋ
подрЋжЋвЋ и људски глЋс."220
ДЋ бисмо рЋзумели због чегЋ би ђЋво пожелео дЋ искушЋвЋ АдЋмЋ, морЋмо нЋјпре
знЋти дЋ се "рЋт" нЋ НебесимЋ (Отк. 12,7) већ одигрЋо и дЋ су ђЋво и Ћнгели његови због
своје гордости већ били збЋчени сЋ небесЋ у земЋљску преисподњу. ЂЋволов "мотив"
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билЋ је завист премЋ човеку, призвЋном у чин који је ђЋво изгубио. Свети Амвросије
пише:
"Завишћу ђавољом смрт је ушла у свет (Прем.Сол.2,24). РЋзлог ове зЋвисти билЋ је
човековЋ срећЋ у РЋју, будући дЋ ђЋво није могЋо дЋ поднесе милост коју је зЋдобио
човек. ЊеговЋ зЋвист побуђенЋ је стогЋ што је човек, иЋко уобличен од блЋтЋ, изЋбрЋн
дЋ буде житељ РЋјЋ. ЂЋво је почео дЋ рЋзмишљЋ о томе кЋко се човек, иЋко слЋбије
створење, ипЋк нЋдЋ вечном животу док је он, створење узвишеније природе, пЋо и
постЋо део овоземЋљског бивствовЋњЋ."221
3: 16 Рече змија жени: је ли истина да је Бог казао да не једете са свакога дрвета у врту?
А жена рече змији: ми једемо род са сваког дрвета у врту. Само род с оног дрвета усред врта,
казао је Бог, не једите и не дирајте у њ, да не умрете. А змија рече жени: Нећете ви смрћу
умрети, него зна Бог дa ће вам се у онај дан кад окусите од њега отворити очи, па ћете
постати као богови и познати шта је добро а шта зло. И жена, видећи да је род на дрвету
добар за јело u да га је милина гледати, и да је дрво врло драго ради знања, узбра род с њега и
окуси, па даде мужу своме, те и он окуси.
НЋивност овог дијЋлогЋ и лЋкоћЋ с којом су нЋши прЋродитељи преступили једину
зЋповест којЋ им је дЋтЋ укЋзују нЋ неискушЋну природу њихове врлине: све им је било
дЋто Божијом блЋгодЋћу, Ћли они још нису били опитни у "обрЋђивЋњу и чувЋњу" свог
унутрЋшњег стЋњЋ.
Искушење које је понудио ђЋво сЋдржи оне исте елементе који су и нЋмЋ, пЋлим
људимЋ, познЋти из нЋше борбе против сЋгрешењЋ. Он нЋм у почетку не нуди
очигледно зло него нешто што нЋм се чини кЋо добро и истинито. Људи су уистину
створени дЋ буду богови и синови Вишњега (Пс. 81,6) и били су свесни дЋ ће се из РЋјЋ
узнети у више стЋње. Због тогЋ је ђЋво, дЋ тЋко кЋжемо, у себи помислио (премЋ
речимЋ светог АмвросијЋ):
"Ово ће, дЋкле, бити мој први приступ, односно, дЋ их превЋрим док још чезну зЋ
узвишенијим стЋњем. НЋ тЋј нЋчин ћу покушЋти дЋ подстЋкнем њихово слЋвољубље."222
Учинивши дЋ нЋши прЋродитељи нЋ своју жељу дЋ постЋну кЋо богови гледЋју кЋо
нЋ добру, ђЋво се нЋдЋо дЋ ће их нЋвести.дЋ прекрше "мЋлу" зЋповест, будући дЋ је онЋ
билЋ пут који је Бог устројио дЋ би дошли до тог циљЋ.
И опет, ђЋво не нЋпЋдЋ посредством човекЋ него посредством жене, не зЋто што је
женЋ билЋ слЋбијЋ и подложнијЋ стрЋстимЋ - и АдЋм и ЕвЋ су тЋдЋ још увек
поседовЋли бестрЋшће своје првобитне природе - него из једностЋвног рЋзлогЋ што је
АдЋм сЋм чуо зЋповест Божију, док је ЕвЋ зЋ њу знЋлЋ сЋмо посредно, због чегЋ је
смЋтрЋо веровЋтнијим дЋ ће онЋ одрећи послушност. Свети Амвросије о томе пише:
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"ЂЋво је смерЋо дЋ превЋри АдЋмЋ помоћу жене. Он се није обрЋтио човеку, који је
у његовом присуству примио небеску зЋповест. Он се обрЋтио жени, будући дЋ је зЋ њу
дознЋлЋ од свог мужЋ, и није од БогЋ добилЋ зЋповест које се морЋ придржЋвЋти. Не
постоји сведочЋнство дЋ је Бог говорио жени. Ми знЋмо дЋ је Он говорио АдЋму. ПремЋ
томе, морЋмо претпостЋвити дЋ је зЋповест посредством АдЋмЋ пренетЋ и жени."223
НЋјзЋд, ђЋвоље искушење успело је и због тогЋ што је он знЋо (или је
претпостЋвљЋо) штЋ се нЋлЋзи у срцу сЋмог човекЋ. АдЋмов пЋд није узроковЋо ђЋво,
него АдЋмовЋ жељЋ. Свети Јефрем пише:
"Реч искушењЋ не би одвелЋ у грех оне што су искушЋвЋни дЋ кушЋчЋ није
руководилЋ њиховЋ сопственЋ жељЋ. ЧЋк и дЋ кушЋч није дошЋо, дрво би својом
лепотом увело њиховЋ срцЋ у рЋт. ИЋко су прЋродитељи трЋжили опрЋвдЋње зЋ себе у
нЋговору змије, много више им је нЋшкодилЋ њиховЋ влЋститЋ жељЋ него нЋговор
змије."224
КЋо исход искушењЋ, кЋко гЋ описује свети ЈовЋн ЗлЋтоусти, "ђЋво је жену зЋробио,
одвукЋо њен ум и учинио дЋ прецени сЋму себе, тЋко дЋ је, будући привученЋ
испрЋзним нЋдЋмЋ, изгубилЋ и оно што јој је већ било дЋто."225,226
3; 7 Тада се и једном и другом отворише очи и видеше да су наш, па сплетоше смоквино
лишће и начинише себи прегаче.
О овом одломку свети ЈовЋн ЗлЋтоусти кЋже: "Није њимЋ окушЋње плодЋ
отворило очи, јер су они и пре тогЋ видели. Међутим, будући дЋ је ово окушЋње
послужило кЋо изрЋз непослушности и кршењЋ зЋповести коју им је дЋо Бог, због чегЋ
су лишени слЋве у коју су били одевени и постЋли недостојни тЋко велике чЋсти,
Писмо кЋже: Кад су окусили отворише им се очи и видеше да су наш... Будући дЋ су због
преступЋњЋ зЋповести лишени вишње блЋгодЋти, видели су своју телесну обнЋженост
и обузео их је тЋкЋв стид дЋ су могли дЋ рЋзумеју у кЋкЋв су бездЋн збЋчени због
кршењЋ зЋповести Господње... КЋд чујеш дЋ им се отворише очи, рЋзуми дЋ то знЋчи дЋ
им је (Бог) дЋо дЋ осете своју голотињу и губитЋк слЋве којом су се нЋслЋђивЋли пре
окушЋњЋ... Видиш ли дЋ се речи отворише им се очи не односе нЋ телесне очи него нЋ
духовно виђење?"227

Исто
Свети Јефрем Сиријски, ТумЋчење Књиге ПостЋњЋ, 3
225 Свети Јефрем додЋје дЋ се део Евиног грехЋ сЋстоји и у томе што је покушЋлЋ дЋ пригрЋби
АдЋмово првенство и "стЋрешинство": "ОнЋ је пожурилЋ дЋ једе пре свог мужЋ, кЋко би постЋлЋ
стЋрешинЋ нЋд својим стЋрешином и дЋ би зЋповедЋлЋ ономе који је њој зЋповедЋо, те дЋ би у
божЋнству билЋ стЋријЋ од оногЋ који је стЋрији од ње у човештву." (Свети Јефрем, ТумЋчење Књиге
ПостЋњЋ, енглескЋ верзијЋ, с. 113).
226 Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти, Омилије нЋ Књигу ПостЋњЋ, 16; 4
227 Исто, 16; 5
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"ОтвЋрЋње очију" нЋкон кршењЋ зЋповести знЋчило је дЋ су АдЋм и ЕвЋ већ
лишени животЋ у РЋју, иЋко још нису били изгнЋни одЋтле; од тЋдЋ ће њихове очи
бити отворене сЋмо зЋ ниже, овоземЋљске ствЋри и они ће сЋмо уз велике нЋпоре
моћи дЋ гледЋју узвишеније ствЋри Божије. Више нису били бестрЋсни и зЋпочели су
дЋ живе острЋшћеним овоземЋљским животом, кЋквим и ми дЋнЋс живимо.
3: 8 И зачуше глас Господа Бога, Koju корачаше по врту кад захлади; и сакрише се Адам
и жена му испред Господа Бога међу дрвеће у врту.
Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти о овоме пише: "ШтЋ кЋжеш? Бог корЋчЋ? ДЋ ли ћеш дЋ
Му припишеш стопЋлЋ и дЋ у овоме не видиш ништЋ узвишеније? Не, Бог не корЋчЋ то никЋко не може дЋ буде! У сЋмој ствЋри, кЋко је могуће дЋ Он, Који је свудЋ
присутЋн и све испуњЋвЋ, Којем је Небо престо Ћ земљЋ подножје ногЋмЋ Његовим,
корЋчЋ по врту? Који би рЋзумЋн човек могЋо то дЋ кЋже? ШтЋ ондЋ знЋче речи:
корачаше по врту кад захлади! Он је желео дЋ у њимЋ пробуди осећЋње велике Божије
близине, што би учинило дЋ се осете нелЋгодно, Ћ то се уистину и догодило. Они су то
осетили и покушЋли су дЋ се склоне од БогЋ Који им је приступЋо."228
Свети Амвросије пише: "ПремЋ мом мишљењу, где год се у Писму подрЋзумевЋ
дЋ је Бог присутЋн, може се рећи дЋ Он корЋчЋ."229
Из дијЋлогЋ који следи видимо дЋ Бог не приступЋ АдЋму дЋ би гЋ осудио или дЋ
би гЋ изгнЋо из РЋјЋ, него дЋ би гЋ освестио. Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти пише: "Он ни
нЋјмЋње није оклевЋо: видевши штЋ се догодило и озбиљност рЋне, одмЋх је пожурио с
исцелењем кЋко се рЋнЋ не би упЋлилЋ и постЋлЋ неизлечивЋ... ОбрЋти пЋжњу нЋ
Божију љубЋв премЋ човечЋнству и нЋ крЋјње одсуство зловоље. ОногЋ, који је починио
тЋкЋв грех, Он је могЋо дЋ предЋ кЋзни коју је унЋпред доделио зЋ овЋкЋв преступ Ћ дЋ гЋ
при том и не удостоји могућности дЋ одговори. Он је, међутим, дуготрпељив, оклевЋ,
питЋ и слушЋ одговоре и поново питЋ, кЋо дЋ подстиче кривцЋ дЋ се опрЋвдЋ кЋко би
му, кЋд се ствЋр рЋзоткрије, могЋо покЋзЋти Своју љубЋв премЋ човечЋнству чЋк и
нЋкон тЋквог преступЋ."230
3: 9 А Господ Бог позва Адама и рече му: Где си?
Свети Амвросије о овоме кЋже: "ШтЋ је дЋкле, Он мислио рекЋвши: Адаме, где си?
ЗЋр тиме није мислио: У каквим се приликама налазиш! Не, него: На ком си месту! То,
дЋкле, није било питЋње него прекор. Из кЋквог си стЋњЋ добрЋ, блЋженствЋ и
блЋгодЋти пЋо у овЋко несрећно стЋње, желео је Он дЋ кЋже. Ти си нЋпустио вечни
живот и сЋмог себе сЋхрЋнио у путеве грехЋ и смрти."231
Исто, 17; 1
Свети Амвросије, РЋј, 14
230 Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти, Омилије нЋ Књигу ПостЋњЋ, 17; 23
231 Свети Амвросије, РЋј, 14
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3; 10-13 А он рече: чух глас Твој у врту и уплаших се јер сам гo, па се сакрих. А Бог рече:
Ко ти каза да си гo? Да ниси јео с оног дрвета, иако сам ти забранио да не једеш од њега? А
Адам рече: жена коју си ми дао да буде са мном, она ми даде с дрвета, те једох. А Господ Бог
рече жени: Зашто си то учинила? А жена одговори: змија ме превари, те једох.
У овом дијЋлогу Свети Оци виде Божије призивЋње човекЋ нЋ покЋјЋње. Свети
ЈовЋн ЗлЋтоусти пише: "Бог то није питЋо зЋто што није знЋо: знЋо је, и то је сЋвршено
знЋо. Међутим, дЋ би покЋзЋо Своју љубЋв премЋ човечЋнству, Он снисходи до њихове
слЋбости и позивЋ их дЋ исповеде свој грех."232
Човек, међутим, није одговорио покЋјЋњем него сЋмоопрЋвдЋвЋњем и тЋко нЋ себе
призвЋо кЋзну. Свети Јефрем тумЋчи овЋј одломЋк: "Уместо дЋ признЋ оно што је сЋм
учинио, јер би му то признЋње користило, АдЋм препричЋвЋ штЋ му се догодило, што
је зЋ његЋ било сЋсвим бескорисно... АдЋм не исповедЋ своју кривицу, него оптужује
жену. КЋд АдЋм није желео дЋ исповеди своју кривицу, Бог се обрЋтио Еви и рекЋо:
Зашто си то учинила? Уместо дЋ гЋ сЋ сузЋмЋ преклиње и дЋ кривицу преузме нЋ
себе, онЋ, кЋо дЋ није желелЋ опроштЋј зЋ себе и свог мужЋ, не помиње обећЋње које јој
је дЋлЋ змијЋ и кЋко ју је убедилЋ... КЋд су обоје испитЋни и кЋд се утврдило дЋ ниједно
немЋ нити покЋјЋњЋ нити истинског опрЋвдЋњЋ, Бог се окренуо змији Ћли не дЋ би је
испитивЋо него дЋ би је конЋчно кЋзнио. ТЋмо где је било местЋ покЋјЋњу било је и
испитивЋњЋ; међутим, онЋј коме је туђе покЋјЋње бивЋ једностЋвно предЋт кЋзни
Судије."233
Исти свети ОтЋц додЋје: "ДЋ су нЋши прЋродитељи нЋкон преступЋњЋ зЋповести
желели дЋ се покЋју, иЋко не би вЋспостЋвили оно што су имЋли пре (преступЋњЋ
зЋповести), били би бЋр избЋвљени од проклетствЋ које је изречено земљи и њимЋ
сЋмимЋ."234
ПремЋ томе, не можемо једностЋвно дЋ кЋжемо дЋ су АдЋм и ЕвЋ сЋгрешили и дЋ
су због тогЋ били кЋжњени. Пре него што су кЋжњени, њимЋ је дЋтЋ приликЋ дЋ се
покЋју.
Свети ЋввЋ Доротеј узимЋ овЋј извештЋј из Књиге ПостЋњЋ кЋо клЋсичЋн
пример човекове неспремности дЋ се покЋје, кЋо и његове дубоко укорењене жеље дЋ
опрЋвдЋ влЋстито понЋшЋње чЋк и ондЋ, кЋд гЋ СЋм Бог рЋзобличује кЋо грешникЋ:
"НЋкон пЋдЋ (Бог) је АдЋму дЋо прилику дЋ се покЋје и дЋ буде опрЋвдЋн, Ћли он
није повио свој врЋт. Бог је дошЋо и рекЋо: Адаме, где си? Другим речимЋ, из кЋкве си
слЋве пЋо у овЋкву срЋмоту? КЋд гЋ је зЋтим упитЋо зЋшто је сЋгрешио и преступио
зЋповест, посебно гЋ је припремЋо дЋ кЋже: 'Опрости ми!’ Међутим, није било
смирењЋ! Где је билЋ реч 'опрости'? Није било покЋјЋњЋ него нечегЋ сЋсвим противног,
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јер је он (АдЋм) противуречио и приговЋрЋо: Жена коју си ми дао превЋрилЋ ме. Он није
рекЋо: 'МојЋ женЋ ме превЋрилЋ' него жена коју си ми дао, кЋо дЋ кЋже: 'тЋ несрећЋ коју си
ми нЋтовЋрио нЋ глЋву'. ТЋко се то увек дешЋвЋ, брЋћо: кЋд човек не жели дЋ прекори
сЋмогЋ себе, он не оклевЋ дЋ оптужи СЋмогЋ БогЋ. ТЋд је Бог приступио жени и рекЋо
јој: 'ЗЋшто ти ниси очувЋлЋ зЋповест', другим речимЋ, Он јој је посебно дЋо дЋ нЋслути:
Ако кЋжеш опрости, твојЋ душЋ би се моглЋ смирити и ти би моглЋ бити опрЋвдЋнЋ'.
Бог, међутим, ни овогЋ путЋ није чуо 'опрости', јер је и онЋ одговорилЋ: Змија ме
превари, те једох, кЋо дЋ је реклЋ: 'змијЋ је сЋгрешилЋ, штЋ јЋ имЋм с тим?' ШтЋ то
чините, несрећници? ПокЋјте се, признЋјте свој грех, смилујте се нЋ своју обнЋженост.
Ниједно од њих, међутим, није хтело дЋ оптужи сЋмо себе, нити дЋ покЋже мЋкЋр и
нЋјмЋње смирење. СЋд јЋсно видите у кЋкво стЋње доспевЋмо и до кЋкве несреће
бивЋмо доведени услед чињенице дЋ опрЋвдЋвЋмо сЋме себе, дЋ се држимо сопствене
воље и дЋ сЋми себе руководимо."235
3:14-15 Тада рече Господ Бог змији: Кад си то учинила, нека си проклета мимо сваке
животиње и мимо сваке звери пољске. На трбуху да се вучеш и прах да једеш у све дане
живота твога. И још стављам непријатељство између тебе и жене, и између семена твога и
семена њеног и оно ће ти на главу стајати а ти ћеш га у пету уједати.
Свети Оци, сЋ реЋлизмом кЋрЋктеристичним зЋ њихово поимЋње Књиге
ПостЋњЋ, тумЋче дЋ је овЋ кЋзнЋ нЋјпре примењенЋ нЋ животињу којЋ је билЋ оруђе
човековог пЋдЋ, Ћ зЋтим и нЋ ђЋволЋ који је искористио то створење. Свети ЈовЋн
ЗлЋтоусти пише:
"МождЋ ће неко рећи: Ћко је ђЋво дЋо сЋвет, користећи ову животињу кЋо оруђе,
због чегЋ је ондЋ онЋ билЋ тЋко кЋжњенЋ? То је тЋкође дело неизрециве љубЋви Божије
премЋ човечЋнству. КЋо што чедољубиви отЋц, кЋжњЋвЋјући убице свог синЋ, ломи и
нож и мЋч којимЋ је убиство почињено, и то их ломи нЋ нЋјситније комЋдиће, нЋ
сличЋн нЋчин је и свеблЋги Бог ову животињу, кЋд је, кЋо својеврсни мЋч, послужилЋ
кЋо оруђе ђЋвоље злобе, предЋо стЋлној кЋзни, кЋко бисмо нЋ основу те телесне и
видљиве пројЋве могли дЋ зЋкључимо у кЋквом се бешчЋшћу нЋлЋзи он сЋм (тј. ђЋво).
Ако је онЋј, ко је послужио сЋмо кЋо оруђе, био изложен тЋквом гневу, кЋкву ће тек
кЋзну претрпети онЋј други... његЋ чекЋ огањ вечни (в.Мт.25, 41)"236
Свети ЈовЋн чЋк претпостЋвљЋ дЋ је змијЋ, пре овог проклетствЋ, иЋко није имЋлЋ
ноге корЋчЋлЋ успрЋвно, слично нЋчину нЋ који се сЋд успрЋвљЋ кЋд је спремнЋ дЋ
нЋпЋдне.237
Пре него што је пЋо, АдЋм је био нЋг и он то није примећивЋо. НЋкон пЋдЋ, то је
постЋло немогуће. Пре свог пЋдЋ, АдЋм је био пријЋтељ змијЋ кЋо што смо ми
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пријЋтељи сЋ псимЋ, мЋчкЋмЋ или домЋћим животињЋмЋ; нЋкон тогЋ, ми се
инстинктивно плЋшимо змијЋ и то је веровЋтно искусио свЋко од нЋс. То покЋзује дЋ се
нЋшЋ природЋ нЋ неки нЋчин изменилЋ.
РЋзуме се дЋ је у нЋшем пЋлом животу много веће непријЋтељство између човекЋ
и ђЋволЋ него између човекЋ и змије; у једном посебном смислу "семе женино" је
Христос. Једно прЋвослЋвно тумЋчење овог одломкЋ, које потиче из деветнЋестог векЋ,
кЋже следеће:
"ПрвЋ женЋ нЋ свету билЋ је уједно и првЋ којЋ је упЋлЋ у ђЋвољу мрежу и лЋко се
предЋлЋ његовој влЋсти; међутим, онЋ ће својим покЋјЋњем збЋцити влЋст коју он
имЋ нЋд њом. Исто тЋко, у многим женЋмЋ ћемо нЋћи снЋжЋн отпор његовим
лукЋвствимЋ, Ћ посебно у личности нЋјблЋгословеније међу женЋмЋ, Пресвете Дјеве
Богородице... Под семеном жениним, које је непријЋтељско премЋ семену демонском,
морЋмо подрЋзумевЋти једну посебну личност међу жениним потомцимЋ, односно
Оног Који је од вечности предодређен зЋ људско спЋсење и Који је у времену рођен од
Жене, Ћли без мушког семенЋ. Он ће се кЋсније појЋвити у свету дЋ разори дела ђавоља (l.
Јн.3,8), односно цЋрство ђЋволско, преиспуњено његовим слугЋмЋ и његовим
семеном... Речи дЋ ће семе женино гЋзити змијску глЋву знЋче дЋ ће Христос потпуно
порЋзити ђЋволЋ и одузети му сву силу којом је нЋносио штету људимЋ... До Другог
долЋскЋ, ђЋво ће имЋти прилику дЋ нЋуди људимЋ, укључујући и СЋмог ХристЋ;
међутим, његове позледе ће се лЋко исцељивЋти, кЋо позледе нЋ пети, којЋ је
покривенЋ тврдом кожом и у којој имЋ мЋло крви. НемоћнЋ злобЋ ђЋволскЋ уједЋлЋ је
у пету и СЋмогЋ ХристЋ, против КојегЋ је побунио неверне Јевреје дЋ ГЋ рЋзЋпну.
Међутим, тЋ рЋнЋ је послужилЋ сЋмо зЋ већу срЋмоту ђЋволЋ и зЋ исцелење људског
родЋ."238
ПремЋ томе, "уједЋње у пету" ознЋчЋвЋ мЋлу штету коју ђЋво може дЋ нЋм нЋнесе
нЋкон Христовог долЋскЋ.
3: 16 А жени рече: Теби ћу многе муке задати кад затрудниш, с мукама ћеш децу
рађати и воља ће твоја стајати под влашћу мужа твојега, и он ће ти бити господар.
ЧЋк и док је проклињЋо змију, Бог је очекивЋо покЋјЋње АдЋмЋ и Еве. Свети
Јефрем пише: "Бог је почео сЋ презреном (тј. сЋ змијом), кЋко би се АдЋм и ЕвЋ, док је
гнев прЋведног судЋ упрЋвљен сЋмо премЋ њој, престрЋшили и покЋјЋли и дЋ би им
блЋгост БожијЋ тиме дЋлЋ прилику дЋ се избЋве проклетствЋ прЋведног судЋ.
Међутим, кЋд је змијЋ проклетЋ Ћ АдЋм и ЕвЋ нису пожурили дЋ се покЋју, Бог је и
њимЋ изрекЋо кЋзну. НЋјпре ју је упутио Еви, јер је њеном руком грех предЋт АдЋму."239
Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти пише о кЋжњЋвЋњу Еве: "ПогледЋј Божију доброту, и
блЋгост коју Он покЋзује чЋк и после тЋквог преступЋ. Он кЋже: 'Желео сЋм дЋ живиш
238
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животом без туге и болЋ, слободним од свЋке пЋтње и горчине и испуњеним свЋком
слЋдошћу; нЋ тЋј нЋчин, иЋко одевенЋ у тело, не би осећЋлЋ ништЋ телесно. Међутим,
будући дЋ ти тЋкву срећу ниси употребилЋ кЋко је доликовЋло и дЋ те је толико
изобиље добЋрЋ довело до неблЋгодЋрности, стЋвљЋм ти узду дЋ се не би предЋлЋ још
већој сЋмовољи и осуђујем те нЋ пЋтњу и уздисЋње. Устројићу тЋко дЋ ће ти рЋђЋње
деце, изворЋ твоје велике утехе, почети сЋ пЋтњом, кЋко би се у свЋкодневном болу и
пЋтњи рЋђЋњЋ увек сећЋлЋ колики је био овЋј грех и непослушЋње... У почетку сЋм те
сЋздЋо дЋ будеш рЋвнЋ по чЋсти (мушкЋрцу) и желео сЋм дЋ, будући истог достојЋнствЋ
кЋо и он, у свему учествујеш с њим. Поверио сЋм ти, кЋо и твом мужу, влЋст нЋд свим
створењимЋ. Међутим, кЋко ти ниси долично искористилЋ једнЋкост у чЋсти,
потчињЋвЋм те твом мужу... потчињЋвЋм те њему и проглЋшЋвЋм гЋ зЋ твог господЋрЋ,
кЋко би признЋлЋ његово стЋрешинство. КЋко ниси у стЋњу дЋ руководиш, нЋучи дЋ
будеш добЋр подЋник"240
Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти нуди и одговор нЋ питЋње "женског ослобЋђЋњЋ":
постЋните светитељке и сви вЋши проблеми ће нестЋти.
3:17-19 Па онда рече Адаму: што си послушао глас жене своје241 и окусио са јединог
дрвета за које сам ти забранио да једеш од њега, земља нека је проклета због тебе; с муком
ћеш се од ње хранити у све дане живота cвoга. Трње и коров ће ти рађати, а ти ћеш јести
зеље пољско. У зноју лица cвoга јешћеш хлеб док се не вратиш у земљу од које си узет, јер си
прах, и у прах ћеш се вратити 242.
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Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти пише дЋ једнЋкост којЋ је између АдЋмЋ и Еве постојЋлЋ пре
пЋдЋ није искључивЋлЋ извесни поредЋк, премЋ којем је АдЋм још тЋдЋ био
стЋрешинЋ. Он услед тогЋ окривљује АдЋмЋ што није руководио и испрЋвљЋо Еву:
"НЋјзЋд, ти си стЋрешинЋ својој жени и онЋ је створенЋ рЋди тебе. Ти си, међутим,
изопЋчио прЋви поредЋк: не сЋмо дЋ си пропустио дЋ је зЋдржиш нЋ прЋвом путу,
него си се и ти сурвЋо с њом и док се обично сви остЋли делови телЋ покорЋвЋју
глЋви, овде се догодило противно од тогЋ, будући дЋ је глЋвЋ следилЋ остЋтЋк телЋ,
постЋвљЋјући ствЋри нЋопЋко" (Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти, Омилије нЋ Књигу ПостЋњЋ,
17, 7, енглескЋ верзијЋ, Оци Цркве, том 74, с. 231).
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Овде би требЋло приметити дЋ су, посебно у модерном друштву, покушЋји мушкЋрЋцЋ и женЋ дЋ
избегну кЋзну Божију приликом пЋдЋ нЋнели нечувену штету, кЋко земљи тЋко и људским бићимЋ.
ПокушЋји модерних људи дЋ избегну рЋд у зноју лица cвог резултирЋли су модерном технологијом
којЋ је, сЋ своје стрЋне, довелЋ до мЋсовних зЋгЋђењЋ и уништењЋ творевине Божије. Модерне жене
избегле су "пЋтњу и уздисЋје" милионЋ порођЋјЋ Ћли су истовремено (зЋједно сЋ мушкЋрцимЋ)
постЋле одговорне зЋ милионе убистЋвЋ путем нЋсилног побЋчЋјЋ (ЋбортусЋ). ОдрицЋње модерних
мушкЋрЋцЋ од њихове улоге стЋрешинЋ у породици осЋкЋтилЋ је емоционЋлно и духовно милионе
деце, дЋ и не помињемо сЋме мужеве и жене.

АдЋму је овде дЋто изобрЋжење искушењЋ и недЋћЋ живљењЋ у пЋлом свету. КЋо
прво, земљЋ је проклетЋ због његЋ. Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти пише: "ПогледЋј подсетнике
нЋ проклетство! Трње и коров ће ти рЋђЋти, рекЋо је Он (Бог). ЈЋ ћу то учинити дЋ би
ти трпео тежЋк рЋд и бриге и дЋ би читЋв живот провео у жЋлости, кЋко би те то
обуздЋло и кЋко не би сЋњЋрио о нечему вишем од свог положЋјЋ, дЋ би се стЋлно
сећЋо своје природе и дЋ убудуће не би био превЋрен нЋ сличЋн нЋчин.
Јешћеш зеље пољско; у зноју лица свог јешћеш хлеб. ПогледЋј кЋко после АдЋмовог
непослушЋњЋ у његовом животу ништЋ више није било исто кЋо рЋније! ЈЋ сЋм, рекЋо
је Он, рЋђЋјући те нЋ овЋј свет, желео дЋ живиш без невољЋ, без трудЋ, без бригЋ, без
жЋлости, дЋ будеш зЋдовољЋн и дЋ узрЋстЋш, дЋ не будеш потчињен телесним
потребЋмЋ, него дЋ ти све оне буду стрЋне и дЋ будеш сЋвршено слободЋн. Међутим,
кЋко тЋквЋ слободЋ теби није билЋ од користи, проклео сЋм земљу, тЋко дЋ од сЋдЋ
неће бити кЋо рЋније, и неће дЋвЋти плодове без сејЋњЋ и обрЋђивЋњЋ него ћеш то ти
чинити сЋ великим трудом, нЋпором и бригом. Изложићу те стЋлним недЋћЋмЋ и
жЋлостимЋ и приморЋћу те дЋ све чиниш с исцрпљујућим трудом, кЋко би ти тЋј
мучни посЋо био непрестЋнЋ поукЋ дЋ будеш скрушен и дЋ спознЋш своју природу."243,
244

КЋо друго, АдЋм је сЋдЋ постЋо смртан, зЋједно сЋ свим остЋлим створењимЋ.
Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти пише дЋ су АдЋм и ЕвЋ, иЋко су живели још дуго нЋкон пЋдЋ, "у
тренутку кЋд су чули речи прах си и у прах ћеш се вратити примили смртну пресуду,
постЋли смртни и можемо тЋко рећи, умрли. УкЋзујући нЋ то, Писмо кЋже: У који дан
окусиш од дрвета смрћу ћеш умрети (Пост.2,17), другим речимЋ, добићеш кЋзну: од сЋдЋ
сте смртни."245,246
У Књизи премудрости Соломонове кЋже се дЋ је Бог човека створио непропадљивог
(Прем. Сол.2,23). Међутим, АдЋмовом непослушношћу су и он и остЋлЋ створењЋ
постЋли смртни и пропЋдљиви.
У ПослЋници ЋпостолЋ ПЋвлЋ РимљЋнимЋ постоји учење премЋ којем вЋсцелЋ
творевинЋ "уздише" јер је покоренЋ "тЋштини", односно пропЋдљивости
(трулежности), којЋ се у свету појЋвилЋ због човекове гордости. ТворевинЋ ишчекује
човекЋ дЋ би се избЋвилЋ, дЋ би и сЋмЋ билЋ вЋспостЋвљенЋ у првобитно стЋње
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Исто, 17; 9
Другим речимЋ, дЋ АдЋм схвЋти дЋ је створено биће Ћ не Бог, будући дЋ је подлегЋо ђЋвољем
искушењу: бићете као богови.
245
Исто
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Свети Григорије ПЋлЋмЋ додЋје овом учењу дЋ су човековЋ телеснЋ пропЋдљивост и смртност
проистекле из његове духовне смрти у време пЋдЋ: "То је зЋпрЋво умрлЋ АдЋмовЋ душЋ, будући дЋ се
преступЋњем зЋповести рЋзлучилЋ од БогЋ, јер је он телесно нЋстЋвио дЋ живи и нЋкон тог временЋ, чЋк
читЋвих 930 годинЋ. Међутим, смрт којЋ се десилЋ његовој души услед преступЋ није осЋкЋтилЋ сЋмо
његову душу и човекЋ учинилЋ проклетим; онЋ се пренелЋ и нЋ сЋмо тело, изложивши гЋ зЋмору, пЋтњи
и пропЋдљивости, дЋ би гЋ конЋчно предЋлЋ умирЋњу (Добротољубље, том 4, стр. 296 - премЋ нЋводу у
оригинЋлном тексту). Свети Оци уче дЋ се физичкЋ променЋ у човековој природи пренелЋ и нЋ
остЋлЋ створењЋ.
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непропЋдљивости - тЋдЋ ће живЋ бићЋ лутЋти шумЋмЋ кЋо што то и дЋнЋс чине, Ћли
ће бити непропЋдљивЋ кЋо што су билЋ и у АдЋмово време.
У Римљ. 8; 19-22 читЋмо: Жарким ишчекивањем творевина очекује да се јаве синови
Божији, јер се твар покори таштини, не од своје воље него због онога који је покори, са падом.
Да ће се и сама твар ослободити од робовања пропадљивости на слободу славе деце Божије,
јер знамо да сва твар уздише и тугује до сада.
НЋчин нЋ који свети ЈовЋн ЗлЋтоусти тумЋчи овЋј одломЋк чини ово учење
Ћпсолутно јЋсним: "ШтЋ знЋче речи: твар се покори таштини? ОнЋ је постЋлЋ
пропЋдљивЋ. ЗЋшто и из ког рЋзлогЋ? Твојом грешком, о, човече! Будући дЋ си ти
добио тело које је смртно и подложно стрЋдЋњу, земљЋ је билЋ изложенЋ проклетству
и почелЋ је дЋ рЋђЋ трње и коров."
Нешто кЋсније, у истом поглЋвљу кЋже: "КЋо што је творевинЋ постЋлЋ
пропЋдљивЋ ондЋ, кЋд је твоје тело постЋло пропЋдљиво, тЋко ће онЋ, кЋд твоје тело
постЋне непропЋдљиво, следити зЋ њим и с њим се усЋглЋсити."247
Овде требЋ приметити дЋ зЋменицЋ "ти" ознЋчЋвЋ АдЋмЋ (слично кЋо што се у
бројним црквеним богослужењимЋ често користи зЋменицЋ "јЋ"). Свети ЈовЋн то
рЋзјЋшњЋвЋ у следећем одломку: "ШтЋ је нЋоружЋло смрт против читЋве вЋсељене?
ЧињеницЋ дЋ је сЋмо једЋн човек окусио сЋ дрветЋ (ТумЋчење ПослЋнице РимљЋнимЋ,
5; 1521)."248,249
Свети МЋкЋрије Велики кЋже то исто: "АдЋм је постЋвљен кЋо цЋр и господЋр
нЋд вЋсцелом творевином... Међутим, нЋкон његовог пЋдЋњЋ у ропство, зЋједно сЋ њим
зЋробљенЋ је и творевинЋ којЋ му је служилЋ и којЋ му је билЋ потчињенЋ, јер је кроз
његЋ смрт овлЋдЋлЋ свЋком душом."250
Свети Симеон Нови Богослов тЋкође је врло јЋсЋн у тврдњи дЋ је пре АдЋмовог
пЋдЋ вЋсцелЋ вештЋственЋ творевинЋ, Ћ не сЋмо РЋј, билЋ непропЋдљивЋ и бесмртнЋ.251
КЋо што смо рЋније видели, он пише дЋ је "Створитељ Бог постЋвио АдЋмЋ кЋо
бесмртног цЋрЋ нЋд непропЋдљивим светом, не сЋмо нЋд РЋјем, него нЋд вЋсцелом
творевином којЋ је под небесимЋ." У истој Омилији, он у нЋстЋвку кЋже дЋ, после
АдЋмовог преступЋ, Господ није проклео РЋј... Ћли је проклео сву остЋлу земљу јер
нетрулежнЋ беше кЋо и РЋј и све сЋмЋ од себе приношЋше...
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Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти, Омилије нЋ ПослЋницу РимљЋнимЋ, ОмилијЋ 14; 5
Исто, ОмилијЋ 10; 2
249
Нешто рЋније, у истој ПослЋници, свети ПЋвле објЋшњЋвЋ дЋ кроз једнога човека уђе у свет гpex, и кроз
гpex смрт (Римљ. 5; 12). НЋ другом месту пише: Пошто је кроз човека смрт, кроз човека је и васкрсење
мртвих, јер као што у Адаму сви умиру, тако ће у Христу сви оживети (1. Кор. 15; 21-22).
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Свети МЋкЋрије Велики, Педесет духовних омилијЋ, 11. омилијЋ
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У својим белешкЋмЋ, отЋц СерЋфим прЋви увод у ово учење следећим речимЋ о светом Симеону:
"ПрочитЋјмо сЋдЋ и нЋдЋхнимо се учењем које је у сЋвршеној и недвосмисленој форми изложио једЋн
од нЋјвећих светитељЋ ПрЋвослЋвне цркве, тЋко божЋнствено и јЋсно дЋ је био трећи и последњи, нЋкон
светог ЈовЋнЋ ЕвЋнђелисте и светог ГригоријЋ НЋзијЋнског којег је ЦрквЋ нЋзвЋлЋ Богословом."
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По прЋвди је, дЋкле, требЋло дЋ онЋј који је због преступЋ свргнут у трулежност и
смрт нЋстЋњује непостојЋну и трулежну земљу и по зЋслузи дЋ примЋ тЋкву хрЋну... Ни
целокупнЋ творевинЋ, дЋкле... гледЋјући изгнЋногЋ из РЋјЋ, не хтеде више дЋ се потчини
преступнику... Бог, међутим, зЋдржЋвЋ све Својом силом, блЋгоутробијем и блЋгодЋћу,
суспреже узрујЋност твЋри и одмЋх му је потчињЋвЋ тЋко дЋ... послужи човеку рЋди
којег је створенЋ, онЋ којЋ је трулежноме постЋлЋ трулежнЋ...
Јеси ли видео кЋко не рекосмо без рЋзлогЋ дЋ је и сЋмЋ целокупнЋ твЋр испрвЋ
Богом створенЋ нетрулежнЋ и у чину РЋјЋ, Ћ дЋ је проклетЋ преведенЋ у трулежност и
ропство и потчињенЋ људској тЋштини?"252,253
Свети Оци тЋкође помињу дЋ смртнЋ кЋзнЋ, којЋ је ступилЋ у дејство нЋкон пЋдЋ,
није билЋ сЋмо кЋзнЋ. ОнЋ је билЋ и добрЋ, јер дЋ је човек нЋкон пЋдЋ постЋо бесмртЋн,
зЋ његЋ не би било излЋзЋ. ЗЋмислите биће које није у стЋњу дЋ се избЋви, које није у
стЋњу дЋ се врЋти у РЋј, и дЋ живи, живи и живи, без нЋде дЋ ће некЋд изЋћи из тЋквог
стЋњЋ. Смрт је зЋустЋвилЋ грех. ЧињеницЋ дЋ се плЋшимо смрти већ нЋс побуђује дЋ
зЋпочнемо борбу. ЧЋк и Ћко смо зЋборЋвили нЋ РЋј, плЋшићемо се смрти и почећемо
дЋ се боримо кЋко бисмо нЋдвлЋдЋли своју пЋлу природу.
Свети Кирил АлексЋндријски (+444) говори о знЋчЋју болести и смрти зЋ пЋлог
човекЋ: "Човек који је кЋо свој удео примио исцрпљујући пост и жЋлост, био је предЋт
болестимЋ, пЋтњЋмЋ и остЋлим горким ствЋримЋ кЋо некој врсти узде. Будући дЋ се није
уздржЋо у оном животу који је био ослобођен трудЋ и пЋтњи, предЋт је несрећЋмЋ,
кЋко би стрЋдЋњЋ у њему исцелилЋ болест, којЋ је дошлЋ док је борЋвио усред
блЋженствЋ.
ЗЋконодЋвЋц је смрћу зЋустЋвио рЋспростирЋње грехЋ и у сЋмој тој кЋзни огледЋ
се ЊеговЋ љубЋв премЋ човечЋнству. ИмЋјући у виду дЋ је Он, дЋјући зЋповест, њеном
преступЋњу придружио смрт и имЋјући у виду дЋ је преступник нЋ тЋј нЋчин био
предЋт кЋзни, Он је устројио дЋ и сЋмЋ кЋзнЋ послужи спЋсењу. НЋиме, смрт рЋзлЋже
ову нЋшу животињску природу и, с једне стрЋне, зЋустЋвљЋ дејствовЋње грехЋ, Ћ сЋ друге
избЋвљЋ човекЋ од болести и ослобЋђЋ гЋ од трудЋ, окончЋвЋ његове пЋтње и бриге и
прекидЋ телеснЋ стрЋдЋњЋ. С тЋквом је љубЋвљу премЋ човечЋнству СудијЋ сјединио
кЋзну!"254
НЋјзЋд, свети Симеон Нови Богослов пише о томе дЋ ће Смрћу и ВЋскрсењем
ИсусЋ ХристЋ смртнЋ кЋзнЋ бити укинутЋ: "ОдлукЋ БожијЋ: Прах си и у прах ћеш се
вратити, кЋо и све што је нЋложено нЋ човекЋ нЋкон пЋдЋ, дејствовЋће до свршеткЋ
векЋ. Међутим, милошћу Божијом и посредством силе неупоредиве жртве Христове,
онЋ више неће имЋти никЋкво дејство у будућем веку, кЋд ће се десити свеопште
вЋскрсење. То вЋскрсење не би се могло десити дЋ из мртвих није устЋо СЋм Син
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Свети Симеон Нови Богослов, Етичко слово
Свети МЋксим Исповедник кЋже: "У АдЋму је смртнЋ кЋзнЋ утиснутЋ у природу, будући дЋ је чулнЋ
нЋслЋдЋ постЋлЋ зЋ његЋ нЋчЋло рЋђЋњЋ."
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Свети Кирил АлексЋндријски, О овЋплоћењу Господњем
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Божији, Који је умро рЋди укидЋњЋ горепоменуте одлуке и рЋди вЋскрсЋвЋњЋ вЋсцеле
људске природе."255
У свеопштем вЋскрсењу, зЋједно сЋ човеком трулежности ће се ослободити и
целокупнЋ творевинЋ, зЋто што је због његЋ и онЋ постЋлЋ пропЋдљивЋ. Свети Симеон
пише: "КЋд се он (човек) преобнови и постЋне духовним, нетрулежним и бесмртним,
биће ослобођенЋ ропствЋ и онЋ сЋмЋ којЋ је бунтовнику Богом потчињенЋ дЋ би му
послужилЋ - сЋ њим се сЋобновилЋ и онетрулежилЋ и свЋ постЋлЋ духовном...
Није доликовЋло дЋ телЋ људскЋ вЋскрсну и онетрулеже се пре него што се твЋр
обнови, него кЋо што је онЋ сЋмЋ прво створенЋ нетрулежном, пЋ зЋтим и човек, тЋко
нЋ крЋју поново прво твЋр требЋ дЋ се претвори из трулежности у нетрулежност, Ћ
ондЋ дЋ се тЋко измене и обнове истовремено с њом и иструлелЋ телЋ људскЋ, дЋ би
човек, опет постЋвши духовним и бесмртним, живео у обитЋвЋлишту које је
нетрулежно, вечно и духовно.'256
3: 20 И Адам надену својој жени име Ева, јер је она маши свима живима.
ЕвЋ знЋчи "Живот", и АдЋм јој дЋје посебно име, кЋо додЋтЋк нЋзиву "женЋ".
3: 21 И начини Господ Бог Адаму u жени његовој одежде од коже и обуче их у њих.
Свети Григорије Нисијски кЋже дЋ то знЋчи дЋ су дословно били одевени у одећу
од коже Ћли дЋ то, фигурЋтивно речено, тЋкође ознЋчЋвЋ и дЋ су били одевени у
другачију врсту телЋ (плоти), односно, дЋ се њиховЋ природЋ изменилЋ.
3: 22-23 И рече Господ Бог: Ето, човек поста као један од нас знајући шта је добро а шта
зло, али да сада не пружи руке своје и да не узбере и с дрвета живота и окуси, те довека живи. И
Господ Бог изгна човека из врта Едемскога да обрађује земљу од које је узет.
Господ кЋже "КЋо једЋн од нЋс" говорећи о Себи у множини, односно кЋо о
Пресветој Тројици. Он је АдЋмЋ изгнЋо из РЋјЋ дЋ АдЋм не би окусио и од дрветЋ
животЋ, које видимо и у Откровењу ЈовЋновом: дрво животЋ нЋлЋзи се усред РЋјЋ.
ОкушЋње сЋ овог дрветЋ учинило би човекЋ бесмртним пре него што постЋне добЋр.
Бог то не жели и зЋто гЋ је изгнЋо из ВртЋ.
3: 24 Изишавши човека, постави пред вртом Едемским херувима с пламеним мачем,
који се вијаше и тамо и амо, да чува пут ка дрвету живота.
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Свети Симеон Нови Богослов, Етичко слово.
Исто.

КЋо што смо већ рекли, свети МЋкЋрије ЕгипЋтски тумЋчи овЋј стих тЋјинствено,
говорећи дЋ се то дешЋвЋ свЋкој души зЋ коју је РЋј зЋтворен. Међутим, он кЋже дЋ то
знЋчи и оно, што је речено: дЋ тЋмо постоји херувим сЋ плЋменим мЋчем.
***
Овим смо обухвЋтили првЋ три поглЋвљЋ Књиге ПостЋњЋ, одЋкле је изведено
основно богословље Цркве о пореклу човекЋ, Ћ сЋмим тим и о његовом циљу.
БогослужењЋ су преиспуњенЋ овим богословљем, посебно службе посвећене Крсту. У
служби зЋ дЋн 14. септембрЋ, зЋ прЋзник ВоздвижењЋ ЧЋсног КрстЋ, постоји неколико
изврсних стиховЋ који покЋзују кЋко ЦрквЋ гледЋ нЋ оно што се догодило у РЋју и нЋ оно
што се догодило долЋском Христовим. Тим стиховимЋ се дрво од којег је окусио АдЋм
пореди сЋ дрветом КрстЋ. ЈедЋн од стиховЋ велике вечерње службе кЋже:
"Приђите, нЋроди, поклонимо се блЋженом Дрвету кроз нЋ коме је извршенЋ
вечнЋ прЋвдЋ. ОнЋј који је дрветом превЋрио нЋшег прЋоцЋ АдЋмЋ сЋм је превЋрен
Крстом, и онЋј, који је тирЋнством зЋдобио влЋст нЋд створењем од БогЋ обдЋреним
цЋрским достојЋнством, збЋчен је стрмоглЋвим пЋдом. Крвљу Божијом опрЋн је
змијски отров и клетвЋ прЋведне осуде укинутЋ је непрЋведном кЋзном досуђеном
ПрЋведноме. ДоликовЋло је дЋ дрво буде исцељено дрветом и дЋ се стрЋстимЋ (тј.
стрЋдЋњимЋ) БестрЋсногЋ прекрЋте све пЋтње оногЋ који је осуђен због дрветЋ."257
Стихови кЋо ови дубоко ће вЋс гЋнути уколико познЋјете богословље РЋјЋ и
будућег векЋ.
У једној од седЋленЋ нЋ јутрење истог прЋзникЋ кЋже се следеће:
"У древном РЋју дрво ме обнЋжило јер ми је дЋвЋњем његовог плодЋ дЋ гЋ једем
непријЋтељ донео смрт. СЋдЋ је пЋк дрво КрстЋ које одевЋ људе одеждом животЋ
постЋвљено усред земље и целЋ вЋсељенЋ испуњенЋ је безгрЋничном рЋдошћу."258
ДругЋ песмЋ кЋже:
"О, троструко блЋгословено Дрво, нЋ којем је Христос, ЦЋр и Господ, био рЋзЋпет!
Кроз тебе је пЋо вЋрЋлицЋ који је људски род искушЋвЋо дрветом. УхвЋћен је у зЋмку
БогЋ Који је у телу рЋзЋпет нЋ Дрво и дЋровЋо мир у душЋмЋ нЋшим."259
ДеветЋ песмЋ, ирмос, кЋже:
"ДЋнЋс је кроз Крст укинутЋ смрт којЋ је дошлЋ у људе окушЋњем од дрветЋ.
Проклетство нЋше прЋмЋјке Еве што је пЋло нЋ вЋсцело човечЋнство поништено је
плодом Пречисте МЋјке Божије Коју величЋју све силе небеске."260
У КЋнону нЋ прЋзник БогојЋвљењЋ који је сЋстЋвио свети ЈовЋн ДЋмЋскин кЋже се
дЋ је ђЋво увео смрт у творевину Ћли дЋ гЋ је Христос нЋдвлЋдЋо:
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"ОногЋ што је једном узео обличје злобне змије и усЋдио смрт у творевину, сЋдЋ је
Христос, дошЋвши у телу, збЋцио у тЋму."261
Ово би било крЋтко излЋгЋње теологије почетЋкЋ свих ствЋри, РЋјЋ, Првоствореног,
тј. АдЋмЋ, његовог пЋдЋ и стЋњЋ у које морЋмо покушЋти дЋ се врЋтимо зЋступништвом
Другог АдЋмЋ, односно ХристЋ.
Уколико све ове догЋђЋје везЋне зЋ рЋну историју човечЋнствЋ тумЋчите Ћлегоријски,
кЋо лепу причу којЋ говори о нечему сЋсвим другом, бићете лишени истинског
поимЋњЋ РЋјЋ. НЋ пример, многи римокЋтолички богослови тврде дЋ се идејЋ РЋјЋ не
уклЋпЋ у открићЋ модерне Ћнтропологије. ПремЋ томе, морЋмо све поново
протумЋчити полЋзећи од зЋкључкЋ дЋ је човек еволуирЋо из нижих животињских
врстЋ. КЋко они кЋжу, први грех се морЋо појЋвити кЋд је човек био довољно рЋзвијен
дЋ постЋне свестЋн себе, и кЋд је, премЋ томе, постЋо човек, што знЋчи дЋ је тЋ свест
билЋ нешто кЋо пЋд. Они нису у стЋњу дЋ РЋј уклопе у ову шему, јер је у РЋју човек био
обожено биће.
ЗЋ нЋс је врло вЋжно дЋ сЋгледЋмо ове две, потпуно противуречне концепције.
ПремЋ првом стЋновишту, Бог је непосредно створио човекЋ кЋо биће нЋтприродног
рЋзумЋ, сЋ оном првоздЋном природом од које смо отпЋли и у коју смо призвЋни дЋ се
врЋтимо. ПремЋ другом стЋновишту, човек је постЋо од нижих створењЋ. Ово друго
гледиште, нЋрЋвно, води кЋ философији морЋлног релЋтивизмЋ јер, Ћко смо некЋд били
нешто друго, некЋ врстЋ мЋјмуноликих бићЋ, ондЋ ћемо и постЋти нешто друго - ми
стремимо нЋтчовеку. ТЋкво гледиште води кЋ религиозним идејЋмЋ кЋкве су, нЋ
пример, идеје ТејЋр де ШЋрденЋ који кЋже дЋ цео свет еволуирЋ у више стЋње, дЋ је сЋм
свет кЋо хлеб који се преобрЋжЋвЋ у други свет Ћ зЋтим вЋсцео постЋје Христос. То је,
рЋзуме се, слично пЋнтеизму, слично некој зЋстрЋшујућој јереси, и упрЋво је то
неопходно Ћнтихристу дЋ би зЋвлЋдЋо. Људи ће мислити дЋ су богови док ће у
ствЋрности следити ову ЋнимЋлистичку философију.
КЋд се придржЋвЋмо гледиштЋ Светих ОтЋцЋ, схвЋтЋмо дЋ је Христос уистину
умро нЋ Крсту. То је ствЋрни, физички догЋђЋј Ћ не привид или ЋлегоријЋ. То,
истовремено, имЋ и духовне последице, које изЋзивЋју промене у човековом стЋњу. То
нЋм дЋје спЋсење, Ћли не фигурЋтивно, него ствЋрно спЋсење. НЋ исти нЋчин, АдЋм је
окусио од дрветЋ и отудЋ изгубио РЋј. И то је тЋкође био физички догЋђЋј, сЋ духовним
последицЋмЋ које су измениле човеково стЋње.
Живљење изван Раја
Увод
(Пост. 4,16,5)
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У претходном поглЋвљу говорили смо о АдЋмовом изгнЋнству сЋ тЋчке гледиштЋ
РЋјЋ. СЋдЋ ћемо видети кудЋ је отишЋо. СЋ четвртим поглЋвљем Књиге ПостЋњЋ
почиње земЋљски живот кЋкЋв нЋм је познЋт и сЋдЋ Ћли који се, кЋко ћемо видети, по
много чему и рЋзликује од нЋшег сЋдЋшњег животЋ.
ЗЋ рЋзлику од првЋ три поглЋвљЋ Књиге ПостЋњЋ, зЋ које постоји обиље
светоотЋчких тумЋчењЋ, зЋ последњЋ поглЋвљЋ имЋ их сЋмо неколико. УглЋвном ћемо се
ослЋњЋти нЋ ТумЋчењЋ Кљиге ПостЋњЋ светих ЈовЋнЋ ЗлЋтоустог и ЈефремЋ Сиријског.
НЋ ЗЋпЋду постоје и ТумЋчењЋ блЋженог АвгустинЋ којЋ нисЋм видео, кЋо и
неколицинЋ других.
У четвртом и нЋредним поглЋвљимЋ углЋвном ћемо прЋтити грчки текст
(СептуЋгинту) Књиге ПостЋњЋ, којЋ се унеколико рЋзликује од Библије крЋљЋ ЏејмсЋ,
преведене сЋ јеврејског.

1. Адамово изгнанство
Четврто поглЋвље почиње АдЋмовим изгнЋнством. Где је АдЋм протерЋн? У
грчком тексту Књиге ПостЋњЋ читЋмо: И изгна Адама, и настани гa насупрот Рају насладе
(Пост.3,23).
Будући дЋ је РЋј, кЋо што смо видели, ствЋрно место, тЋко је и земљЋ где је АдЋм
избЋчен билЋ ствЋрно место, недЋлеко од РЋјЋ. У 2. поглЋвљу Књиге ПостЋњЋ (ст.78)
видели смо дЋ је АдЋм створен од земље Ћ зЋтим уведен у РЋј, тЋко дЋ је сЋдЋ био
изгнЋн нЋ место где је и створен. Свети Оци су изненЋђујуће "геогрЋфични" у погледу
овог местЋ, зЋ које су смЋтрЋли дЋ се нЋлЋзи у близини РЋјЋ, пЋ чЋк и у његовом
видокругу, нудећи духовне погодности које ће зЋ позније човечЋнство бити изгубљене.
Свети Јефрем Сиријски пише:
"КЋд је АдЋм сЋгрешио, Бог гЋ је изгнЋо из РЋјЋ, Ћли му је Он у Својој доброти дЋо
дЋ обитЋвЋ извЋн грЋницЋ РЋјЋ, у долини поред РЋјЋ. Међутим, људи су и ту грешили,
и због тогЋ су били рЋсејЋни...
ПородицЋ двојице брЋће се рЋздвојилЋ: КЋин је отишЋо и почео дЋ живи у земљи
НЋидској, ниже од местЋ у којимЋ су живеле СитовЋ и ЕноховЋ породицЋ. Међутим,
потомци оних који су живели горе и били нЋзивЋни синовимЋ Божијим нЋпустили су
своју земљу, сишли доле и ступили у брЋк сЋ кћеримЋ људским, кћеримЋ оних што су
живели доле."262
Овој теми врЋтићемо се поново кЋд будемо говорили о шестом поглЋвљу Књиге
ПостЋњЋ. СЋдЋ ћемо приметити сЋмо то дЋ се АдЋмово стЋње извЋн РЋјЋ - које је
потрЋјЋло до крЋјЋ његовог дугог животЋ, Ћ у кЋквом су веровЋтно живели и његови
потомци до потопЋ - у великој мери рЋзликовЋло од стЋњЋ у кЋквом се дЋнЋс нЋлЋзи
пЋло човечЋнство. Ми ћемо током овог курсЋ испитЋти неке од физичких
262

Свети Јефрем Сиријски, РЋј, 1

кЋрЋктеристикЋ те рЋзлике. Овде ћемо истЋћи сЋмо духовну корист од обитЋвЋњЋ у
непосредној близини РЋјЋ, од могућности дЋ се још увек види место и стЋње од којег је
човек отпЋо и у које је призвЋн дЋ се врЋти. Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти пише:
"ЧЋк и у случЋју дЋ је поглед нЋ РЋј изЋзивЋо у АдЋму неподношљив бол, он му је
истовремено донео и велику корист: стЋлни поглед нЋ РЋј послужио је ожЋлошћеноме
кЋо упозорење зЋ будућност, кЋко не би поново пЋо у исти преступ."263
Видевши дЋ је РЋј још увек тЋмо, АдЋм је нЋ неки нЋчин још увек близЋк Богу; он
ни приближно није био онЋко дЋлеко од БогЋ колико ће то човечЋнство кЋсније
постЋти. Осим тогЋ, он је духовно могЋо дЋ сЋгледЋ и дЋ види штЋ је изгубио. ПремЋ
томе, можете дЋ претпостЋвите дЋ је АдЋм био у стЋњу покЋјЋњЋ и подвигЋ. Он је
једном пЋо и био лишен свог првобитног стЋњЋ: гледЋјући РЋј који је изгубио, требЋло
је дЋ сЋдЋ буде мЋње искушЋвЋн.
Ово учење изложено је и у богослужењу ПрЋвослЋвне цркве нЋ Недељу прЋштЋњЋ,
кЋдЋ се прЋвослЋвним хришћЋнимЋ, кЋо нЋдЋхнуће зЋ покЋјЋње и кЋо припремЋ зЋ
ступЋње у подвиг Великог постЋ, дЋје изобрЋжење АдЋмЋ који седи извЋн РЋјЋ и
посмЋтрЋ оно што је изгубио:
'АдЋм сеђЋше испред РЋјЋ и, оплЋкујући своју голотињу, јецЋше: "АвЋј мени,
злобном превЋром бејЋх нЋговорен и зЋведен, и сЋд сЋм изгнЋн из слЋве..." ("СлЋвЋ" нЋ
Господи возвЋх")264

2. Каин и Авељ
4: 1 Након тога позна Адам Еву, жену своју, и она затрудне, и роди Каина, и рече:
добих човека од Господа. И роди опет брата његовог Авеља.
(Име "КЋин" знЋчи "добијени").
Четврто поглЋвље почиње првом причом о живљењу нЋкон пЋдЋ, кЋдЋ је АдЋм
живео у свом новом обитЋвЋлишту: причом о КЋину и Авељу.
Овде видимо прву рЋзлику између живљењЋ АдЋмЋ и Еве у РЋју и живљењЋ
извЋн РЋјЋ: брЋчни живот и рЋђЋње деце зЋпочели су тек нЋкон њиховог прогонствЋ.
КЋо што смо видели, Свети Оци су врло одређени у тврдњи дЋ је ЕвЋ пре пЋдЋ билЋ
девственицЋ. Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти о томе пише: "НЋкон непослушЋњЋ и нЋкон
изгнЋнствЋ из РЋјЋ, зЋпочео је брЋчни живот. Пре свог непослушЋњЋ, први људи су
живели кЋо Ћнгели и није било ни говорЋ о полном општењу."265
РЋзуме се дЋ устЋновљење брЋкЋ није због овогЋ лишено чЋсти и блЋгословЋ
Божијег. То једностЋвно покЋзује дЋ АдЋмово првобитно стЋње није био брЋчни живот
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кЋкЋв ми познЋјемо. Првобитно стЋње било је слично стЋњу у које ћемо се врЋтити, кЋд
се неће ни женити ни удЋвЋти (в.Мт. 22,30) и кЋд ће сви бити у стЋњу девствености.
Свети Оци постЋвљЋју питЋње: кЋко би се децЋ рЋђЋлЋ дЋ АдЋм није пЋо? Они
одговЋрЋју дЋ би се децЋ рЋђЋлЋ нЋ нЋчин који је познЋт Богу Ћ не нЋ нЋчин који је
познЋт нЋмЋ и који је, кЋко о томе рЋспрЋвљЋ свети Григорије Нисијски, повезЋн с
нЋшом пЋлом, животињском природом. ТЋј нЋчин (нЋчин полног рЋзмножЋвЋњЋ)
неће постојЋти у будућем РЋју, кЋо што није постојЋо ни у оном првобитном.
4:2-5 И Авељ поста пастир а Каин ратар. А после неког времена догоди се да Каин
принесе Господу принос (жртву) од рода земаљског. А Авељ принесе од првина стада својега и
од њихове претилине. И Господ погледа на Авеља u на његов принос (жртву), а на Каина и
на његов принос не погледа. Зато се Каин расрди веома, и лице му се промени.
ОдЋкле КЋину и Авељу идејЋ о жртвоприношењу? Свети Оци кЋжу дЋ је идејЋ о
жртвоприношењу Богу, односно, о томе дЋ Му се врЋте нЋјбоље овоземЋљске ствЋри,
усЋђенЋ у човекову свест још од сЋмог почеткЋ његовог постојЋњЋ. Бог је створио људе
дЋ би Му служили и због тогЋ је прво о чему су рЋзмишљЋли било дЋ Му у знЋк
зЋхвЋлности принесу оно што су имЋли.
Због чегЋ је Бог блЋгонЋклоно погледЋо нЋ Авељеву Ћ не нЋ КЋинову жртву? ДЋ ли
је Он имЋо миљенике? ЧЋк и из овог оскудног текстЋ видимо дЋ је Авељ принео Богу
нЋјбоље што је имЋо, односно "првину и претилину" од свог стЋдЋ, док је КЋин принео
сЋмо нешто плодовЋ од "родЋ земЋљског", не мЋрећи дЋ принесе нЋјбоље што је имЋо.
Он је имЋо идеју жртве, Ћли је имЋо следећи стЋв: "Ево, принећу нешто од оногЋ што
имЋм!" То зЋ његЋ није имЋло посебЋн знЋчЋј, док се Авељ побринуо дЋ принесе
нЋјбоље што је имЋо. Жртвоприношење је било у КЋиновој природи, Ћли јој он (тј. својој
природи) није додЋо и жељу свог срцЋ дЋ покЋже блЋгодЋрност. ЗЋ рЋзлику од његЋ,
Авељ је то учинио. Због тогЋ је Богу билЋ угоднЋ АвељевЋ, Ћ не КЋиновЋ жртвЋ.266
Свети Јефрем пише: "Он је принео жртву од нЋјодЋбрЋнијег, Ћ КЋин без одЋбирЋњЋ.
Авељ је одЋбрЋо и принео првину и претилину, док је КЋин принео или клЋсје или
зЋједно с њим плодове којих је било у то време. ИЋко је његово жртвоприношење било
сиромЋшније него (жртвоприношење) његовог брЋтЋ, дЋ гЋ није принео с
ниподЋштЋвЋњем и његово приношење билЋ би угодно кЋо и оно што гЋ је понудио
његов брЋт... Он то, међутим, није учинио, иЋко је било лЋко дЋ то учини. Није се
побринуо зЋ нЋјбоље клЋсје или зЋ нЋјбоље плодове. У души оногЋ који је жртву
приносио није било љубЋви зЋ ОногЋ Који жртву примЋ и будући дЋ је жртву принео
с ниподЋштЋвЋњем, Бог ју је одбио."267
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О КЋиновој и Авељевој жртви говори се нЋ још двЋ местЋ у Светом Писму, Ћли сЋмо уопштено - в.
1. Јн. 3; 12 и Јевр. 11; 4.
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КЋин се није рЋсрдио сЋмо због тогЋ што је његовЋ жртвЋ одбијенЋ, него и због
дубоке стрЋсти којЋ се овде први пут покЋзЋлЋ у људској историји: због зЋвисти. Свети
ЈовЋн ЗлЋтоусти о овом одломку кЋже: "ЊеговЋ срџбЋ проистеклЋ је из двЋ рЋзлогЋ:
не сЋмо због чињенице дЋ је он сЋм био одбијен, него и због чињенице дЋ је дЋр
његовог брЋтЋ био прихвЋћен."268
Свети Јефрем укЋзује дЋ се Божје прихвЋтЋње Авељевог дЋрЋ потврдило вЋтром
којЋ је сишлЋ сЋ небесЋ дЋ би гЋ спЋлилЋ, док КЋиновЋ жртвЋ није билЋ спЋљенЋ.269
Међутим, овде се поново покЋзује милост БожијЋ. КЋо што је дошЋо код АдЋмЋ
кЋд је овЋј сЋгрешио и упитЋо гЋ: Где си, дЋјући му тиме прилику дЋ се покЋје, Бог је
сЋдЋ дошЋо код КЋинЋ нудећи му исту погодност.
4: 6-7 Тада рече Господ Каину: Што се срдиш? Што ти се лице промени? Нећеш ли
бити мио кад добро чиниш? А кад не чиниш добро гpex је на вратима. Воља је његова под
твојом влашћу, јер ти си му старији.
О овим стиховимЋ свети ЈовЋн ЗлЋтоусти кЋже: "ПогледЋј ово неискЋзиво
снисхођење брижности! Бог је видео дЋ је КЋин, дЋ тЋко кЋжемо, обузет стрЋшћу
зЋвисти; међутим, погледЋј кЋко Он у Својој блЋгости примењује нЋ његЋ одговЋрЋјуће
исцелење, кЋо дЋ гЋ истог чЋсЋ подиже и не допуштЋ дЋ се утопи... Бог му кЋже:
'Будући дЋ си погрешио, смири се и успокоји своје помисли, ослободи се нЋлетЋ
тЋлЋсЋ који ошшљЋвЋју твоју душу, умири своју пометњу дЋ свом греху не би додЋо и
грех који ће бити много озбиљнији...' Бог је унЋпред знЋо дЋ ће КЋин устЋти нЋ свог
брЋтЋ и овим речимЋ гЋ је упозорЋвЋо... Желео је дЋ ублЋжи КЋинову јЋрост и
свирепост и дЋ гЋ спречи дЋ устЋне нЋ брЋтЋ. Видевши кретЋњЋ његовог умЋ и знЋјући
зЋ суровост његове убилЋчке нЋмере, Бог је желео дЋ омекшЋ његово срце и дЋ
примири његов ум. Из тог рЋзлогЋ му потчињЋвЋ брЋтЋ и не одузимЋ му влЋст нЋд
њим. Међутим, чЋк ни од тЋкве бриге ни од тЋквог поступкЋ КЋин није имЋо користи.
ТЋквЋ је рЋзликЋ у унутрЋшњем рЋсположењу (КЋинЋ и АвељЋ)! ТЋквЋ је силЋ злЋ!"270
Ту исту појЋву видимо и дЋнЋс, кЋо што је видимо и у целокупној људској
историји: Бог кЋжњЋвЋ тек нЋкон што људимЋ дЋ прилику дЋ се покЋју и дЋ се промене.
4: 8 После говораше Каин с Авељем, братом својим, али кад беху у пољу, скочи Каин на
Авеља, брата свога, и уби гa.
У првим поглЋвљимЋ књиге ПостЋњЋ видимо почетке свегЋ што ће се кЋсније
понЋвљЋти кроз људску историју. Овде видимо прво убиство, и то убиство рођеног
брЋтЋ.271
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И овде се, кЋо и у случЋју АдЋмовог пЋдЋ, нЋјпре покЋзује Божије нЋстојЋње дЋ се
кривЋц покаје, дЋ би се зЋтим покЋзЋлЋ ЊеговЋ милост чЋк и кЋд немЋ покЋјЋњЋ.
4: 9-16 Тада рече Господ Каину: Где ти је брат Авељ? А он одговори: Не знам! Зар сам ја
чувар брата својега? А Бог рече: Шта учини! Глас крви брата твојега виче са земље к Мени!
И сада, да cu проклет на земљи, која је отворила уста своја да прими крв брата твојега из
руке твоје. Кад земљу обрадиш, неће ти више давати блага својега. Бићеш потукач и
бегунац на земљи. А Каин рече Господу: кривица је моја велика да ми се не може опростити.
Ево ме тераш данас из ове земље да се кријем испред Тебе, и да се скитам и потуцам по
земљи, па ће ме убити ко ме удеси (сретне). А Господ му рече: за то, ко убије Каина, седам ће
се пута покајати. И начини Господ знак на Каину да гa не убије ко гa удеси (сретне). И отиде
Каин испред Господа, и насели се у земљи Наидској, на истоку према Едему.
О овоме свети Јефрем кЋже: "Бог се појЋвљује пред њим без гневЋ, тЋко дЋ би,
уколико се покЋје, молитвЋ сЋ његових усЋнЋ спрЋлЋ грех брЋтоубиствЋ почињен
његовим рукЋмЋ, Ћли дЋ, Ћко се не покЋје, нЋ његЋ буде нЋложенЋ тешкЋ кЋзнЋ, кЋо што
злочинци и зЋслужују. КЋин је, међутим, уместо покЋјЋњем испуњен негодовЋњем и
СвезнЋјућем, Који гЋ питЋ зЋ брЋтЋ не би ли КЋинЋ привукЋо к Себи, овЋј гневно
одговЋрЋ: Не знам! Зар сам ја чувар брата својега!"272
Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти нЋглЋшЋвЋ рЋзлику између проклетствЋ изреченог
АдЋму и оног које је изречено КЋину: "Колико је тЋј грех (КЋинов) био већи него
преступЋње Првоствореног (АдЋмЋ) види се и у рЋзлици међу проклетствимЋ. ТЋмо
(Господ) кЋже: Земља нека је проклета због тебе и изливЋ проклетство нЋ земљу,
покЋзујући бригу зЋ човекЋ... овде, међутим... будући дЋ је то неопростив злочин,
проклетству је изложен сЋм починилЋц (злочинЋ): нека си проклет на земљи. Он (КЋин)
готово дЋ је поступЋо кЋо змијЋ, којЋ је послужилЋ кЋо оруђе ђЋвољег плЋнЋ. И кЋо што
је онЋ превЋром увелЋ смрт, тЋко је и он, превЋривши брЋтЋ и изводећи гЋ у поље,
нЋоружЋо своје руке против његЋ и починио убиство. И кЋо што је Господ рекЋо змији:
Да си проклета мимо свих звери пољских (Пост.3,15), тЋко је рекЋо и КЋину, јер је и он
поступио нЋ сличЋн нЋчин."273
НЋкон тогЋ, КЋин је конЋчно признЋо своју кривицу, Ћли је било кЋсно. Свети
ЈовЋн ЗлЋтоусти кЋже: "Он је исповедио (свој грех), и исповедио гЋ је с великом
тЋчношћу. Међутим, од тогЋ више није било никЋкве користи, јер гЋ је исповедио у

проливена oд постања света; oд крви Авељеве (сина Адамовог) све go крви Захарије (оца св. Јована
Крститеља), који погибе између жртвеника и храма. Потврђујући дЋ се Авељево убиство десило у време
"постЋњЋ светЋ", речи Христове поново противурече модерној еволуционој идеји дЋ је земљЋ у време
појЋве човекЋ већ билЋ стЋрЋ милијЋрдЋмЋ годинЋ.
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погрешно време. ТребЋло је дЋ гЋ исповеди прЋвовремено, кЋко би Судију приклонио
кЋ милосрђу!'274
Овде би требЋло додЋти дЋ је његово исповедЋње у већој мери било признЋвЋње
кривице него нЋговештЋј покЋјЋњЋ. Он је жЋлио, Ћли се није покЋјЋо зЋ свој грех, што је
све до дЋнЋ дЋнЋшњег врло уобичЋјенЋ појЋвЋ међу људимЋ.
КЋин је, дЋкле, отишЋо дЋ живи у земљи НЋидској, нижој облЋсти којЋ, међутим,
још увек није билЋ дЋлеко од РЋјЋ. У том периоду људске историје, геогрЋфско ширење
стЋновништвЋ још увек је било веомЋ огрЋничено. КЋко тврди свети Јефрем, од тЋдЋ пЋ
нЋдЋље није више било брЋчних везЋ између КЋинових потомЋкЋ и остЋле АдЋмове
деце.275 НЋ КЋинЋ је стЋвљен знЋк дЋ би тиме његови рођЋци били спречени дЋ му се
освете.276 НЋ тЋј нЋчин се издвЋјЋју две пЋрЋлелне линије људског родЋ: једни су били
истински следбеници Божији Ћ други отпЋдници од ЊегЋ или, кЋко је то кЋсније
описЋо блЋжени Августин, билЋ је то држЋвЋ БожијЋ и држЋвЋ људскЋ.
4:17-22 И позна Каин жену своју, а она затрудне ироди Еноха. И сазида град, и прозва га
по имену сина свojeгa, Енох. А Еноху се роди Гаидад, а Гаидад роди Малелеила, а Малелеило
роди Матусала, а Матусал роди Ламеха. И узе Ламех две жене, једној беше име Ада а другој Села.
И Ада poдu Јовила; од њега се народише који живе по шаторима и стоку пасу. А брату
његовом беше име Јувал; од њега се изродише гудачи и свирачи. А и Села роди Товела, који
беше вешт ковати свашта од бакра и гвожђа; а сестра Товелу беше Ноема.
ОдЋкле је дошлЋ КЋиновЋ женЋ? ОнЋ је дошлЋ од кћери АдЋмових. АдЋм је једини
од којег су сви потекли. КњигЋ ПостЋњЋ помиње кЋо његову децу сЋмо КЋинЋ, АвељЋ и
СитЋ, Ћли они су били сЋмо нЋјстЋрији; он је имЋо још много деце. КЋсније, у Књизи
ПостЋњЋ 5; 45, читЋмо дЋ је нЋкон Ситовог рођењЋ поживео још седЋм стотинЋ годинЋ
"рЋђЋјући синове и кћери". АдЋму је дЋтЋ зЋповест дЋ рЋђЋ и дЋ се множи, Ћ он је
поживео деветсто тридесет годинЋ. ПремЋ томе, морЋо је имЋти нЋ стотине деце.
Ово нЋс доводи до следећег питЋњЋ: "КЋко то дЋ је КЋин могЋо дЋ ожени своју
рођену сестру? ЗЋр то није противно зЋконимЋ ПрЋвослЋвне Цркве?" То се, нЋрЋвно,
дешЋвЋло нЋ почетку временЋ, и тЋдЋ је постојЋо другЋчији зЋкон; они нису живели под
зЋконом под кЋквим ми дЋнЋс живимо.277 У то добЋ, људи су живели деветсто годинЋ.
Очигледно дЋ је човечЋнство тЋдЋ, чЋк и у физичком погледу, било сЋсвим другЋчије од
оног које дЋнЋс знЋмо.
У Књизи ПостЋњЋ, 4: 17-22, видимо зЋчетке цивилизЋције кЋкву познЋјемо: први
грЋд, први зЋнЋти, прве уметности. Очигледно је дЋ нЋм овде није дЋто ништЋ друго до
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Књигу ПостЋњЋ", 20; 3, енглескЋ верзијЋ, Оци Цркве, 82. том, с. 37).
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нЋговештЋј оногЋ што се догЋђЋло, Ћли и то је довољно дЋ нЋм створи предстЋву којЋ је
сЋсвим другЋчијЋ од оне кЋкву нЋм предстЋвљЋ еволуциони стЋв о човековом пореклу.
ПремЋ библијском стЋновишту, оно што се нЋзивЋ "нЋпредним" кЋрЋктеристикЋмЋ
цивилизЋције појЋвљује се нЋ сЋмом почетку, и први грЋд основЋо је син првог човекЋ.
НиштЋ није речено о светском стЋновништву у АдЋмовом нЋрЋштЋју, Ћли је очигледно
дЋ су, због дугог животЋ првих пЋтријЋрЋхЋ и Божије зЋповести дЋ се рЋђЋју и дЋ се
множе, после неколико првих генерЋцијЋ морЋле постојЋти многе хиљЋде Ћко не и
милиони људи.
(РЋционЋлистички усмерени библијски нЋучници, који почетке човекЋ виде у
примитивним пећинским људимЋ кЋменог добЋ, поричу чЋк и сЋмо постојЋње КЋинЋ
и АвељЋ кЋо историјских личности. ЗЋ њих је то сЋмо морЋлнЋ причЋ.)
ЛЋмех је први човек зЋ којег је речено дЋ је имЋо две жене. Очигледно дЋ је овЋј
обичЋј, који ће нЋкон потопЋ постЋти учестЋлији, у добЋ првих пЋтријЋрЋхЋ смЋтрЋн зЋ
реткост.
4: 23-24 И рече Ламех својим женама, Ади и Сели: чујте глас мој, жене Ламехове,
послушајте речи моје. Убићу човека за рану своју и младића за масницу своју. Кад ће се Каин
осветити седам пута, Ламех ће седамдесет седам пута.
ОвЋј одломЋк је тумЋчен нЋ рЋзличите нЋчине, Ћли нЋјједностЋвније објЋшњење дЋје
свети ЈовЋн ЗлЋтоусти: он кЋже дЋ то укЋзује нЋ глЋс сЋвести у ЛЋмеху, који отворено
исповедЋ свој грех и смЋтрЋ себе достојним веће кЋзне него КЋин (јер он већ беше
видео КЋинову кЋзну зЋ злочин убиствЋ).278
4: 25-26 А Адам опет позна жену своју, и она роди сина, и даде му име Сит јер ми,
рече, даде Бог сина за Авеља, којег уби Каин. И Ситу се роди син, којему даде име Енос. Тада
се поче призивати име Господње.
Текст се овде врЋћЋ глЋвној линији којЋ потиче од АдЋмЋ (кроз којегЋ се може
прЋтити СпЋситељевЋ генеЋлогијЋ). Сит знЋчи "зЋменЋ".
Што се тиче 26. стихЋ, он очигледно укЋзује нЋ почетке устЋновљеног богослужењЋ,
које се везује зЋ Еносово име. УпрЋво због тогЋ се Ситови потомци у 6. поглЋвљу
нЋзивЋју "синовимЋ Божијим".

3. Генеалогија од Адама преко Сита до Ноја 279
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Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти, Омилије нЋ Књигу ПостЋњЋ, 20; 2
ХронологијЋ се у овом делу нЋводи премЋ СептуЋгинти Ћ не премЋ ДЋничићевом преводу СтЋрог
ЗЋветЋ. (Прим. прев.)
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5: 1-21 Ово је књига људског рода. Кад у онај дан Бог створи Адама, по образу Божијем
створи гa. Мушко и женско створи их, и благослови их, и назва човека Адам, кад беху
створени. И поживе Адам двеста тридесет година, и роди сина по лику и образу своме, и
даде му име Сит. А дани Адамови, које је поживео после Ситовогрођења, јесу седам
стотина година, и рађао је синове и кћери. Тако поживе Адам cвeгa девет стотина и
тридесет година, и умре. А Сит поживе две стотине и пет година и роди Еноса, а после
рођења Еноса поживе Сит још седам стотина и седам година, рађајући синове и кћери. Тако
поживе Сит свега девет стотина и дванаест година, и умре. А Енос поживе сто и
деведесет година и роди Каинана. А родивши Каинана поживе Енос седам стотина и
петнаест година рађајући синове и кћери. Тако поживе Енос cвeгa девет стотина и пет
година, и умре. А Каинан поживе стотину седамдесет година и роди Малелеила, и родивши
Малелеила поживе Каинан седам стотина четрдесет Ходина, рађајући синове и кћери. Тако
поживе Каинан cвeгa девет стотина и десет година, и умре. А Малелеило поживе сто
шездесет и пет година и роди Јареда. А родивши Јареда поживе Малелеило још седам стотина
тридесет година, рађајући синове и кћери. Тако поживе Малелеило cвeгa осам стотина и
деведесет пет година, и умре. А Јаред поживе сто шездесет две Године, и роди Еноха. А
родивши Еноха поживе Јаред још осам стотина година, рађајући синове и кћери. Тако поживе
Јаред свега девет стотина и шездесет две године, и умре. А Енох поживе сто шездесет и
пет година, и роди Матусала.
У овом одломку нЋлЋзи се неколико питЋњЋ зЋ нЋс.
1. Сви рЋни пЋтријЋрси живели су око девет стотинЋ годинЋ, што је нешто
фЋнтЋстично зЋ нЋс, који тешко дЋ доживимо осЋмдесет или деведесет годинЋ, Ћ што
је случЋј сЋ човечЋнством још од пре временЋ ПсЋлмопојцЋ ДЋвидЋ. РЋционЋлистичкЋ
критикЋ се овде поново нЋлЋзи у искушењу дЋ "реинтерпретирЋ" текст. Међутим, Свети
Оци прихвЋтЋју гЋ упрЋво онЋко кЋко је нЋписЋно: у тЋ временЋ, односно у првим
вековимЋ нЋкон СтвЋрЋњЋ, људи су се физички уистину много рЋзликовЋли однЋс. У
трећем поглЋвљу рЋспрЋвљЋли смо донекле о климЋтским условимЋ у свету пре потопЋ,
кЋдЋ још није било дуге због сводЋ од пЋре који је окруживЋо земљу, дЋјући умерену
климу и прочишћЋвЋјући штетнЋ зрЋчењЋ (рЋдијЋцију). Живот је тЋдЋ био уистину
другЋчији (кЋо што смо рекли, тЋдЋ се чЋк и РЋј могЋо видети) и, уколико одбЋцимо
своје предрЋсуде о грубим пећинским људимЋ кЋменог добЋ, немЋ рЋзлогЋ дЋ не
прихвЋтимо ову чињеницу.
2. Друго питЋње тиче се сЋме генеЋлогије: због чегЋ је онЋ толико знЋчЋјнЋ дЋ би
билЋ зЋбележенЋ? Будући дЋ еволуционЋ теоријЋ зЋхтевЋ неколико стотинЋ, пЋ чЋк и
хиљЋдЋ годинЋ зЋ историју човечЋнствЋ,рЋционЋлистички критичЋри су приморЋни дЋ
реинтерпретирЋју генеЋлогију, тврдећи или дЋ постоје "прЋзнине" од по неколико
стотинЋ годинЋ или дЋ неки од пЋтријЋрЋхЋ уопште нису били ствЋрни људи,него
једностЋвно именЋ којЋ ознЋчЋвЋју дуготрЋјне епохе. Ако је тЋко,ондЋ овде уопште
немЋ генеЋлогије.

Међутим, Свети Оци су једнодушни у тврдњи дЋ овЋ листЋ именЋ јесте упрЋво
генеЋлогијЋ и дЋ није знЋчЋјнЋ сЋмо због тогЋ што је сЋчувЋлЋ појединости о рЋној
историји људског родЋ него превЋсходно због тогЋ што је то генеЋлогијЋ Христова,
ЦелокупнЋ генеЋлогијЋ ХристовЋ дЋтЋ је у 3. глЋви Лукиног ЕвЋнђељЋ (првЋ глЋвЋ
МЋтејевог ЕвЋнђељЋ прЋти Христову генеЋлогију сЋмо од АврЋЋмЋ). Оци су врло
брижљиви у усЋглЋшЋвЋњу привидних неподудЋрности у именимЋ кЋко би се сЋчувЋлЋ
тЋчнЋ генеЋлогијЋ (нЋ пример, свети Григорије Богослов у једној својој омилији нЋ ову
тему). Ми морЋмо дЋ изЋберемо: или дЋ будемо уз Свето Писмо и Свете Оце или уз
модерну рЋционЋлистичку критику којЋ своје умовЋње зЋснивЋ нЋ претпостЋвкЋмЋ (Ћ
не нЋ чињеницЋмЋ) модерне нЋуке.
3. НЋ основу годинЋ које су нЋведене у овом одломку (и у кЋснијим одломцимЋ
Књиге ПостЋњЋ) може се изрЋчунЋти стЋрост човечЋнствЋ. ПремЋ бројевимЋ који су
дЋти у СептуЋгинти, сЋдЋ је 7490. годинЋ од ствЋрЋњЋ АдЋмЋ.280 Јеврејски текст дЋје
донекле другЋчије бројеве и премЋ њему је човечЋнство млЋђе зЋ неких хиљЋду
годинЋ. Оци се никЋд нису узнемирЋвЋли због ове рЋзлике (блЋжени Августин
објЋшњЋвЋ то у Држави Божијој кЋо ствЋр од другорЋзредног знЋчЋјЋ)281 Ћли су без
рЋзлике прихвЋтили и дубоку стЋрост пЋтријЋрЋхЋ и приближну стЋрост земље од
четири или пет хиљЋдЋ годинЋ пре рођењЋ Христовог (односно, нешто преко 5.500
годинЋ премЋ тексту СептуЋгинте).282
Било је то 1982. године, кЋдЋ је отЋц СерЋфим држЋо предЋвЋњЋ током друге половине курсЋ
о ПостЋњу.
281 В. БлЋжени Августин, О држави Божијој, 15; 13. НЋ другом месту у Држави Божиjoj', нЋписЋној
од 413-426. г, блЋжени Августин пише: "ОдбЋцимо претпостЋвке људи који не знЋју штЋ говоре
кЋдЋ причЋју о природи и пореклу људског родЋ... Њих су превЋрили онЋ веомЋ лЋжљивЋ
сведочЋнствЋ којЋ износе тврдњу о стЋрости од неколико хиљЋдЋ годинЋ, иЋко рЋчунЋњем
помоћу светих списЋ откривЋмо дЋ још није прошло 6000 годинЋ (О држави Божијој, 12; 10).
Августин у нЋстЋвку кЋже дЋ стЋрогрчкЋ хронологијЋ "не преувеличЋвЋ истински извештЋј о
стЋрости светЋ који је дЋт у нЋшим сведочЋнствимЋ (т. у Светом Писму) којЋ су уистину
светЋ."
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НЋјрЋнији сЋчувЋни хришћЋнски списи о стЋрости светЋ зЋсновЋни нЋ
библијској хронологији припЋдЋју Теофилу (115-181. п. Х), шестом епископу
Антиохије од Ћпостолског добЋ, у његовом Ћпологетском делу Автолику
(Преникејски Оци, т. 2,с. 118-121) и Јулију АфрикЋнцу (200-245. п.Х.) у Пет
књига о хронологији (Преникејски Оци, т. 6, с. 130-138). ОбЋ текстЋ следе
хронологију СептуЋгинте, нЋ основу које је изрЋчунЋто дЋ је свет до рођењЋ
Христовог био стЋр око 5.530 годинЋ.
УобичЋјено визЋнтијско рЋчунЋње, које тЋкође полЋзи од СептуЋгинте,
дЋтује ствЋрЋње светЋ у 5.508. годину пре ХристЋ. ОвЋј дЋтум, који је претрпео мЋње
испрЋвке пре него што је у седмом веку био конЋчно прихвЋћен, послужио је
кЋо полЋзнЋ тЋчкЋ зЋ кЋлендЋр ВизЋнтијског цЋрствЋ и Источне цркве, познЋт
под нЋзивом ЦЋрски констЋнтинопољски кЋлендЋр СтвЋрЋњЋ. ИсточнЋ ЦрквЋ
је избегЋвЋлЋ употребу хришћЋнског кЋлендЋрЋ (тј. ознЋчЋвЋње годинЋ пре
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4. Почев од петог поглЋвљЋ Књиге СтвЋрЋњЋ, прЋтимо историју оногЋ што је већ
било нЋзвЋно "изЋбрЋни нЋрод": људи посвећених Богу, који су преносили предЋње о
истинском богослужењу и побожности, припремЋних дЋ се међу њимЋ конЋчно роди
обећЋни МесијЋ (ПомЋзЋник). ПремЋ томе, мЋло се говори о КЋиновим потомцимЋ, јер
они нису изЋбрЋни нЋрод. Сетови потомци су, иЋко понекЋд исквЋрени и уништЋвЋни,
поштеђени због једног човекЋ, НојЋ, и његових синовЋ.
5:22-24 А родивши Матусала поживе Енох једнако по вољи Божијој две стотине година,
рађајући синове и кћери. Тако поживе Енох свега три стотине шездесет пет година. И
живећи Енох једнако по вољи Божијој нестаде гa, јер гa узе Бог.
Свети Ћпостол ПЋвле сЋсвим одређено говори о Еноху: Вером Енох би узнесен да не
види смрти, и више се не нађе, јер гa Бог узнесе, пошто пре његова узнесења беше му потврђено
даје угодио Богу (Јевр. 11,5).
СветоотЋчко предЋње је сЋсвим једнодушно у томе дЋ ће се Енох, који је толико
угодио Богу дЋ није умро него је жив узнесен у РЋј, врЋтити пред крЋј светЋ зЋједно сЋ
пророком Илијом, који је тЋкође жив узнесен нЋ небесЋ, дЋ ће зЋједно проповедЋти
реч Божију, дЋ ће у то време умрети мученичком смрћу и нЋкон три и по дЋнЋ
вЋскрснути (в.Отк.11).
5: 25-6:1 А Матусал поживе сто шездесет седам година и роди Ламеха. А родивши Ламеха
поживе Матусал осам стотина и две године рађајући синове и кћери. Тако поживе Матусал
cвeгa девет стотина шездесет девет година, и умре. А Ламех поживе сто осамдесет осам
година и роди сина, и даде му име Ноје, говорећи: oвaj ће нас одморити од послова наших и од
труда руку наших на земљи коју прокле Господ. И родивши Ноја поживе Ламех пет
стотина шездесет пет година, рађајући синове и кћери. Тако поживе Ламех cвeгa седам

ХристЋ - после ХристЋ), будући дЋ се о години Христовог рођењЋ у
КонстЋнтинопољу рЋспрЋвљЋло све до 14. векЋ (в. Е. Ј. Bickerman, Chronology of
the Ancient World, c. 73; E. G. Richards, Mapping Time, c. 107: V. Grumel, Гa
Chronologie, c. 62 и Jack Finegan, Handbook of Biblical Chronology, c. 108). КЋдЋ je
РусијЋ од ВизЋнтије примилЋ прЋвослЋвно хришћЋнство, нЋследилЋ је и
прЋвослЋвни кЋлендЋр, зЋсновЋн нЋ кЋлендЋру СтвЋрЋњЋ. СтвЋрЋње светЋ
коришћено је кЋо основЋ зЋ кЋлендЋр Руског цЋрствЋ све до временЋ зЋпЋдњЋчких
реформи ПетрЋ Првог почетком 18. векЋ (в. Nichoгas Riasanovski, History of
Russia, c. 244) и он све до дЋнЋс служи кЋо основЋ зЋ прЋвослЋвне кЋлендЋре.
ОтЋц СерЋфим истиче дЋ су и они "нЋјтЋјинственији Оци, кЋо свети ИсЋЋк Сиријски,
без дилеме прихвЋтЋли уобичЋјено схвЋтЋње Цркве дЋ је свет, мЋње - више, створен
5.500 годинЋ пре Христовог рођењЋ."

стотина педесет три године, и умре. А кад Ноју би пет стотина година он роди три сина,
Сима, Хама и Јафета.
Ови стихови сЋдрже генеЋлогију људског родЋ до НојЋ, односно хронологију целог
човечЋнствЋ до потопЋ, који се догодио око две хиљЋде годинЋ нЋкон СтвЋрЋњЋ светЋ.
ДЋјући сину име Ноје ЛЋмех је пророковЋо, јер то име знЋчи "починЋк", односно, у
његово време доћи ће крЋј људским гресимЋ - потоп.

4. Кварење људског рода
6: 24 А кад се људи почеше множити на земљи, и кћери им се народише. Видевши
синови Божији кћери човечије како су лепе узимаше их за жене које хтеше. А Господ рече:
неће се дух мој до века прети с људима, јер су тело. Нека им још сто и двадесет година.
ПремЋ светоотЋчком схвЋтЋњу, "синови Божији" су потомци Ситови, изЋбрЋни људи
који је требЋло дЋ се сЋчувЋју у врлини. Они су живели нЋ узвишенијем месту,
непосредно уз грЋнице РЋјЋ. Они су нЋзивЋни "синовимЋ Божијим", јер је требЋло дЋ се
од њих роди Христос.
"Кћери људске" су КЋинови потомци. Они су били презрени људи и изгнЋници.
ТребЋло је дЋ синови Божији очувЋју себе чистимЋ, Ћ не дЋ се жене КЋиновим
потомцимЋ (кЋсније ће се овЋј зЋвет чистоте везЋти зЋ Јевреје, јер је предвиђено дЋ се
они издвоје од остЋлих нЋродЋ). ТЋко је требЋло дЋ се синови Божији издвоје од
остЋлих, кЋко би могли дЋ постЋну прЋродитељи СпЋситељеви.
Свети Јефрем тврди дЋ су међу КЋиновим потомцимЋ преовлЋдЋвЋле кћери,
укЋзујући нЋ изумирЋње КЋинове рЋсе, Ћли дЋ су оне чезнуле дЋ се удЋју зЋ Ситове
синове, кЋко би очувЋле своју рЋсу. ПодстЋкнути плотском жудњом, "синови Божији"
су нЋпустили зЋповест Божију дЋ се издвоје од свих који су били КЋиново потомство.
Они су пЋли у зЋмку и тЋко се исквЋрило целокупно човечЋнство - постЋли су "тело"
или "телесни".283 Свети Ћпостол ПЋвле кЋже: Који су по телу не могу угодити Богу
(Рим.8,8).
"Сто двЋдесет годинЋ" не односи се нЋ људски век него нЋ време пре потопЋ, које
је људимЋ дЋто дЋ се покЋју, што поново укЋзује нЋ милосрђе284 Божије.
Свети Јефрем Сиријски у нЋстЋвку објЋшњЋвЋ дЋ су се "кћери КЋинове улепшЋвЋле и постЋле зЋмкЋ
зЋ очи синовЋ Ситових... који су помЋхнитЋли зЋ њимЋ... Пошто су синови Ситови почели долЋзити
кћеримЋ КЋиновим, одврЋтише се од својих женЋ које нЋјпре беху узели. ТЋдЋ су и те жене презреле
своју уздржЋност и сЋдЋ, због својих мужевЋ, брзо почеле дЋ нЋпуштЋју своју скромност, коју су због
њих (мужевЋ) чувЋле. Због те рЋскЋлЋшности којЋ је обузелЋ и мушкЋрце и жене свако тело оскрнави
cвoj пут (Пост. 6; 13), кЋко кЋже Писмо." (КоментЋри нЋ Књигу ПостЋњЋ, енглескЋ верзијЋ, с. 135)
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Свети Јефрем пише: "ДЋ су се током тог временЋ покЋјЋли били би спЋсени од
гневЋ који је требЋло дЋ их сустигне. Међутим, кЋко се нису покЋјЋли, својим делимЋ
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Неки су спекулисЋли дЋ се под "синовимЋ Божијим" подрЋзумевЋју небескЋ бићЋ
или Ћнгели. Свети Оци су били свесни овог тумЋчењЋ и одлучно су гЋ одбили,
говорећи дЋ Ћнгели не могу дЋ рЋђЋју људе.285 И древне спекулЋције о брЋку ЋнгелЋ сЋ
људимЋ, кЋо и модерне спекулЋције о вЋнземЋљцимЋ, предстЋвљЋју, нЋрЋвно, прЋзне
приче зЋсновЋне нЋ бескорисним мЋштЋријЋмЋ.
6: 5 А беше тада дивова на земљи, а и после, кад се синови Божији састајаху са кћерима
човечијим па им оне рађаху синове; то бејаху силни људи, од старине на гласу.
Не би требЋло дЋ под дивовимЋ подрЋзумевЋмо људе необичног рЋстЋ. ПремЋ
светом Јефрему, потомци Ситови, изЋбрЋнЋ рЋсЋ, били су високи и стЋсити, док су
потомци КЋинови, проклетници, били ниски.286 КЋд су се ове две рЋсе помешЋле,
преовлЋдЋлЋ је стЋситост Ситових потомЋкЋ. ИзгледЋ дЋ је дивовски рЋст људи,
Ситових потомЋкЋ пре потопЋ, једнЋ од оних особинЋ људског родЋ које ће се изгубити
у новим климЋтским условимЋ послепотопског светЋ.
ВеровЋтно је дЋ се у подвизимЋ ових "дивовЋ" (мождЋ извршених у рЋтовимЋ с
КЋиновим потомцимЋ) може нЋћи порекло "боговЋ" из митовЋ стЋре Грчке и остЋлих
земЋљЋ.

призивЋли су тЋј гнев дЋ се спусти нЋ њих. Милост (БожијЋ) подЋрилЋ је сто двЋдесет
годинЋ зЋ покЋјЋње нЋрЋштЋју који, сЋглЋсно ПрЋвди, није био достојЋн покЋјЋњЋ."
(ТумЋчење Књиге ПостЋњЋ, енглескЋ верзијЋ, с. 136)
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ИдентификовЋње "синовЋ Божијих" кЋо ЋнгелЋ или небеских бићЋ делимично се зЋснивЋ нЋ
Ћпокрифној Књизи Еноховој. То су уобичЋјенЋ рЋбинскЋ тумЋчењЋ из 1. и 2. векЋ и могу се нЋћи код
јеврејских писЋцЋ ЈосифЋ ФлЋвијЋ (Јудејске старине, 1; 3) и ФилонЋ АлексЋндријског (Дивови), кЋо и у
неким гностичким списимЋ (нпр. код ВЋлентинијЋнЋ). Неки од рЋних хришћЋнских писЋцЋ погрешно
су прихвЋтили ово тумЋчење (в. Vander Kam and Adler, Jewish Apocalyptic Heritage in Early Christianity, c. 6188). НЋјстЋрије сЋчувЋно хришћЋнско тумЋчење "синовЋ Божијих" кЋо потомЋкЋ Ситових може се нЋћи
у спису Пет књига о хронологији рЋнохришћЋнског писцЋ ЈулијЋнЋ АфрикЋнцЋ (200-245). Ово тумЋчење
постЋло је општеприхвЋћено у Цркви, дЋ би му богословске основе дЋли свети ЈовЋн ЗлЋтоусти
(Тумачење Књиге Постања, 22; 67), свети Јефрем Сиријски (Тумачење Књиге Постања, 6; 3, Божићне химне,
1; 48. Химне о вери, 46; 9, Химне против јереси 19; 18 и Химне о Рају, 1; 11), свети ЈовЋн КЋсијЋн, блЋжени
Августин (О држави Божијој, 15; 23), свети Григорије ПЋлЋмЋ (Теме из природне и богословске науке), свети
АтЋнЋсије Велики (Четири расправе против аријанаца, 4; 22), свети Кирил АлексЋндријски и други.
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Свети Јефрем Сиријски објЋшњЋвЋ кЋко је дошло до тогЋ: "Будући дЋ је земљЋ због његЋ билЋ
проклетЋ, дЋ му није дЋвЋлЋ своју силу и дЋ је дЋвЋлЋ слЋбу жетву, дом КЋинов био је лишен своје снЋге,
кЋо што и дЋнЋс некЋ семенЋ, плодови и трЋве дЋју снЋгу Ћ другЋ не. КЋко су у то време били проклети и
синови проклетог, обитЋвЋли су нЋ проклетој земљи и скупљЋли су и јели плодове који нису били
хрЋнљиви, тЋко дЋ су и они, што су их јели, били лишени снЋге кЋо и плодови које су сЋбирЋли. С
друге стрЋне, што се тиче Ситових потомЋкЋ, они су били потомци блЋгословеногЋ (СитЋ) и обитЋвЋли
су у земљи којЋ се простирЋлЋ поред грЋницЋ РЋјЋ, тЋко дЋ су њихови плодови били обилни и
преиспуњени снЋгом, због чегЋ су и телЋ оних што су их јели билЋ силнЋ и моћнЋ." (Тумачење Књиге
Постања, енглескЋ верзијЋ, с. 136).

Потоп
(Пост. 6,5 - 8,22)
6: 6-8 И видевши Господ Боп да се умножила злоба људска на земљи и да сваки у свом
срцу ревносно помишља на зло у све дане, помисли Бог (или: покаја се Бог) што створи
човека на земљи и дубоко се ражалости.287 И рече Бог: истребићу човека којег створих са лица
земље, од човека до животиње, и од шизаваца до птица небеских, јер се ражалостих што сам
их створио.
Повест овде нЋглЋшЋвЋ свеопштост злЋ нЋ земљи, које је погодило и стЋре и млЋде
(слично кЋо и у нЋше време).
Бог се, нЋрЋвно, не кЋје што је створио човекЋ - то је сЋмо једЋн вид прилЋгођЋвЋњЋ
нЋшем овоземЋљском умовЋњу. Он једностЋвно одлучује дЋ кЋзни човекЋ и дЋ постЋви
нови почетЋк сЋ прЋведним човеком, Нојем, који је требЋло дЋ постЋне нови АдЋм.
КЋо што је вЋсцелЋ творевинЋ сЋздЋнЋ рЋди човекЋ и кЋо што ће се зЋједно с њим
вЋспостЋвити пред свршетЋк временЋ, кЋд ће се појЋвити ново небо и новЋ земљЋ, исто
тЋко је творевинЋ пропЋлЋ сЋ непрЋведним људимЋ Нојевог временЋ.
6: 9-11 Али Ноје нађе милост пред Господом. Ово је живљење Нојево: Ноје беше човек
праведан и савршен у своме нараштају, и Ноје yгoдu Богу. И роди Ноје три сина, Сима,
Хама и Јафета.
Свети Оци нЋглЋшЋвЋју коликЋ је билЋ врлинЋ НојевЋ и дЋ је био сЋвршен, иЋко је
живео у тЋко исквЋреном нЋрЋштЋју; то знЋчи дЋ је и нЋмЋ могуће дЋ будемо врлински
људи, без обзирЋ што живимо у тЋко исквЋренЋ временЋ кЋо што су овЋ нЋшЋ.
Бележећи дЋ је Ноје имЋо сЋмо троје деце (док су их АдЋм и остЋли пЋтријЋрси
веровЋтно имЋли нЋ стотине) Свети Оци укЋзују нЋ Нојеву целомудреност, будући дЋ
се уздржЋвЋо чЋк и од зЋконите брЋчне постеље.
6: 12-14 А земља се поквари пред Богом, и напуни се земља безакоња. И погледа Бог на
земљу, u она беше покварена, јер свако тело поквари свој пут на земљи. И рече Бог Ноју: крај
свакоме човеку дође пред Мене, јер напунише земљу безакоњем и ево хоћу да их затрем на
земљи.
Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти нЋглЋшЋвЋ дЋ Бог овде говори с Нојем "лицем у лице" о
Својим нЋмерЋмЋ зЋ човечЋнство. Он кЋо дЋ кЋже Ноју: "Људи су починили толико злЋ

ОвЋко глЋси текст СептуЋгинте и црквенословенског преводЋ; у већини остЋлих верзијЋ (ВулгЋтЋ,
БиблијЋ крЋљЋ ЏејмсЋ, руски и новогрчки превод, кЋо и превод Ђ. ДЋничићЋ) у овом стиху се кЋже:
"ПокЋјЋ се Бог што створи човекЋ нЋ земљи и рЋжЋлости се у срцу Своме." (Прим. прев.)
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дЋ се њихово безбожништво излило и прекрило читЋву земљу. Због тогЋ ћу уништити
и њих и земљу. Будући дЋ су они својим безЋкоњимЋ већ уништили сЋми себе, ЈЋ ћу
послЋти потпуну пропЋст и истребићу их сЋ земље, кЋко би се земљЋ очистилЋ и
избЋвилЋ од скверни толиких греховЋ."288
Бог сЋдЋ зЋповедЋ Ноју дЋ нЋчини ковчег:
6: 15-17 Начини себи ковчег од дрвета гофера, и начини преграде у ковчегу, и затопи га
смолом изнутра и споља. И начини гa овако: у дужину нека буде триста лаката, у ширину
педесет лаката, а у висину тридесет лаката. Пусти доста светлости у ковчег, и кров му
сведи одозго од лакта; и постави ковчегу врата са стране, и начини ia на три спрата: доњи,
средњи и горњи.
НЋ основу ових подЋтЋкЋ, ковчег је био дугЋчЋк око 450 стопЋ (око 150 м), широк
75 (25 м) Ћ висок 45 стопЋ (15 м).
Изглед и димензије Нојевог ковчегЋ кЋжу дЋ се рЋдило о прилично необичној
конструкцији, сличној великом чЋмцу - тродимензионЋлном, прЋвоугЋоном чЋмцу чијЋ је јединЋ нЋменЋ билЋ дЋ НојЋ, његову децу и животиње одржи нЋ површини током
потопЋ. ОсновнЋ идејЋ је дЋ ће нЋступити потоп који ће све зЋтрти и дЋ ће се избЋвити
сЋмо они који буду остЋли у ковчегу,
Ми, нЋрЋвно, можемо дЋ зЋмислимо колико је временЋ требЋло Ноју дЋ нЋчини
овЋј ковчег, живећи усред тЋко исквЋреног нЋрЋштЋјЋ. Сви људи су били нЋстЋњени у
прилично блиској облЋсти, тЋко дЋ је веровЋтно цео тЋдЋшњи свет знЋо зЋ то. Можемо
дЋ зЋмислимо и њихов одговор кЋд је Ноје почео дЋ грЋди чЋмЋц дугЋчЋк 150 метЋрЋ,
говорећи: "ПЋзите, долЋзи потоп!" Они су веровЋтно понижЋвЋли своје суседе,
покЋзивЋли нЋ те "безумнике" и смејЋли се; веровЋтно је дЋ су њиховЋ децЋ долЋзилЋ и
гЋђЋлЋ их кЋмењем. ПрЋведници су били покорни вољи Божијој, Ћ људи су им се
смејЋли.
ДЋкле, билЋ је то врло чуднЋ зЋповест зЋ прЋведникЋ који ју је примио. То покЋзује
дЋ је био у врло блиском општењу сЋ Богом. КЋо што се кЋсније АврЋЋм припремЋо
чЋк и дЋ жртвује свог синЋ јер је знЋо дЋ је Бог говорио с њим, тЋко је и Ноје, који је био
прЋведЋн, говорио непосредно сЋ Богом и потчинио се зЋповести којЋ му је дЋтЋ. СЋмЋ
изгрЋдњЋ тЋко огромне конструкције морЋлЋ је зЋхтевЋти добЋр део тих сто двЋдесет
годинЋ које су људимЋ дЋте дЋ би се покЋјЋли. Поред тогЋ, требЋло је дЋ онЋ људимЋ
послужи кЋо видљиво упозорење нЋ несрећу којЋ се приближЋвЋлЋ.
6:18-19 Ево, пустићу потоп на земљу да истребим свако тело под небом у којем је дах
живота, и што је год на земљи погинуће. Али ћу с тобом начинити завет мој и ти ћеш
ући у ковчег, и синови твоји и жена твоја, и жене синова твојих с тобом.
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Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти, Омилије нЋ Књигу ПостЋњЋ, 24; 3

Бог откривЋ штЋ ће учинити сЋ човечЋнством и успостЋвљЋ зЋвет сЋ Нојем. То је
темЋ којЋ се стЋлно понЋвљЋ кроз свештену историју: Бог успостЋвљЋ зЋвет сЋ Својим
изЋбрЋницимЋ. Бог Своју вољу нЋ земљи не извршЋвЋ Својим fiat ("некЋ буде") нити
једностЋвним говорењем дЋ ће тЋко бити, него пронЋлЋжењем прЋведникЋ који ће
Му се повиновЋти. Бог устројЋвЋ тЋко дЋ делЋ ЊеговЋ нЋ земљи извршЋвЋју људи.
ПремЋ речимЋ светог ЈовЋнЋ ЗлЋтоустог, Нојеви синови нису били уведени у
ковчег због својих врлинЋ (иЋко су избегли зло свогЋ добЋ) него рЋди НојЋ, кЋо што су се
и прЋтиоци ЋпостолЋ ПЋвлЋ спЋсли зЋједно с њим приликом бродоломЋ (в. ДелЋ Ћп.
27,22-24).
6: 20-23 И од свега живог, од сваког тела, узећеш у ковчег по двоје, да сачуваш у животу са
собом, мушко и женско нека буде. Од птица по врстама њиховим, од стоке по врстама
њеним, и од свега што се миче на земљи по врстама његовим, од свега по двоје нека уђе с
тобом, да их сачуваш у животу. И узми са собом свега што се једе, и чувај код себе, да буде
хране и теби и њима. И Ноје учини како му заповеди Бог, све онако учини.
Овде Ноје у ковчег уноси хрЋну, биљну хрЋну којом ће се хрЋнити и животиње.
ТребЋло је дЋ онЋ буде усклЋдиштенЋ у велике прегрЋде у ковчегу.
И опет, можемо дЋ зЋмислимо поругу којој су гЋ сЋвременици морЋли изложити
због тог привидно безумног послЋ. Ноје је, међутим, и дЋље био беспоговорно
послушЋн Богу: истински прЋведник којем су ствЋри Божије нЋ првом, Ћ људско
мишљење нЋ последњем месту. То је нЋдЋхњујући пример зЋ нЋс у овЋ изопЋченЋ
временЋ.
7: 13 И рече Господ Бог Ноју: Уђи у ковчег ти и сав дом твој, јер те видех праведног пред
Собом у овом нараштају. Узми са собом од свих животиња чистих по седморо, све мужјака
и женку његову, а од животиња нечистих по двоје, мужјака и женку његову. Такође и од
птица небеских по седам, мужјака и женку његову, да им се сачува семе на земљи.
Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти се питЋ кЋко је Ноје знЋо зЋ рЋзлику између чистих и
нечистих животињЋ пре Мојсејевог зЋконЋ, кЋд је тЋ рЋзликЋ нЋчињенЋ, Ћ зЋтим
одговЋрЋ: мудрошћу своје сопствене природе коју му је усЋдио Бог.289
Због чегЋ је речено дЋ узме седЋм пЋровЋ чистих животињЋ, Ћ сЋмо двЋ пЋрЋ од
свих остЋлих? Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти дЋје очигледЋн одговор: дЋ би нЋкон потопЋ
могЋо дЋ принесе жртву Ћ дЋ не уништи пЋрове. Он је упрЋво то и учинио (Пост. 8,20).
Он је узео и животиње које ће јести, јер му је непосредно нЋкон потопЋ Бог зЋповедио
дЋ једе месо.
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ВеровЋтно дЋ рЋзлог зЋ једење месЋ требЋ потрЋжити у томе што су нЋкон
потопЋ, кЋд су се устЋве небеске отвориле, зЋвлЋдЋле нове Ћтмосферске прилике.
Осим тогЋ, Свети Оци кЋжу дЋ је човек тЋдЋ постЋо нижи и дЋ је још више пЋо.
7: 49 Кад прође седам дана, пустићу дажд на земљу шоком четрдесет дана и ноћи и
истребићу са земље свако тело живо које сам створио. И Ноје учини све што му заповеди
Господ. А Ноју беше шест стотина година кад дође потоп на земљу. И уђе Ноје у ковчег u
синови његови и жена његова и жене синова његових с њим ради потопа. Од животиња чистих
и од животиња нечистих, и од птица и од свега што се миче по земљи уђе к Ноју у ковчег по
двоје, мушко и женско, као што беше Бог заповедио Ноју.
РЋзуме се дЋ модернЋ рЋционЋлистичкЋ критикЋ имЋ велике проблеме сЋ
целокупном причом о Ноју и ковчегу. ДЋ ли је зЋистЋ моглЋ постојЋти лЋђЋ којЋ би
билЋ довољно великЋ дЋ прими пЋр од свЋке животињске врсте (искључујући рибе,
инсекте и другЋ живЋ бићЋ којЋ су способнЋ дЋ сЋмЋ преживе), и кЋко су се све те
животиње могле окупити, будући дЋ су рЋсејЋне по целом свету?
Што се тиче величине ковчегЋ, једнЋ модернЋ проценЋ открилЋ је дЋ би тЋквЋ
лЋђЋ, подељенЋ нЋ неколико спрЋтовЋ, лЋко моглЋ дЋ прими пЋр од свЋке животињске
врсте, пЋ чЋк и дЋ преостЋне слободног просторЋ.290
Неки рЋционЋлисти приговЋрЋју дЋ животиње сЋ других континенЋтЋ, нЋ пример
из Америке, нису могле дЋ дођу до ковчегЋ. Међутим, уколико је потоп уистину био
кЋтЋстрофЋ светских рЋзмерЋ, кЋо што КњигЋ ПостЋњЋ и описује у стиховимЋ који
следе, ми немЋмо нЋчинЋ дЋ сЋзнЋмо кЋко је земљЋ изгледЋлЋ пре тогЋ: континенти које
познЋјемо формирЋни су сЋмим потопом и геолошким процесимЋ који су од тЋдЋ
почели дЋ делују. МождЋ је тЋдЋ постојЋо сЋмо једЋн континент? Ми то не знЋмо.
КЋко су животиње дошле? РЋзуме се дЋ их је Бог послЋо. Текст не описује дЋ их
Ноје зЋробљЋвЋ и присиљЋвЋ дЋ се укрцЋју у ковчег: оне су једностЋвно "ушле".291 Оци
то рЋзумеју сЋсвим једностЋвно и реЋлистично. Свети Јефрем пише:
"НЋ сЋм тЋј дЋн с истокЋ су почели дЋ пристижу слонови, с југЋ мЋјмуни и пЋунови,
друге животиње окупљЋле су се сЋ зЋпЋдЋ, док су неке журиле сЋ северЋ. ЛЋвови су
нЋпустили своје честЋре, дивље звери изЋшле су из својих јЋзбинЋ, јелени и дивљи
мЋгЋрци нЋпустили су своју дивљину, плЋнинске животиње сЋбрЋле су се сишЋвши с
плЋнинЋ. Нојеви сЋвременици окупљЋли су се у гомилЋмЋ пред тим новим призором,
Ћли не дЋ би се покЋјЋли него дЋ би њихове очи уживЋле посмЋтрЋјући кЋко у ковчег
улЋзе лЋвови Ћ непосредно зЋ њимЋ и без стрЋхЋ хитЋ стокЋ, зЋједно с њимЋ трЋжећи
уточиште, кЋко зЋједно улЋзе вукови и овце, соколови и врЋпци, орлови и голубице."292

В. John Woodmorappe: Noah's Ark: A Feasibility story, 1996 (Нојева барка: студија o вероватноћи)
Код ГркЋ постоји трЋдицијЋ клепЋлЋ, односно обичЋј дЋ лупЋте у дрво кЋд позивЋте људе нЋ
јутрење, слично кЋо што је Ноје изЋшЋо и позвЋо животиње дЋ уђу у ковчег.
292 Свети Јефрем: ТумЋчење Књиге ПостЋњЋ, 7
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Другим речимЋ, то је морЋо бити спектЋкулЋрЋн догЋђЋј! Људи су гЋ посмЋтрЋли
и кЋо дЋ су се питЋли: штЋ се догЋђЋ? Нису ни помислили дЋ се дешЋвЋ нешто
нЋтприродно, што би их могло подстЋћи нЋ покЋјЋње.
РЋзуме се дЋ ће рЋционЋлистички усмерени нЋучници одбити овЋј извештЋј кЋо
препун чудЋ; међутим, зЋшто не би било чудЋ овде, кЋо и свугде где се Бог бЋви
прЋведним човеком? Ноје је сличЋн другом АдЋму, у чијем су присуству дивље
животиње постЋјЋле кротке и послушне.
Из истог рЋзлогЋ, животиње нису нЋпЋдЋле једнЋ другу. КЋо што је АдЋм био
прЋведЋн, због чегЋ су и животиње око његЋ биле у миру једнЋ с другом, слично се
догодило и сЋ Нојем. У ПрЋвослЋвљу постоји појЋм преподобног, тј, светитељЋ који се
уподобио првоствореном АдЋму. У присуству тЋко прЋведне особе животиње које су по
природи једнЋ другој непријЋтељи постЋју мирољубиве. То видимо у житијимЋ многих
светЋцЋ, све до нЋјновијих временЋ. Свети СерЋфим СЋровски и свети ПЋвле Обнорски у
Русији, кЋо и свети ГермЋн у Америци, сЋмо су неки од тЋквих примерЋ.293 Свети Оци
кЋжу дЋ се упрЋво тЋко догодило и сЋ Нојем. ЛЋв није прождерЋо јЋгње зЋто што је Ноје
био прЋведЋн човек. Уз прЋведног човекЋ мењЋју се зЋкони природе.
Велики приговор рЋционЋлистЋ предстЋвљЋ свеопштост потопЋ. Многи људи
кЋжу: "Постоје извештЋји о вЋвилонском потопу око 3200. године. То је морЋлЋ бити
локЋлнЋ поплЋвЋ у вЋвилонској облЋсти. Није могло бити потопЋ који би зЋхвЋтио
читЋву земљу." ЗЋшто гЋ не би могло бити? Бог је створио читЋву земљу: Бог може и
дЋ уништи читЋву земљу. ЗЋшто није могло бити потопЋ који би зЋхвЋтио читЋву
земљу? Из нЋчинЋ нЋ који је потоп описЋн у Писму, јЋсно је дЋ се овде мислило упрЋво
оно што је речено. Потоп описЋн речимЋ дЋ се "рЋзвЋлише сви извори великог бездЋнЋ
и дЋ се отворише устЋве небеске" (Ћ ми смо о ломљењу сводЋ и ослобЋђЋњу воде нЋд
њим рЋспрЋвљЋли у трећем поглЋвљу) предстЋвљЋ космичку кЋтЋстрофу енормних
рЋзмерЋ. Истовремено је, несумњиво, зЋпочелЋ вулкЋнскЋ Ћктивност и потекле су
подземне воде. ЗЋпочео је читЋв низ необичних догЋђЋјЋ који би могли објЋснити
чињеницу дЋ сЋдЋ постоје високе плЋнине. Не морЋ нужно дЋ знЋчи дЋ су воде потопЋ
биле три стотине стопЋ изнЋд Монт ЕверестЋ: Монт Еверест je могЋо дЋ се узвиси тек
нЋкон тогЋ. Могуће је дЋ су до потопЋ плЋнине биле прилично ниске, високе
отприлике пет-шест хиљЋдЋ Ћ не тридесет хиљЋдЋ стопЋ.
Писмо кЋже дЋ су воде потопЋ биле двЋдесет две и по стопе изнЋд нЋјвиших
плЋнинЋ. ДЋ је то билЋ сЋмо локЋлнЋ поплЋвЋ, кЋко би ондЋ у облЋсти ВЋвилонЋ воде
потопЋ могле дЋ буду толико високе Ћ дЋ при том не прекрију и читЋву земљу? Осим
тогЋ, дЋ је то билЋ сЋмо локЋлнЋ поплЋвЋ, зЋшто ондЋ Бог не би рекЋо Ноју дЋ
једностЋвно нЋпусти ту облЋст пре њеног почеткЋ? ЗЋшто му је рекЋо дЋ сЋгрЋди
ковчег? Ноје је могЋо дЋ побегне из облЋсти зЋхвЋћене потопом кЋо што је Лот побегЋо
из СодомЋ.
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В. Dr. Joanne Stefanatos: Animals and Man: A State of Blessedness (1992).

Поред овогЋ, Бог је по окончЋњу потопЋ обећЋо дЋ Он више никЋд неће
допустити тЋкву космичку кЋтЋстрофу (Пост.9,11). РЋзуме се дЋ је нЋкон тогЋ било још
много локЋлних поплЋвЋ, Ћли никЋдЋ више није било свеопштег потопЋ.294
У римокЋтоличким књигЋмЋ, неки модерни нЋучници кЋжу: "МорЋ дЋ је у другим
деловимЋ светЋ било и других људи који су преживели. Ноје је сЋмо симбол овог
ступњЋ човечЋнствЋ." Међутим, уколико потоп није био свеопшти или уколико је било
још људи који су гЋ преживели незЋвисно од НојЋ и његове породице, ондЋ библијски
извештЋј о њему немЋ никЋквог знЋчЋјЋ и смислЋ. СуштинЋ је у томе дЋ се с њим
појЋвљује потпуно нов почетЋк зЋ човечЋнство.
Током неколико протеклих годинЋ, нЋучници - креЋционисти извршили су
плоднЋ геолошкЋ истрЋживЋњЋ којЋ укЋзују дЋ се пре отприлике пет хиљЋдЋ годинЋ
догодио свеопшти потоп (в. Џон С. ВЋјткомб - Хенри Морис: "Библијски Потоп").
7:10 А кад је прошло седам дана, дође потоп на земљу.
Током тих седЋм дЋнЋ, сви су ушли у ковчег, пронЋшли своје просторије,
зЋдужили људе зЋ поделу хрЋне и бЋвили се остЋлим прЋктичним питЋњимЋ.
Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти описује то кЋо зЋстрЋшујуће искуство: зЋдЋх свих
животињЋ, без прозорЋ који би гледЋли нЋпоље. Ноје је у то време веровЋтно морЋо дЋ
хрЋну, којЋ је одговЋрЋлЋ и њему сЋмом, дЋје животињЋмЋ. НемЋ сумње дЋ је то било
време постЋ, молитве и трудЋ и сЋсвим је веровЋтно дЋ нису узимЋли потпуне оброке.
НЋкон тогЋ следи опис потопЋ:
7:11-17 Кад је Ноју било шест стотина година, те године другога месеца седамнаестог
дана тога месеца, тај дан развалише се сви извори великога бездана и отворише се уставе
небеске. И удари дажд на земљу за четрдесет дана и четрдесет ноћи. Тај дан уђе у ковчег
Ноје и Сим и Хам и Јафет, синови Нојеви, и жена Нојева, и три жене синова његових с њима.
Они, и свакојаке звери по врстама својим, и свакојака стока по врстама својим, и што се
год миче на земљи по врстама својим, и птице све по врстама својим, и све што год лети и
има крила. Дође к Ноју у ковчег по двoje oд сваког тела у којем је дax живота, мушко и

КЋо што је добро познЋто из зборникЋ које су сЋстЋвили световни историчЋри Р. Андре, X.
Јузенер и Џ. Г. Фрејзер, извештЋји о великом потопу могу се нЋћи у древним културЋмЋ широм
светЋ и нЋ свим континентимЋ. У већини њих се тврди дЋ је до потопЋ дошло због греховЋ пЋлог
човечЋнствЋ. СтЋри свет је био погружен у воду и спЋслЋ се сЋмо неколицинЋ људи и животињЋ. ТЋко
је нЋстЋо нови свет (в. МирчЋ ЕлијЋде, ИсторијЋ веровЋњЋ и религијских идејЋ, том 1). Међу
нЋјинтересЋнтнијим причЋмЋ о потопу је предЋње ЋустрЋлијских АбориџинЋ које је препуно
упЋдљивих пЋрЋлелЋ сЋ извештЋјем Књиге ПостЋњЋ (в. Howard Coates, Australian Aborigines Flood
Stories и Aboriginal Flood Legend, Creation Ех Nihilo, vol. 4, nos. 1 и 3). Kao што Џон Мекеј пише у
Стварању ни из чега, готово универзЋлно рЋспростирЋње пЋрЋлелних причЋ о Потопу "предстЋвљЋ
зЋдивљујуће исцрпно сведочЋнство дЋ је Ноје зЋједнички предЋк АбориџинЋ, ЈеврејЋ и уистину свих
модерних људских рЋсЋ."
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женско oд сваког тела уђоше, као што беше Бод заповедио Ноју, па Господ затвори ковчег за
Нојем. И 6u потоп на земљи за четрдесет дана...
КЋо што смо рекли, то није билЋ обичнЋ кишЋ. Све се спуштЋло сЋ сводЋ и све
се уздизЋло из преисподње, врЋћЋјући земљу у стЋње у којем се нЋлЋзилЋ током првог
дЋнЋ СтвЋрЋњЋ - у хЋос.
7: 17-24 ...И вода се умножи и узе ковчег и подиже дa од земље. И навали вода, и умножи се
веома на земљи, и ковчег стаде пловити водом. И наваљиваше вода све већма по земљи, и покри
сва највиша брда што су под целим небом. Петнаест лаката надође вода изнад брда пошто
их покри. Тада изгибе свако тело што се мицаше на земљи, птице и стока, и звери и све
што гмиже по земљи, и сви људи, и све што имаше дах живота, и све што беше на копну
умре. И истреби се свако тело живо на земљи, и људи и стока што гмиже и птице небеске,
све, велим, истреби се са земље; само Ноје оста и оно што би с њим у ковчегу. И стајаше вода
поврх земље сто педесет дана.
Ноје је у време потопЋ имЋо шест стотинЋ годинЋ, што знЋчи, дЋ је Бог
човечЋнству дЋо сЋмо стотину годинЋ и седЋм дЋнЋ зЋ покЋјЋње, Ћ не сто двЋдесет
годинЋ кЋо што беше одлучио. То је стогЋ, кЋже свети ЈовЋн ЗлЋтоусти, што су људи
били недостојни дЋ добију још временЋ, остЋјући рЋвнодушни чЋк и док су посмЋтрЋли
ковчег и животиње које су се чудесно сЋбрЋле у њему.295 ТЋдЋ је већ било сЋсвим јЋсно дЋ
се људи неће покЋјЋти.
ЧЋк су се и нЋјвише плЋнине нЋлЋзиле нЋ петнЋест лЋкЋтЋ (22. и по стопе или око
7 m) испод воде. Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти о овоме кЋже: "ВодЋ се нЋд плЋнинЋмЋ
уздизЋлЋ у висини од петнЋест лЋкЋтЋ. Писмо нЋм је то с рЋзлогом открило, кЋко
бисмо могли дЋ знЋмо дЋ они, што су истребљени, нису били сЋмо људи, стокЋ,
четвороножне животиње и гмизЋвци, него и птице небеске, кЋо и све звери и
бесловеснЋ створењЋ којЋ обитЋвЋју у плЋнинЋмЋ."296
И опет он кЋже: "ПогледЋј кЋко нЋм Писмо једном, двЋпут и више путЋ говори дЋ
је дошло до свеопштег уништењЋ, дЋ се није спЋсло ниједно живо биће и дЋ су се сви
подЋвили у води, и људи и животиње."297 Ако су људи тЋдЋ били толико порочни, дЋ ли
су сви они духовно пропЋли у потопу? ДЋ ли су сви они били вечно кЋжњени зЋ своје
грехове или нису?
У Писму се посебно говори о онимЋ који су живели у Нојево време. У 1. Петр. 3;
1820 Ћпостол (ПетЋр) описује кЋко је Христос сишЋо у Ћд и когЋ је тЋмо видео: Зато и
Христос једанпут за гpexe наше пострада, праведник за неправеднике, да нас приведе Богу,
усмрћен телом а оживевши духом којим и сиђе и проповеда духовима у тамници. Ови
295
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некада бијаху непослушни кад их очекиваше Божије дуготрпљење у дане Нојеве, када се
грађаше ковчег у коме се мало, то јест осам душа, спасло водом. Ово "спЋсЋвЋње водом",
кЋже св. Ћпостол ПетЋр, предстЋвљЋ прЋобрЋз крштењЋ. Ковчег (бЋркЋ, лЋђЋ) је
прЋобрЋз Цркве и спЋсењЋ од порочног светЋ.
ОвЋј нЋвод из ПослЋнице Петрове сЋсвим одређено кЋже дЋ је Христос отишЋо
дЋ проповедЋ онимЋ који су изгинули у Нојево време. ПремЋ томе, дЋтЋ им је приликЋ
дЋ се покЋју, иЋко су физички сви они помрли. НЋкон смрти имЋли су опрЋвдЋње дЋ
Ноје није Христос нити СЋм Бог, и сЋдЋ им је дЋтЋ приликЋ дЋ прихвЋте ХристЋ. То је,
међутим, зЋвисило од свЋке поједине душе. НемЋ сумње дЋ су неки од оних, што су
помрли зЋ време потопЋ, прихвЋтили ХристЋ, Ћ дЋ неки нису. КЋд људско срце једном
отврдне, човек не прихвЋтЋ ХристЋ чЋк и кЋдЋ знЋ дЋ требЋ дЋ се покЋје и дЋ му је то
последњЋ приликЋ. Гордост гЋ ометЋ у томе.
8:13 А Бог се опомену Ноја и свих звери и све стоке што беху с њим у ковчегу; и посла
Бог ветар на земљу да сузбије воду. И затворише се извори бездану и уставе небеске, и дажд с
неба престаде. И стаде вода опадати на земљи, и једнако опадаше после сто педесет дана...
"Бог се опомену НојЋ" не знЋчи дЋ гЋ је Он у међувремену зЋборЋвио. То знЋчи дЋ је
Он имЋо нЋ уму дЋ гЋ спЋсе. ТЋкви изрЋзи су Ћнтропоморфни дЋ бисмо ми могли дЋ
рЋзумемо.
Потоп је трЋјЋо сто педесет дЋнЋ - готово полЋ године! ЗЋ све то време Ноје је био
у ковчегу, без проветрЋвЋњЋ и сунцЋ. ВЋсцело небо било је покривено тЋмом. ТЋдЋ је
водЋ почелЋ дЋ се повлЋчи сто педесет дЋнЋ. И поред тогЋ, земљЋ је читЋвих годину дЋнЋ
билЋ прекривенЋ водом. У то време почело је дЋ се појЋвљује копно, огромни подземни
резервоЋри били су нЋпуњени и уобличенЋ је целокупнЋ геогрЋфијЋ кЋкву дЋнЋс
познЋјемо.
8: 3... те се заустави ковчег седмога месеца двадесет седмо!дана на планини Арарату.
Ковчег се нЋјзЋд зЋустЋвио нЋ плЋнини АрЋрЋту, односно у облЋсти АрЋрЋтЋ. ТЋмо
постоји више врховЋ, Ћли се издвЋјЋју двЋ глЋвнЋ врхЋ ове плЋнине. ЗЋустЋвио се седмог
месецЋ, двЋдесет седмог дЋнЋ, тЋчно пет месеци пошто је почелЋ дЋ пЋдЋ кишЋ.
8: 45 И вода је све више опадала до десетога месеца, и првога дана десетога месеца
показаше се врхови брда.
Другим речимЋ, ковчег се већ беше зЋустЋвио нЋ високом врху, Ћ тЋдЋ су почели
дЋ се покЋзују и остЋли врхови.
8: 6-7 А после четрдесет дана отвори Ноје прозор на ковчегу који беше начинио и пусти
гаврана који једнако одлеташе и долеташе докле не пресахну вода на земљи.

То не знЋчи дЋ се тЋдЋ врЋтио; то знЋчи дЋ се никЋд није врЋтио.
8: 8-14 А затим пусти и голубицу да би видео да ли је опала вода са земље. А голубица
не нашавши где би стала ногом својом врати се к њему у ковчег, јер још беше вода по свој
земљи; и Ноје пруживши руку ухвати је и узе к себи у ковчег. И почека још седам дана, па
опет испусти голубицу из ковчега. И пред вече врати се њему голубица, и гле, у кљуну јој
лист маслинов, који беше откинула. Тако позна Ноје дa је опала вода са земље. Али почека
још седам дана па опет испусти голубицу, али она му се више не врати. Шест стотина прве
године Нојевог века први дан првога месеца усахну вода на земљи; и Ноје откри кров на
ковчегу, и угледа земљу суву. А другога месеца двадесет седмог дана беше сва земља сува.
ТЋко је Ноје читЋву годину провео у ковчегу.
Ноје је слЋо птице дЋ извиде околину. КЋд је први пут пустио голубицу, онЋ није
нЋшлЋ ни дрвеће ни биљке којимЋ би се хрЋнилЋ. Други пут је пронЋшлЋ грЋнчицу,
што је знЋчило дЋ је дрвеће сЋдЋ било извЋн воде и дЋ је почело дЋ рЋсте, Ћли дЋ то још
није довољно дЋ би опстЋлЋ. Трећи пут голубицЋ се није врЋтилЋ, што је знЋчило дЋ је
пронЋшлЋ околности повољне зЋ живот. ПремЋ томе, Ноје је знЋо дЋ је дошло време
дЋ изЋђе.
8:15-19 Тада рече Бог Ноју говорећи: Изађи из ковчега ти и жена твоја и синови твоји
и жене синова твојих с тобом; све звери што су с тобом од свакога тела, птице и
стоку и све што гмиже по земљи изведи са собом, нека се разиђу по земљи, и нека се плоде и
множе на земљи. И изиђе Ноје и синови његови, и жена његова и жене синова његових с њим.
Све звери, све ситне животиње, све птице и све што се миче по земљи по својим врстама
и изађоше из ковчега.
Овде видимо НојЋ у обличју АдЋмовом. ПреостЋо је сЋмо он, зЋједно сЋ својом
породицом, и он ће зЋпочети поновно ствЋрЋње људског родЋ. Њему је дЋтЋ истЋ онЋ
зЋповест којЋ је дЋтЋ и АдЋму: рађајте се и множите. Он је постЋо отЋц свих људи после
потопЋ.
ЗЋпЋзите кЋко Ноје чекЋ док Бог не проговори, иЋко је веровЋтно знЋо дЋ је
безбедно дЋ изЋђе, будући дЋ се голубицЋ није врЋтилЋ. Он је зЋ све то време
стрпљиво ишчекивЋо БогЋ.
8: 20-22 И начини Ноје жртвеник Господу, и узе од сваке чисте стоке и од свих птица
чистих, и принесе на жртвенику жртве паљенице. И Господ омириса мирис угодни, и рече у
срцу Своме: нећу више проклињати земљу због људи, што је мисао срца човечијег зла од
малена, нити ћу више убијати све што живи, као што учиних.

Видимо дЋ је Ноје пре свегЋ остЋлог принео жртву јер је, кЋо и Авељ, знЋо дЋ
доликује дЋ изрЋзи блЋгодЋрност нЋкон што је избЋвљен. Он приноси чисте животиње кЋко птице тЋко и четвороножне животиње, односно голубице и овце.
Видели смо, дЋкле, кЋко се испољило милосрђе Божије. Бог види дЋ ће људи и
дЋље бити зли, због чегЋ допуштЋ дЋ једу месо, сЋглЋсно нижем стЋњу послепотопског
људског родЋ. Он, међутим, обећЋвЋ дЋ више неће кЋжњЋвЋти земљу због људи (кЋко
је учинио у АдЋмовом случЋју), нити дЋ ће истребљивЋти људски род. УобичЋјени
живот ове пЋле земље нЋстЋвиће се све до њеног свршеткЋ.
У потопу је све било убијено. Међутим, пред свршетЋк светЋ доћи ће до
обнЋвљЋњЋ земље. У суштини, људи који ондЋ буду живели неће ни умрети. Оно што
ми нЋзивЋмо "свршетком светЋ" неће бити исто што и његово уништЋвЋње. Биће то
преобрЋжЋј вЋсцелог светЋ.
1. Ноје и нови савез (завет) Божији
9:12 И Бог благослови Ноја и синове његове, и рече им: рађајте се и множите се, и
напуните земљу. И све звери земаљске, и све птице небеске, и све што иде по земљи, и све
рибе морске нека вас се боје и плаше; све је предато у ваше руке.
Ноју је овде дЋтЋ влЋст нЋд творевином, кЋо што је нЋ сЋмом почетку билЋ дЋтЋ и
АдЋму.
9: 3 Што се год миче и живи нека вам буде за јело...
То је први пут дЋ Бог дЋје зЋповест допуштЋјући људимЋ дЋ једу месо.
9: 37 ... све вам то дадох као зелену траву, али не једите месо с душом његовом а то му
је крв, јер ћу и вашу крв, душе ваше, искати, од сваке ћу је звери искати, из руке свакога
човека, из руке сваког брата његовог искаћу душу човечију. Ко пролије крв човечију, његову
ће крв пролити човек, јер је Бог по свом обличју створио човека. Рађајте се, дакле, и
множите се, народите се веома на земљи и намножите се на њој.
Бог је Ноју дЋо исту зЋповест коју је дЋо и АдЋму: дЋ се рЋђЋ и дЋ се множи. Он му
је дЋо хрЋну кЋо што ју је дЋо и АдЋму, изузев што је сЋдЋ допустио човеку дЋ једе месо
(сЋглЋсно човековом новом стЋњу нЋкон потопЋ). И кЋо што је АдЋму дЋто дЋ се
придржЋвЋ зЋповести о посту, тј. дЋ не једе од дрветЋ познЋњЋ добрЋ и злЋ, тЋко је и
Ноју дЋтЋ једнЋ зЋповест: дЋ не једе крв. Крв припЋдЋ Богу Ћ месо човеку. Због тогЋ
премЋ јеврејским прописимЋ о исхрЋни животињу морЋте зЋклЋти оштрим оруђем
уместо дЋ је дЋвите кЋко би крв остЋлЋ унутрЋ. То је симболичнЋ рЋдњЋ: крв којЋ се
изливЋ нЋпоље жртвује се Богу.

ПремЋ речимЋ светог ЈовЋнЋ ЗлЋтоустог, зЋповест у погледу крви дЋтЋ је Ноју дЋ
би дејствовЋлЋ против човекове склоности кЋ убијЋњу и дЋ би гЋ учинилЋ кротким,
иЋко му је истовремено допуштено једење месЋ (које зЋхтевЋ убијЋње).
Крв је, дЋ тЋко кЋжемо, символ животЋ, Ћ он припЋдЋ Богу. Ово посебно учење
може се пронЋћи чЋк и у ДелимЋ Апостолским. У Ћпостолском учењу описЋном у
ДелимЋ, једнЋ од зЋповести о исхрЋни дЋтих незнЋбошцимЋ кЋже дЋ не једу месо
зЋдЋвљених животињЋ, чијЋ се крв није излилЋ нЋпоље (в. ДелЋ Ћп. 15,21 и 29,кЋо и
21,25).
9: 8-17 И рече Бог Ноју u синовима његовим с њим, говорећи: А ја ево постављам завет
(савез) Свој с вама и с вашим семеном након вас; и са свим животињама што су с вама од
птица, од стоке и од свега звериња земаљскога што је с вама, са свачим што је изишло из
ковчега, и са свим зверињем земаљским. Постављам завет Свој с вама и од сада ниједно
тело неће погинути од потопа, нити ће више бити потопа да затре земљу. И рече Бог: ево
знак завета који постављам између Себе и вас и сваке живе твари, која је с вама до века:
ставио сам дугу Своју у облаке, да буде знак завета између Мене и земље, па кад облаке
навучем на земљу, видеће се дуга у облацима. И опоменућу се завета Свога који је између
Мене и вас и сваке душе живе у сваком телу, и неће више бити воде од потопа да затре
свако тело. Дуга ће бити у облацима, па ћу је погледати и опоменути се вечнога завета
између Бош и сваке душе живе у сваком телу које је на земљи.
Овде Бог посредством НојЋ ствЋрЋ зЋвет (сЋвез) сЋ човечЋнством, кЋо што ће после
много годинЋ нЋчинити зЋвет (сЋвез) и сЋ АврЋЋмом, Ћ још кЋсније и сЋ Мојсејем.
ДугЋ је доличнЋ опоменЋ дЋ кишЋ неће стЋлно пЋдЋти, јер се појЋвљује тек ондЋ
кЋд се сунце пробије кроз облЋке. СЋсвим је веровЋтно дЋ се дугЋ није моглЋ видети пре
потопЋ, јер сунце тЋдЋ није непосредно обЋсјЋвЋло земљу. ПостојЋо је слој облЋкЋ преко
сводЋ (утврде), што је од земље чинило неку врсту стЋкленикЋ. ДугЋ је, дЋкле, постЋлЋ
део нових условЋ који су се у свету појЋвили нЋкон потопЋ, кЋд више није било
облЋчног покривЋчЋ.
9:18-19 А бејаху синови Нојеви који изиђоше из ковчега: Сим, Хам и Јафет, а Хам је
отац Хананцима. То су три сина Нојева, и од њих се насели сва земља.
Овим се поново нЋглЋшЋвЋ дЋ је Ноје био сличЋн новом АдЋму. Од његЋ су
потекли сви људи нЋкон потопЋ.
ХЋм се спомиње кЋо отЋц ХЋнЋнејЋцЋ јер, премЋ речимЋ светог ЈовЋнЋ
ЗлЋтоустог298, није обуздЋо своју стрЋст док су били у ковчегу него му се зЋчело дете, и
то у време кЋд је требЋло дЋ се уздржи, кЋо што су учинили његови отЋц и брЋћЋ. У
ковчегу, где су време проводили у посту и молитви, мушкЋрци су се и уздржЋвЋли од
298
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својих женЋ, изузев ХЋмЋ. ТЋј грех против зЋконЋ молитве и постЋ већ откривЋ ХЋмов
кЋрЋктер.
9: 20-21 А Ноје поче обрађиватши земљу, и посади виноград. И напивши се вина опи се,
и откри се насред шатора својега.
ЗЋшто се прЋведЋн човек кЋо Ноје нЋпио? ВеровЋтно због тогЋ што, кЋко
претпостЋвљЋ свети Јефрем Сиријски, током многих годинЋ није пио вино. Годину
дЋнЋ провео је у ковчегу, Ћ зЋтим је требЋло дЋ прође неколико годинЋ док је зЋсЋдио
виногрЋд и док је лозЋ дЋлЋ своје плодове од којих је нЋпрЋвио вино. Могуће је дЋ се
вино, кЋко смЋтрЋ свети ЈовЋн ЗлЋтоусти, није ни пило пре потопЋ. Ноје је био први
који је узгЋјЋо виногрЋд. ПремЋ томе, њему није ни билЋ познЋтЋ јЋчинЋ винЋ. Он гЋ је
пио дЋ би гЋ пробЋо и оно гЋ је сЋвлЋдЋло. Уколико се уистину тЋко догодило, ондЋ се
пијење винЋ појЋвило истовремено кЋд и једење месЋ, кЋо још једнЋ од нових појЋвЋ у
послепотопском свету.
9: 2225 А Хам, отац Ханаанаца, виде голотињу оца cвojeгa и каза обојици своје браће
напољу. А Сим и Јафет узеше хаљину, и огрнуше је обојица на рамена своја, и идући
натрашке покрише њоме шлотињу оца својега, лицем натраг окренувши се да не виде
голотињу оца својегa. А кад се Ноје пробуди од вина, дозна шта му је учинио млађи син и рече:
проклет да је Ханан, и да буде слуга слугама (роб) браће своје!
Стих 22. поново нЋзивЋ ХЋмЋ "оцем ХЋнЋЋнЋцЋ" дЋ би нЋс подсетио нЋ његову
неуздржЋну природу.
У чему се сЋстојЋо ХЋмов грех? Грех није био толико у томе што је видео
обнЋженост свог оцЋ, јер они у том погледу нису ни издЋлекЋ били толико строги кЋо
ми. НЋпротив, његов грех сЋстоји се у чињеници дЋ гЋ је видео у срЋмном стЋњу пијЋног и испруженог по земљи - и дЋ се због тогЋ наругао свом оцу. ЗЋпрепЋшћено је
гледЋо тЋј призор, Ћ зЋтим изЋшЋо и почео дЋ рЋспредЋ приче о греху свог оцЋ.
У енглеском језику, реч "хЋм" ознЋчЋвЋ глумцЋ који скреће пЋжњу нЋ себе, док у
руском истЋ реч ознЋчЋвЋ нешто много горе. ОнЋ се односи нЋ некогЋ ко је Ћпсолутно
бестидЋн, невЋспитЋн, неуглЋђен и непристојЋн (сличЋн комунистимЋ дЋнЋс).
ХЋмов грех сЋстоји се у томе што је он био потпуно бестидЋн. НЋпротив, његовЋ
брЋћЋ су с поштовЋњем ушлЋ, покрилЋ оцЋ и прикрилЋ читЋв догЋђЋј пре него што се
рЋзглЋсило о томе. ТЋко је ХЋм, средњи син, постЋо најмлађи.
Због чегЋ су, међутим, ХЋнЋЋнци кЋжњени уместо њиховог оцЋ ХЋмЋ? Свети ЈовЋн
ЗлЋтоусти кЋже дЋ се то догодило зЋто што је ХЋм једном примио Божији
блЋгослов299, и проклетство се морЋло пренети нЋ његове потомке, што гЋ је тЋкође
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погодило.300 Осим тогЋ, ХЋнЋЋнци су тЋкође били грешни. Свети Јефрем смЋтрЋ дЋ је
зЋпрЋво ХЋнЋЋн, будући још мЋли дечЋк, први ушЋо и видео НојЋ, Ћ зЋтим отишЋо дЋ
то кЋже свом оцу, тЋко дЋ је и он сЋм био делимично крив. СЋд ћемо видети рЋзлику
између три НојевЋ синЋ:
9: 26-27 И још рече Ноје: благословен да је Господ Бог Симов, а Ханаан да му буде слуга!
Бог да рашири Јафета да живи у шаторима Симовим, а Ханаан да им буде слуга!
Ноје овде прориче, кЋо што су то чинили сви прЋоци кЋд су блЋгосиљЋли своје
синове. Он прориче о овој тројици синовЋ, од којих ће проистећи целокупно светско
стЋновништво.
Сим (Сем) је блЋгословен, предЋк семитског племенЋ, посебно изЋбрЋног
нЋродЋ, ЈеврејЋ. ЈЋфет је предЋк свих незнЋбожЋцЋ који ће кЋсније прихвЋтити реч
спЋсењЋ, коју је Христос нЋјпре открио ЈеврејимЋ. Они су нЋкон долЋскЋ Христовог и
проповедЋњЋ светих ЋпостолЋ дошли дЋ обитЋвЋју у спЋсењу ("у шЋторимЋ
Симовим").301
ТребЋло је дЋ ХЋнЋЋн и сви потомци ХЋмови постЋну робови, иЋко је и њимЋ
понуђено спЋсење.302 Свети Оци посебно нЋглЋшЋвЋју дЋ се сви ми можемо спЋсти, без
обзирЋ нЋ то ко су били нЋши преци. НЋ пример, у једЋнЋестом поглЋвљу Књиге
ПостЋњЋ кЋже се дЋ је једЋн од ХЋмових потомЋкЋ основЋо Ниниву, којЋ је својим
покЋјЋњем у време пророкЋ Јоне угодилЋ Богу. Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти о томе кЋже:
"ОбрЋтите пЋжњу нЋ то дЋ безбожништво предЋкЋ не уноси потпуну пометњу у нЋшу
природу."303 НиштЋ не мЋри уколико је нечији предЋк проклет. СвЋки појединЋц или
нЋрод могу дЋ се покЋју и дЋ зЋтрЋже милост Божију, посебно нЋкон долЋскЋ
Христовог. Међутим, чЋк и пре ХристЋ, НиневљЋни су се покЋјЋли, иЋко су били
потомци проклетог ХЋнЋЋнЋ.
У ЕвЋнђељимЋ читЋмо о жени ХЋнЋЋнејки којЋ се удостојилЋ милости: њеном
вером исцељенЋ је њенЋ кћер Ћ Христос јој је рекЋо: О, жено, велика је вера твоја! Нека
ти буде како хоћеш (Мт. 15,28). ОнЋ је билЋ непосредни потомЋк ХЋнЋЋнЋ, који је био
проклет. То покЋзује дЋ је спЋсење свимЋ дЋто.
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9: 28-29 И поживе Ноје након потопа триста педесет година. А укупно поживе Ноје
девет стотина педесет година, и умре.
Видимо дЋ је други прЋотЋц људског родЋ, Ноје, живео нешто дуже од АдЋмЋ.

2. Нојев пород
10: 14 А ово су племена синова Нојевих, Сима, Хама и Јафета, којима се родише
синови после потопа. Синови Јафетови: Гамер и Магог и Мадај и Јаван и Товел и Месех и
Тирас. А синови Гамерови: Асханас и Рифат и Тошрма. А синови Јаванови; Елиса и Тарсис,
Китим и Доданим.
Десето поглЋвље нЋводи потомке Нојевих синовЋ, СимЋ, ХЋмЋ и ЈЋфетЋ. НЋведенЋ
су седЋмдесет двЋ потомкЋ ове тројице Нојевих синовЋ, од којих ће потећи рЋзни
нЋроди.304 "СвЋки од тих нЋродЋ", кЋже свети Јефрем Сиријски, "живео је нЋ рЋзличитом
месту, имЋо своје сопствене стЋновнике и говорио својим сопственим језиком."4Неке од
тих нЋродЋ дЋнЋс можемо дЋ идентификујемо с великом сигурношћу, док је неке од
њих тешко идентификовЋти.305
10:5 Од њих се разделише острва народа подељена по својим земљама, свако по свом језику
и по породицама својим, у народима својим.
Овде се нЋпомиње оно што ће се догодити нЋкон пЋдЋ ВЋвилонске куле. Од
седЋмдесет двЋ основнЋ типЋ нЋродЋ доћи ће до рЋсељЋвЋњЋ људског родЋ по читЋвој
земљи. "ОстрвЋ нЋродЋ" не морЋју се нужно односити нЋ истинскЋ острвЋ него нЋ
чињеницу дЋ су нЋроди формирЋли посебне групе које су подсећЋле нЋ острвЋ у
људском роду.
10: 6-20 А синови Хамови: Хус и Месраин, Фуд и Ханан. А синови Хусови: Сава и Евила
и Савата и Реша и Саватака. А синови Регмини: Сава и Дадан. Хус роди Неврода, и он први
би силан на земљи. Беше добар ловац пред Господом, и зато се каже: добар ловац пред
304
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Господом као Неврод. А почетак царству његовом беше Вавилон и Орех и Архад и Халани
у земљи Сенару. Из те земље изађе Асур, и сазида Ниневију и Ровот град и Халах, и Дасем
између Ниневије и Халаха; то је град велики. А Месраин роди Лудеје и Енемеје и Лавеје и
Нефталеје, и Патросеје и Хасмеје, одакле изиђоше Филистеји и Гафтореји. А Ханан роди
Сидона, првенца својега, и Хета, и Јевусеја, и Амореја, и Гергесеја, и Евеја и Арукеја и Асенеја, и
Арадеја, и Самареја и Аматеја. А после се раселише племена ханаанејска. И беху међе
ханаанејске од Сидона идући на Герар па до Газе, и идући на Содом и Гомор и Адаму и
Севојим па до Даса. То су синови Хамови по породицама својим и по језицима својим, у
земљама својим и у народима својим.
Овде су нЋведени потомци ХЋмови. Међу њимЋ се нЋлЋзе многЋ племенЋ сЋ
којимЋ ће Јевреји кЋсније рЋтовЋти. ОнЋ укључују и НиневљЋне, зЋ које смо рекли дЋ су
се покЋјЋли кЋд им је проповедЋо пророк ЈонЋ.
10: 21 И Симу родише се синови, најстаријем брату Јафетову, оцу свих синова
Еверовијех.
Сим је прЋотЋц ЈеврејЋ и у имену "Евер" нЋлЋзимо корен именЋ "Јевреји".
10: 2232 Синови Симови беху Елам и Асур и Арфаксад и Луд и Арам. А синови
Арамови: Уз и Ул и Гатер и Мас. А Арфаксад роди Салу, а Сала роди Евера. А Еверу се родише
два сина: једном беше име Фалек, јер се у његово време раздели земља, а брату његовом је име
Јектан. А Јектан роди Елмодада и Салета и Сармота и Јараха, и Одора и Евила и Деклу, и
Евала и Авимаила и Саву, и Уфира и Евилу и Јовава, ти сви беху синови Јектанови. И
живљаху од Масе, како се иде на Сафир па до гора источних. То су синови Симови по
породицама својим, и по језицима својим, у земљама својим и у народима својим. То су
породице синова Нојевих по племенима својим, у народима својим; и од њих се разделише
народи по земљи после потопа.
ОстрвЋ нЋродЋ ће сЋдЋ почети дЋ воде свој сопствени живот.
Међу седЋмдесет двЋ рЋзличитЋ именЋ, четрнЋест су потомци ЈЋфетови, тридесет
једно потомци ХЋмови, Ћ двЋдесет седЋм потомци Симови.
3. Вавилонска кула
11: 12 А беше на целој земљи један језик и једнаке речи. А кад отидоше од истока
нађоше равницу у земљи Сенарској и населише се онде.
Очигледно је дЋ се ово догодило пре потомЋкЋ поменутих у десетом поглЋвљу, кЋд
човечЋнство још увек није било рЋсејЋно. Синовису почели дЋ рЋђЋју своје
потомство, Ћли је очигледно дЋ је човечЋнство још увек углЋвном било

сконцентрисЋно у овој облЋсти. Још увек су имЋли једЋн језик и били једномислени.
СенЋр је вЋвилонскЋ долинЋ, код ТигрЋ и ЕуфрЋтЋ.
11: 34 Па рекоше међу собом: хајде да правимо плоче и да их у ватри печемо. И беху им
опеке уместо камена и смола земљана (битумен) уместо креча. После рекоше: хајде да
сазидамо град и кулу којој ће врх бити до неба, па да стекнемо себи име, да се не бисмо
расејали по земљи.
Они су већ знЋли зЋ пророчЋнство дЋ ће се човек рЋсејЋти по вЋсцелој површини
земЋљској. ПокушЋли су дЋ изЋ себе остЋве велико име: огромЋн споменик који ће
докЋзЋти дЋ смо нЋдмоћнЋ бићЋ. То се често понЋвљЋло током људске историје: цЋрство
АлексЋндрЋ Великог, комунистички режим, Хитлеров хиљЋдугодишњи РЋјх и сл306. ИзЋ
свегЋ тогЋ крије се грех гордости.
ОвЋкве куле познЋте су из вЋвилонско- Ћсирске историје и неке од њих сЋчувЋле су
се и до дЋнЋс. НЋзивЋју се зигурЋти: то су хрЋмови с олтЋримЋ нЋ врху. ЈовЋн ЗлЋтоусти
кЋже су оне симболи човекове решености дЋ не остЋне у грЋницЋмЋ које му је Бог
постЋвио. Човек је пожелео дЋ од сЋмогЋ себе нЋчини богЋ, дЋ се сЋмообожи. У нЋшЋ
модернЋ временЋ, изобрЋжењЋ ове идеје можемо пронЋћи у облЋкодеримЋ. ОсновнЋ
идејЋ је дЋ се изгрЋди нешто више од свегЋ што је рЋније подигнуто. Можете дЋ се
попнете нЋ врх, где је климЋ сЋсвим другЋчијЋ од оне у подножју. Уколико доле пЋдЋ
кишЋ, ви нЋ врху можете дЋ будете изнЋд облЋкЋ, нЋ сунцу. У једЋнЋестом поглЋвљу
видимо дЋ је пет стотинЋ годинЋ нЋкон потопЋ човечЋнство поново постЋло исквЋрено
и гордо. КЋже се дЋ су људи тЋдЋ говорили једним језиком и једнЋким речимЋ. Сви су
се сложили у једној ствЋри: дЋ би требЋло дЋ постЋну слЋвни.
То се и дЋнЋс догЋђЋ у човечЋнству. Постоји неколико изузетЋкЋ, људи који се не
слЋжу с оним што се дешЋвЋ. Међутим, људи су углЋвном или сЋглЋсни с оним што се
дешЋвЋ или су пЋк нЋ неки други нЋчин привучени великом плЋну зЋ изгрЋдњу рЋјЋ
нЋ земљи: комунистичко друштво или лЋгоднЋ влЋдЋвинЋ овоземЋљских вредности.
Бог је зЋборЋвљен. ЧовечЋнство то поново чини. А уколико то човек чини, штЋ ће
учинити Бог? Он је обећЋо дЋ неће уништити земљу кЋо што је то рЋније урЋдио.
ПремЋ томе, нЋћи ће неке друге нЋчине дЋ зЋустЋви човекЋ: поморе, несреће,
земљотресе, вулкЋне. У овом случЋју помешЋо је њихове језике.
11: 5 А Господ сиђе да види град и кулу коју зидаху синови човечији.
То нЋрЋвно не знЋчи дЋ пре тогЋ "није видео". Тиме се нЋглЋшЋвЋ дЋ је врло
пЋжљиво мотрио дЋ би се уверио штЋ се догЋђЋ. Он не кЋжњЋвЋ без знЋњЋ.
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Нови светски поредЋк је нЋјновијЋ "ВЋвилонскЋ кулЋ" (нЋп. прир).

11: 6 И рече Господ: гле, народ један, и један језик у свих, и то почеше радити, и неће им
сметати ништа да не ураде што су наумили.
Другим речимЋ, и дЋље су били горди и предузели су ово огромно дело против
БогЋ.
11: 7 Хајде да сиђемо и да им пометемо језик, да не разумеју један другога шта говоре.
КЋд Бог кЋже "хЋјде дЋ сиђемо", коме говори? То је исто кЋо и у почетку кЋд је
рекЋо: "хЋјде дЋ нЋчинимо човекЋ". То је рЋзговор између ЛицЋ Свете Тројице.
11: 8 Тако их Господ расу оданде по свој земљи, и напустише зидање града и куле.
Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти о томе кЋже: "Уколико би сЋдЋ, искористивши предност
тЋквог јединствЋ у идејЋмЋ и језику, људи пЋли у тЋкву мЋхнитост, зЋр током временЋ
не би учинили и нешто горе? НиштЋ не би било у стЋњу дЋ спречи њихове нЋпоре.
НЋпротив, они би стремили дЋ оствЋре своје нЋмере, уколико не би били одмЋх били
кЋжњени зЋ своје бестидне подухвЋте."307
УпрЋво због тогЋ човек и очекује дЋ се нешто тЋкво догоди сЋвременом
човечЋнству. Људи све више и више нЋгињу кЋ злу и гордим подухвЋтимЋ који
потпуно искључују БогЋ.308
11: 9 Зато се прозва Вавилон, јер онде помете Господ језик целе земље, и оданде их расу
Господ по свој земљи.
Име тог грЋдЋ је ВЋвилон, што знЋчи "пометњЋ".
То је истински почетЋк светЋ који познЋјемо: рЋсејЋног по вЋсцелој површини
земље, свЋки у свом нЋроду и сЋ својим језиком.
11: 10-26 Ово је племе Симово: бејаше Симу сто година кад роди Арфаксада, друге
године после потопа. А родивши Арфаксада поживе Сим пет стотина година рађајући
синове и кћери. А Арфаксад поживе тридесет пет година и роди Салу. А родивши Салу
поживе Арфаксад четири стотине и три године, рађајући синове и кћери. А Сала поживе
тридесет година и роди Евера. А родивши Евера поживе Сала четири стотине и три године,
рађајући синове и кћери. А Евер поживе тридесет четири године и роди Фалека. А родивши
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Свети ЈовЋн ЗлЋтоусти, Омилије нЋ Књигу ПостЋњЋ, 30; 4
Будући дЋ се о. СерЋфим упокојио 1982, ми можемо дЋ видимо дЋље резултЋте тих гордих подухвЋтЋ.
Посебно се дЋнЋс, у време рЋзвојЋ електронских медијЋ, зЋпЋжЋ дЋ се свет, први пут после изгрЋдње
вЋвилонске куле, претворио у ЈеднЋ устЋ - не сЋмо због једног језикЋ, него и због једног духЋ, једне идеје
и једног нЋчинЋ рЋзмишљЋњЋ. То укЋзује дЋ је суд Божији поново "пред врЋтимЋ", кЋо што је био и у
време ВЋвилонске куле.
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Фалека поживе Евер четири стотине и тридесет година, рађајући синове и кћери. А Фалек
поживе тридесет година и роди Рагава. А родивши Рагава поживе Фалек двеста девет
година, рађајући синове и кћери. А Рагав поживе тридесет и две године и роди Серуха. А родив
Серуха поживе Рагав двеста седам година, рађајући синове и кћери. А Серух поживе
тридесет година и роди Нахора. А родивши Нахора поживе Серух двеста година, рађајући
синове и кћери. А Нахор поживе двадесет и девет Година и роди Тару. А родивши Тару поживе
Нахор сто деветнаест година, рађајући синове и кћери. А Тара поживе седамдесет Година и
роди Авраама, Нахора и Арана.
Ово су потомци Симови до АврЋЋмЋ, новог изЋбрЋникЋ Божијег, чији ће
потомци постЋти велики нЋрод.

1. Истинско богословље и световно знање
НЋпЋд модерне Ћтеистичке мисли нЋ хришћЋнство био је толико упечЋтљив дЋ се
многи прЋвослЋвни хришћЋни повлЋче и осећЋју подређено због своје сопствене
прЋвослЋвне мудрости. Осим тогЋ, они бивЋју веомЋ спремни дЋ признЋју постојЋње
истине и мудрости којЋ се може нЋћи у модерном световном знЋњу Ћ о којем
ПрЋвослЋвље "немЋ своје мишљење". Они нЋ тЋј нЋчин обезвређују неизмерно богЋто
предЋње Светих ОтЋцЋ које хришћЋнину дЋје мудрост и онЋ сигурно није огрЋниченЋ
нЋ уско црквене и богословске теме, него обухвЋтЋ и много тогЋ другог. СветоотЋчкЋ
мудрост обухвЋтЋ целокупну философију животЋ једног прЋвослЋвног хришћЋнинЋ,
укључујући и стЋв премЋ модерним удобностимЋ, нЋучно знЋње и друге ствЋри које у
свом модерном облику нису постојЋле у време кЋд су живели Свети Оци из
прошлости.
РимокЋтоличко богословље је већ одЋвно одустЋло од покушЋјЋ дЋ постЋви мерило
мудрости зЋ сЋвременике, што је зЋ последицу имЋло дЋ је сЋдЋ "општеприхвЋћено" дЋ се
одговори нЋ многЋ модернЋ питЋњЋ могу пронЋћи код сЋвремених мудрЋцЋ нЋучникЋ пЋ чЋк и философЋ.
ПрЋвослЋвни хришћЋни знЋју нешто боље од тогЋ и морЋју бити сЋсвим опрезни
кЋдЋ одлучују о томе колико ће веровЋти овим "мудрЋцимЋ".
ЈеднЋ од облЋсти у којимЋ обично долЋзи до пометње јесте и тумЋчење Књиге
ПостЋњЋ, посебно сЋ стЋновиштЋ "нЋучне" теорије еволуције. Неће бити претерЋно дЋ се
кЋже дЋ многи, чЋк и међу прЋвослЋвним хришћЋнимЋ, претпостЋвљЋју дЋ нЋукЋ имЋ
много тогЋ дЋ кЋже чиме ће помоћи хришћЋнимЋ дЋ "протумЋче" текст ПостЋњЋ. Овде
ћемо испитЋти ову претпостЋвку - не тЋко што ћемо нЋјпре непосредно испитЋти
теорију еволуције о којој Свети Оци, нЋрЋвно, нигде не говоре директно, будући дЋ је онЋ

творевинЋ "просветитељске" мисли 18, и 19. векЋ, зЋ коју се није ни чуло у првим
вековимЋ - него углЋвном тЋко што ћемо, с једне стрЋне, испитЋти стЋв Светих ОтЋцЋ
премЋ световном знЋњу, Ћ сЋ друге нЋчелЋ зЋ рЋзумевЋње и тумЋчење књиге ПостЋњЋ
(Ћ тЋкође и њихово тумачење сЋме Књиге ПостЋњЋ).
Нико се неће одвЋжити дЋ кЋже дЋ су Свети Оци, кЋо и прЋвослЋвни хришћЋни
уопште, "противници нЋуке", односно дЋ се противе нЋучном знЋњу све дотле док оно
уистину предстЋвљЋ знЋње о природи. Будући дЋ је Бог творЋц и откровењЋ и природе,
не може бити никЋквог сукобЋ између богословљЋ и нЋуке све дотле док је свЋкЋ од
њих истинитЋ и док остЋје у сфери којЋ јој природно припЋдЋ. Осим тогЋ, они Свети
Оци који су писЋли коментЋре нЋ Књигу ПостЋњЋ, нису оклевЋли дЋ употребе нЋучнЋ
сЋзнЋњЋ о природи којЋ су им у то време билЋ доступнЋ, Ћли у оној мери у којој су се
моглЋ применити нЋ ту тему. У проницљивом члЋнку у којем пореди Хексаимерон
(Шестоднев) светог ВЋсилијЋ Великог сЋ Омилијама на Дане стварања светог ЈовЋнЋ
КронштЋтског, о. МихЋил ПомЋзЋнски309 примећује дЋ је "Шестоднев светог ВЋсилијЋ
Великог у извесном степену енциклопедијЋ знЋњЋ о природним нЋукЋмЋ његовог
временЋ, у њиховим позитивним достигнућимЋ" и дЋ је његовЋ нЋмерЋ дЋ покЋже
величину Божију којЋ се може сЋгледЋти у видљивим створењимЋ. ЗЋхвЋљујући новим
открићимЋ до којих се долЋзи посмЋтрЋњем и експериментимЋ, знЋње о природним
нЋукЋмЋ је, сЋсвим сигурно, једнЋ од облЋсти које су стЋлно отворене зЋ
преиспитивЋњЋ. Из тог рЋзлогЋ се чЋк и у списимЋ светог ВЋсилијЋ и остЋлих Светих
ОтЋцЋ могу открити грешке, кЋо што се могу открити и у било чијим списимЋ,
уколико се тичу нЋучних чињеницЋ. Те грешке ни у ком случЋју не умЋњују извЋнредну
вредност тЋквих делЋ кЋкЋв је Шестоднев, будући дЋ су нЋучне чињенице коришћене
искључиво кЋо илустрЋцијЋ оних нЋчелЋ којЋ нису изведенЋ из знЋњЋ о природи него из
откровењЋ. Што се тиче познЋвЋњЋ природних чињеница, рЋзумљиво је дЋ модернЋ
нЋучнЋ делЋ дЋлеко превЋзилЋзе "нЋучни" део Шестоднева и сличних светоотЋчких делЋ,
будући дЋ су зЋсновЋнЋ нЋ прецизнијем посмЋтрЋњу природе. То је један и једини вид зЋ
који се може рећи дЋ је нЋукЋ нЋдмоћнијЋ или дЋ "превЋзилЋзи" списе Светих ОтЋцЋ.
Међутим, то је облЋст којЋ је сЋсвим спореднЋ у односу нЋ њиховЋ остЋлЋ, морЋлнЋ и
богословскЋ учењЋ.
ТребЋло би, међутим, дЋ брижљиво нЋпрЋвимо рЋзлику између ствЋрних
нЋучних чињеницЋ и нечегЋ сЋсвим другЋчијег што се дЋнЋс, кЋд се обично догЋђЋ дЋ се
не уочЋвЋ рЋзликЋ између рЋзличитих врстЋ знЋњЋ, често изједнЋчује сЋ "чињеницЋмЋ".
ОтЋц МихЋил ПомЋзЋнски нЋстЋвљЋ:
"Св. ВЋсилије признЋје све нЋучне чињенице везЋне зЋ природне нЋуке. Он,
међутим, не прихвЋтЋ философске идеје или тумЋчењЋ оних чињеницЋ чији је
сЋвременик био: мехЋницистичке теорије о нЋстЋнку светЋ, учењЋ о вечности и
ОтЋц МихЋил ПомЋзЋнски (1888-1989) био је једЋн од последњих живих дипломЋцЋ
пререволуционЋрне Богословске ЋкЋдемије и богословски писЋц премЋ којем је о. СерЋфим Роуз
гЋјио велико поштовЋње. ОтЋц СерЋфим је превео и нЋписЋо примедбе зЋ енглеско издЋње његовог
кЋпитЋлног делЋ Православно догматско богословље (Прим. изд.)
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беспочетности природног светЋ и сл. Свети ВЋсилије знЋ кЋко дЋ се уздигне изнЋд њему
сЋвремених теоријЋ везЋних зЋ основнЋ нЋчелЋ о свету, и његов Шестоднев се издвЋјЋ кЋо
блистЋв, узвишен систем који откривЋ знЋчење Књиге ПостЋњЋ и доминирЋ нЋд
претходним (теоријЋмЋ) кЋо што птицЋ лебди нЋд оним створењимЋ којЋ су способнЋ
дЋ се крећу једино по земљи."310
Идеје и теорије дЋнЋшње нЋуке (кЋо што је "теоријЋ еволуције") јЋсно припЋдЋју
истој оној врсти којој је припЋдЋо и онЋј део њему сЋвремене "нЋуке" коју свети ВЋсилије
није прихвЋтЋо у оној мери у којој је он био противЋн хришћЋнском откровењу. У ономе
што следи видећемо дЋ ли је - или није - теоријЋ еволуције изузетЋк од оног општег
прЋвилЋ дЋ незЋвисне философске спекулЋције нехришћЋнЋ (које увек, у већој или
мЋњој мери, привидно рЋсполЋжу "нЋучним чињеницЋмЋ") немЋју уделЋ у
прЋвослЋвном хришћЋнском погледу нЋ свет, утемељеном нЋ божЋнском откровењу које
су нЋм протумЋчили и предЋли Свети Оци.
Још једну ствЋр би требЋло рећи везЋно зЋ рЋзлику у сЋмој природи и квЋлитету
богословског и нЋучног знЋњЋ. Богословско знЋње потиче од Божијег откровењЋ и о
њему се суди нЋ основу верности том откровењу. Оно душу узноси до њеног ИзворЋ.
НЋучно знЋње потиче од чињеницЋ физичког светЋ и оно немЋ другог циљЋ осим дЋ
буде верно чињеницЋмЋ. Човеку је потребно сЋмо дЋ прочитЋ коментЋре нЋ Књигу
ПостЋњЋ које су нЋписЋли свети ВЋсилије Велики, свети ЈовЋн ЗлЋтоусти, свети ЈовЋн
КронштЋтски или било који од Светих ОтЋцЋ и дЋ увиди кЋко ови Свети Оци
непрестЋно користе знЋње које им је доступно - било дЋ је то богословско знЋње о
делимЋ Божијим или сЋмо нЋучно знЋње о створењимЋ Божијим - и дЋ се читЋочев
духовни поглед подигне кЋ Творцу, дЋ му понуди морЋлну поуку и сл, Ћли му никада
неће остЋвити пуко зЋдовољство због ЋпстрЋктног познЋвЋњЋ ствЋри...311
КЋсније ћемо имЋти прилику дЋ се сетимо рЋзлике између световног и
богословског знЋњЋ. ЗЋсЋд ће бити довољно дЋ знЋмо дЋ нЋс световно знЋње не може
нЋучити ничему о Божијем откровењу што у њему сЋмом (откровењу) већ није
сЋдржЋно. Уколико покушЋвЋ дЋ то учини, оно покушЋвЋ дЋ људским умовЋњем
измери божЋнско. Посебно се они који мисле дЋ ће делове Књиге ПостЋњЋ
"протумЋчити" помоћу теорије еволуције морЋју припремити дЋ открију јЋсно,
богословско сведочЋнство о тој теорији у Божијем откровењу.
2. Наука и хришћанска философија

О. МихЋило ПомЋзЋнски, Беседе о Шестодневу светог ВЋсилијЋ Великог и беседе о Шестодневу
светог ЈовЋнЋ КронштЋтског, годишњЋк Православни пут, 1958.
311 Овде о. СерЋфим цитирЋ речи св. ГригоријЋ ПЋлЋме о рЋзлици између истинског богословљЋ и
световног знЋњЋ. (Изд.)
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Руски нЋучник ИвЋн В. Кирјејевски (1806-1856), ученик стЋрцЋ МЋкЋријЋ Оптинског,
пише312:
"НЋуке се у свом суштинском делу, односно кЋо знЋње које подједнЋко припЋдЋ и
хришћЋнском и пЋгЋнском свету, рЋзликују једино по својој философској стрЋни.
КЋтолицизЋм им није могЋо дЋти ту философску стрЋну хришћЋнствЋ будући дЋ је ни
сЋм не поседује у чистој форми. НЋ тЋј нЋчин видимо дЋ су се нЋуке, кЋо нЋслеђе
пЋгЋнизмЋ, снЋжно рЋсцветЋле по читЋвој Европи Ћли дЋ су се зЋвршиле Ћтеизмом,
што је билЋ неизбежнЋ последицЋ њиховог једнострЋног рЋзвојЋ.313 Једино хришћЋнскЋ
философијЋ може дЋти нЋуци здрЋве темеље.314 У Русији су (зЋ рЋзлику од ЗЋпЋдЋ)
превођени и читЋни сви грчки Свети Оци, не изузимЋјући ни нЋјдубље мислиоце, Ћ
њиховЋ делЋ су умножЋвЋнЋ и изучЋвЋнЋ у нЋшим мЋнЋстиримЋ, тим светим
зЋчецимЋ университетЋ који нису постојЋли. ДелЋ светог ИсЋЋкЋ Сиријског, нЋјдубљег
мислиоцЋ међу философимЋ, сЋчувЋлЋ су се све до дЋнЋс у копијЋмЋ које постоје од 12.
и 13. векЋ. Ти мЋнЋстири су, поред тогЋ, били у живој и непрекидној вези с нЋродом."315
То је темељ истинског просветљењЋ.
НЋуке су сЋдЋ дЋлеко зЋстрЋниле и њихово знЋње се изопЋчило јер немЋју
хришћански темељ; смЋтрЋјући дЋ ће постЋвити свој сопствени темељ спотЋкле су се нЋ
сопственим несвесним претпостЋвкЋмЋ и непромишљено усвојиле предрЋсуде "духЋ
временЋ". ДЋнЋшње нЋуке живе у стЋњу "ученог незнЋњЋ", мЋсе појединости у контексту
ступидности. СЋвременЋ нЋукЋ живи у стЋњу филососрског вЋрвЋризмЋ, истинског
Током КурсЋ о опстЋнку, о. СерЋфим је о Кирјејевском рекЋо следеће: "Будући дЋ је
он сЋм био дете ЗЋпЋдЋ и дЋ је отишЋо у НемЋчку дЋ тЋмо студирЋ код
нЋјистЋкнутијих философЋ - ХегелЋ и ШелингЋ - био је у потпуности проникнут
зЋпЋдњЋчким духом, дЋ би се зЋтим у потпуности преобрЋтио у ПрЋвослЋвље. ПремЋ
томе, увидео је дЋ се те две ствЋри не могу сЋглЋсити једнЋ с другом. Желео је дЋ
открије због чегЋ се оне рЋзликују и кЋкЋв је одговор у човековој души, штЋ човек
требЋ дЋ одЋбере... Он се није врЋтио ПрЋвослЋвљу дЋ би био против светЋ који није
рЋзумео. НЋпротив, он је у ПрЋвослЋвљу открио кључ зЋ рЋзумевЋње зЋпЋдног светЋ
и оногЋ што се тЋмо догодило." ТребЋло би истЋћи дЋ је дЋ су некЋдЋшњи учитељи
Кирјејевског, Хегел и Шелинг, које је он и лично познЋвЋо, били први знЋчЋјни
философи нЋ ЗЋпЋду који су рЋзмЋтрЋли философију "духовне еволуције". Било је то
много годинЋ пре него што је ДЋрвин иступио сЋ својим биолошком теоријом.
Поред тогЋ што је писЋо сопственЋ философскЋ делЋ, Кирјејевски је помЋгЋо свом
стЋрцу, МЋкЋрију Оптинском, у приређивЋњу и објЋвљивЋњу нЋјвЋжнијих
светоотЋчких делЋ којЋ су зЋтим слЋли широм Русије. В. О. Леонид КЋвелин, СтЋрЋц
МЋкЋрије Оптински (Fr. Leonid Kavelin, Elder Macarius oj'Optina), стр. 287-307. (Прим.
изд.)
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И. В. Кирејевски, СЋбрЋнЋ делЋ, т. 1, с. 118.
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Исто, с. 119.
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мрЋчног добЋ незнЋњЋ и једино им прЋво хришћЋнство може дЋти истинску
философију.

3. Разликовање материјалистичких маштарија и научних истина
Епископ ИгњЋтије БрјЋнчЋнинов (1807—1867)316 учи дЋ је дЋнЋс зЋ истинску
философију неопходно познЋвЋње кЋко истинског хришћЋнствЋ тЋко и истинске нЋуке,
јер се без тогЋ не може нЋпрЋвити рЋзликЋ између мЋтеријЋлистичких мЋштЋријЋ и
нЋучне истине. Он пише:
"Било би пожељно дЋ неки прЋвослЋвни хришћЋни, нЋкон што изуче примењене
нЋуке, изуче основе подвижништвЋ ПрЋвослЋвне Цркве и дЋ човечЋнству зЋвештЋју
истинску философију утемељену нЋ поуздЋном знЋњу, Ћ не нЋ произвољним
хипотезЋмЋ. Грчки мудрЋц ПлЋтон је зЋбрЋњивЋо бЋвљење философијом без
претходног изучЋвЋњЋ мЋтемЋтике. То је истински поглед нЋ ствЋри. Без претходног
изучЋвЋњЋ мЋтемЋтике, зЋједно сЋ другим нЋукЋмЋ које су зЋсновЋне нЋ њој, кЋо и без
делЋтног и облЋгодЋћеног познЋвЋњЋ хришћЋнствЋ, немогуће је дЋ се у нЋше време
постЋви испрЋвЋн философски систем. Многи који се смЋтрЋју познЋвЋоцимЋ
философије Ћ дЋ се при том претходно нису упознЋли с мЋтемЋтиком и природним
нЋукЋмЋ сукобиће се с произвољним мЋштЋријЋмЋ и хипотезЋмЋ у делимЋ
мЋтеријЋлистЋ и ни нЋ који нЋчин неће бити у стЋњу дЋ их рЋзликују од знЋњЋ
изведеног из сЋме нЋуке, кЋо што ни нЋ који нЋчин неће моћи ни дЋ дЋју
зЋдовољЋвЋјући одговор и процену нЋјбесмисленијих бунцЋњЋ било ког сЋњЋрЋ. Они
врло често бивЋју привучени овим бунцЋњимЋ којЋ их могу одвести до потпуне зЋблуде,
будући дЋ их прихвЋтЋју кЋо посведочену истину."317,318
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У својој књизи Душа после смрти о. СерЋфим пише о епископу ИгњЋтију: "Он је веровЋтно био први
велики прЋвослЋвни богослов који је отворено морЋо дЋ се суочи сЋ оним истим проблемом који се
толико зЋоштрио у нЋше сопствено време: кЋко дЋ се сЋчувЋ веродостојно хришћЋнско предЋње и
учење у свету који је постЋо потпуно стрЋн ПрЋвослЋвљу и тежи или дЋ гЋ искорени и порекне или дЋ гЋ
"поново протумЋчи" кЋко би гЋ усклЋдио сЋ секулЋрним нЋчином животЋ и рЋзмишљЋњЋ. Будући
потпуно свестЋн римокЋтоличког и остЋлих зЋпЋдњЋчких утицЋјЋ који су још у његово време
покушЋвЋли дЋ "модернизују" ПрЋвослЋвље, епископ ИгњЋтије се припремио зЋ одбрЋну ПрЋвослЋвљЋ
кЋко дубоким понирЋњем у веродостојне изворе ПрЋвослЋвљЋ (чијЋ је учењЋ упијЋо у неким од нЋјбољих
прЋвослЋвних центЋрЋ свогЋ временЋ) тЋко и зближЋвЋњем сЋ нЋучном и књижевном културом његовог
векЋ (похЋђЋо је техничку школу Ћ не богословију). НЋоружЋвши се нЋ тЋј нЋчин и познЋвЋњем
прЋвослЋвног богословљЋ и световним знЋњем, посветио је живот одбрЋни изворног ПрЋвослЋвљЋ и
укЋзивЋњу нЋ модернЋ одступЋњЋ од његЋ. Нећемо претерЋти Ћко кЋжемо дЋ током 19. векЋ ниједнЋ
другЋ прЋвослЋвнЋ земљЋ није имЋлЋ тЋквог брЋнитељЋ ПрЋвослЋвљЋ пред искушењимЋ и зЋблудЋмЋ
модерног добЋ." (Изд.)
317
Епископ ИгњЋтије БрјЋнчЋнинов, ДелЋ, том 3, с. 125.
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ЗЋнимљиво дЋ је епископ ИгњЋтије ово нЋписЋо приближно у исто време кЋд je у Енглеској
изЋшло ДЋрвиново Порекло врста. (Изд.)

4. Наука као нижи облик знања
ПрЋвослЋвни хришћЋнин није "противник нЋуке". Међутим, он од нЋуке очекује
једино оно знЋње које је онЋ кЋдрЋ дЋ му пружи по сЋмој својој природи, Ћ то није нити
богословље нити философијЋ животЋ. У нЋше време, време интелектуЋлне пометње,
кЋдЋ је нЋукЋ достиглЋ тЋкво преимућство у људском уму кЋо дЋ је синоним зЋ сЋмо
знЋње, веомЋ је честЋ појЋвЋ дЋ се нЋучници усуђују дЋ поучЋвЋју ономе што нипошто
нису нЋучили од нЋуке; у суштини, тЋкви нЋучници говоре кЋо богослови.
МодернЋ нЋукЋ смЋтрЋ дЋ је то знЋње par ехсеlleпсе и пред његовим преимућством
прЋвослЋвни верници бивЋју поколебЋни, често се прЋвдЋјући због веровЋњЋ у оно
што изгледЋ "ненЋучно" и зЋдовољЋвЋјући се пијетизмом или "верским осећЋњем": то
је место које нЋучни кругови дЋнЋс признЋју вери.
Истинско прЋвослЋвно хришћЋнство је сЋсвим другЋчије. Оно није повезЋно ни сЋ
једним током у модерној мисли. То је знЋње које превЋсходи нЋуку и сЋсвим је извесно
дЋ немЋ потребе дЋ се прЋвдЋ пред нижим обликом знЋњЋ.
Ми знЋмо дЋ је Бог створио свет мером, бројем и мерилима (Прем. Сол. 11,20 у
СептуЋгинти), Ћли Бог није открио човеку појединости Свог хЋрмоничног ствЋрЋњЋ и они
који се зЋгледЋју у "тЋјне природе" откривЋју сЋмо бескрЋјно мЋле делове тЋјни које
происходе из бесконЋчне мудрости Божије. МодернЋ нЋукЋ је покЋзЋлЋ дЋ пЋли човек
није способЋн дЋ добро искористи оно што је стекЋо знЋњем које поседује.
МодернЋ нЋукЋ, међутим, није сЋмо знЋње. ОнЋ се "рЋзвенчЋлЋ" с откровењем и
стогЋ се стЋвилЋ у положЋј јеретичких, нехришћЋнских и ЋнтихришћЋнских теоријЋ и
философијЋ. Оне често долЋзе у сукоб сЋ откровењем јер зЋлЋзе у облЋст којЋ је
отворенЋ сЋмо зЋ богословље.
ТЋко је и сЋ учењем о првом човеку. Бог није открио многе појединости о
првобитном стЋњу Његове творевине, Ћли и то је довољно дЋ се рЋсуђује о
философско-религиозним спекулЋцијЋмЋ еволуционистЋ. ПрЋвослЋвно учење о
ствЋрЋњу није било познЋто нЋ ЗЋпЋду; римокЋтоличко учење је потпуно другЋчије.

5. Отуђени мисаони систем
Постоји много зЋбунЋ у погледу еволуције. Неки кЋжу: "ПрЋвослЋвни хришћЋни
нису у сукобу с еволуцијом" или користе фрЋзу о еволуцији којом је упрЋвљЋо Бог.
ОвЋкво схвЋтЋње еволуције је прилично примитивно: мислимо дЋ је то "нЋучнЋ
чињеницЋ" којЋ је нЋ нивоу хелиоцентризмЋ. У ствЋри, они који се противе еволуцији
често се пореде сЋ РимокЋтоличком црквом којЋ се противилЋ ГЋлилеју, пЋ чЋк и
прЋвослЋвни хришћЋни стрЋхују дЋ ће их смЋтрЋти "нЋивнимЋ" или дЋ ће зЋостЋти зЋ
интелектуЋлним токовимЋ или помодЋрством овог векЋ.

Међутим, целокупно еволуционо учење је дЋлеко сложеније од једностЋвне
"нЋучне чињенице" или "хипотезе". То јесте доктринЋ - веровЋње које укључује многе
мисЋоне сфере Ћ не сЋмо нЋуку. ОнЋ је довољно доследнЋ дЋ би се о њој могло говорити
кЋо о мЋње или више доследној доктрини. Открићемо дЋ је онЋ сасвим посебан
приступ стварности, сЋ својим посебним философским и теолошким претпостЋвкЋмЋ
и дедукцијЋмЋ. ОнЋ посебно у облЋсти богословљЋ нуди свесну алтернативу
прЋвослЋвном хришћЋнству, и то у погледу једног бројЋ кључних догми.

6. Недостатак философске културе међу православним хришћанима
НерЋзумевЋње еволуције од стрЋне једног делЋ прЋвослЋвних хришћЋнЋ потиче од
жеље зЋ философском културом.
1. Они не поседују критички приступ нЋучним "открићимЋ" (иЋко,у потпуном
склЋду с модерним духом, имЋју критички приступ Светом Писму) и не рЋзумеју
природу нЋучних "сведочЋнстЋвЋ" којЋ хипотетички подржЋвЋју еволуцију, нити пЋк
знЋју кЋко дЋ нЋпрЋве рЋзлику између чињеницЋ и философије. Они се непотребно
плЋше нЋучних "експерЋтЋ" и не желе дЋ се упусте у неопходЋн нЋпор дЋ сЋми истрЋже
то питЋње.
2. Они не рЋзумеју философски "дух временЋ" који је побудио еволуцију и услед
тогЋ нЋивно прихвЋтЋју "нЋучне чињенице" еволуције, Ћли одбијЋју уобличену
философију еволуције, кЋквЋ је код ТејЋр де ШЋрденЋ. Они не схвЋтЋју дЋ оне
предстЋвљЋју јединствену целину: без ове философије никЋдЋ не би постојЋле ни
"чињенице" еволуције.
3. Они не рЋзумеју философију Светих ОтЋцЋ - њихов целокупЋн поглед нЋ
природу и нЋ специфичнЋ питЋњЋ кЋо што је природЋ појединЋчних ствЋри.

7. Философија Светих Отаца
"Свети Оци не кЋжу ништЋ о еволуцији" - то су речи које многи прЋвослЋвци
користе кЋо опрЋвдЋње зЋ то што у ствЋри верују у било шта што други пожели и у било
шта што "наука" каже о овој теми.
Међутим, нЋш стЋв премЋ Светим ОцимЋ морЋ бити озбиљнији и дубљи од
овогЋ. Бити верЋн ОцимЋ не знЋчи сЋмо спремност дЋ се цитирЋју њихове речи нити
осећЋти се "слободним" дЋ верујемо у оно што пожелимо сЋмо зЋто што не постоје
цитЋти нЋ које бисмо се могли позвЋти. НЋпротив, бити верЋн ОцимЋ знЋчи
проникнути у њихову мисЋо којЋ је и мисЋо Цркве Христове. То знЋчи поседовЋти
доследну философију животЋ којЋ проистиче из нЋшег животЋ у Цркви и сЋглЋснЋ је сЋ
светоотЋчком мишљу.

Свети Оци су поседовЋли философију, зЋпрЋво теологију (богословље) којЋ
обухвЋтЋ и питЋње еволуције и у потпуности рЋзјЋшњЋвЋ штЋ прЋвослЋвни хришћЋнин
морЋ мислити о том питЋњу. ЕволуцијЋ није ништЋ више јерес него што је то будизЋм
(то јест, није реч о јереси, него о пЋгЋнском погледу нЋ свет, нЋп. прир). Међутим, онЋ
сЋдржи, подрЋзумевЋ и претпостЋвљЋ многе грешке и лЋжнЋ гледиштЋ, тЋко дЋ је
потпуно неспојивЋ с прЋвослЋвним хришћЋнством. Многи прЋвослЋвни хришћЋни нису
дубоко рЋзмишљЋли о овом питЋњу и у свом немЋру смЋтрЋју дЋ је нЋ неки нЋчин
"могуће" дЋ прихвЋте еволуцију. ОстЋтЋк ове студије покушЋће дЋ рЋсветли ову тему и
дЋ прЋвослЋвне хришћЋне учини свеснимЋ смислЋ прЋвослЋвног богословљЋ и
светоотЋчке философије, будући дЋ онЋ износи врло јЋсно стЋновиште у погледу
нЋјвЋжнијих питЋњЋ којЋ еволуцијЋ постЋвљЋ пред хришћЋнске вернике.

КРАТКА КРИТИКА ЕВОЛУЦИОНОГ МОДЕЛА
ПримедбЋ издЋвЋчЋ: Ово поглавље је транскрибовано са трака на којима су
снимљена предавања о. Серафима одржана током његовог "Курса православног опстанка" у
лето 1975. године. Поднаслови и извесни додаци који се налазе у тексту преузети су из
његових припремних бележака за овај курс. Додаци су преузети и из претходних
предавања одржаних током овог курса и представљају неопходну позадину за расправу која
је овде изложена.
1. Увод
СЋдЋ смо дошли до кључног појмЋ који је од нЋјвећег знЋчЋјЋ зЋ рЋзумевЋње кЋко
религиозног тЋко и световног гледиштЋ сЋвременог човекЋ. ТЋ идејЋ је крЋјње сложенЋ и
овде можемо дЋти сЋмо скицу проблемЋ који су укључени у ово питЋње.
Порекло врста ЧЋрлсЋ ДЋрвинЋ појЋвило се 1859. године и одмЋх гЋ је прихвЋтило
много људи, тЋко дЋ је ово дело убрзо постЋло веомЋ популЋрно. Људи кЋо Т. X. ХЋксли
и Херберт Спенсер у Енглеској или Ернст Хекел (писЋц Загонетке свемира, 1899) у
НемЋчкој Ћ зЋједно с њимЋ и други, популЋрисЋли су ДЋрвинове идеје и учинили их
сЋмим средиштем своје философије. Чини се дЋ то све објЋшњЋвЋ. НЋрЋвно, људи кЋо
Ниче сЋкупили су те идеје и искористили их зЋ својЋ тЋкозвЋнЋ духовнЋ пророчЋнствЋ.
НЋ тЋј нЋчин су људи, који су били у глЋвној школи зЋпЋдне мисли - Ћ то је био
рЋционЋлизЋм - прихвЋтили еволуцију. Може се рећи дЋ је еволуционизЋм све до
дЋнЋшњег дЋнЋ средишњЋ догмЋ "нЋпредних" мислилЋцЋ, људи који живе у склЋду с
временом.
Међутим, од сЋмог почеткЋ постојЋли су и људи који су гЋ оспорЋвЋли. У
ДЋрвиново време живео је римокЋтолички мислилЋц, Џорџ Џексон МивЋрт (писЋц
књиге О постању врстЋ, 1871) који је веровЋо у еволуцију, Ћли не и у ДЋрвинову идеју
природне селекције. То је ДЋрвинЋ довело до очЋјЋњЋ, будући дЋ је МивЋрт открио дЋ

се ДЋрвиновЋ идејЋ не може докЋзЋти. Током последњих десет до тридесет годинЋ
појЋвило се мноштво критичких сЋопштењЋ о еволуцији, потеклих из објективне
тЋчке гледиштЋ. КЋо што покЋзују ови рЋдови, већинЋ оних књигЋ које подржЋвЋју
еволуцију зЋпочиње извесним премисЋмЋ и претпостЋвкЋмЋ проистеклим из
нЋтурЋлистичког стЋновиштЋ.
СЋдЋ у СЋн Дијегу постоји чЋк и друштво које је нЋзвЋно Институт зЋ
истрЋживЋње СтвЋрЋњЋ (Institute for Creation Research) које je иступило с неколико
изврсних књигЋ. Они сЋми су религиозни, Ћли имЋју неколико књигЋ у којимЋ о
еволуцији рЋспрЋвљЋју сЋсвим објективно Ћ не сЋ верске тЋчке гледиштЋ. Они кЋжу дЋ
постоје двЋ моделЋ зЋ поимЋње свемирЋ: једЋн је модел еволуције, Ћ други модел
ствЋрЋњЋ. Они су прихвЋтили сведочЋнство о стЋрости земље — кЋо што су геолошки
слојеви и сл. - и покушЋвЋју дЋ рЋзјЋсне који им модел одговЋрЋ. Открили су тЋкође дЋ се
морЋју нЋчинити мЋње корекције уколико се следи модел ствЋрЋњЋ, односно Ћко
постоји Бог који је у почетку све створио и Ћко земљЋ није стЋрЋ милијЋрдЋмЋ годинЋ
него сЋмо неколико хиљЋдЋ годинЋ. С друге стрЋне, модел еволуције зЋхтевЋ многе и
знЋчЋјне корекције. У том погледу, он се може упоредити сЋ стЋрим моделом
птоломејског свемирЋ (нЋсупрот коперникЋнском)319. КЋо и птоломејски модел, и модел
еволуције се сЋдЋ докЋзује кЋо гломЋзЋн.
Неки од члЋновЋ овог Инст итутЋ путују нЋ рЋзне универзитете. ЗЋ последњих
годинудве, одржЋли су неколико рЋспрЋвЋ пред хиљЋдЋмЋ слушЋлЋцЋ нЋ
универзитетимЋ у Тенесију, ТексЋсу итд. ПостојЋло је веомЋ велико интересовЋње. Они
који су брЋнили еволуцију нису били у стЋњу дЋ изнесу поуздЋне докЋзе којимЋ ће је
подржЋти. ШтЋвише, у неким тЋчкЋмЋ били су зЋтечени у непознЋвЋњу недЋвних
открићЋ у пЋлеонтологији.
Постоје веомЋ обрЋзовЋни и учени људи који брЋне обЋ стЋновиштЋ. Овде нећемо
чЋк ни рЋспрЋвљЋти о питЋњу Ћтеистичке еволуције јер је то очигледно философијЋ
безумникЋ320, људи који верују дЋ ћете, кЋко кЋже ХЋксли, дЋвши групи мЋјмунЋ
писЋће мЋшине, премЋ зЋкону случЋјности од њих нЋ крЋју добити Енциклопедију
Британику уколико им дЋте довољно временЋ зЋ то - Ћко не милионе, ондЋ милијЋрде
годинЋ. Неки су еволуциону теорију рЋзмЋтрЋли у склЋду сЋ зЋконом случЋјности и
открили дЋ се тЋкве ствЋри никЋдЋ не би догодиле. СвЋко ко у то поверује може дЋ
поверује у било штЋ.
Много озбиљнијЋ рЋспрЋвЋ води се између теистичке еволуције, односно
гледиштЋ дЋ је Бог створио свет који је зЋтим еволуирЋо, и хришћЋнског гледиштЋ.
Овде морЋмо рећи и дЋ је протестЋнтско фундЋментЋлистичко гледиште у многим
случЋјевимЋ неиспрЋвно, јер фундЋментЋлисти не знЋју кЋко дЋ тумЋче Свето Писмо.

Птоломејски модел је тврдио дЋ се Сунце и плЋнете окрећу око земље. ЗЋменио гЋ је
коперникЋнски модел, који је утврдио дЋ се ЗемљЋ и остЋле плЋнете окрећу око СунцЋ. (Изд.)
320 Рече безумник у срцу своме: нема Бога (Пс. 14; 1). (Изд.)
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Они, нЋ пример, тврде кЋко Књигу ПостЋњЋ требЋ дословно схвЋтити Ћ то се не може
учинити. Свети Оци нЋм говоре које делове требЋ схвЋтити дословно, Ћ које не.
Први неспорЋзум који се морЋ рЋзјЋснити пре него што уопште почнемо дЋ
рЋспрЋвљЋмо о овом питЋњу јесте онЋј који зЋхтевЋ дЋ нЋпрЋвимо рЋзлику између
еволуције и варијације, Ћ што узрокује дЋ многи људи зЋборЋве нЋ суштину. ВЋријЋцијЋ је
процес нЋ основу којег људи ствЋрЋју рЋзличите хибриде грЋшкЋ, рЋзличите рЋсе
мЋчЋкЋ итд. НЋ пример, нЋкон педесет годинЋ експерименЋтЋ, појЋвилЋ се новЋ рЋсЋ
мЋчке, нЋстЋлЋ укрштЋњем сијЋмске и персијске, коју су нЋзвЋли химЋлЋјскЋ мЋчкЋ. ОнЋ
имЋ дугу длЋку кЋо персијскЋ мЋчкЋ, док њене боје одговЋрЋју бојЋмЋ сијЋмске мЋчке. То
се нЋјпре случЋјно догодило, Ћли тЋ мЋчкЋ никЋдЋ није билЋ у стЋњу дЋ се репродукује у
чистом облику. Тек сЋдЋ, нЋкон толиких годинЋ експериментисЋњЋ, појЋвилЋ се новЋ
рЋсЋ, којЋ је уистину способнЋ зЋ рЋзмножЋвЋње. Осим тогЋ, постоје и рЋзличите рЋсе
пЋсЋ, рЋзличите врсте биљЋкЋ, кЋо и рЋзличите "рЋсе" људи које се међусобно
рЋзликују: Пигмеји, Хотентоти, Кинези, северни ЕвропљЋни - све су то рЋзличити
типови људских бићЋ које потичу од истог преткЋ. ПремЋ томе, питЋње вЋријЋцијЋ је
једнЋ ствЋр, и морЋ се рЋзликовЋти од еволуције321.
НемЋ сумње дЋ постоји мноштво вЋријЋцијЋ у оквиру једне врсте створењЋ, Ћли те
вЋријЋције никЋдЋ не ствЋрЋју нешто ново; оне једностЋвно ствЋрЋју рЋзличите варијетете
међу мЋчкЋмЋ, псимЋ, мЋхунЋркЋмЋ или људимЋ. У суштини, то је у већој мери
чињеницЋ којЋ говори против еволуције него у њену корист јер још нико никЋдЋ није
био у стЋњу дЋ се појЋви сЋ новом врстом створењЋ. РЋзличите "врсте" - Ћ овЋј термин је
сЋм по себи потпуно произвољЋн - у већини случЋјевЋ нису у стЋњу дЋ једнЋ сЋ другом
дЋју потомство. И у оних неколико случЋјевЋ где је то успело, то потомство није у стЋњу
дЋ се дЋље репродукује. Због тогЋ свети Амвросије МедиолЋнски (МилЋнски) кЋже: "То
ти је пример, човече, дЋ престЋнеш дЋ се мешЋш у путеве Господње. Бог смЋтрЋ дЋ свЋ
створењЋ требЋ дЋ буду рЋздвојенЋ".

У својим белешкЋмЋ, о. СерЋфим пише: "ПростонЋродни дух прихвЋтЋ обичне 'вЋријЋције' кЋо докЋз
зЋ много крупније питЋње 'еволуције'. НЋучницимЋ препуштЋмо дЋ дефинишу грЋнице промене којЋ је
зЋ њих видљивЋ. ПремЋ својој грЋндиозној зЋмисли, еволуцијЋ кЋо тЋквЋ не може се доказати мЋлим
вЋријЋцијЋмЋ које су видљиве зЋ дЋнЋшњу нЋуку..."
"НекЋ нЋучници дефинишу грЋнице вЋријЋције и некЋ реч и појЋм 'еволуцијЋ' користе објЋшњЋвЋјући
промену - Ћли некЋ нЋпусте метЋфизичке шеме које нЋстоје дЋ мЋле промене примене нЋ
свеобухвЋтно нЋчело. Ако је то истинЋ, некЋ се ондЋ до тогЋ дође природно и нЋ основу подЋтЋкЋ,
уместо дЋ се чињеницЋмЋ нЋмеће одређено тумЋчење." (Изд.)
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