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УВОД: 
СЕЋАЊЕ НА БУДУЋНОСТ 

(појмовни оквири) 

Сећајући се, дакле, свега што се нас ради 
збило: крста, гроба, тридневног васкрсења, 
на небеса узласка, седења с десне стране и 
другог и славног доласка... 

(Литургија св. Јована Златоуста) 

Опште је прихваћено мишљење да се појам сећање 
односи на прошлост, на нешто што се већ догодило. 
Сама реч дошђај, наиме, указује на нешто што се 

већ догодило, тј. на прошлост. У контексту цитата из 
Литургије св. Јована Златоустог, ова констатација није 
у потпуности тачна. У поменутим речима молитве, 
појам сећање се односи и на други и славни Христов 
долазак, који се још није догодио. Други долазак Христов 
је нешто што ће се тек догодити у будућности. Како 
је могуће сећати се догађаја који се још није догодио, 
односно сећати се будућности? Откуд хришћанима то 
да овај појам примене не само на прошлост, него и на 
будућност? Да бисмо одговорили на ово питање по-
требно је најпре испитати одакле потиче то да се појам 
сећање односи искључиво на прошлост, тј. на догађаје 
који су се догодили у прошлости, а затим и то како је 
дошло до тога да хришћани употребе реч сећање и за 
будућност, а не само за прошлост. 

На основу старојелинског философског схватања 
све што постоји, постоји вечно. Постојање света је за 
старе Јелине циклично понављање догађаја. Отуда и 
изрека: ничега новог нема под сунцем. Све што постоји 
потиче из прошлости, тј. дато је на почетку. Постојање 
није ништа друго до враћање на почетак, тј. враћање 



у прошлост. Отуда стари јелински философи нису 
имали категорију времена које се претаче у историју 
и значи прогресивно кретање од почетка ка крају као 
коначном циљу. Време је циклично кретање и оно значи 
понављање истог. 

Под утицајем Платонове философије, која учи да 
поред материје вечно постоји и свет идеја, сећање је 
знање о прошлим догаћајима из света идеја. Човек 
као бесмртна душа која долази из вечног света идеја, 
раћајући се, у свом уму садржи читав свет идеја, тј. 
знање о свему што постоји. Он садржи све то зато што 
је све у прошлости, у свету идеја већ било. Током свога 
живота човек до знања долази на тај начин што се сећа 
свега што постоји. Отуда за Платона знање није нешто 
што човек добија споља, што представља новину за 
човека, већ је оно садржано у човековом уму. До њега 
се долази када се човек сети, тј. кад потисне заборав. 
Овај метод сазнања код Платона се назива „пороћајни 
метод" (μαιευτική μέθοδος). Улога учитеља у односу 
на ученика није у томе да ученику пренесе ново знање 
које долази споља, већ да питањима и дијалогом по-
могне ученику да се сети онога што већ јесте, јер он то 
знање садржи у себи. Слично бабици која помаже да 
се трудница породи. 

На основу оваквог схватања постојања, које је веза-
но за прошлост, створен је и појам истина, истинско 
постојање, код старих Јелина. Најпре, сама реч истина 
(на грчком ή άλήθια), која је састављена од негационог 

„а" и именице ,,ή Λήθη", што значи заборав, указује на 
то да се до истине долази кад се потисне заборав, тј. 
када се вратимо у прошлост. За старе јелинске фило-
софе сви догађаји имају свој узрок у прошлости. Све 
настаје од првог покретача, од првог узрока. Зато је за 
њих прошлост истина. 

Из овога је јасно да се под утицајем старојелинског 
схватања постојања, сећање искључиво односи на 
догађаје који су се већ догодили, тј. на прошлост, и да 
је истинито постојање некога или нечега везано за про-

шлост. Санремена европска философија такође дели ово 
јелинско наслеђе. Ни за њу ништа не постоји што није 
прошлост. Будућност, све док се не догоди не постоји, 
а кад се догоди, онда је прошлост. То што се догодило 
неизбрисиво је, догодило се једном за свагда. И зато 
сећање једино приличи прошлости. 

Ако је ово што смо навели тачно, онда откуд то да 
хришћани, попут св. Јована Златоуста у Литургији, 
употребљавају појам сећање и за нешто што се тиче 
будућности, тј. за нешто што се још није догодило, као 
што је други и славни Христов долазак? 

За разлику од старих јелинских философа, хри-
шћански оци су истинско постојање, тј. догађаје у правом 
смислу те речи, везивали за будућност, за будући век, за 
есхатон. Оно што је било на почетку света, тј. историје, 
оно што се догодило, то је само сенка, односно икона 
онога што ће се догодити на крају, уколико је у односу 
са тим последњим догађајем. Према речима св. Макси-
ма Исповедника: „Стари Завет је сенка, Нови је икона, 
истина, пак, јесте стање будућег века"1. Свет је, према 
учењу св. Максима Исповедника, створен у односу на 
Христа. То значи да Тајна Христова, као јединство Бога 
и света, Нетварног и тварног, у есхатолошкој димензији 
јесте истина и она чини узрок постојања света, његову 
основу и истину. Тачније есхатолошко стање света јесте 
истина створеног света, док је историја последица тог 
узрока и она је сенка, односно икона, а не истина. 

Из ове перспективе посматрано свет ни у прошлости 
ни у садашњости нема истинско постојање. Он ће га 
имати тек у будућности. Да би се остварило истинско 
постојање потребно је кретати се напред, а не назад 
у прошлост. Отуда је за хришћане време онтолошка 
категорија. До истинског постојања се може доћи само 
укључујући време, а не као што су то јелински философи 
мислили укидајући га да би се дошло до истине која је у 
прошлости. На основу речи св. Максима Исповедника 
које смо управо навели, јасно је да је истинско постојање 

1 Св. Максим, Схолије на Св. Дионисија Ареоиашша, РС 4.137-



догађај будућности, а не прошлости. Све оно што се до-
годило, ако не буде другог и славног Христовог доласка 
и општег васкрсења мртвих као коначног сједињења 
Нетварног и тварног, тј. Бога и света у Христу, као да 
се није ни догодило. Тачније, догађаји из прошлости, 
уколико су у вези са последњим догађајем, имају истине 
у себи, јер их та веза са будућношћу чини да постоје, 
али истовремено и указују на истински догађај који ће 
се десити у будућности и зато је историја икона истине, 
а није сама по себи завршено догађање. Да ли ово треба 
схватити тако да за хришћане уопште не постоје истина 
и прошлост у смислу историјских догађаја? 

Буквално узевши, прошлост сама по себи, како то 
и сама реч каже, јесте нешто што је некад постојало и 
више не постоји. Прошло је. Било па прошло, каже на-
род. Отуда, сећајући се нечега што више не постоји је у 
најмању руку парадоксално, осим ако то само сећање не 
значи и постојање. Само сећање, међутим, не може да 
замени постојање. Овде се, када је реч о хришћанском 
схватању историје, ради о нечем другом. Историјски 
догађаји за хришћане имају своје постојање једино кад су 
у односу са есхатоном, тј. са будућим догађајима који су 
сједињење створене природе с Богом. Историја, тј. оно 
што се догодило да би имало своје постојање у вечности, 
потребно је да је у непрекидном односу са оним што 
ће се тек догодити. Будући догађаји дају истинитост, тј. 
чине ипостас историјским догађајима који су њихове 
иконе, а не обрнуто. Ако тих догађаја не буде, тј. ако не 
буде есхатолошког другог доласка Христовог, тада неће 
бити ни историје. По речима св. ап. Павла: „Како говоре 
неки међу вама да нема васкрсења мртвих? А ако нема 
васкрсења мртвих, то ни Христос није устао" (гКор 15, 
12-13). Дакле, ап. Павле наглашава да од последњих 
догађаја зависи истинитост историјских догађаја, а не 
обрнуто. Који су то будући догађаји који чине истину 
постојања света, а самим тим и истину историје? 

Из наведеног одломка из Литургије, последњи догађај 
историје јесте други и славни Христов долазак који је 

праћен васкрсењем мртвих. То је догађај сједињења Бога 
и творевине, Нетварног и створеног у Христу. Христос 
ће поново доћи у сили и слави, окружен апостолима 
и свима светима, што значи да ће тада бити потпуно 
сједињење Нетварног и тварног у Њему. Ово је догађај 
који ће свим историјским догађајима и личностима 
дати истинско постојање кроз васкрсење из мртвих. 
И то оним догађајима и личностима из историје који 
су били у односу са Христом (уп. 1С0Л 4, 13). Тачније, 
истинити догађаји и личности ће бити они који су у 
историји били иконе овог последњег догађаја, тј. који су 
у свом животу остварили заједницу с Богом у Христу. Ту 
пре свега треба набројати оне догађаје који су се збили 
са Христом: рођење, крст, гроб, тридневно васкрсење, 
на небеса узлазак, седење с десне стране Бога Оца као 
и личности које су оствариле заједницу са Васкрслим 
Христом и на тај начин учествовале у овим догађајима. 
А то су Пресвета Богородица, апостоли, мученици и сви 
свети који су се сјединили са Христом кроз крштење, као 
и старозаветни праведници који су такође остварили 
заједницу с Богом у Христу и у њој остали. Отуда грех, 
тј. зло за свете оце нема истине у себи, без обзира што 
се догађа у историји. Јер грех је управо одбијање да се 
учествује у Христовом догађају, и он, иако се десио у 
историји, неће ни постојати. 

Ако је, по речима св. Максима, будуће Царство 
Божије узрок постојања историје, онда је св. Евхаристија 
и евхаристијски начин постојања људи истински 
историјски догађај јер он има за свој узрок будуће 
Царство као истину и зато је Евхаристија икона будућег 
Царства. 

Будући да св. Евхаристија представља икону будућих 
догађаја, тј. Царства Божијег, она је својеврсно сећање на 
последње догађаје, на други и славни Христов долазак 
сабирајући или тачније пројављујући све оне догађаје 
који су се збили са Христом, јер су управо ти догађаји 
иконе ових последњих догађаја. Речју, Евхаристија је 
сама по себи људско сећање на будућност, тј. на будуће 



догађаје јер их иконизује кроз историјске догађаје које 
сабира у себи. То сећање, међутим, није просто умно 
сећање, већ онтолошко, јер је кроз Евхаристију иконич-
но присутно оно што се још није десило, а десиће се у 
будућности. Јер да је умно сећање онда би то сећање 
било сећање на догађаје који су прошли, а не на догађаје 
који ће се десити и могло би да се изражава и мимо 
Литургије. Сећати се можемо свих догађаја из Христовог 
живота кроз знање о њима и мимо Литургије. У том 
случају ми не учествујемо онтолошки у тим догађајима 
и они за нас немају никакву онтолошку важност јер не 
пројављују будућност у којој и ми, сад и овде, иконички 
учествујемо. То што је сећање на будућност неодвојиво 
од Литургије показује да је Литургија икона будућности, 
тачније присуство будућности сад и овде у Литургији 
као икони. 

Дакле, хришћанско сећање на будућност је могуће 
зато што је будућност истина историје и то сећање није 
умно, већ онтолошко. То је начин живота света каквим 
ће он живети у будућем веку. Литургија није мисао већ 
догађај. Да је наше сећање на будућност, на будуће цар-
ство Божије, умно, тада би то Царство које се још није 
догодило било фантазија. Не би се реално пројављивало 
у Литургији. Литургија је икона Царства Божијег, а не 
фантазија. Иконијско сећање на будуће догађаје, каква 
је Литургија, чини будуће Царство постојећим и нас 
чини учесницима тога Царства и догађаја. Литургија 
је икона будућег века и зато је она историјски догађај 
који ће своју пуноћу добити када Христос поново дође. 
Зато је литургијско сећање - сећање на будућност, тј. то 
је онтолошко сећање, и једино је истинито сад и овде у 
историји. Због тога учешће у Литургији има онтолош-
ке последице за све који су у њој, јер они на тај начин 
слободно учествују у будућем Царству Божијем. Из 
ове перспективе се могу разумети и литургијске речи 
благодарности Богу Оцу: „И ниси одустао да све чиниш 
док нас ниси узвео на небо и даровао нам Царство тноје 
будуће" (Анафора св. Јована Златоуста), тј. док нам није 
даровао Евхаристију као будуће Царство. 

I 

ХРИШЋАНСТВО ЈЕ ЦРКВА 



ЦРКВА и њен идентитет 

Утицај римокатоличке и протестантске теологије 
на православно богословље, нарочито у последња 
два века, прети да промени, како тумачење истина 

хришћанске вере, тако и поимање самог хришћанства. 
Моралистички приступ спасењу човека, који неминовно 
условљава и појаву индивидуализма у начину живота, 
као и јуридичког богословља, што је типично за западно 
хришћанство, жели да обезвреди не само светоотачки 
приступ спасењу човека и света, већ и сам начин живо-
та људи, а посебно постојање хришћанства као Цркве. 

Наглашена индивидуалност као хришћански начин 
живота, која је продукт моралистичког и јуридичког 
односа човека према Богу и свету, као и присутност 
секуларизма првенствено у оквиру протестантског 
схватања хришћанства, поистовећује хришћанство са 
идеологијом. Због тога је протестантизам толико обе-
зличио Цркву да се његова еклисиологија пре заснива 
на различитим друштвеним идеологијама, него што 
Цркву види као заједницу посебног типа. Поједине 
протестантске заједнице зато су и уређене на основу 
савремених друштвених модела, као што су капитали-
зам, комунизам итд. Овакво схватање хришћанства 
као идеологије, поистовећује Цркву са друштвом и на 
тај начин је чини реално непостојећом. 

С друге стране, католичка еклисиологија скоро да 
се поистоветила са социологијом, због тога што се 
на Западу Црква већ одавно идентификује као врста 
државног уређења. Међутим, поред индивидуализма 
присутног у животу људи, који све мање има потребу за 
било каквом врстом заједништва у коме би се изража-



вао човек, битно су се променили и основни елементи 
старе средњовековне католичке друштвене заједнице. 
Еклисиологија, која је извирала из постојања Цркве као 
једне организоване заједнице, која је имала своје зако-
не и своју етику, која је и давала умногоме валидност 
тим законима, као и своју идеологију и управу, данас 
све више нестаје под притиском нових идеологија које 
радикално мењају све старе етичке системе, а самим 
тим и законе. Због тога је и католичка еклисиологија све 
неодређенија или, тачније, заснива се на изналажењу 
метода за организовање Цркве на колико-толико ста-
рим принципима. 

Под утицајем наведених схватања Цркве и њеног 
идентитета, дешава се да и православни богослови го-
воре о Цркви на сличан начин, често само комбинујући 
поменуте приступе. У православним Црквама, које се 
налазе у бившим комунистичким земљама, поједини 
људи, који не познају довољно теологију западног мо-
дела, у црквену праксу преносе баш оно што се тиче 
социјалне делатности Цркве, те се на тај начин за њих 
њен идентитет све више везује за ту социјалну актив-
ност. Црква почиње да се схвата као једна хуманистичка 
организација националног опредељења. С друге стране, 
дубоко усађена свест код православних народа да Црква 
ипак није једна обична историјска организација, као 
и приврженост православља богослужењу, све више 
ствара пометњу око одређења идентитета Цркве. Ако 
овоме додамо још и чињеницу да у православљу постоји 
и врло жив монашки начин живота, који сам по себи 
такође намеће једно виђење суштине Цркве, про-
блем еклисиологије постаје све сложенији, али и све 
савременији. Стога у православној богословској литера-
тури постоји данас много различитих, међу собом чак 
и контрадикторних, гледишта о томе шта је то Црква. 

Потреба да се о идентитету Цркве, ипак, расправља 
данас је више него очигледна, најпре зато што правилно 
одређење Цркве представља услов не само за правилну 
теологију, већ и за црквену организацију без којих је 

угрожено и само њено биће. Зато је циљ ове студије 
да укратко укаже на то шта се под именом Црква под-
разумевало у свести православних верника. На основу 
тога ћемо касније моћи да одредимо и њен идентитет. 

Литургија као пројава Цркве 

Није нимало случајно да се код свих хришћанских, 
а пре свега православних народа, до дана данашњег 
употребљава једно исто име за храм и за Цркву - црква. 
Будући да је храм простор окупљања Цркве, тј. свих 
хришћана једнога места ради служења, пре свега свете 
Литургије, ова на први поглед безначајна чињеница у 
одговору на наш проблем може бити од великог значаја. 
Ако имамо у виду, поред осталих, и чињеницу да се 
у свести православних хришћана до данас задржа-
ло мишљење да се у Цркву иде када се иде у храм 
на Литургију, Службу, јасно је да се постојање Цркве 
пројављује пре свега на Служби, на светој Литургији. От-
уда су и храмови, од најранијих времена, у хришћанству 
добили име црква. 

С друге стране, сама структура цркава, како код 
православних, тако и код католика раније, увек је има-
ла литургијску форму. Њен архитектонски положај, 
окренутост од запада ка истоку, као и сама њена по-
дела на олтар, лађу и припрату, више него убедљиво 
указује не само на Литургију, ради које је грађена, већ 
и на структуру саме свете Литургије, на основу које је 
храм и конструисан: свештенство - народ.- оглашени, 
који су окренути ка истоку у молитви Богу. Ако овоме 
додамо још и то да је стара пракса одласка у Цркву на 
Литургију подразумевала да се тамо носе и приносе 
дарови узети од света који нас окружује, што је на сву 
срећу још увек присутно по нашим селима, постаје јасно 
да је хришћански народ пројављивао себе као Цркву 
управо у литургијском догађају приношења дарова Богу. 

У Цркви се, међутим, није служила само Литургија. И 
друге свештене радње које су се тицале живота хришћана 



обављане су у њој, као на пример: крштење, рукоположење, 
јелеосвећење, венчање, погреб... Оправдано је постави-
ти питање: зашто Црква није добила свој идентитет у 
односу на неку другу свештенорадњу која се у њој врши? 
Утолико пре што свети Никола Кавасила говори да се 
Црква „у тајнама" распознаје. Биће нам, међутим, јасније 
да схватимо зашто Црква добија своје обележје баш 
кроз Литургију, а не и кроз друге свештенорадње, ако 
узмемо у обзир чињеницу да је целокупан хришћански 
живот улазио у Цркву и да је Црква живот, али и да је као 
такав неодвојив од свете Литургије1. Све што се тицало 
живота хришћана, изузев греха, вршило се заједно са 
Литургијом и зато је учешће верних људи у свим овим 
догађајима праћено, до данас, ношењем и приношењем 
дарова, који су били дело њихових руку, што је, опет, 
типично литургијска пракса. 

Речју, Црква је као народ Божији од почетка 
пројављивала себе сабрана око једног догађаја, на једном 
месту - на Литургији (уп. Дап 2,1. 41-47)-

Наведене ствари дају нам за право да закључимо да 
идентитет Цркве, по православном схватању, треба 
тражити у светој Литургији. Међутим, каква је, или 
шта је Црква, кад о њој говоримо кроз њену литургијску 
пројаву? 

Есхатолошки идентитет Цркве 

Црква је у Литургији пре свега есхатолошка заједница. 
То значи да се Црква овде, у историји, пројављује она-
квом каква ће бити и да је на тој основи њен идентитет 
не у ономе што она јесте сад, већ у ономе што ће бити 
у будућем веку. Како ово треба схватити? 

Есхатологија је реч о последњим догађајима и ства-
рима везаним за свет и његово спасење. Ова тема је 
сама по себи врло сложена и њена обрада би захтевала 

1 Види П. Трембелас, „Света Литургија и њен однос према дру-
гим тајнама и требама" (на грчком), у Евхаристирион у част А. 
Аливизату, Атина 1 9 5 8 , 4 6 2 - 4 7 2 . 

посебну студију. Међутим, будући да је есхатологија 
биган чинилац за објашњење идентитета Цркве, овде 
ћемо се на њу осврнути макар и у најкраћим цртама. 

Основни елементи који одређују есхатологију, као 
последњи догађај, јесу заједница свега народа Божијег на 
једном месту, са Месијом у центру сабрања. Када, наиме, 
према веровању јеврејског народа, Месија дође, сабраће 
свој израиљски народ на једном месту и основати Цар-
ство Божије. Овом догађају су се надали Јевреји, изабра-
ни народ Божији, а конкретни простор остварења те 
наде требало је да буде Јерусалим са Обећаном земљом, 
зато што је то било Божије обећање пројављено у из-
бору Аврама и благосиљању целог народа Израиљевог 
у његовом лицу. 

Јеврејска есхатологија подразумевала је, дакле, 
сабрање свега народа Божијег око Месије, у последње 
дане, ради оснивања Царства Божијег. 

Да ли је ово обећање, међутим, ујеврејској историји 
имало било какву другу форму, осим вербалне? 

Оно што је карактеристично за јеврејску историју 
односа народа са Богом јесте заснивање тог односа на 
испуњењу закона које је Бог дао Јеврејима. Ти закони су 
се увек односили на јеврејску заједницу и испуњавали 
су се у заједници. На тај начин однос Јевреја са Богом је 
већ у историји био онакав каквим им га је Бог обећао да 
ће бити на свршетку историјског тока. Зато су предање 
овог обећања Божијег, као и сећање на њега, Јевреји 
чували пре свега у начину свога општења са Богом -
кроз заједницу сабрану на једноме месту: у скинији 
и око ње, у јерусалимском храму или у синагоги, увек 
преко свештеника, односно првосвештеника. Речју, 
Јевреји су имали заједницу са Богом у историји у једној 
форми сабрања и она је била праслика заједнице какву 
ће имати на крају историје. Зато је историја јеврејског 
народа била сенка будућег истинитог Царства Божијег2. 

2 Карактеристичан је израз светог Максима, који каже да је Ста-
ри завет сенка, а Нови завет икона будућих добара, Царства 



Будући да је хришћанство, као Нови савез народа са 
Богом у лицу Господа Исуса Христа, Сина Божијег, који 
се оваплотио, био природни наставак Старог завета и 
рекли бисмо, још јача потврда истинитости овог првог 
Божијег обећања датог Авраму и потомцима његовим о 
Царству Божијем, основна структура хришћанске вере 
у будуће Царство Божије у новозаветној Цркви остала је 
иста: народ Божији сабран на једном месту око Месије, 
Исуса Христа, потомка Авраамовог. Једина промена 
је у томе што се у новозаветној Цркви, за разлику од 
старозаветне, појавио сам Месија. 

Међутим, пошто је на основу сведочења Новог завета 
Црква ишчекивала остварење тога будућег Царства 
Божијег сабрана на Литургији (уп. Дап 1, 3-7), која је 
управо и имала јеврејску есхатолошку форму, то значи 
да се на основу свете Литургије Црква појављује као 
будуће Царство Божије. Речју, управо захваљујући светој 
Литургији кроз коју се испољава Црква, њен идентитет 
је у ономе што ће бити у будућности, а не у ономе што 
је она сада у историји, јер је у Литургији Црква икона 
Царства Божијег на земљи. Ко год уђе у Цркву, улазећи 
у литургијско сабрање, улази у будуће Царство Божије'. 
Сама Литургија, дакле, јесте икона Царства Божијег. 
Управо због овакве вере, православна Литургиј;) је 
кроз векове све више украшавана, како би се пока.чала 
верном иконом будућег Царства Божијег. 

Оно што је, дакле, од велике важности за указинање 
на идентитет Цркве, а везано је за њену пројаву у снетој 
Литургији, јесте виђење Цркве као будућег I Цфства 
Божијег. Ако је, наиме, Царство Божије народ Божији 
сабран у Личности Месије, исту нам реалност показује 
Црква кроз Литургију и Литургијом. Она је иазива-
на Горњим Јерусалимом, градом Божијим, Обећаном 

Божијег (Види свети Максим, РС 4,137*!). Ово, међутим, троба 
схватити у контексту истине Цркве као есхатолошког догађаја, 
вере да ће Црква тек постати истина. О овоме ће бити више 
речи у завршном делу студије. 

3 О овоме најречитије сведочи пракса и чин Тајне крпп см.,1 

земљом, Јер сви ови називи указују на будуће Царство 
Божије, које је обећао Бог Јеврејима још у Старом завету, 

а које је наследила Новозаветна Црква показујући се 
таквом управо у литургијском сабрању. 

С друге стране, пошто је Литургија отелотворавала 
икону Царства Божијег као есхатолошког, последњег 
догађаја у историји, сви који су учествовали у Литургији, 
почевши од Христа, који се овде јавља као Судија и 
Спаситељ света, и прворођени од све браће, јављали су 
се у својим есхатолошким службама4. Другим речима, 
у Литургији се верници и свет јављају онакви какви ће 
бити у Царству небеском, а не какви су сада. 

Међутим, разложно је поставити питање: зашто 
Је све ово важно напомињати у контексту одређења 
идентитета Цркве? 

Важност ове напомене је у томе што Црква, про-
јављујући се кроз свету Литургију, представља есха-

толошку заЈедница, то будуће Царство Божије, које је, 
у икони, већ сада овде на земљи. За разлику од като-
личке еклисиологије, која Цркву види као плод про-
шлости и прошлих догађаја, те је зато код католика 
Литургија сећање и изображавање страдања Христовог 
и ТаЈне вечере као историјских догађаја, православна 
еклисиологија види корен Цркве у будућности5. На 
тај начин не само да Је света Литургија у православној 
традицији обогаћивана велелепношћу, показујући да она 
пројављује будуће Царство Божије, већ јЈе и сав живот 
хришћана имао ту димензију - димензију будућег Цар-

4 Уп. свети Максим Исповедник, Мисташшја. 

5 Посебно је важно у контексту разумевања ове разлике између 

католичког и православног схватања Литургије указати на 

молитву анамнезе у православној Литургији, у којој се сећамо 

не само прошлих догађаја из Христовог живота учињених за 

нас, већ и будућих, који се још нису догодили. То је сећање на 

други и славни Христов долазак. Ово, као и податак из друге 

литургијске молитве, где се каже да нас је Христос већ узвео на 

небо, управо указује на есхатолошку димензију православне 

Литургије. Насупрот томе, католици у Литургији виде икону 

прошлости. 



ства. То се потврђује у свим сегментима еклисиологије, 
почевши од устројства православне Цркве, па све до 
односа њених чланова једних према другима и према 
свету који је улазио у Литургију. 

Црква као Тело Христово 

Поред већ наведене карактеристике, да је ико-
на будућег Царства Божијег, што потиче управо из 
Литургије, Црква је, по речима апостола Павла, и Тело 
Христово. Ово име за Цркву од великог је значаја јер 
изражава саму њену суштину, али је у исто време и 
тешко за разумевање, поготову данас. Један од узрока 
што се данас под Црквом подразумева један апстрактни 
појам, а не конкретна видљива заједница, управо је ово 
име за Цркву, утолико пре што се под Телом Христовим 
подразумева једна индивидуа, а не заједница. Међутим, 
одакле потиче ово схватање Цркве као Тела Христовог, 
и шта под тим треба разумети? 

Као што смо већ напоменули, Јевреји су очекивали 
појаву Месије и са њим остварење заједнице Царства 
Божијег, коме ће он бити началник. То се и догодило у 
последње дане када се Син Божији оваплотио и показао 
се као Месија, Христос. Зато су се они који су Христа 
признали за Месију збили око њега у заједници, свуда 
га пратећи током његовог живота. Тиме су они пред 
својим сународницима сведочили да је Исус Месија, 
изабраник Божији, који ће основати Царство Божије, 
па је та заједница и постала Христова заједница управо 
због тога што је он био њен начелник. 

Међутим, за разлику од јеврејског веровања да ће Бог 
на крају основати Царство Своје на челу са Месијом, 
кога су Јевреји поистовећивали са човеком који ће бити 
послан од Бога, хришћани у лицу Месије нису видели 
само човека, већ и Бога, Сина Божијег, Господа Исуса 
Христа, који је постао глава народа Божијег и читаве 
творевине, тј. глава те исте Цркве која има свој почетак 
у Старом завету. На тај начин је старозаветна Црква 

постала Цркна Христова. Првенствено на основу овог 
догађаја и ових истина, Црква је названа Тело Христово. 

На који начин су хришћани наставили да потврђују 
своју веру у будуће Царство Божије, чији је начелник 
Месија, који је истовремено и човек и Син Божији, 
Богочовек, и продужили да изражавају себе као Цркву 
која је икона Царства Божијег и Тело Христово, после 
Вазнесења Христовог на небо? Одакле то да је код апо-
стола Павла као и код каснијих Отаца, Црква постала 
не само Тело Христово као једна хришћанска заједница, 
него једно органско тело, тај исти Христос, Син Божији? 

Несумњиво је, на основу сведочења Цркве записаног 
у Светом писму Новог завета, а касније и код других 
светих Отаца, да је новозаветна Црква сабирањем на 
Литургији потврђивала своју веру у обећано будуће 
Царство Божије и изражавала себе у њој као то исто 
Царство. Литургија је била σύναξις свега народа Божијег 
око Христа επι το αυτο и на тај начин је Црква наста-
вила старозаветну есхатологију као обећано Царство I 
Божије. Ово ће се наставити и после новозаветног пе-
риода, Црква ће и даље себе изражавати Литургијом као 
сабрани народ Божији око епископа, јер је епископ, по 
речима светог Игњатија, икона Христа, Сина Божијега, 
управо у литургијском сабрању. 

С друге стране, Литургија је изражавала и то да је 
Црква, и после Вазнесења Христовог, његово Тело, пре 
свега зато што је сама света Литургија добила карактер 
Тела Христовог тиме што је њен начелник и даље био 
Христос у лицу епископа, а затим и Црква, кроз свету 
Литургију, јесте тај исти Христос. То се јасно види у 
списима светог Игњатија, светог Иринеја Лионског и 
других црквених Отаца. 

Наведени ставови не значе да Литургија наставља 
да пројављује Цркву као Тело Христово, да продужава 
трајање историјског догађаја када су апостоли били 
у заједници са Христом за време његовог земаљског 
живота. Напротив. Као што је Христос и за време 



свога земног живота, у заједништву са апостолима, 
пројављивао и најављивао будуће заједништво са њима 
у Царству Божијем, тако и Литургија пројављује то исто 
заједништво са Христом у Царству Божијем, али сада 
силом Духа Светога. Због тога, како показује Нови за-
вет, Литургија не последује Христовом земном животу 
да би била на тај начин икона онога што се догодило у 
прошлости, већ је она икона будућег века, посредством 
Духа. Уосталом, Литургија постоји и пре Христовог 
Вазнесења на небо (Тајна вечера - Пасха), показујући 
на тај начин да је и јеврејска Пасха, иако у односу на 
Литургију, по силаску Светог Духа, далеко несавршенија, 
заједно са Христовим животом и делатношћу на земљи, 
икона будућег Царства. Међутим, све ово би било 
немогуће схватити без претходно поменуте есхато-
лошке димензије Литургије као Царства Божијег, која и 
даје идентитет Цркви, без обзира што се Црква у својој 
историјској делатности показује и у другом светлу6. За 
објашњење наведенога, ево још једног примера. 

Христос се у свом историјском животу појављује као 
слуга у Цркви, као последњи, најмањи у њој. Он се, дру-
гим речима, у историјском контексту јавља као обичан 
човек, као један од нас, док се у есхатолошком догађају, 
у Литургији, јавља као Син Божији. Са те стране, без 
обзира на то што су апостоли и народ који је веровао 
у Христа увек пратили Христа и на тај начин покази-
вали да заиста верују у Њега као Месију, место које је 
Христос заузимао у Литургији између својих ученика, 
показивало је да је Бог, Спаситељ и Судија свега. То 
показују и јављања васкрслог Христа, која су пре свега 
израз његовог божанства, а сама су сва смештена у 
литургијски догађај. То значи да је Христово божанство 
пре свега пројављивано Литургијом, па се зато он и као 

6 Како показује владика пергамски Јован (Зизиулас) у својој студији 
„Ітріісаііопб ессіёзіоіо^иез <іе сіеих Іурез сіе рпеитаІо1о§іе", у 
Соттипіо $апсіогит, Сепёѵе 1982, делатност Духа се везује 
управо за есхатологију и пројављује се у Литургији као заједница 
(уп. Дап 2,17). 

Судија света показује у литургијском сабрању (уп. Мт 
25, 1 46). Једино Бог може судити свету, никако човек, 

а то је оно што и ми данас верујемо и исповедамо, а што 
су веровали и Јевреји. Међутим, у свом историјском 

животу Христос се није појавио као Судија. Напротив, 
и.ега су осудили. У Литургији, која показује будућност 
и истину света, он јесте Судија свету. 

Наиме, место које је Христос заузимао у Литургији, а 
то је место њеног начелника, њене главе, дало је карактер 
не само Литургији, већ и Цркви, која се кроз Литургију 
показује. Будући да је у сабрању Цркве главну реч водио 
њен начелник, Црква је у њему видела свој идентитет 
и своје постојање, као у Христу. 

Тако је Црква добила име Тело Христово, или тачније, 
тај исти Христос у односу на Литургију као икону 
будућег Царства и као заједницу окупљену око Христа. 
Али, на овај начин су и сви остали чланови Цркве, кроз 
јединство са епископом у Литургији, постајали иконе 
Христове, јер се у Литургији јављају као припадници 
будућег Царства небеског. Зато израз Тело Христово 
за Цркву подразумева заједницу многих у Христу, а не 
Христа као индивидуу. 

Међутим, с правом ће се запитати неко: да ли се на 
овај начин, кроз Литургију, Црква заиста пројављује 
као Једно органски повезано Тело Христово, каквим 
је ми уосталом и сматрамо, ако се то постиже само 
заједницом и заједничком молитвом њених чланова? 

Као одговор на ово питање ваљало би .подсетити 
на Један карактеристичан пример из Литургије, који 
је везан за поистовећење Цркве са Христом, тј. Телом 
Христовим. Наиме, ради се о призиву Светог Духа. Као 
што се то данас на основу Литургија Златоустог и светог 
ВасилиЈа види, Свети Дух се призива и на дарове које 
смо предложили, али и на све нас, на Цркву. Међутим, 
у старим анафорама, где постоји призив Духа Светога, 
он се призива искључиво на Цркву, на нас. То указује 
на истину да призив Светога Духа није био везан за 



претварања дарова, као што се то данас мисли. )ер, 
ако дарови нису тело и крв Христова пре уздизања, а 
уздизање и принос су радње која се врше пре призива 
Светога Духа, питамо се с правом: шта тада приноси-
мо и шта исповедамо када понављамо Христове речи 

„узмите, једите, ово је тело моје...", показујући на дарове? 
Старе анафоре не спомињу призивање Светог Духа на 
дарове, већ на нас, на Цркву, зато што се оно и не одно-
си на претварање дарова. И пре призива имамо тело 
и крв Христову. Међутим, шта онда значи призивање 
Светога Духа? Значи да се Дух призива да дође на нас 
и учини нас заједничарима Тела Христовог тиме што 
ће нас удостојити да се причестимо њиме и постанемо 
органски повезани са Христом. На тај начин Црква, 
Духом Светим, постаје тај исти Христос. Због тога 
што је чини Христом, силазак Светог Духа је толико 
важан за Цркву. А и тај догађај, силазак Духа на Цркву, 
по сведочењу Светог писма, десио се на Литургији (уп. 
Дап 2, 1-5). 

Да закључимо: све карактеристике Цркве, пре свега 
то да је она у свом идентитету, као што исповедамо 
у символу вере, једна, света, васељенска, апостолска, 
извиру управо из свете Литургије као будућег Цар-
ства Божијег и као тог и истог Христа кога Литургија 
иконизује, овде и сад у историји. Јер, примера ради, сви 
смо свесни чињенице да Цркву у њеним историјским 
оквирима не чине само свети, већ и грешници. Такође, 
она је, сад и овде, раздељена на многе помесне Цркве, 
ни њена васељенскост не би могла да се оствари у 
историјском оквиру. Међутим, она је и једна и света и 
васељенска управо онда када се пројављује у Литургији, 
зато што се у Литургији пројављује у своме есхатолош-
ком стању, као Тело Христово, на основу кога и добија 
свој идентитет. 

Речју, Црква се јавља као икона будућег Царства 
Божијег у историји у литургијском сабрању, око Христа 
и као Тело Христово. 

Црква је икона будућег Царства Божијег 

Из свега што смо досад рекли јасан је закључак да 
идентитет Цркве извире из Литургије, а то значи из 
будућности, јер је Литургија икона будућег Царства 
Божијег. Зато све оно што можемо рећи о Цркви, односи 
се на њену истину, која је будуће Царство Божије. Њен 
идентитет се не темељи на историјским збивањима и 
на ономе што се у историји чини да је истинито и добро, 
већ на будућем Царству, на Литургији, и зато је Црква 
једина истина у историји у свом литургијском сабрању, 
иако је и она само још увек икона те истине. Зато све 
оно што је потребно да Црква чини у историји и да би 
њена делатност била истинита, да би била црквена, 
треба да извире из будућег Царства Божијег, и треба пре 
свега да пројављује то будуће Царство кроз Литургију. 
Зато Црква треба да буде везана пре свега за служење 
Литургије, јер је Литургија управо пројава Царства и 
Цркве у истинитом лику. 

Могуће је, наравно, поставити питање: шта је са оним 
што Црква чини мимо свете Литургије? Да ли то треба 
да чини и да ли јој и то даје неки идентитет? 

Црква може много тога да чини у историји што не 
извире из будућег Царства, тј. из Литургије. Таква је, пре 
свега, њена делатност везана за ублажавање бола који 
историја наноси свету. Ту се подразумевају све врсте 
хуманитарних делатности, као и оне које нису нима-
ло пријатне, а везане су за историјско одржање свога 
народа, као што су борбе, ратови и слично. Међутим, 
ништа од свега тога не даје Цркви идентитет и по томе 
она неће остати Црква и икона Царства небеског, већ 
икона нечега другог. Зато треба разликовати Литургију 
која Цркви даје вечни идентитет од онога што она чини 
у контексту историјских збивања. Слично Христу и раз-
лици његовог земног живота од његовог есхатолошког, 
вечног начина живота. У историји, Христос је страдал-
ник, а у вечности Бог који спасава све страдалнике. Ова 
друга димензија, ипак, даје идентитет Христу Господу, 



без обзира што је и он страдао. Исто је и са Црквом. 
Због тога све активности Цркве, ма колико да су на 
први поглед корисне и добре, неће јој дати идентитет 
Царства Божијег, ако она себе првенствено не изражава 
кроз служења Литургије. Активности Цркве које су на 
уштрб Литургије, подривају Цркву лишавајући свет 
Божијег спасоносног присуства у њему. 

Показујући себе у Литургији Црква је оно што ће бити 
у будућности. То потврђују и речи светог Максима Ис-
поведника које смо навели на почетку, којима он каже: 
„Стари завет је сенка, Нови завет је икона, а истина је 
будуће стање света". Међутим, како то треба разумети? 
Да ли то значи да Црква, сад и овде у историји, нема 
истине у себи? Шта је сама по себи икона? Како треба 
схватити тај израз „будуће Царство Божије"? 

Да почнемо од последњег питања, јер нам се чини 
да је оно кључ за одговор и тумачење Цркве као иконе 
будућег века. 

Под утицајем платонизма, а затим и оригенизма, 
будуће Царство небеско обично се схвата као идејни свет 
паралелан овоме материјалном свету. Веза која постоји 
између њих су душе, или логоси твари који су у овом 
свету, а које треба ослободити материје и тако их спасти 
и вратити их у Царство небеско, у идејни првобигни 
свет. Дакле, када се говори о будућем Царству небеском 
у контексту платонистичко-оригенистичког схватања, 
које очекује хришћане по завршетку њиховог живота, 
мисли се на једно претпостојеће царство у које се стално 
враћају вечни духови, или душе из овоземаљског жи-
вота, и које је само местом, а не и временом, одвојено 
од земље, јер је горе на небу. Оно постоји сада, али је 
на небу, и за разлику од земље, где је живот лажан и 
привидан, оно је истинито. 

У контексту оваквог тумачења Цркве као иконе 
будућег Царства Божијег, јасно је да се Црква јавља 
као привид и одблесак Царства Божијег и да је њено 
трајање ограничено трајањем историје. Израз „икона" 

који је код светог Максима употребљен за Цркву, ако 
се гумачи оригенистички, пре означава слику прото-
типа, оригинала, која нема никакве истине у себи, већ 
је само алузија на стварност, него оно што израз икона 
у хришћанству и значи. Слично слици, фотографији 
једног човека, која са прототипом нема никакве онто-
лошке, већ само идејне везе. Тако, ако уништимо једну 
слику, фотографију, прототипу нисмо при том ништа 
наудили. У овом контексту, ако уништимо земаљску 
Цркву, небеској нисмо ништа наудили! Међутим, да 
ли је баш тако? Да ли свети Максим мисли исто као 
Ориген и Платон о Царству Божијем? 

У контексту светомаксимовског тумачења будућег 
Царства небеског, насупрот оригенистичким поставка-
ма, истина света нити је у прошлости, нити пак изван 
света на небу у једном духовном, идејном свету који 
сада паралелно постоји са својом сликом, земаљском 
Црквом. Будуће Царство је догађај будућности, који се 
као такав још није десио и зато не сапостоји паралелно 
са земаљском Црквом. Оно нам је обећано од Бога и 
његов предокус имамо у светој Литургији, сад и овде. 
Зато будуће Царство постоји сад и овде у историји, али 
у икони, као Црква и то у догађају свете Литургије. 
Због тога онај који сада не учествује у Литургији неће 
учествовати ни у будућем Царству (уп. Јн 6, 53-56). У 
односу на овакав приступ Цркви као икони Царства 
БожиЈег, икона, а самим тим и Црква, за разлику од 
слике, има истине у себи. То Је, свакако, непотпуна 
истина, истина у икони, или икона као истина, коЈа 
ће тек бити истина у будућем веку и догађају (уп. Јев 
10, 1; и, 1). У овом контексту, свако ниподаштавање 
иконе, тј. Цркве у њеном литургијском сабрању, јесте 
ниподаштавање прототипа, односно Царства небеског, 
које је прототип Цркве. С друге стране, љубав према 
Цркви је љубав према Царству небеском, као и према 
Христу, јер је Црква тај исти Христос. 



Уместо закључка 

Одређење идентитета Цркве од суштинског је значаја 
за спасење света. Од одговора на питање шта је Црква 
битно зависи и сам начин постојања у Цркви и живљење 
онога што исповедамо. Зато није ни чудо што данас 
имамо огромних тешкоћа да поистоветимо своју веру 
и своју љубав према Богу са учешћем на Литургији и 
са љубављу према ближњима сабраним у литургијском 
слављењу Господа. 

С друге стране, православно устројство Цркве уте-
мељено је на Литургији и на тај начин се Црква и по 
свом устројству литургијске службе јавља као икона 
Царства небеског. Премештање извора идентитета 
Цркве са Литургије на нешто друго, што је продукт 
историје и људских сила, опасно прети да Цркву заиста 
сведе на једну хуманитарну организацију. 

Међутим, мењањем саме структуре Литургије, шго 
се нажалост врло често дешава у последње време у 
православном свету, тако да се Литургија, на пример, 
служи без присуства народа, у црним одеждама итд., и 
поред тога што она и даље може остати пројава Цркве, 
неминовно ће изгубити обележје Царства небеског. 
То може имати за кобну последицу не само промену 
идентитета Цркве, већ и њене организације и њеног 
целокупног учења о спасењу. 

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНОСТ ДАНАС између индивидуализма и духовног елитизма 

Посебно занимање православних богослова за 
проблем духовности и делатности Светог Духа 
јавља се у XIX веку. Узрок за то треба тражи-

ти, свакако, у сусрету православних теолога са ри-
мокатоличком и протестантском теологијом. Наиме, 
православни теолози, и то махом Руси, као што су А. 
Хомјаков, Н. Афанасјев, В. Лоски, Г. Флоровски, у односу 
на римокатолички институционализам у Цркви, који 
је указивао на пренаглашеност христологије у односу 
на пневматологију1, наглашавали су конститутивну 
улогу Светог Духа у Цркви. У том контексту, да би се 
нагласила важна улога Светог Духа у Цркви, дошло 
је до застрањења друге врсте. Тако је код појединих 
богослова, као што су Хомјаков и Лоски, духовност 

1 Због нелитургијског устројства Католичке Цркве и њеног 
утемељења на историјској основи, дакле на Христу као човеку 
и његовој делатности у историји, као и на законским и етич-
ким нормама које су од Католичке Цркве направиле световну 
институцију, а не божанску заједницу која је у свету, али није 
од света, улога Светог Духа у Католичкој Цркви, тј. духовност, 
поистовећена је са психолошким моментима у људском животу 
који нису конститутивни елемент постојања Цркве. Они се с 
времена на време јављају код човека и нису трајни израз, нити 
су нешто без чега Црква не може бити Црквом. На тај начин 
духовност је постала за католике нешто што се може назвати 
надградњом Цркве, која Цркву чини бољом, светијом, а не њен 
конститутивни елемент без којега нема Цркве. Као илустрација 
овога може да послужи пример католичке Литургије која нема у 
себи призив Светог Духа, већ се његово присуство у Литургији 
мери психолошким расположењем чланова. 



православља била погрешно схваћена и претпостављена 
као независна од Литургије и Цркве као јерархијске 
институције. Делатност Светог Духа, не само да се 
не ограничава на Литургију и јерархијско устројство 
Цркве2, већ их често укида3, представљајући тако фактор 
подстицања индивидуализма у Цркви, на штету њеног 
заједништва и јединства које се остварује у епископу 
кроз Литургију. Духовност се сада огледа у либерализ-
му и у независности чланова Цркве, не само у односу 
на институционализам, већ и на Литургију и црквено 
јерархијско устројство. 

Овакво гледиште и схватање духовности чини се 
није изазвано и утемељено само на тежњи да се Дух 
Свети покаже као конститутивни чинилац у Цркви, а 
у супротности у односу на католичку пренаглашеност 
христологије над пневматологијом. Оно се јавља и 
као реакција на догађања која су се дешавала и у кри-
лу православне Цркве, као и на погрешном схватању 
духовног очинства и његове улоге у Цркви. Наиме, од 
када је у школском богословљу православне Цркве до-
шло до вештачке поделе и одвајања богослужбеног од 
свакидашњег живота Цркве, а затим и до свих осталих 
подела, као што је подела свештенства и народа у Цркви, 
затим и поделе у самим тим подељеним странама, речју, 
до успостављања индивидуализма у Цркви, што је очи-
гледан утицај са Запада, и духовност је тада логички 

2 Под изразом „јерархијско" устројство Цркве подразуменамо 
поредак у Цркви. Будући да је Црква заједница многих, тј. 
заједницаслужби, епископске, свештеничке,ђаконске и лаичке, 
нужно је дау тој заједници постоји поредак како би се одржапо 
јединство међу њима, без кога ниједна служба не би ми могла 
да постоји. Уп. 1Кор 12. 

3 У том контексту Хомјаков је дефинисао Цркву као „харимма 
тичну заједницу", а В. Лоски је улогу Духа у Цркви иидео као 
одвојену од дела Христовог у њој. Отуда се он залагао аа иоссбну 
икономију Духа у односу на икономију Синауделу сиасси.а Ииди, 
А. Хомјаков, Једна Црква, С. Петербург; В. Лоски, Мистична 
теолошја Православне Цркве, 183-201. 

била повезана и резервисана само за свештенике4, и 
оне лаике који су имали хришћанска осећања, који су 
могли да доживе то што се у Цркви збива, или ако су 
били подвижници. Међутим, како се свештенство све 
више поистовећивало са службом управљања у Цркви 
и са посвећеном структуром у Цркви, у односу на лаике 
за које се сматра да не припадају реду посвећених, као 
реакција на то отишло се у још већу крајност и духов-
ност је идентификована само са оним члановима који 
су подвижнички живели и осећали то што живе. Уз то, 
као што је већ поменуто, духовно очинство у Цркви, 
које је све више одвајано од епископа, постало је неза-
висна служба и није се стицало благословом епископа, 
већ на личним симпатијама некога члана Цркве пре-
ма другом, понекад личним подвижништвом некога 
од чланова Цркве, а у последње време духовником се 
сматра само онај који се руководи психолошким на-
зорима у опхођењу према другима. Још једна пракса у 
Цркви данас све више узима маха, а то је да се духовно 
очинство искључиво преноси на свештенике и сматра се 
логичком последицом рукоположења (што никад раније 
није био случај, већ је искључиво епископ одређивао 
ко ће бити исповедник и духовник у његовој епархији), 
што Је довело до утемељивања погрешног мишљења 
да су Једино свештеници носиоци Светог Духа, а не и 
лаици, и да епископ није духовник, већ једино управник 
у Цркви. У овом контексту створен је сукоб и подела 
мишљења о духовности и њеном извору. Према ставови-

4 Ово можда најбоље илуструје податак који је везан за при-
чешћивање верника на свакој Литургији. Наиме, када неко 
пита да ли може да се причести и лаик на Литургији која се 
служи мимо поста, а на којој се, по сада већ установљеној 
пракси, причешћује само свештеник, одговор је да не може, а 
да свештеник то може зато што он има благодат! Па зар лаици 
немају благодат и дар Светог Духа? Међутим, ако је та благо-
дат различита, значи ли то да разлика у благодати Светог Духа 
служи као препрека за учешће у телу Христовом? Ако је тако, 
зашто онда сви не будемо свештеници, да бисмо имали исту 
благодат, и зашто у Цркви нису били сви свештеници или сви 
апостоли или сви епископи? 



ма неких теолога, извор духовности и духовних дарова 
везан је за поједине људе у Цркви, за „старце", који су 
због својих подвига постали поседници Светог Духа 
и могу да га деле затим и другим људима и члановима 
Цркве, независно од епископа. Други богослови тврде 
да је само свештенство, клир, носилац духовности. 
Тако се данас учврстило схватање да духовност нема 
суштинске везе са епископом у Цркви и да епископа 
не треба оптерећивати таквим стварима, јер он има 
важнијих послова од духовног вођства и надзора над 
сваким ко је члан Цркве, а да је духовност везана само 
за подвижнике и монахе, а о Литургији, као изразу 
духовног живота у православљу, да и не говоримо... 
Тако је нехотице Дух Свети престао да се разуме као 
конститутивни елемент Цркве, који у ствари гради 
Цркву око епископа и у епископу, показујући је тако 
Телом Христовим и заједницом многих у епископу као 
Христу. Тако се десило да центар јединства у Цркви не 
буде више епископ, него духовни старац. Ово је имало 
за последицу да се данас духовност често одвија мимо 
и изван свете Литургије, што не би био случај да се 
извором духовности и духовног живота сматра епи-
скоп. Дарови које Свети Дух дели у Цркви не само да 
су постали независни један од другога, већ су престали 
да се раздају од епископа као од Христа, за кога је Дух 
Свети нераскидиво везан, као што је, на пример, дар 
духовништва, учитељства и др. 

Наведена гледишта ушла су данас у темељ схватања 
духовности у православној Цркви. Због тога је све више 
харизматичких друштава или братстава у њој, која иако 
имају формални благослов епископа да постоје, више 
делују као самосталне групе под вођством, такозваних, 
духовника, него што зависе од епископа и других служби 
у Цркви и зато могу више штетити Цркви, неголи јој 
користити. На тај начин се у Цркви ствара један духовни 
елитизам, који прети да претвори Цркву у харизматичко 
друштво или, још горе, у психијатријску болницу. Због 
постојања оваквих проблема у Цркви који су, чини се и 

произашли из недовољног разумевања шта је то духов-
ност православља, осврнућемо се на то како би требало 
да се пројављује духовност у православној Цркви. 

Делатност Духа Светог у икономији спасења 

Божанска икономија спасења, која подразумева ства-
рање света, промишљање о њему и спасење као његов 
вечни живот кроз личну заједницу са Богом, заједничко 
је дело свих личности Свете Тројице. У Богу постоји 
једна јединствена воља о начину и спасењу света, али 
ту вољу Личности Свете Тројице изражавају на разли-
чите начине. Од Бога Оца потиче свака иницијатива и 
благослов и он, по речима светих Отаца, у делу спасења 
учествује тако што благосиља то спасење. Бог Син, 
слажући се потпуно са Оцем и његовом вољом, узима 
на себе то сједињење Бога и света, оваплоћује се. Дух 
Свети, такође, слажући се и испуњавајући вољу Очеву, 
садејствује. Дакле, иако све три божанске Личности 
изражавају исту вољу да свет спасу и доведу га у веч-
но постојање, спровођење у дело те воље је различи-
то. Од Бога Оца креће свака иницијатива, па и ова о 
спасењу света, али Он се не оваплоћује као Син, нити 
садејствује као Дух, него благосиља. Син се оваплоћује 
изражавајући на тај начин потпуну и апсолутну саглас-
ност са Оцем. Дух садејствује, али се не оваплоћује, и 
то његово садејство, такође, изражава ту исту вољу 
која је у Богу једна и јединствена. Међутим, ово раз-
личито делање Свете Тројице у делу спасења не треба 
схватити у смислу индивидуалног изражавања сваке 
божанске Личности, на тај начин да је благовољење Оца, 
као и садејство Духа, независно од оваплоћења Сина. 
Оваплоћени Син је центар икономије спасења света и то 
зато што је та божанска воља била да све што је створено 
у Христу, Сину Божијем, буде возглављено и да кроз 
њега и његову Личност учествују у вечном божанском 
животу. Зато све што Отац благосиља и благослови, а 



тиче се спасења света, чини у Сину5 и кроз Сина и Духа. 
Међутим, који је то посебан начин којим се пројављује 
садејство Светог Духа у делу спасења? 

Све што чини Дух Свети, а везано је за икономију 
спасења, везано је за Христа. Христос се оваплоћује 
од „Духа Светога и Марије Дјеве"6. Крштава се Духом 
Светим7, почиње проповед међу Израиљцима речима 
из пророштва Исаијиног „Дух је Господњи на мени; 
зато ме помаза да јавим јеванђеље сиромасима"8, бива 
вођен од Духа у пустињу да га ђаво куша, Дух Свети је 
са Христом у Гетсиманском врту пре Христовог жи-
вотворног страдања и на крају, оно што се врло често 
заборавља, Духом Светим Отац је подигао Христа из 
мртвих9. Речју, Духом Светим се Христос пројављује у 
свету и то не као било ко, већ као Син Божији, који је 
постао човек и који је једини Спаситељ света од смрти 
и проклетства. Јер, Духом Светим је Христос васкрсао, у 
Њему је васкрсла и створена природа и на тај начин Он 
је победио смрт. На крају и само име „Христос", којим 
се назива Господ Исус, указује да је Он помазаник, тј. 
на њему је Дух Свети. Дакле, тамо где је Христос, тамо 
је и Дух и опет тамо где је Дух, тамо је и Христос. 

Оно што је посебно важно за нашу тему и тиче се 
делатности Светог Духа ради нашег спасења, а намеће 
се као закључак из већ реченог, јесте то да Дух Свети 
пројављује Сина Божијег у свету садејствујући у узимању 
тога света у Личност Христову, као и у ослобођењу Хри-
ста од последица пале природе, које се манифестују на 
Христу као човеку. А те последице су: плотско рађање 
од мужа и од жене, склоност природе да се везује не 
за Бога, него за себе саму, што се најбоље ииди при-
ликом кушања Христовог у пустињи, затим страх од 

5 Уп. Мт з, 17. 

6 Уп. Мт 1, 18. 

7 Уп. Јн 1, 32. 

8 Лк 4, 18; Уп. Ис 61, 1. 

9 Уп. Кол 2, 12. 

смрти и на крају сама смрт као најтежа последица 
створене пале природе. Од свих ових последица Дух 
Свети ослобађа палу природу, али се ослобођење управо 
збива кроз њено сједињење са божанском природом у 
Личности Христовој. На тој основи, иако је делатност 
Духа неодвојива у икономији од Сина, Христа, носилац 
тога спасења света је ипак Христос. Он је центар те 
делатности10. 

Дакле, ако се целокупна делатност Христова на земљи 
може назвати духовношћу, јер се одвија у садејству 
са Духом, ипак је духовност неодвојива од Личности 
Христове, која има иницијативу у томе. То значи, што 
ћемо касније и видети, да је духовност неодвојива од 
епископа, тј. од свете Литургије, од Цркве11. 

Међутим, оно што је неопходно додати јесте 
несумњива чињеница да Дух Свети, иако је везан за Хри-
ста, не остаје једино на Христу. Он се после вазнесења 
Христовог на небо, од Христа даје Христовим ученицима 
и то приликом сабора ових на ломљењу хлеба, тј. на 
светој Литургији. На тај начин Дух Свети чини Христа 
Црквом, тј. по речима апостола Павла, Христос постаје 
многе личности и многи постају један Христос, Тело 
Христово12. Тако, по речима светог Иринеја Лионског, 
где је Црква тамо је и Дух Божији и где је Дух тамо је 
и Црква13. 

10 О. Н. Афанасјев у својој књизи Црква Духа СветоГа, Париз 

1971, у превеликој жељи да се супротстави онима који одричу 

да су у Цркви сви чланови носиоци Духа Светога, што је заиста 

неопходно нагласити управо због све израженијег погрешног 

мишљења да су то у Цркви поједине личности, отишао је у 

другу крајност, заборавивши да је Црква ипак Тело Христово 

и да њен идентитет није у личности Духа, него у личности 

Христовој. 

и О овоме види, епископ захумско-херцеговачки Атанасије 

(Јевтић), „Литургија и духовност", у Духовност Православља, 

Београд, 1990, 87-112. 

12 Уп. 1Кор 12; Еф 1, 2. 

13 О јересима, з, 24,1 РС 7, 966. 



Следствено томе, нема Духа и духовности, тј. дарова 
Светог Духа, мимо Цркве, као што нема ни спасења 
мимо Цркве, о чему сведочи и свети Кипријан Кар-
тагински. Али будући да се Дух даје једино од Христа 
Цркви, сви дарови Светог Духа у Цркви се раздају од 
епископа кога управо дар Духа, што је епископство, 
поставља за икону Христа и главу Цркве. Јер, по ре-
чима светог Игњатија, „тамо где је епископ тамо нека 
буде и народ, као што је тамо где је Христос, тамо је и 
васељенска Црква"14. 

Међутим, погрешно би било протумачити да епископ 
дели дарове Духа Светога као индивидуа, независно 
од заједнице са народом Божијим и свим службама у 
Цркви. Напротив. Сви дарови Духа дају се од епископа 
једино у Литургији. Као најбољи доказ за то је, пре све-
га, пракса рукоположења које се никад не врши мимо 
Литургије, а тако би требало да је и са осталим тајнама: 
миропомазањем, браком, јелеосвећењем и др, што је, 
нажалост, данас у православној Цркви све ређа пракса. 
Дакле, дарови Светог Духа се раздељују од епископа 
уз сагласност читаве заједнице која је скупљена на 
светој Литургији и на тај начин се раздељуЈу од самога 
Христа, коЈи Је та иста Црква као заЈедница многих. Јер, 
сви у Цркви су иконе Христове, а не само епископ, али 
епископ Је као начелник глава Цркве, коЈи све службе 
држи у Једном органском Јединству и од њега полази 
свака инициЈатива у Цркви. Зато Је он Једино надлежан 
и да раздаЈе дарове Светог Духа. 

С друге стране, ни дарови Светога Духа не деле се 
индивидуама, нити њихови носиоци могу бити неза-
висне јединке. Дух Свети не гради индивидуалне добре 
хришћане, већ Тело Христово, Цркву. Зато, све службе 
коЈе се не сабираЈу око епископа у светоЈ ЕвхаристиЈи 
нису од Духа Светога, па ма колико чудесни били. Ово 
ће бити ЈасниЈе ако погледамо како Свето писмо сведочи 
о посебноЈ делатности Светог Духа у Цркви. 

14 Уп. Смирњ. 8. 

Дух Свети се у Светом писму назива различитим 
именима, што показуЈе његову многоструку делатност 
у икономиЈи спасења света. Назива се: сила (енергиЈа), 
слобода, Дух истине, утешитељ, осветитељ, живот, жи-
вотворни, Дух заЈеднице. Од свих ових начина коЈима 
се описуЈе делатност Светог Духа, израз Дух заЈеднице 
има директне везе са Црквом као заЈедницом многих 
дарова Духа. Тамо где Свети Дух дише ствара Цркву, 
литургиЈску заједницу, као заЈедницу многих у Једном 
Телу Христовом и под Једним епископом као Христом. 
Међутим, погрешно би било помислити да се други 
изрази коЈима се описуЈе делатност Светог Духа односе 
на индивидуалне делатности поЈединих чланова Цркве 
и да се могу остваривати мимо тела Христовог, мимо 
ЛитургиЈе, независно од епископа и од других чланова. 
Дух Је сила коЈа надилази природне и биолошке за-
коне живљења, који у суштини раздваЈају људе и чине 
их независним Јединкама. Дух Је сила коЈа ствара од 
људи личности у заЈедници тела Христовог са другим 
људима. Слобода се такође поистовећуЈе у Цркви не 
са индивидуалношћу, него са заЈедницом, са другим 
и са Богом и зато Је слобода у Цркви љубав као све-
та ЛитургиЈа15. Освећење Је такође категорија коЈа се 
добиЈа Једино кроз учлањење и учешће у ЛитургиЈи као 
заједници светих и у светињама; Дух Је такође живот и 
животодавац на тај начин што гради заЈедницу у једном 
Телу Христовом, коЈи Је извор живота и „Хлеб живота 
коЈи одозго силази". Истина коЈу обЈављуЈе Јесте истина 
да Је Бог Света ТроЈица, тЈ. заЈедница Личности. Све оно, 
дакле, чега се Дух дотакне постаЈе заједница, Црква, 
кроз свету ЛитургиЈу и у светоЈ ЛитургиЈи. Никада Дух 

15 Од неопходне важности за разумевање овога је чињеница да 

је појам љубави код апостола Павла управо идентификован са 

литургијском заједницом, као што видимо у 1Кор 13- Ако се 

још узме у обзир да се у претходним главама ове посланице 

управо говори о Духу Светоме који својим даровима консти-

туише Цркву као Тело Христово, тада нема сумње да се и 

слобода и љубав као духовни дарови пројављују и поистовећују 

са литургијским догаћајем и пројавом Цркве. 



Свети не благосиља индивидуализам, нити ствара свете 
хришћане као издвојена бића16. 

Дакле, Дух Свети преображава све оно чега се дотакне 
у Тело Христово, у Цркву, и зато духовност православља 
јесте иста та Црква, пројављена у светој Евхаристији. 
Јер, Црква ниЈе харизматичка заједница, као што Је то 
хтео да покаже ХомЈаков17, нити Један броЈ праведних 
људи, духовна елита. Дух Свети никада не гради своЈе 
тело, него Тело Христово, као заЈедницу многих у ЈедноЈ 
чаши и у Једном хлебу под Једним епископом. 

Литургијска институционалност Цркве 

Разложно је, међутим, запитати се: шта Је са служ-
бама у Цркви, епископском, свештеничком, ђаконском 
и лаичком, коЈе су такође дело Духа, а које утемељуЈу 
управо Цркву као институциЈу, и да ли су и оне израз 
духовности у православноЈ Цркви? 

Карактеристичне су песме посвећене празнику Ду-
хова које кажу да Дух Свети приводи све у заЈедницу, 
устроЈаваЈући Цркву као непроменљиви поредак служ-
би у њоЈ. То подразумева да Је у Цркви много служ-
би, али да се оне Духом Светим држе у Јединству у 
Христу, чуваЈући Јерархијски поредак. И управо због 
поштовања тога поретка, кога утврђуЈе нико други до 
Дух, Црква не престаЈе да буде Тело Христово. Јер, све 
службе се возглављују у епископску и од епископа по-
тичу. Епископ Је, као начелник Цркве, икона Христова 
и глава тела. А ЈерархиЈски поредак и његово Јединство, 
добиЈа своЈу реалну форму и остваруЈе се управо у светоЈ 
ЛитургиЈи. На таЈ начин можемо слободно рећи да Је 
ЛитургиЈа и темељ Цркве као институциЈе и да је управо 
та институција дело Светог Духа. Дакле, духовност и 

16 Цитирано по необјављеном предавању митрополита пергам-
ског Јована, „Дух Свети и јединство Цркве", које је одржано 
у Солуну 1991. 

17 Види критику Хомјакова у делу Г. Флоровског, Тело жичо1а 
Христа, грчки превод, Солун 1981, посебно стране 36-37 

институционалност у 1 |ркви не само да се не искључују, 
већ се напротив, поистовећују. 

Оно што би евентуално могло довести до забуне кад је 
реч о духовности у Цркви као институцији, јесте питање 
слободе њених чланова. Међутим, слобода чланова Цркве 
не укида се институционалношћу Цркве, нити би духов-
ност као слободу требало тражити изван јерархијског 
поретка у Цркви. У Цркви су сви слободни, јер својом 
слободом улазе и остају у њој. Али слобода се у Цркви 
не поистовећује са индивидуалношћу и независношћу 
од других да би на тај начин остварење нужно под-
разумевало конфронтацију са институционалношћу 
Цркве. Слобода у Цркви се поистовећује са љубављу 
према другом на основу прототипа постојања, а то је 
апсолутно слободни Бог као заједница Личности, чија 
је икона Црква. Дакле, чланови Цркве постају управо 
у Цркви слободни и та њихова слобода је онтолош-
ка, а не етичка или нека друга, на које смо нажалост 
кроз живљење у држави навикли, и поистовећује се са 
љубављу, јер да би постојала, претпоставља заједницу са 
другом личношћу. У Цркви човек постаје личност, што 
значи апсолутно и непоновљиво биће, које је Христос, 
жртвујући се за њега, и учинио таквим, а које постаје 
учесник те жртве управо Духом Светим. 

Кад говоримо о личности човека, који као такав може 
постојати једино у заједници са другом личношћу и то у 
слободној заједници, требало би објаснити зашто једино 
у Цркви човек може остварити себе као личност. Због 
својих карактеристика које треба да има сваКа личност 
да би била то што јесте, личност, а то су апсолутност и 
незамењивост личности, није довољно да буде део једне 
љубавне заједнице. Потребно јој је и да буде непролазна, 
бесмртна. То може да постане једино у заједници са 
Богом, који је једини извор бесмртности. Иначе, смрт 
која уништава конкретна бића, поништава и сваку 
апсолутност и незамењивост једног бића. Дакле, само 
једна слободна, љубавна заједница човека са другим 
човеком без истовремене заједнице и са Богом, иако и 



она чини да је човек у њој личност, јер кад вас неко Воли 
својом љубављу потврђује да сте за њега непоновљиви, 
тј. личност, не може учинити да човек у њој постане 
личност у онтолошком смислу. То се управо пројављује 
у Литургији, где је човек у слободној заједници са Богом 
преко Христа, и са другим људима. То не значи да је 
човек својим силама остварио слободну заједницу са 
Богом. Бог је прво са нама остварио заједницу у Христу, 
а не ми са Њим. Јер, како ћемо ми, као створена бића, 
да остваримо заЈедницу са Нествореним и невидљивим 
Богом? И та заЈедница је апсолутно слободна Јер Је 
ничим нисмо заслужили. Из своЈе превелике љубави 
према човеку и свету, Бог Син се оваплотио и постао 
човек. На таЈ начин нас Је Бог учинио личностима, апсо-
лутним и непоновљивим бићима. Јер Христос Је своЈом 
смрћу за свакога од нас показао да нас воли слободно 
и да нас толико воли да живот своЈ даЈе за нас. Ми смо 
позвани да будемо причасници те љубави, Христа, а то 
се догађа управо деЈством Духа Светога, коЈи нас уво-
ди на таЈ начин у Цркву, у Тело Христово, чинећи нас 
удовима Христовим. Зато Је у Цркви свако апсолутна 
и непоновљива личност, па ма колико грешан био, Јер 
га таквим чини Христос, коЈи га воли. И то се догађа у 
ЛитургиЈи и кроз ЛитургиЈу. 

Тако ни духовност, као слобода човека у Цркви, не 
може бити индивидуална и независна од свете Литургије. 
Љубав чланова Цркве, која се проЈављује између њих и 
као љубав према другим људима, ниЈе ништа друго до 
икона оне љубави коЈу Христос има према свакоме од 
нас, икона свете ЛитургиЈе. Будући да Је литургиЈски 
догађаЈ Једини у историји коЈим се учествуЈе у вечном 
БожиЈем животу, Литургија Је икона Царства небеског, 
коЈе се у Духу проЈављује у историЈи, и због тога Је и 
Једина права духовност православља. 

Уместо закључка 

Правилно схватање духовности данас у православној 
Цркви јесте од животног значаја за Цркву. Опасно-
сти које носи једно евентуално погрешно тумачење и 
утемељење у животу једног тако битног израза постојања 
Цркве у историји као што је то њена духовност, посебно 
су присутне у православним Црквама данас, у такозва-
ним пост-комунистичким земљама, каква је и наша. Јер, 
и досад је у православној Цркви било много погрешних 
пракси и мишљења, међутим, оне на срећу нису остале 
да трајно живе у њој, као што је то био случај са другим 
Црквама. Међутим, данашња цивилизација, која је 
утемељена на индивидуализму и индивидуалистичкој 
онтологији, има врло јак негативни утицај и на Цркву, за 
коју је индивидуализам, егоизам, највећи грех и највећа 
опасност. Јер хришћанство је управо Црква, слобод-
на, љубавна заједница људи између себе и са Богом у 
Христу, кроз Духа Светога. Зато је света Евхаристија 
темељ хришћанства, основа Цркве - њен идентитет и 
њена духовност - којом се у историји пројављује будуће 
Царство небеско. 



ОД БОГА КАО ВИШЕ СИЛЕ ДО 
БОГА КАО ЛИЧНОСТИ 

(о проблему богопознања) 

А ово је вечни живот да познају тебе је-
динога истинитоГа Бо1а и ко1а си послао 
Исуса Христа (Јн 17, 3). 

Познати некога или нешто значи признати пре свега 
да неко или нешто постоЈи за нас, за мене, за тебе, 
а у исто време признати да Је то то, а не нешто 

друго, да је то он, а не неко други, тј. идентификовати 
га. Проблем познања, а самим тим и богопознања, не-
заобилазан Је у свету коЈи се стално мења. Јер, ако све 
тече, и ако не можемо прстом указати два пута на исту 
ствар, поставља се питање: шта Је истина овога света? 
Зато оно што идентификујемо у исто време чинимо 
и истинитим. Истина, дакле, Једне ствари или бића 
поистовећуЈе се са идентитетом коЈи јоЈ дамо. (Нпр. ис-
тина Једне ствари или бића за старе Јелине била Је њена 
суштина, а за ЈевреЈе моралност, као испуњење закона 
БожиЈег. И код једних и код других ове истине су биле 
вечне по себи и зато су и биле истине). 

Али, идентификациЈа некога нема само онтолошке 
последице по онога кога идентификуЈемо, већ се непо-
средно тиче и нашег идентитета, Јер претпоставља с 
њим заЈедницу, везу. Јер, ако истина Једне ствари, њен 
идентитет, зависи од онога коЈи Је идентификуЈе, онда 
и његов идентитет зависи од истине те ствари. Дакле, у 
зависности од тога шта Је истина Бога и света за нас, за-
виси и наш идентитет, наша истина. (О овоме конкретно 



биће више речи касније). У том контексту богопознање 
је онтолошка категорија за онога који познаје Бога. 

Узимајући у обзир чак и људе који не верују у Бога, 
атеисте (уколико уопште постоје такви људи, јер сви 
људи имају некога бога или идола од кога зависе, а 
атеисти се управо боре против једнога Бога, кога прво 
морају да идентификују да би били против њега бранећи 
свога бога), можемо видети да је богопознање проблем 
који заокупља пажњу не само оних који говоре о Богу 
као верујући људи, већ уопште сваког човека. Проблем 
познања Бога, дакле, као неизбежна тема у људском 
животу, није у томе да ли неко познаје или не познаје 
Бога, већ као каквог га познаје. У зависности од тога 
како различити људи схватају, познају Бога и како им 
Бог изгледа, имамо различите личности, идентитете, 
цивилизације, али и религије и теолошке системе. 

Међутим, упоредо са овим, постављало се питање, 
још увек актуелно, да ли се Бог уопште може познати. С 

I обзиром на то да је код већине људи појам Бога схваћен 
као апсолутно трансцендентална реалност у односу на 
свет, одговор на ово питање је све чешће негативан, и 
то нажалост и у црквеним круговима. Ова појава је по-
себно данас негативна и опасна по наше друштво, које 
је својим начином постојања ионако произвело многе 
идоле и лажне богове, јер му не дозвољава да позна ис-
тинитога Бога, а оно ће неминовно имати некога бога, 
док у самим теолошким круговима прети да укине 
саму теологију - реч о Богу. Уосталом, како је уопште 
могуће веровати у Бога, а у исто време га не познавати? 
(Символ вере православне Цркве јасно говори о једном 
конкретном Богу Оцу и Сину и Светом Духу). Овај 
проблем одбијања да се говори о Богу зато што је Он 
апсолутно други у односу на свет, погрешно је иденти-
фикован данас са оним што називамо апофатичким или 
негационим богословљем. Јер, апофатичко богословље 
не подразумева апсолутно ћутање кад је у питању Бог, 
као што то нажалост многи мисле, већ један носебан 

метод којим с:е познаје Бог 1 .0 апофатичком богословљу, 
т). богопознању и како је оно представљено код Лоског 
може се, свакако, доста говорити. Тачно је то да је 
ова врста богопознања била присутна у светоотачком 
богословљу, и рекло би се да је у односу на катафатичко, 
позитивно богословље, допуна у богопознању. Међутим, 
апофатика се не може поистоветити са мистичношћу 
и екстатичним богопознањем, супротстављена ка-
тафатичком, као рационалном богопознању, као што 
каже о. Д. Станилоје, следећи идеје Лоског2. О чему се 
конкретно овде ради говорићемо касније. За сада је 
довољно напоменути да се у апофатичком богословљу 
не ради о негирању могућности богопознања, већ о 
методу познања Бога. 

Дакле, ако је познање Бога за нас онтолошка 
категорија, као што се то и види из речи апостола Јована 
које смо на почетку навели, поставља се питање: на који 
начин је могуће Бога познати и као каквог га познајемо? 
Друго, како знање Бога може за нас представљати вечни | 43 
живот? На ова питања ћемо покушати да одговоримо у 
овој студији користећи пре свега светоотачко искуство 
богопознања забележено у делима светог Максима 
Исповедника. 

Али да поставимо најпре питање како ми познајемо 
свет и да ли се тако исто и Бог може познати, а затим 
ћемо покушати да објаснимо како Бог познаје свет, да 
бисмо на крају одговорили на питање како познати 
Бога? Јер, како каже апостол Павле, ми смо позвани да 
познамо Бога онако како је Он нас прво познао (1Кор 
1 3 , 12 ) . 

Идентификација ствари 

Метод сазнања увео је још Аристотел. То је умно и 
искуствено познање ствари, на основу ствари по себи, 

1 Уп. В. Лоски, Мистична теолошја источне Цркве, Солун 1973. 

посебно 2 3 - 4 5 . 

2 Уп. Д. Станилоје, Православна до'шатика I, Београд 1993,85-111. 



по природи и њеним својствима и на основу општих 
идеја које добијамо путем искуства о другим стварима, а 
којим идентификујемо све што постоји3, још увек је данас 
доминантан у науци, али нажалост и у теологији. Наиме, 
на основу умних способности и искустава која се темеље 
на природи и њеним својствима, ми идентификујемо 
ствари и бића поступајући на следећи начин. 

Прво констатујемо, на основу природе, да нека ствар 
или биће постоји. Затим, констатујемо да је то та ствар, а 
не нека друга, описујући је не само на основу њене при-
родне форме, која је у исто време и њена ограниченост, 
већ и на основу природних својстава. Затим, на основу 
искуства, што укључује функционална - употребна 
својства, а кад су у питању људи, поред природних, и 
на основу њихових моралних квалитета, констатујемо 
истинити идентитет једног бића или ствари. То је данас 
још увек научни метод којим познајемо, идентификујемо 
ствари и бића, али он налази своју примену код најширег 

| слоја становништва. У овом, наоко јединственом ме-
тоду, садржани су и јелински и јеврејски и савреме-
ни западнолатински методи, који сваки по себи има 
неке специфичности, утемељења, између осталог, и на 
њиховим религијама и културама. 

Јелински приступ свету односи се на интересовање 
за свет и његову идентификациЈу у контексту његове 
суштине. Суштина ствари Је истина те ствари и зато 
Је она одувек интересовала грчког човека и философа. 
ТаЈ процес познања подразумевао Је најпре да суштина 
постоЈи. Затим, идентитет се одређивао на основу суш-
тине и њених своЈстава, као и на основу облика, форме 
као конкретног начина постоЈања те суштине. Међутим, 
будући да су конкретна бића и ствари у свету пролазни, 
постављало се питање шта Је у њима непролазно што би 
евентуално могло да покаже њихов идентитет, тЈ. шта 
Је истина тих бића и ствари. Одговор Је био различит, 
у зависности од тога шта Је ко подразумевао под ис-

3 Уп. Аристотел, Физика. 

тином. На пример, за Платона истина једне ствари Је 
била идеЈа те ствари, која Је из вечног света идеЈа, док Је 
за Аристотела, то била суштина те ствари. СвоЈства и 
форме, као што су на пример: лепо, добро, округло, троу-
гласто, по некима, као што Је то говорио Платон, били 
су поЈмови из вечног света поЈмова, идеја, а неки опет, 
нпр. Аристотел, мислили су да се они садрже у самоЈ 
суштини (у врстама), те да смо на основу претходних 
искустава дошли до њих и сада их само примењуЈемо 
на новој ствари да бисмо Је идентификовали. (Овакав 
начин сазнања бића и ствари присутан Је и у Светом 
писму Новога завета). Било како било, оба става упућуЈу 
на то да се Једној ствари, или бићу, идентитет одређуЈе 
на основу њене суштине. 

ОваЈ начин одређења идентитета света и ствари у 
свету, па и Бога, доминантан Је и данас у философиЈи и 
сачињава темељ сваког гносеолошког система. Међутим, 
што се тиче данашњег начина сазнања, а њега би тре-
бало свакако имати у виду кад говоримо о проблему 
богопознања, Јер он не може да одсуствуЈе кад гово-
римо о Богу, он садржи Још и ЈевреЈски и савремени, 
западно-латински, да га тако назовемо, метод сазнања. 
За разрешење наведеног проблема потребна су оба 
приступа, тим пре што Је ЈевреЈски приступ Богу до-
минантан не само у Светом писму Старог завета, већ 
и Новом. У чему се они састоЈе? 

Јеврејски приступ свету Је првенствено везан за 
одређење његовог идентитета и идентитета свих других 
ствари и бића из њиховог односа са Богом, мереног 
моралним законом. То значи, ствар Јесте нешто и неко 
Јесте захваљуЈући не прво и искључиво своЈоЈ сушти-
ни, већ њеном односу према Богу, или бићу у његовом 
моралном односу према Богу. (На питање, дакле, шта 
Је свет, ЈевреЈски одговор би био БожиЈа творевина). 
А таЈ однос се наЈчешће, кад су у питању људи, мери 
испуњењем моралног (БожиЈег) закона. (На пример, 
на питање ко Је Аврам, одговор извире из Аврамовог 
моралног односа према Богу. На истој основи су Јевреји, 



савременици Христови, постављали питање ко је Хри-
стос и давали одговоре моралне садржине. За разлику од 
њих, Јелини постављају питање идентитета Христовог 
на основу његове природе, односно шта је Христос по 
природи и давали одговор - Бог). Истинитост једног 
бића, а и сваке твари код Јевреја мери се на основу тог 
њеног моралног квалитета и односности. 

Савремени, западно-латински приступ, иденти-
фикује ствари и бића на основу њихове корисности 
за човека. Ствар или биће Јесу уколико су корисни и 
њихов идентитет одређује се у контексту њихове упо-
требе. Установљење закона у римској цивилизацији 
имало је за циљ и организацију света како би он био 
што кориснији. У оквиру ове организације, којој је циљ 
корисност, одређује се идентитет стварима и бићима. 
Овај начин идентификације света данас је углавном 
заступљен на Западу. Важан је за нашу проблематику 
утолико што човек који живи у оваквом свету, тако 

46 | се и односи и према познању Бога, односно његовој 
идентификацији. Нешто постоји и јесте то, а не нешто 
друго, тј. истинито је, ако човек од тога има користи, 
односно све се процењује у контексту своје функционал-
ности. (Нпр. многи данас одбијају да верују у Бога управо 
зато што не виде никакву корист од тога, поготову ако 
Бог одмах не одговара на њихове молитве, он постаје 
бескористан, тј. не постоји). У контексту свакодневног 
живота, свет се идентификује на основу његове корис-
ности за човека (то се види и кроз имена неких ствари, 
управо утемељених на њиховој употребној вредности 
као што су: телевизор, канцеларија и томе слично). 

Међутим, то не значи да ова прва компонента коју 
смо навели као преовлађујућу код Јелина, није присутна 
и на Западу, као и ова такозвана јеврејска. Дакако да је 
присутна, али је ова прва наглашенија код Јелина, ова 
друга код Јевреја, а ова трећа на Западу. 

Дакле, начин познања, идентификације некога или 
нечега, који је у прошлости примењиван, и који се и 
данас примењује, садржан је у опису, карактеризацији 

ствари или бића на основу својстава те ствари или бића, 
а која су природна, употребна, или морална. Од тога која 
ђе од ових својстава преовладати, а преовладаће она за 
која везујемо истину једне ствари, зависи и идентитет 
једне ствари или бића. 

Међутим, поред овога, идентитет једног бића зависи 
и од односа који има онај који познаје са оним који је 
предмет познавања. Ако је друштво хедонистичко и 
потрошачко, као што је то случај са савременим друшт-
вом, онда ће ствари и бића бити одређивана на основу 
њихове употребне вредности у циљу задовољства које 
пружају. Уколико опет морал преовлађује, то ће моралне 
категорије бити пресудне у њиховој идентификацији. 
Уколико је, пак, однос онога који познаје са оним што се 
познаје рационалан, онда је идентитет те ствари везан 
за њену суштину. 

На основу горе поменутог метода познања, изузев 
донекле јеврејског, могли бисмо слободно констатовати 
да је истина света његова природа, његова суштина, или 
пак извире из његове природе. Оно што је непролазни 
и трајни идентитет свега што постоји у свету, јесте 
њихова суштина, а то значи да је суштина истина света. 

Међутим, можемо се запитати: зашто овај метод 
познања не може да се примени на познање Бога? 

Ако бисмо покушали да овај метод применимо у 
познању, идентификацији Бога, то би подразумевало 
следећи поступак: прво констатацију да Бог постоји на 
основу своје природе. Затим, анализом његове природе 
и њених својстава, његове употребне вредности за нас, 
као и поређења са другим природама, дошли бисмо 
до одговора на питање ко је или шта Је Бог. Али ако 
бисмо све ово применили у процесу богопознања, то 
што бисмо идентификовали на основу оваквог метода 
понајмање би био Бог. То би била једна ствар и ништа 
више. (Упркос овоме, овакав метод богопознања све 
Је присутнији у православним догматикама. Прво се 
говори о БожиЈоЈ суштини, а затим о Светој ТроЈици). 



Свети Оци су увек наглашавали да Бога не познајемо 
по природи и на основу његове природе. Под овим треба 
разумети прво да је Бога немогуће познати због његове 
несазнајне и необухватљиве природе, али не само то, већ 
и да се Бог не може познати горе наведеним методом. И 
то из два разлога: 1) ако бисмо Бога одредили на основу 
горњег метода, тј. по природи, ко је Бог, онда бисмо га 
аутоматски ограничили, а самим тим и негирали да је 
Бог. Јер, идентитет коЈи се описуЈе поЈмовима као што 
су свемогућ, свудаприсутан, љубав, добар итд., колико 
год ови поЈмови били велики, они су ипак потекли из 
искуства о створеноЈ природи и самим тим су ограни-
чени, а Бог Је неограничен, и идентификуЈу Бога не као 
личност, већ као ствар. С друге стране, ако признамо 
да ти поЈмови нису из нашег искуства, одакле нам 
тада (можда из света идеЈа, али то би значило да свет 
идеЈа сапостоЈи са Богом) и шта тада значе? (Међутим, 
сумњамо да неко од нас не зна и не схвата шта значе 

| ови поЈмови. Ми их управо употребљавамо и у нашем 
животу). 2) ако бисмо Бога идентификовали на осно-
ву природе, па макар његов идентитет изражавали и 
таквим методом као што Је апофатички, Јер апофатика 
се у суштини односи на негациЈу створене природе, да 
бисмо на основу тога шта Бог ниЈе схватили оно што 
он Јесте, онда би опет Он неминовно постао наша тво-
ревина, а то значи да би постао ствар, обЈект, што опет 
води у негирање Бога. Апофатичко богословље Је управо 
због апсолутне БожиЈе трансцендентности у односу на 
свет и уведено као метод богопознања од стране светих 
Отаца, али оно у суштини не може да трансцендира Бога 
на оваЈ начин, већ га, напротив, поново уводи у сферу 
створености и од њега чини ствар, Јер покушава да из 
апсолутно несазнаЈнога Бога по природи изведе његов 
идентитет. Бог Је за свете Оце апсолутно несазнаЈан 
по своЈоЈ природи, али ово ниЈе пресудно у одређењу 
Бога, Јер његов идентитет за њих, као што ћемо касниЈе 
видети, не извире из Божије природе. 

Међутим, ако се сложимо да су ове констатациЈе 
тачне, зар се онда не намеће питање, како су свети Оци 
познали Бога, будући да су о Богу и те како говорили. 
КоЈи су они метод користили, ако Је овај коЈи смо на-
вели неупотребљив? Одговор на ово питање Је обично 
даван катафатичким методом, што често подразумева 
рационални пут богопознања. И он се код неких обично 
противставља апофатичком методу, или се пак код не-
ких теолога ова два метода комбинуЈу. Мишљења смо 
да ово не би требало баш тако схватити. Нити Је реч о 
искључивости апофатичког у односу на катафатичко 
богословље, нити просто о комбинациЈи ова два. Ради 
се о ЈедноЈ врло битноЈ ствари коЈу можемо разумети 
једино ако погледамо шта Је за свете Оце, то што чини 
истину Бога, његов идентитет? Ако би одговор на ово 
питање био да Је то божанска суштина, онда би свакако 
апофатички метод богопознања био Једино меродаван, 
Јер, будући да се Бог нама ниЈе открио по суштини, 
Једино негацијом постојећег света можемо донекле из- | 
разити и несазнајни Божији идентитет. Ово би међутим 
у теологиЈи створило многе нерешиве проблеме, коЈи 
нису у вези само са богопознањем, а то су: ако се Бог 
нама ниЈе открио по суштини као што и ниЈе, онда нам 
није открио ни истину о себи. Ако ми, пак, не познаЈемо 
истинитога Бога, онда не само да не можемо говорити 
да је наш Бог прави, истинит, већ тада ми немамо ни 
спасења, Јер немамо заЈедницу с Њим. Међутим, мис-
лимо да Црква ниЈе говорила о Богу везуЈући његову 
истинитост и његов идентитет за његову природу, већ 
о Богу који Је личност и зато сви ови проблеми нису 
ни постоЈали у Цркви, све до новиЈег времена када се 
ово заборавило. Но о томе шта чини идентитет Бога 
говорићемо касниЈе. Овде ћемо се прво забавити про-
блемом истинитости нас људи, Јер ово Је Једини пут да 
схватимо шта су Оци Цркве говорили о Богу. Дакле, 
шта Је то што нама људима даЈе идентитет, истинитост, 
да смо то ми, а не неко други, да Је конкретна личност 
Петар, а не Марко, Павле или неко трећи? 



Познање човека као личности 

слободом, љубављу 

Већина људи данас познаје и види истину неког 
човека у његовој природи, било да се ту ради о истини, 
која је везана за духовну природу, као што је бесмртност, 
вечност душе, што приближава Платону и његовом 
вечном свету духова, идеја, или, пак, о вечности, не-
пролазности материје, природе, што упућује више на 
Аристотела. Ту су свакако и други чиниоци на основу 
којих одређујемо људе, природна својства свих врста, 
употребна највише, а затим умна, морална, национална. 
То је зато што се примењује метод познања који смо већ 
описали. Захваљујући оваквој идентификацији, људи 
су нам постали, мање или више сви исти, постали су 
ствари, или у најбољем случају безлична бића, која 
користимо, на овај или онај начин, ради задовољења 
својих страсти. На основу њих и познајемо да су то, а 
не нешто друго, да је то тај човек, а не неко други. Тај 
њихов идентитет за нас је врло променљив прво због 
природе која се стално мења, а затим и у зависности од 
тога који су наши прохтеви, на основу којих их тренутно 
идентификујемо4. 

Међутим, и поред тога што се већина људи служи 
овим методом познања других људи, ти исти, кад је у 
питању њихов идентитет, не желе да буду познани на 
тај начин, то јест не желе да њихова истина буде везана 
за њихову природу, било да се ради о духовној, било о 
материјалној, и њеним својствима и специфичностима. 
Човек жели да их неко позна као личност, слободно из 
љубави, а не као душу или тело, са њиховим специфич-
ностима, као и не на основу његове природе и моралног 
понашања. А то је захтев да се изађе из света ствари и 
анонимности и уђе у свет апсолутних и непоновљивих 
личности. (На пример, када нас неко представља неком 
и при том нас описује на тај начин што нас упоређује са 
другима, никад нам се то не свиђа, па макар и најбоље 

4 Уп. Л. Пирандело, Један, ниједан и сто хиљада, Београд 1967. 

епитете употребљавао. Зашто? Зато што желимо да смо 
неупоредиви, непоновљиви, апсолутни). И зато такви 
л>уди, са таквим захтевима, не пристајући да буду по-
знани као ствари, свој идентитет често данас заснивају 
на самосазнању и самоосећању, утемељујући своју лич-
ност на психолошким и природним расположењима и 
својствима, на себи самом. Али, питамо се, откуд овај 
захтев код људи за другачијим идентитетом, који се не 
везује за природу и њене специфичности, ако идентитет 
извире једино из природе? Друго, да ли људи уопште 
могу имати идентитет, а да он не извире из природе 
или моралних закона, и да у исто време то буде трајан, 
истинит идентитет? 

У неким трагичним ситуацијама, као што је смрт 
детета једне мајке, или губитак једне вољене лично-
сти показује се једна сасвим нова димензија људског 
идентитета, личности. Смрћу вољеног детета мајка 
констатује ненадокнадиви губитак, трагедију која се 
ничим не може ни оправдати ни надокнадити, а то | 
управо указује на идентитет детета који је апсолу-
тан, непоновљив, који као такав не може да извире из 
природе, нити опет из моралних квалитета детета. У 
противном, не би постојала никаква трагедија. Једно 
изгубљено дете могла би надокнадити и заменити друга 
деца коЈа постоје, или пак Једно друго које би иста та 
мајка могла да роди. Међутим, зашто Једно изгубљено 
дете не може бити надокнађено другим? Шта овом де-
тету даје таЈ апсолутни и непоновљиви идентитет, на 
коме Је и заснована трагедија његовог губитка, ако то 
није природа и њене специфичности? Једини одговор 
је - његова личност. Човек Је апсолутан и непоновљив, 
не као природа, већ као личност. Међутим, шта Је то 
што човека чини личношћу? 

Ако бисмо претпоставили да Је неки човек лич-
ност, тЈ. апсолутан и непоновљив, на основу природе 
и природних своЈстава, или пак због својих моралних 
квалитета, или корисности некоме, зар се не би могла 
наћи друга деца коЈа су и овако исте природе, и сва су 



са специфичним својствима, да буду такође добра и 
корисна, да замене једно које је изгубљено? 

Одговор који је данас прихваћен од већине људи 
када је у питању одређење проблема шта човека чини 
личношћу, јесте његово самосазнање. Што је човек 
свеснији себе, самосвеснији, он је утолико већа лич-
ност. Међутим, колико год ово, на први поглед, било 
убедљиво, ипак се не може прихватити из два раз-
лога: први је што би тада опет човек био ствар, јер се 
самосазнање увек одвија на основу природе и њених 
својстава, као и на основу искуства из кога црпимо 
појмове којима себе описујемо као „Ја", у супротности 
са „Ти". Друго, ако бисмо претпоставили да неко нема 
исправан механизам за сазнање, онда то значи да он 
ниЈе личност и да тада не мора сваки човек да буде 
личност, Јер нема самосвести. Али, ово демантуЈе опет 
Један случаЈ мајке коЈа у свом изгубљеном детету види 
трагедиЈу губитка његове личности, без обзира на то 
што Је дете могло да буде рођено болесно, како по при-
роди, тако и по свом менталном склопу. Али, ако ни 
природа, ни самосазнање, ни морални квалитети, не 
чине Једног човека личношћу, шта Је то што га чини 
личношћу? Одговор може бити само Један: слободна 
љубав друге личности. Зато што га воли, мајка у свом 
детету види Један апсолутни идентитет. Другим речи-
ма, само слободна љубав једне личности према другоЈ 
може ову учинити апсолутном, мимо свих природних, 
моралних и функционалних своЈстава. Напротив, ни 
сва ова своЈства нити још хиљаду других, не могу учи-
нити од Једног човека апсолутну личност, али љубав 
то може. Другим речима, само личност може учинити 
другог човека личношћу, апсолутним и непоновљивим 
бићем и то Једино ако га воли, слободно и без икаквог 
користољубља. 

С друге стране, Једна личност може бити позната од 
друге, и то опет као личност, а не као природа, Једино 
ако ова слободно себе жели да се откриЈе, да дозволи 
да буде позната. То ће се десити Једино ако и ова друга 

личност воли. Иначе, ако неко неће, не жели, не воли 
да буде познат од нас као личност, ми га не можемо по-
знати. Можемо га познати као ствар, стварајући о њему 
досиЈе података на основу његовог живота и природе, 
али никад га нећемо познати као личност. 

Дакле, закључак Је да личност извире из слободне 
заЈеднице са другом личношћу и Једна личност Једнако 
Је заЈедница са другом личношћу. Идентитет коЈи из те 
заједнице извире, апсолутан Је и непоновљив. 

Међутим, у тоЈ идентификацији човека коЈа се за-
снива на слободноЈ љубавној заЈедници, у коЈоЈ неко 
познаЈе другога као конкретну и апсолутну личност, и 
сама личност коЈа познаЈе, коЈа воли, постаЈе апсолутна, 
зато што постаЈе део ње, ова Јој даЈе ипостас, Јер управо 
и она воли. (Зато ону личност коЈу прогласимо за нашу, 
ми и познаЈемо, Јер је волимо, и на њој оснивамо своЈе 
постоЈање, своЈу сигурност). Јер, чинећи неког апсо-
лутним зато што га волимо, чинимо га истовремено и 
извором свога идентитета. Да је то тачно, показуЈе бол 
коЈи се Јавља за Једном изгубљеном вољеном особом. 
Јер апсолутност другога управо извире из тога што Је 
он за нас апсолутна личност, тЈ. наша личност. Иначе 
да ниЈе тако, смрт Једне вољене личности никад не би 
била за нас трагедиЈа, као што није трагедиЈа смрт било 
ког човека кога нисмо познавали, волели, Јер ниЈе за 
нас личност, ниЈе наша личност. Љубав подразумева 
да волимо и да смо вољени, тЈ. да некога чинимо тиме 
апсолутном личношћу и у исто време да познаЈемо и 
да смо познати. 

РечЈу, познати некога слободно значи волети га, а 
таЈ однос према њему чини га за нас апсолутном и 
непоновљивом личношћу. С друге стране, познати 
некога као личност, значи имати са њим слободну, 
љубавну заЈедницу, односно познати га љубављу, а не 
ка основу његових својстава и употребне вредности, и 
истовремено значи бити познан љубављу, што и нама 
даЈе лични, апсолутни идентитет. 



У овоме и јесте разлика између ствари и личности. 
Да ли ће неко за нас бити ствар или личност, зависи од 
врсте односа који имамо са њим. Ако волимо слободно, 
чинимо некога апсолутним, ако га пак познајемо на 
основу природе и њених специфичности, што ауто-
матски укључује његову употребу, чинимо га стварју. 

Ово ће бити јасније ако погледамо како су свети Оци 
говорили о Богу и о Божијем идентитету, тј. ко је наш 
Бог у кога верујемо и одакле извире Његов идентитет. 
Уосталом, ми људи смо створени као иконе Божије. 

Хришћански Бог је Света Тројица 

Бога овом свету открива Господ Исус Христос. Ми 
смо хришћани пре свега зато што верујемо у Бога кога 
нам открива Христос, тј. зато што познајемо Бога Госпо-
да у Христу и кроз Исуса Христа. А Христос нам открива 
Бога Оца5. Дакле, на питање ко је Бог, хришћанска Црква 
одговара: Отац. Ово је уосталом и библијски појам о 
Богу. Међутим, овде можемо поставити питање: одакле 
извире овај Божији идентитет? 

Оно што би на самом почетку требало искључити као 
извор Божијег идентитета јесте свет и његово постојање, 
тј. да је Бог Отац у односу на свет и стварање света. 
Наиме, по хришћанском учењу, свет није постојао вечно 
већ је створен ни из чега, што аутоматски искључује 
ову везу. У противном, ако би Бог био Отац у односу 
на свет, онда је и свет вечан ако је Бог Отац вечан, а 
ако свет није вечан, онда пре него што је створио свет, 
Бог није био Отац. Али, шта је био, ако није био Отац? 
Ако Бог није Отац, онда и не постоји. 

Међутим, Бог је Отац у односу на Сина и Духа, а не 
у вези са светом. Како и на који начин? 

Учење Цркве о Богу Оцу управо је везано за Госпо-
да Христа и противи се Аријевој јереси, по којој Го-
спод Христос није Син Божији, већ творевина Божија, 

5 Уп. Јн 14, 9. 

најсавршенији човек, али не и Бог. Ово учење Црква 
је одбацила зато што, ако кажемо да је Христос тво-
ревина Божија а не Бог, онда Христос не може бити 
Спаситељ света. Дакле, ако Христос, и поред тога што 
је човек, није и Син Божији, савечан Богу Оцу, који се 
касније, ради нашег спасења, оваплотио и постао човек, 
Он није Спаситељ света. Ово је управо био и повод да 
се одреди како Божији идентитет Оца, тако и на који 
начин Бог јесте то што јесте, Отац, који рађа Сина и 
исходи Светог Духа - Света Тројица. На који начин су 
то свети Оци објашњавали? 

Свети Атанасије Велики је у контексту постојања 
Сина и Аријеве јереси, прво говорио да треба разлико-
вати постојање Сина Божијег и света. Син не постоји 
на исти начин као и свет, Син није створ Божији, него 
је рођен из суштине Оца. А свет је створен вољом 
Оца. Свет се управо разликује од Сина, по томе што је 
створен вољом Оца, а Син је рођен из суштине Очеве. 
Постојање света је последица слободе Божије и није из | 5 5 
суштине Божије, а Син је рођен из суштине Бога Оца. 

Међутим, рођење Сина не треба схватити тако, каже 
Атанасије, као да је он рођен мимо воље Оца, из природе 
божанске нужно (тако што божанска природа сама по 
себи постоји и што има својство да рађа), него да Бог 
Отац вечно љуби, жели и рађа Сина. Јер, додаЈе свети 
АтанасиЈе, Бог Отац Је и своме постојању, своЈоЈ суш-
тини узрок, хоће и постоЈи, Сина вечно жели и љуби, тЈ. 
узрок Је постоЈања и Сина, јер је и Син исте суштине са 
Оцем. Али ову слободу Оца не треба разумети као из-
бор, тЈ. да је Бог Отац могао и да не постоји, да Је могао 
и да не роди Сина, као што је то случај са стварањем 
света, слободом БожиЈом. Стварање света значи да свет 
некад није постоЈао, већ га је Бог слободно створио из 
небића. Ако би ово било исто и у погледу БожиЈег сло-
бодног постоЈања, то би подразумевало да некада Бога 
ниЈе било, па Је после настао, што свети АтанасиЈе није 
хтео да каже. Ово су касниЈе савршено објаснили свети 
кападокиЈски Оци, говорећи да је овде реч о томе да Је 



Отац узрок постојања Божијег а не суштина, и да Бог 
постоји слободно а не по нужности суштине. Али какве 
ово везе има са идентитетом Бога Оца? 

Идентитет Бога Оца извире из љубавне заједнице са 
Сином и Духом, и Отац чини да Бог постоји. Јер ако Је 
Отац узрок постојања и самом себи, он Је истовремено 
узрок постоЈања и Сина и Духа, Јер су они исте суш-
тине. Међутим, поставља се питање да ли Је Бог Отац 
само зато што Је узрок постојања самоме себи и своЈој 
божанској суштини или због нечега другог? 

Ако прихватимо да Је Бог Отац у односу на своЈу 
суштину Отац, Јер име Отац било Је за свете Оце име 
за заЈедницу са другим, (са Сином), онда би то значило 
да Је Бог самога себе родио и зато Је Отац, Јер Отац Је 
име за везу, однос коЈи се оснива на рађању. Међутим, 
очигледно да ниЈе, Јер Је Отац за свете Оце био нерођен. 
Нити га Је ко други родио, нити Је он родио самога 
себе, Јер би и у оба случаЈа престао да буде Бог. То да 

I Је Бог Отац узрок постоЈања БожиЈег, што значи да 
постоЈи слободно, а не по дужности, односи се на то да 
Он постоЈи слободно, Јер рађа Сина и од Њега исходи 
Свети Дух и зато Је Отац. Јер, као што смо видели, Отац 
Је узрок постоЈања суштине и зато суштина не може да 
постоЈи никад гола, као што Је и свети Василије Велики 
говорио, већ онаЈ коЈи први постоЈи у Богу, први узрок, 
Јесте Бог Отац. А ако име Отац указуЈе на заједницу са 
неким, са Сином, онда је Бог Отац зато што има Сина, 
а не сам по себи. 

Дакле, Бог Је Отац не сам по себи, нити у односу на 
своју суштину и самосазнање, већ у односу на Сина и 
Духа. А ако Је тако, онда Је Један Бог СветаТројица. Ово 
ће касниЈе потврдити како свети Григорије Богослов, 
тако и свети Максим Исповедник6, говорећи да Је име 
Отац име за заЈедницу, односно да Је личност начин 
постоЈања природе као љубавне заЈеднице са другом 

6 Уп. свети Максим РС 91, 1265Ј. Уп. свеги ГригориЈс Иогослов, 
Теолошка Беседа 3. 

личношћу. Зато, ако је Бог вечни Отац, што нема сумње, 
тада вечно има и Сина. Ако пак нема Сина, не постоЈи 

ни Отац, али тада не постоЈи ни Бог, Јер Отац Је узрок 
БожиЈег постоЈања. 

И што Је наЈважниЈе, БожиЈи идентитет се не засни-
ва на суштини и њеним своЈствима, већ на слободноЈ 
заЈедници, љубави Оца према Сину и Светом Духу, а оваЈ 
идентитет Је вечан и непроменљив, зато што Је заједница 
Оца и Сина и Светога Духа вечна и непроменљива. 

На основу горњег излагања закључили смо да Је Бог 
у кога веруЈемо Отац, коЈи вечно има Сина и Светога 
Духа и да у заЈедници са Сином и Духом Јесте Отац, тЈ. 
познаЈе себе као Оца. И то на таЈ начин што Отац вечно 
љуби Сина и Духа, али и Син љуби Оца и познаЈе га као 
свога Оца. ОваЈ начин познања, тЈ. слободном љубављу, у 
контексту БожиЈег постоЈања има онтолошке последице. 

Сада нам остаЈе да видимо како Бог познаЈе свет, нас, 
да бисмо на краЈу могли да схватимо на коЈи начин ми 
можемо познати Бога, Јер, као што рече апостол Павле, 
да познамо Бога као што Је Он нас прво познао. 

Бог познаје свет у своме Сину као своју вољу7 

Често су свети Оци говорили, а међу њима Је и свети 
Максим, о томе да Бог познаЈе свет и пре него што га Је 
створио. То Је било прихватано као нешто разумљиво 
само по себи, будући да Је појам о Богу налагао и то да 
је Бог свезнаЈући. У делима светог Максима, као и код 
других Отаца, ово знање БожиЈе о свету и пре него што 
Је свет створен, поистовећивало се са логосима твари 
коЈи претпостоЈе у Богу пре свих векова и коЈи су у Богу 
Логосу - Сину БожиЈем. Штавише, Бог Је и створио свет 
на основу СвоЈих логоса о свету и разумљиво Је било да 
и познаЈе ту своЈу творевину на основу тих логоса, кроз 
Бога Логоса, кроз кога Је и створио свет у Духу Светом. 

7 Уп. 1Кор 8, 3. 



Међутим, појам „Логос" кроз кога Бог познаје прво 
самога себе, а затим и све оно што је створио, није зна-
чио исто што и код јелинских философа и мислилаца. 
Логос је код Јелина значио пре свега умну категорију, 
мисаони израз, замисао, знање. То Је резултирало прво 
схватањем да Је БожиЈи Логос - Син БожиЈи знање 
БожиЈе, као његова умна категорија, а не личност, као 
једно биће које сапостоЈи према (пдод) Богу Оцу, а 
затим је у контексту Божијег идентитета, као и познања 
света, значило да Бог познаЈе, идентификује себе путем 
самосазнања на основу своЈе природе, а затим и света 
на основу његове природе, и идеЈа о свету, коЈе Бог 
вечно има у свом уму. Овакво схватање се може наћи 
чак и код неких хришћана8, због тога што је Логос 
БожиЈи поистовећиван са мисаоним органом БожиЈим, 
коЈим Бог познаЈе не само свет, већ и самог себе. (Овом 
схватању Је допринело старојелинско учење о Богу као 
свезнаЈућем Уму коЈи увек има знање - Логос, Јер ум 

| никад не може постоЈати без знања). Јер, Бог као ум увек 
има Логос, знање, а затим идеје о свему, па и о свету. 
Зато су те идеје о свету, тј. вечно БожиЈе знање о свету, 
смештене у Логосу БожиЈем. Кад се овакво схватање 
пренело на проблем познања света од стране Бога оно 
је било идентично са Јелинским схватањем сазнања, и 
што Је Још трагичниЈе, као такво и данас постоји кад Је 
реч о сазнању Бога. 

Међутим, када свети Максим говори о познању света 
од стране Бога, он Јасно указује на то да Бог познаЈе све 
оно што Је створио у Логосу своме и кроз Логос, као 
кроз личност и у Личности Сина, јер је све Логосом и 
створио9, а Логос БожиЈи је личност, Син, Друго Лице 
Свете ТроЈице. Зато Је он божанске логосе о свету по-
истоветио са вољом Божијом о свету, Његовим жељама, 
а не са мислима, идејама и рационалним појмовима. 

8 Уп. свети Јустин Мученик, Аиолошја. 

9 У п . Р 6 9 1 , 1 0 7 7 С , У п . К о л 1 , 1 6 . 

Један карактеристичан напис у делима светог Мак-
сима, коЈи се односи на познавање света од стране Бога, 
ово и потврђуЈе. Реч Је о одговору који Је дат у делу светог 
Максима на питање Јелина упућено хришћанима како 
хришћани верују, да Бог познаЈе свет. Да ли га познаЈе 
тако што умна бића познаје умно, а чулна чулно? Све-
ти Максим одговара да Бог не познаје нити умна бића 
умно нити чулна чулно. Јер, ниЈе могуће да Бог, који је 
изнад створених бића, познаЈе ова на начин како ова 
створена бића познају Једно друго. Бог, додаЈе свети Отац, 
познаЈе бића као своЈе жеље, што има, како сам каже, 
логичку потврду: „Ако Је (Бог) вољом све створио, што 
нико не спори, и ако Бог познаЈе своЈу вољу, што Је опет 
поштено увек говорити..., Бог дакле, познаЈе бића као 
своЈу вољу"10. А то се да обЈаснити, по светом Максиму, 
једино ако прихватимо да Бог све познаЈе, па и само-
га себе, у Личности свога Сина - Логоса. Али како то 
треба разумети? Шта значи сазнати нешто у Личности 
и кроз Личност, и то вољом, а не умом? 

Ово се да обЈаснити и разумети Једино у контексту 
горе показаног сазнања некога као личности и у лич-
ности. Објашњавајући ово, сам свети Максим каже да 
Бог познаЈе све што Је створио у своме Сину Логосу, Јер 
Је све створио кроз Сина и у Сину, и познајући Сина, 
познаје све у њему као Сина. И та његова љубав према 
свету, коЈом и познаје свет у личности Сина, вечна је, 
упркос томе што свет по природи не постоЈи вечно. Бог 
га познаЈе, међутим, вечно зато што га, као што рече 
свети Максим, не познаЈе на основу његове природе, 
већ на основу љубави, у личности Сина, у коме Је сваку 
природу, било духовну, било материЈалну и створио11, 
и зато га познаје слободно као своЈу вољу. 

Дакле, да би Бог познавао свет од вечности и поред 
тога што оваЈ не постоЈи вечно, нема другог пута него да 

1 0 Уп. свети Максим, РС 91.10б5ађс, српски превод Беседа 1 - 2 / 9 2 , 

Нови Сад, 21. 

и Уп. Кол 1, 16. Уп. код светог Максима тумачење овога стиха 
Р С 9 1 , 1 0 7 7 С - 1 0 8 5 5 . 



прихватимо да Бог не познаје свет на основу природе 
света, већ на основу Личности и као Личност свога 
Сина. У противном, ако би га познавао на основу при-
роде, тада би свет морао да постоји вечно по суштини 
да би га Бог познавао. А ако, пак, овај ипак не постоји 
вечно по суштини, што је Црква и учила12, онда остаје 
или да га познаје у личности и као личност, или Бог није 
познавао свет пре него што је овај створен. Ако је тако, 
онда се поставља питање како је Бог створио нешто што 
не познаје, јер, очигледно, пре него што је свет створен 
по природи, није постојао, а то значи да га Бог није ни 
познавао. А ако га не познаје од вечности, тада је свет 
настао случајно, мимо знања Божијег. 

Да би решили овај проблем створености света, али 
и то да га Бог вечно познаје на основу његове при-
роде, неки су прибегли Платоновом методу по коме 
Бог познаје свет и пре него што га је створио и то на 
основу идеја о стварима, о свету. На основу тих идеја, 

| Бог од вечности познаје свет или га је створио у једном 
тренутку када је то Он хтео. То стварање, другачије 
речено, и јесте у томе што Бог ствара савршене облике, 
конкретне ствари и бића, на основу света идеја које 
користи као прототипове - идејни нацрт. Али, зашто 
ово свети Оци нису прихватили, као што то није при-
хватио ни свети Максим? Зашто је ово хришћанима 
било немогуће прихватити? 

Први и основни разлог је тај што би на тај начин свет 
опет постојао вечно, али сада не као материја, већ као 
духовни свет, као свет идеја кога Бог од вечности со-
зерцава у своме уму као нешто што није Он, а утеловљује 
га, остварује га у једном конкретном тренутку у про-
цесу стварања13. И то би опет указивало на вечност 
постојања света. 

12 Уп. свети Максим, РС 91,1об1ађ. 

13 Ово Платоново учење искористио је Ориген за своју концепцију, 

с тим што је Ориген само искључио вечност постојања материје. 

Уп. Ј. Зизиулас, „Христологија и постојање", у Беседа 1-2/93. 
Међутим управо се свети Максим против оваквог схватања 

Други проблем, који се јавља у контексту познања 
света на основу идеја о свету, јесте да се истина света 
налази изван њега као материје и историје. У том кон-
тексту материја, а и историја, остала би изван спасења 
и вечног живота. Управо онако као што је о томе и 
Платон говорио: све је пролазно, изузев вечних идеја, 
духа, душе које су вечне. На основу тога, оно што постоји 
увек јесте идеја нечега, код човека, на пример, то је душа, 
док је тело и све материјално нешто само по себи зло 
и као такво не улази у вечни живот. 

Трећа последица познавања света од стране Бога, 
на основу природе и рационалног Божијег сазнања о 
природи, јесте да је свет за Бога једна ствар, а не једна 
личност са којом он може да оствари слободну личну 
заједницу, те да свет буде за Бога једна непоновљива 
личност. Ово би резултирало увођењем нужности како у 
постојање Бога тако и у постојање света, и не само да би 
било враћање хришћанства на позиције старојелинског 
поимања Бога и света, већ, што је најгоре, свет не би | 
имао спасења. Јер, од чега би се спасавао, ако је све 
вечна нужност? Тада би сваки захтев човека за вечно 
постоЈање као личности био узалудан, јер не би био 
остварљив, што би у суштини негирало само постоЈање 
Бога као личности14. 

Дакле, ако бисмо прихватили било коЈи од ових мето-
да познања, изузев познања у личности и кроз личност, 
порекли бисмо основну истину хришћанске вере, да Је 
Бог створио свет из небића. Друго, да Бог нема лични 
однос према свету, тЈ. да не заЈедничари, општи са њим 
у Христу Сину своме15, у коме Је свет Једна личност, на 
основу кога Је и човек створен као икона БожиЈа, као 
икона Христова и Христовог односа са Богом Оцем 
и светом, у коме Једино и може да овај вечно постоЈи. 

и бори бранеђи догмат о стварању света на себи својствен и 
оригиналан начин у духу православља о чему ђе бити речи 

касније у овом тексту. 

14 Уп. Ј. Зизиулас, Од маске до линности, Ниш 1992. 

15 Уп. Мт з, 17; Лк з, 22. 



Односно негирали бисмо чињеницу да Бог познаје свет 
у Христу, своме Сину, и као свога Сина. 

Познање Бога кроз Сина Божијег 

као сједињење с њим у Литургији 

Дакле, у Господу Исусу Христу, који је Син Божији, 
а у заједници с којим Бог постоји и јесте Отац, познаје 
нас Бог вечно, али и ми познајемо Бога као Оца једино 
у Христу и то због њихове вечне љубавне заједнице16. 
Другим речима, ако желимо да познамо Бога, то може-
мо учинити једино у заједници са Сином и кроз Сина, 
Христа, а тада га познајемо као вечног Оца. Међутим, 
можемо запитати: како и на који начин најпре познати 
Сина да би у Њему познали Бога Оца? 

Као што смо већ у претходном пасусу навели, лич-
ност је могуће познати једино слободном љубављу. То 
значи да не можемо на основу природе, било да се ради 

62 | о божанској било о човечанској и њеним специфич-
ним својствима, познати Христа као личност, нити 
без своје слободне љубави према њему. Само љубављу 
можемо познати Христа као апсолутну и непоновљиву 
личност, а на тај начин и Бога Оца, јер по учењу светог 
апостола Јована17, као и других светих Отаца Цркве18, 
Бог се познаЈе Једино љубављу. Међутим, оно што смо 
већ навели кад Је било речи о познању човека као лич-
ности, а то Је да некога можемо познати као личност 
слободно, тј. ако га волимо, али и ако он хоће да буде 
познат од нас, ако нас, дакле, и он воли, важи и у овом 
контексту познања Бога као личности. Оно што Свето 
писмо и свети Оци наглашаваЈу у вези са овим Јесте да 
Је прво Бог нас познао, тЈ. заволео, и то пре него што 
нас Је по природи створио, па онда, и ми тако можемо 
да познамо Бога слободно, љубећи га. Да се БОГ ниЈе 
нама први открио, ми никад не бисмо могли да га по-

16 Уп. Гал 4, 4-9. 

17 Уп. 1ЈН 4, 7-8; 8, з. 

18 Уп. свети Григорије Богослов, О теолошји 1,1'С1 <6,12. 

знамо, да га волимо, из једноставног разлога што је Бог 
недостижан, непојмљив, апсолутно трансценденталан 
у односу на свет. 

Међутим, Божија љубав према нама, оно што често 
заборављамо, није психолошке, нити рационалне при-
роде, већ лична; открива се као личност Христова. Јер, 
како каже апостол Јован: „У томе се показа љубав БожиЈа 
према нама што Је Бог Сина својега Јединороднога по-
слао у свет да њиме живимо" (1Јн 4, 9). Овакво познање 
Бога, кроз љубав према Христу, гради Цркву и зато се 
Бог познаЈе Једино у Цркви, у Христу. Међутим, како то 
у пракси хришћана изгледа познање Бога кроз Христа, 
Цркву? 

Очигледно Је да познање Бога у Христу подразумева 
за апостола Јована улазак у Цркву, у заЈедницу. Кроз 
љубав према члановима те заЈеднице проЈављуЈе се и 
љубав према Христу и према Богу. Дакле, оно што се 
код Јована среће јесте то да љубав према ближњима у 
Цркви значи љубав према Богу, и што Је данас утолико I 63 
парадоксално, пошто смо ми хришћани навикли Једино 
на познање преко природе. Због тога нисмо у стању пре 
свега Христа, а затим ни Бога у њему, да поистовети-
мо са Црквом, са црквеном заЈедницом (упореди гЈн 4, 
7). А такво познавање, кроз поистовећење Христа са 
Црквом, Једино садржи слободу као битну димензију 
за познање људи, и Бога. 

Међутим, то што данас представља проблем за нас 
и за наше богопознање у Цркви, ниЈе само то што ми 
нисмо више у стању да разумемо шта значи познати 
Бога кроз учешће у црквеноЈ заЈедници, да то значи по-
знати га слободно као личност, већ не разумемо ни шта 
Је то на шта указујемо кад идентификуЈемо Цркву. Зато 
ћемо се овде осврнути на оба ова аспекта: на питање 
слободног познавања Христа као Сина БожиЈег у Цркви, 
и на питање шта Је то Црква и шта значи ући у црквену 
заЈедницу. 



Од самог стварања, од оног тренутка када се појављује 
богопознање, а то је у првом откровењу Божијем Адаму, 
да би неко познао Бога, потребно је било прво да се Бог 
открије, а затим је то откровење увек било у једној личној 
вези са човеком. Међутим, Бог се откривао слободно и 
зато је тражио и од човека да се одрекне љубави према 
свету и ближњима по крви, родитељима, деци, жени итд., 
да би и он слободно могао да ступи у заједницу с Богом. 
То је због тога што је човек по природи својој био склон, 
а поготову после пада, да Бога поистовети са оним од 
чега му зависи живот у овоме свету. У Новом завету 
то одрицање од породице и од света се пројављивало 
најчешће кроз Крштење, а замена за породицу и свет 
било је укључење у исти тај свет, који је само постојао 
на други начин, тј. у евхаристијску заједницу. Ово је 
значило у Новом завету љубав према Христу, што је 
било идентично љубави према Богу, јер је Христос 
Син Божији (а пројављивало се и преко мучеништва за 

64 | Христа), док се то у Старом завету пројављивало кроз 
испуњење заповести Божије и укључење у јеврејску 
заједницу. Оно што је било заједничко Старом и Но-
вом завету јесте то да нико није могао да позна Бога, 
да ступи у заједницу са њим, ако је претходно његова 
љубав, тј. његова личност, била привезана за било шта 
од овоземаљских ствари и бића и ако није била везана 
за Христа, који се откривао или као закон и јеврејска 
заједница у Старом завету, или као човек Исус Христос 
и људи који су били у заједници с њим, у Новом. Било је 
то стога што је истина за човека (а то значи Бог), била 
оно за шта је његова љубав, његово срце, била привезана. 

Суштина љубави према Христу, а самим тим и суш-
тина Крштења, јесте у нашој слободи. Само слободна 
љубав може бити љубав, и као таква може у Христу по-
знати Сина Божијег, апсолутну и непоновљиву личност. 
Љубав, пак, која постоји из било ког разлога, родбинског, 
природног, или из неке користи, није слободна љубав 
и не може у ономе, кога на тај начин волимо и имамо 

са њим заједницу, познати апсолутну и непоновљиву 
личност. 

Међутим, као што смо већ напоменули, слободно 
познање некога, у овом случају Бога, подразумева и 
његово слободно откривање нама. У ту сврху, како би 
наша љубав према Богу била што слободнија, Бог се и 
открива кроз свога Сина, као човек Христос, и то на 
такав начин да нас не би натерао силом да га познамо. 
Јер ако бисмо га познавали силом, онда он за нас не би 
био личност, него ствар. 

У овом контексту познања ствари, треба напомену-
ти да управо зато и познаЈемо ствари као ствари, зато 
што их не познаЈемо слободно, већ по нужности, и зато 
што оне нису слободне да буду познате, или бар не од 
нас. Зато и људи могу бити ствари за нас, без обзира 
на њихову слободу, ако их познаЈемо по природи и 
због њихове природе. Једна ствар постоЈи пред нама 
и ми, хтели или не, морамо да Је познамо због њене 
природне присутности. Ми се често против тога бу- I 
нимо и опиремо, покушаваЈући да некога или нешто 
слободно, намерно игноришемо, да за нас не постоји, 
али ипак оно Је ту пред нама. У овом случају нити смо 
ми слободни, нити Је, пак, слободно оно што познаЈемо. 
Међутим, Бог Је апсолутно слободан у односу на нас 
зато што Је личност, али зато се и открива тако да и ми 
будемо слободни у односу на њега и ако тада хоћемо да 
га познамо, познаЈемо га љубављу као Личност, као свога 
Бога. И као какву личност, ми га на основу слободне 
љубави познаЈемо као нашега Бога Оца, коЈи Је Истина 
и наш живот и постоЈање. 

Оваква врста познања Бога као заједнице са Хри-
стом гради Цркву, заЈедницу у коЈоЈ сви њени чланови, 
у Јединству са Христом, познаЈу једнога, истога Бога 
Оца. Зато Крштење, као остварење заЈеднице са Хри-
стом, значи конституисање Цркве Духом Светим кроз 
улазак у ЕвхаристиЈу, и као такво одувек Је било везано 
за свету ЕвхаристиЈу. 



Познање Бога кроз Христа нама значи, како откри-
вање Бога као Цркве, тако и наше познање Бога као 
Цркве, која је Божије откровење међу људима и као 
заједница људи у Христу, Духом Светим. А када у 
Литургији исповедамо Бога ми га исповедамо као Оца 
и Сина и Светога Духа. 

Други моменат, који претпоставља укључење људи 
и света у Цркву, јесте причешће телом и крвљу Господа 
Христа. Јер, будући да су људи, као и све што постоЈи, 
створења, а да би могли да постоЈе вечно, потребно Је да 
остваре реалну заЈедницу са Богом, света Евхаристија 
Је и названа хлебом вечнога живота. Међутим, ако Је 
света ЕвхаристиЈа извор живота као причешће Хри-
стом Господом, и ако се у њој Једино Бог може познати 
као Отац наш, и Син, и Дух Свети, онда се знање Бога 
поистовећује са нашим вечним постоЈањем. Јер, ако је 
познање онтолошка категорија, као што смо то напред 
видели, онда познање није могуће без заЈеднице са Богом 

66 | у Христу, у светој ЕвхаристиЈи. 

Уместо закључка 

ЛитургиЈско познање Бога од стране људи Је слободно, 
тЈ. лично. ЛитургиЈу, међутим, конституише Дух Свети 
чинећи Је Телом Христовим, Црквом, заЈедницом око 
Једнога Христа, Сина БожиЈег. Али, БожиЈе откровење 
нама, кроз ЛитургиЈу, у таквоЈ Је форми да Једино она 
може у исто време и да сачува нашу слободу у познању 
Бога и да буде реално БожиЈе присуство међу нама, ради 
заЈеднице са Њим за вечни живот. Зато света Евхаристија 
има и две димензиЈе: есхатолошку и историјску. То у 
богопознању, али у нашем познању од стране Бога, значи 
да га сад видимо као у икони, загонетки, а у последње 
дане ћемо га видети лицем к лицу. Међутим, то не 
значи да га сад не видимо, већ да га видимо, али не у 
потпуности. Будући да Је познање онтолошка категориЈа, 
кроз ЛитургиЈу имамо живот и Бог ће нас васкрснути 
у последњи дан. Литургија Је, дакле, реално присуство 

Бога сад и овде, али још не у потпуности. Зато се наш 
живот у Цркви поистовећује са вером. 

На основу оваквог посматрања проблема богопо-
знања и светопознања од стране Бога, свети Максим Је 
и могао да говори да нас Бог све познаје у Христу, Сину 
своме и да Је то његово познање нас вечно на основу 
његове љубави. Зато што Је Син, у коме нас Бог све види 
и познаЈе, БожиЈи вечни Син. 

Ово Је на исти начин и једино обЈашњење онога 
што Свето писмо Новог завета говори у контексту 
богопознања, да ако познајемо Бога, то значи да Је нас 
прво Бог познао, зато што нас Је познао у Христу и зато 
што ми Једино у Христу можемо познати Бога. 
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II 
УЧЕЊЕ ЦРКВЕ У КОНТЕКСТУ ЊЕНОГ ЛИТУРГИЈСКОГ ЖИВОТА 



ОВАПЛОЋЕЊЕ И СПАСИТЕЉ 

У Х Р И Ш Ђ А Н С К О М У Ч Е Њ У 

Оваплоћење Бога ради спасења света за хришћанство 
је централни догађај на коме оно оснива, како свој 
почетак, тако и своје постојање. Ово не значи да 

је идеја о оваплоћеном божанству као спаситељу све-
та својствена једино хришћанству. Напротив! Већина 
светских религија, ако не чак и све, било оне које су 
изумрле или оне које још увек живе, говоре о спаситељу 
као о оваплоћеном божанству. И, штавише, то чини и 
њихову основу постојања. Међутим, постоји суштин-
ска разлика, када је у питању учење о спаситељу као I 
оваплоћеном Богу, између хришћанског и оног код дру-
гих религија. У чему се састоји ова разлика? Да бисмо 
одговорили на ово питање, морамо најпре видети шта 
о овом проблему говоре јеврејска традиција и стара 
јелинска философија. То је потребно учинити зато што 
је хришћанство, појавивши се на простору Палестине, 
на коме је, поред доминантне улоге јеврејске, била при-
сутна и јелинска култура, своје учење о спаситељу као 
оваплоћеном Богу Логосу добрим делом изградило, како 
на полемичком односу према јеврејском и јелинском 
схватању овог проблема, тако и под утицајем ових 
двеју култура. 

Идеја о Спаситељу и његовом 

оваплоћењу код Јевреја 

Јевреји су сматрали себе изабраним народом БожиЈим. 
Догађај избора догодио се онда када Је Бог дозвао Аврама 
из Ура ХалдеЈског, где Је Аврам дотле живео, у Ханан, у 



земљу коју ће му показати и дати је у наследство; Авраму 
и његовим потомцима (уп. 1М0Ј12). У тој прилици Бог 
је са Аврамом и са његовим потомцима у лицу Аврама 
учинио савез или завет, обећавши му да ће од њега по-
стати велики народ и да ће Он бити Бог Авраму и семену 
његовом. Видљиво обележје овог савеза између Бога и 
Аврама јесте обрезање свих мушкараца из Аврамовог 
дома (уп. 1М0Ј 17). 

Примену у животу, своју пуноћу, пројавио је овај са-
вез на Синају, када је Бог преко Мојсија дао јеврејском 
народу синајско законодавство. Оно је регулисало, 
како однос јеврејског народа према Богу, тако и однос 
Јевреја унутар заЈеднице, укључуЈући и начин исхра-
не и одевања. Испуњавањем овог закона, ЈевреЈи су, 
на практичан начин, проЈављивали своЈу верност и 
оданост Богу који их је за то награђивао помажући 
заЈедници или поЈединцима на њиховом животном 
путу, водећи их ка коначном циљу, обећаноЈ земљи и 

72 | установљењу царства Израиљевог. На тај начин Бог Је 
себе, по схватању Јевреја, а за разлику од других на-
рода, проЈављивао у свету кроз историју, оваплоћен у 
историЈским догађаЈима везаним за ЈевреЈски народ и 
кроз закон, „реч" (давар, или грчки логос). Видети Бога 
као личност за ЈевреЈе Је било апсолутно немогуће, Јер 

„Бога Је немогуће видети и жив остати". Због тога код 
ЈевреЈа ниЈе било кипова нити икаквих резаних ликова 
коЈима би се Јевреји клањали, као што Је то био случаЈ 
код других народа: нпр. код Јелина, ПерсиЈанаца и др. 
Поготову ЈевреЈи нису обожавали људе, а о било чему 
другом, што Је припадало овом створеном свету, ниЈе 
било говора. Ништа ниЈе указивало Јеврејима на при-
суство БожиЈе у свету осим историјских збивања и 
синаЈског законодавства. 

Међутим, колико год синаЈски савез Бога са ЈевреЈима 
и закон коЈи Је у тоЈ прилици Бог дао ЈевреЈском народу 
био истинит и непролазан, он Је ипак био само увод и 
припрема за Један савршен и вечан савез са читавим 
светом кога Је Бог обећао ЈевреЈима у лицу МесиЈе, коЈи 

ће доћи и основати Царство БожиЈе на земљи. На-
равно, изабрани јевреЈски народ ће одиграти одлучуЈућу 
улогу у овом савезу тако што ће из њега, као потомак 
цара Давида, изаћи Месија. У ЈевреЈскоЈ религиозноЈ 
литератури могу се наћи разна сведочанства о томе 
какав ће бити будући МесиЈа: цар силни, свештеник по 
реду Мелхиседекову, смирен и кротак у срцу, рођен од 
девоЈке у Витлејему. Или, чак, да ће бити не Једна лич-
ност, већ заЈедница (Кумрански рукописи). Али, Једно 
Је заЈедничко свим изворима: он ће бити „син човечиЈи", 
како Је МесиЈа назван у јевреЈскоЈ апокалиптичкој лите-
ратури, БожиЈи помазаник (МесиЈа, Машиах, гр. Хри-
стос), чиниће дела коЈима ће показати да Је он заиста 
изабраник БожиЈи. Дакле, МесиЈа, по схватању ЈевреЈа, 
неће бити Бог, већ само изасланик БожиЈи, човек у коме 
су божанске силе. Спасење коЈе су очекивали ЈевреЈи 
не извире из личности МесиЈе, већ Је плод испуњења 
БожиЈег закона, кога ће првенствено испунити МесиЈа 
и тиме показати да Је и он „слуга Јахвеов" (Ис 42). 

Тако Је Бог, по схватању ЈевреЈа, онтолошки апсолут-
но неопипљив и несазнаЈан за свет. Али, у свету Је био 
присутан само утолико уколико Је хтео да себе откриЈе 
кроз „реч" или закон коЈи је дао јевреЈском народу, од 
чиЈег Је испуњења зависио опстанак, како света, тако 
и јевреЈског народа. 

Идеја о Спаситељу као оваплоћеном 

божанству у Јелинизму 

Поред ЈевреЈског, могло би се говорити и о Јелинском 
месиЈанизму, наравно са свим уважавањем разлика коЈе 
су несумњиво постоЈале између јевреЈског и јелинског 
схватања Бога и света. Јер, идеЈа о једном, условно 
речено, оваплоћеном божанству, ниЈе била страна ни 
Јелинима. Период од Хомера па до поЈаве хришћанства 
препун Је разних „богоЈављања" уљудском облику. Тако 
су становници такозване Велике Јеладе (СицилиЈе и 
Нове Италије) сматрали Питагору за бога, други опет 



Аполона Питиона и др. Овоме у прилог говори и догађај 
описан у Новом завету (Дап 14, 8-18. 28). Међутим, за 
разлику од јеврејског поимања Спаситеља и спасења, као 
једног срећног завршетка историје, доласком Месије и 
оснивања Царства Божијег на земљи, Јелини су у својим 
спаситељима гледали, пре свега, људе просветитеље, 
који доприносе побољшању живота, без утицаЈа на само 
биће света. Свет Је био сам по себи божанство у коме 
су и богови и људи били само делови Једног општег 
принципа постоЈања, израженог кроз природне законе 
или „логосе" (logoi ton pragmaton), како је ове назвала 
стоичка философиЈа, те Је божанство било отеловљено у 
свету самим његовим постоЈањем. Управо ово потврђује 
и стара Јелинска изрека да Је све пуно богова (ta panta 

einai gemata theous). 

Постојање света на основу природних закона укази-
вало Је дакле на то да је свет по себи божанство и зато Је 
назван „космос" (што значи лепо или савршено уређен 
поредак ствари и бића). Јелинска философска мисао, 
од самог свог зачетка, Једино то и показује: да Је свет у 
суштини идеални поредак ствари основан на божанском 
принципу, логосу, те Је по себи вечан и неизменљив. 
Тако о идеји оваплоћења божанства у јелинскоЈ култури, 
израженој учењем о божанском логосу коЈи Је присутан 
у свету, а за разлику од учења коЈе ћемо касниЈе срести 
у хришћанству, израженог кроз речи „Логос постаде 
тело" (Јн 1,14), могли бисмо да кажемо исто што је пре 
много година и блажени Августин рекао: да Је много 
тога од хришћанских догмата и учења нашао код старих 
Јелинских писаца и философа, али учење да Је „логос 
постао тело" ниЈе нигде нашао (Исповести, 7, 9). 

Чињеница је, дакле, да се ни у јудаизму, ни у јелинизму, 
и поред присутности идеје о спаситељу света као 
оваплоћеном божанству, не може наћи учење коЈе ћемо 
касније срести у хришћанству, о Спаситељу света као 
оваплоћеном Богу, коЈи Је постао човек не престаЈући 
да буде Бог. 

На краЈу, неопходно Је, ако хоћемо да разумемо 
хришћанско учење о спаситељу и спасењу света, да бар 
у кратким цртама, што Је више него смело, изложимо 
Јеврејско и Јелинско схватање онтологије, произашло 
из њиховог поимања света и спасења, Јер Је хришћанска 
онтологија, садржана у христологији, суштински раз-
личита од јеврејске и јелинске, иако се то на први по-
глед не примећуЈе. 

На питање шта Је то што Једно биће чини да постоЈи, 
тј. шта му даЈе истинско постоЈање и идентитет, сагласно 
ЈевреЈском схватању света, одговор Је - вечно постоЈање 
Једног бића извире из његовог односа према историЈи 
и Божијем закону, будући да Је свет створен од Бога, па 
као такав нема у себи сила коЈе би га држале у постојању, 
него зависи од Божије милости. Идентитет једног бића, 
његова онтологиЈа, произлази дакле из онога што оно 
чини у историЈи, те Је стога продукт историје. Другим 
речима, то Је етичка онтологија. 

За разлику од ЈевреЈског схватања, за Јелине истинско I 
постојање Једног бића не извире из историје, не за-
виси од онога што оно чини, већ од његове суштине и 
јединства коЈе има са светом. Активност бића у историЈи 
Је његов живот, али не и његов идентитет, истинитост 
постоЈања. Све оно што неко чини у историЈи непоуздано 
Је и пролазно, док Је суштина вечна. 

Због оваквог схватања онтологиЈе старим Јелинима 
је изгледало немогуће било шта променити у вези са 
постоЈањем света, а да се не доведе у питање његова 
истинитост. Све Је постоЈало на принципу савршеног 
склада и хармониЈе, као израз непроменљивог божанског 
логоса и зато Је било вечно. Отуда су сви спаситељи за 
Јелине, укључуЈући и богове, били митолошки, нествар-
ни, Јер нису ништа могли да промене у свету зато што 
су и сами били потчињени закону постојања. За Јевреје, 
пак, спасење је плод испуњења БожиЈег закона, коЈе ће 
на краЈу историЈе резултирати устроЈством израиљског 
Царства на земљи. 



Хришћанско учење о спасењу и 

Спаситељу као оваплоћеном Богу 

Почетак хришћанства је везан за личност Исуса 
из Назарета и догађаје из његовог живота као што су 
рођење, смрт и васкрсење из мртвих. Најмеродавнија 
сведочанства о Исусу и догађајима везаним за њега на-
лазе се забележена у Светом писму као и у литургијском 
животу Цркве. Међутим, Свето писмо не би требало 
сматрати искључиво биографским делом о Исусу Хри-
сту, већ је оно и одраз вере прве хришћанске општине 
у то ко је Исус из Назарета. Проблем који је настао код 
библијских истраживача почетком XIX века - услед 
врло оскудних историјских података о Исусу Христу, да 
ли је уопште Исус из Назарета постојао као историјска 
личност, или је он производ вере прве хришћанске 
општине - превазиђен је код свих озбиљних научника 
каснијег периода, јер је логички немогуће да постоје 
хришћани без постојања историјске личности Христа. 
Ово, међутим, јасно указује на чињеницу да су два 
елемента: историјска личност Исуса из Назарета и вера 
прве хришћанске општине у то ко је Исус нераскидиво 
повезани и као једна целина забележени у Светом писму. 

Пошто списи Светог писма не остављају никакву 
могућност да поуздано утврдимо да ли су настали 
као синхроно бележење догађаја из живота Христовог, 
верујемо, а томе доприносе и најновија достигнућа 
из области библијских наука, да су записани после 
догађаја васкрсења Христовог из мртвих. То значи да је 
догађај васкрсења пресудно утицао, како на описивање 
и тумачење осталих догађаја везаних за живот Исусов, 
тако и на одређење његове личности. Другим речима, 
догађај васкрсења Христовог, као догађај без преседана 
у историји, основ је вере прве хришћанске општине да Је 
Исус из Назарета Христос, обећани Месија и Спаситељ 
света. Ова формулација ушла је у темељ христологије и 
уједно била и први одговор на питање ко је Исус из На-
зарета, постављеног још пре његовог страдања на крсту. 

С обзиром на то да одговор на питање претпоставља 
духовну и културну проблематику средине у којој је 
проблем постављен, христологију можемо поделити 
на два периода: христологију из периода Новог заве-
та, која, будући да је прва проповед апостола о Исусу 
Христу и спасењу, упућена Јеврејима, првенствено има 
у виду Јеврејску проблематику у вези са спасењем, и 
на христологиЈу светоотачког периода коЈа укључуЈе 
одговоре на питања произашла из Јелинског схватања 
спасења и живота. 

Новозаветна христологија 

Хришћанство се поЈавило на тлу Палестине и први 
ученици Христови били су ЈевреЈи, или људи ЈевреЈског 
начина живота и мишљења. Стога Је разумљиво да су 
први одговори, везани за личност Исуса из Назарета, 
непосредно укључивали проблематику ишчекивања 
ЈевреЈског народа у вези са спасењем. Сходно томе, Исус 
из Назарета Је за прве његове ученике обећани МесиЈа, 
Христос, „син човечиЈи", коЈи ће доћи на краЈу историЈе 
да суди свету и оснуЈе Царство Божије на земљи. Ово Је 
и Бог потврдио тако што је Исуса васкрсао из мртвих. 
Иначе, поновни долазак Исуса Христа - у своЈ његовоЈ 
сили и слави, коЈи ће означити и завршетак историЈе -
очекивао се ускоро. 

Поред васкрсења, потврду да Је Исус заиста Христос, 
нашли су Христови ученици и у његовом начину живота 
на земљи, као и у његовом страдању на крсту; Он Је био 
без греха и испунио Је све БожиЈе заповести остаЈући 
му веран до смрти и то „смрти крсне" и за разлику од 
првог човека Адама, коЈи Је то одбио да учини, пострадао 
и искупио род људски од греха и проклетства. 

Тако су у личности Исуса из Назарета и у догађаЈима 
везаним за његов живот на земљи ученици Христови 
видели испуњење обећања БожиЈег, коЈе Је Бог преко 
пророка у Старом завету дао роду људском, да ће му у 



последње дане послати Спаситеља који је Исус Христос 
(уп. Рим 1, 2-6; 9, 5). 

На крају овог одељка, треба истаћи као закључак, да 
христологија раног периода Новог завета у суштини сад-
ржи две компоненте. Прву, да је Исус из Назарета „син 
човечији", Христос, Спаситељ света зато што је читавог 
свог живота био веран Богу, кротак и праведан у срцу 
до смрти крсне (Дап 2, 21-23), и што га је Бог васкрсао 
из мртвих (Дап 2, 24-36). Другу, да је спасење света 
догађај есхатолошке природе везан за други долазак 
Исуса Христа на земљу и оснивање Царства Божијег 
(уп. Дап 1, 6. 10-11). Другим речима, христологија из 
најранијег периода хришћанства носила је као битно, 
иако не и искључиво, обележје јеврејског схватања 
Бога и спасења (види претходно поглавље), и, будући 
да је била упућена јеврејском народу, у потпуности је 
одговорила на питање ко је Исус из Назарета. 

Међутим, оно што је било разумљиво за хришћане 
I Јевреје с обзиром на њихово схватање спасења, било Је 

неразумљиво, или недовољно разумљиво за хришћане 
Јелине, коЈи већ пред крај I века чине већину чланова 
хришћанске општине. Јелински начин мишљења и 
живота, коме су припадали нови чланови хришћанске 
општине, постављао Је друге проблеме и на њих тражио 
одговоре. Јер, ако се подсетимо Јелинског схватања 
онтологије, коЈе идентитет Једног бића види у његовоЈ 
суштини и односу коЈи има са светом, Јасно Је да оваква 
христологиЈа није била разумљива Јелинима. ПоЈавио се 
дакле, проблем: или да хришћанско учење о Спаситељу 
и спасењу остане у оквирима јевреЈског схватања ових 
проблема и тако остане изоловано од осталог света, или 
да Црква прихвати изазов времена и да обЈашњавајући 
своју веру, покаже да Је Исус Христос Једини Спаситељ 
света, како Јевреја, тако и Јелина, што није било могуће 
без коришћења Јелинских философских поЈмова о све-
ту и постоЈању. Црква се, наравно, одлучила за ову 
другу вариЈанту. У том контексту, видљиви су напори 
хришћанске општине да, директно или индиректно, 

одговори на ове и сличне проблеме везане за спасење 
и Спаситеља, коЈи су произашли из Јелинског схватања 
Бога и света. О овоме можемо наћи очигледне доказе у 
свим списима Новог завета, а нарочито у посланицама 
апостола Павла и у прологу Јовановог јеванђеља. На при-
мер, у прологу „Јовановог Јеванђеља" говори се о „логосу" 
коЈи држи читав свет у постоЈању (зипећеи 1:а рап!:а). 
Штавише, „логос" се овде назива Богом. Ништа, дакле, 
није могло бити тако блиско Јелинском схватању света 
и спасења од тога да „логос" држи собом у Јединству све 
што постоји и да Је он вечан Бог (Јн 1). 

Коришћење Јелинских израза за објашњење Бога и 
света и њиховог односа било Је, међутим, скопчано са 
опасношћу да се Бог као личност поистовети са без-
личним логосом или принципом постоЈања, што Је био 
случаЈ са јелинским поимањем Бога. Ова опасност Је 
била присутниЈа од тада, када Је „логос" поистовећен са 
Богом. Међутим, како код Јована, тако и у другим спи-
сима Светог писма, у коЈима су употребљени Јелински | 
изрази, није се радило о суштинском поистовећењу 
хришћанских и Јелинских појмова у вези са Богом и 
светом. Ово јасно показуЈе пре свега израз код Јована 
да Је „логос постао тело", тЈ. оваплотивши се, постао Је 
човек Исус Христос (Јн 1, 14-17)-

Хришћанско учење да Је Исус Христос Бог, тЈ. Син 
БожиЈи, коЈи се оваплотио и постао човек у потпуности 
Је страно, како ЈевреЈском, тако и Јелинском схватању 
Бога и спасења. Поистовећење Исуса Христа са Богом 
за ЈевреЈе Је било апсолутно неприхватљиво јер Је дово-
дило у питање монотеизам и, што Је Још важниЈе, битно 
Је мењало јевреЈски поЈам о Богу коЈи, дотад невидљив 
и несазнаЈан, сада не само да може да се види, већ може 
и да се опипа. Штавише, Бог (а ово Је наЈвећи скандал), 
страда на крсту. Управо ово говори апостол Павле кад 
каже да проповеда Христа Господа распетог и васкрслог: 
Јеврејима скандал, а Јелинима лудост. 

С друге стране, за Јелине Је била апсолутно 
неприхватљива тврдња да Је Логос БожиЈа личност 



која претпостоји свету и свој идентитет не црне из 
света, већ је Он творац света. То значи да свет није 
вечан, већ има свој почетак и нешто друго је у односу 
на Бога. Управо ово изражавају изрази „постаде", „по-
стало", за свет, употребљени у Јовановом Јеванђељу: 
„све кроз њега постаде, и без њега ништа не постаде 
што Је постало" (Јн 1, з). Оваква тврдња Је била заиста 
лудост за Јелинско схватање Бога и света. За хришћане 
пак, ово Је била истина од коЈе се ниЈе могло одступити: 
Господ Исус Христос Је био „Син БожиЈи", Јединородни 
Син Бога Оца коЈи се оваплоти од МариЈе девоЈке и 
Духа Светог и постао човек. Отуда, поред израза за 
Исуса Христа, да Је он „син човечији", коЈи Је у почетку 
означавао месијанство Исуса Христа у зависности од 
есхатолошке стварности света, сада се за то првенствено 
употребљава израз „Син Божији". Израз „син човечиЈи", 
у касниЈем патристичком периоду означаваће скоро 
искључиво човечанску природу Господа Исуса Христа. 

Дакле, Исус из Назарета је Христос, обећани МесиЈа, 
Син БожиЈи, коЈи се оваплотио за спасење света, по-
ставши тако човек. Ово Је и Бог потврдио, васкрснувши 
Христа из мртвих. И оваЈ исти Христос ускоро ће по-
ново доћи да суди свету и означи тиме краЈ историЈе, 

„Јер Је Бог Отац сав суд предао Сину". Отприлике овде 
Свето писмо Новог завета поставља темељ за потпу-
но обЈашњење Христове личности као Бога и човека 

- Богочовека, коЈе ће се дефинисати пред краЈ IV века 
заЈедно са хришћанском онтологијом, првенствено 
захваљуЈући светим Оцима кападокиЈцима и њиховом 
учењу о СветоЈ Тројици. 

Христологија у патристичком 

периоду и есхатологија спасења 

Пре него што покушамо да у кратким цртама изло-
жимо развоЈ христологиЈе у постновозаветном и патри-
стичком периоду, неопходно Је да се подсетимо на то 

шта Је потоња Црква наследила од апостола и њихових 
ученика у вези са учењем о Спаситељу и спасењу. 

Исус Христос Је Син Божији коЈи Је, родивши се у 
време Цезара Августа, од МариЈе девојке и Духа Светог, 
постао човек, Распет Је на крсту и Бог Отац га Је вас-
крсао, показавши да је Исус Христос обећани МесиЈа 
и Спаситељ. света. Други моменат, коЈи Је наглашен у 
Светом писму, као врло битан елеменат у христологиЈи, 
Јесте да Је кроз Христа Господа све створено. То значи 
да свет ниЈе вечан, беспочетан и самобитан, већ постоЈи, 
створен Је кроз Христа и ради Христа (уп. Кол 1, 16). 
Отуда се у посланицама апостола Павла употребљава 
израз „твар" за свет, уместо уобичаЈеног Јелинског из-
раза „космос". Израз твар, наиме, означава почетак 
света, и то не толико просторни почетак, колико вре-
менски, и у том контексту зависност постоЈања света 
од Христа Бога. Јелински израз „космос" не указуЈе на 
свет као твар, као творевину и на његову зависност од 
Бога. Напротив! Реч космос означава вечност света и | 
његову самобитност. 

Трећи моменат коЈи, рекло би се, заузима централно 
место у новозаветноЈ христологиЈи и као такав Је од 
битног значаЈа за обЈашњење спасења света, а самим 
тим представља и темељ хришћанске онтологиЈе, Јесте 
есхатолошка стварност спасења. На краЈу историЈе, 
Господ Исус Христос ће поново доћи да оснује Цар-
ство БожиЈе на земљи, у коме ће смрт, „као последњи 
неприЈатељ", бити побеђена. Томе Царству неће бити 
краЈа, а биће спасени они који поверуЈу у Исуса Христа 
и признаЈу га за Сина БожиЈег. Израз „Исус Христос Је 
Син БожиЈи" био Је наЈвероватниЈе и први символ вере, 
кога су изговарали нови чланови хришћанске општине 
приликом Крштења (уп. Дап 8, 37). СвоЈу веру хришћани 
су изражавали кроз свету ЕвхаристиЈу, у коЈоЈ су били 
сабрани сви чланови хришћанске општине Једног места, 
под Једним начелником, епископом те општине, коЈи 
ломи хлеб, благодари Богу и раздаЈе га свим учесни-
цима свете ЕвхаристиЈе (уп. Јустин, Аполишја). Ово Је 



био видљиви знак јединства свих чланова општине са 
Христом, у његовом страдању и васкрсењу, који су на 
овај начин постајали чланови будућег Царства Божијег. 

За разлику од јелинског схватања спасења, као вечног 
живота, које је израз природе саме по себи и јеврејског, 
као испуњења закона Божијег, хришћанство пројављује 
нову онтологију као догађај будућности. Спасење 
као вечни живот света израз је онтолошке заједнице 
Бога и човека која ће се остварити у потпуности у 
будућности, али почиње већ сад у историји учешћем у 
светој Евхаристији. Христос је, дакле, Спаситељ света 
зато што је Бог, јер свет може вечно да постоји је дино 
ако је у јединству са Богом, и у исто време човек, због 
тога што свет може једино кроз човека, кроз његову при-
роду, онтолошки да учествује у Божијем животу. Дакле, 
света Евхаристија је темељ вечног живота, оствареног 
кроз јединство света са Господом Исусом Христом, 
заснованог на слободи човека. 

Међутим јелинско схватање постојања, изражено 
кроз философију која је била својеврсна теологија, као 
и јеврејско, било је исувише јако да би Црква могла 
тако лако, без великих напора, да очува своје учење о 
Спаситељу и спасењу од погрешних тумачења. Тако, прва 
погрешна учења у вези са овим јављају се већ крајем I 
и почетком II века (гностицизам). 

Озбиљне забуне у вези са учењем Цркве о Спаситељу 
и спасењу створио је добронамерни покушај „аполо-
гета" да хришћанско учење учини прихватљивим и 
разумљивим ученим круговима ондашњег јелинско-
римског света. Најпознатији представници овог та-
козваног „апологетског покрета" у Цркви били су: све-
ти Јустин философ и мученик (165), ТатиЈан, ученик 
Јустинов, Теофил, Мелитон сардски (197) и др. Оно што 
Је битно у учењу апологета, а везано Је за нашу тему, 
било Је учење светог Јустина о Логосу коЈи Је проЈављен 
у Христу, кога Је Јустин поистоветио са космолошким 
логосом староЈелинске философиЈе. Тако Је Логос БожиЈи, 
Син БожиЈи, код Јустина, поистовећен са знањем и ис-

тином коЈа Је отеловљена у свету (Јер Је Бог приликом 
стварања света уредио претпостојећу хаотичну масу, 
отеловивши тако своЈу мудрост у свету) и тако изгубио 
лични карактер. Апологети нису Јеретици, у класич-
ном значењу ове речи, али Је чињеница да су нехотице 
посеЈали семе из кога ће изнићи велике јереси III и IV 
века управо везане за Личност Господа Исуса Христа 
и спасење. 

Поред такозваног апологетског покрета, у Цркви 
је напоредо са њим постоЈала, и Једна друга група тзв. 
апостолски Оци. За разлику од апологета, коЈи су били 
нека врста академских теолога, апостолски Оци су 
били епископи и пастири у Цркви. Ово Је, као што ћемо 
касниЈе видети, од велике важности зато што Је њихово 
учење произашло из евхаристиЈског опита и као такво, 
послужило за утемељење тзв. „златног" патристичког 
периода IV века. У чему се састоЈи допринос апостол-
ских Отаца, од коЈих су наЈпознатиЈи: Климент римски, 
Игњатије антиохиЈски, Поликарп смирнски и др? Због 
недостатка простора, овде ћемо навести само учење 
светог ИгњатиЈа. 

Ради се, дакле, о схватању живота и његовом 
поистовећењу са постоЈањем, са истином. Јелинска 
философска мисао одувек Је поистовећивала постоЈање 
Једног бића са његовом суштином. Живот Је своЈство 
коЈе Је придодато једном бићу. На пример, Један камен 
постоЈи, истинит Је, иако нема живота у себи. Живот Је, 
дакле, нешто другостепено у односу на постоЈање. НиЈе 
апсолутна онтолошка категорија коЈа се поистовећује 
са постоЈањем, са истином Једног бића. Да би не-
што постојало, за Јелине ниЈе безусловно морало да 
живи. Насупрот оваквом схватању, свети ИгњатиЈе 
поистовећуЈе живот са бићем. Ово учење он црпе из све-
те ЕвхаристиЈе коЈу назива животом или „леком против 
смрти". Међутим, овде би свакако требало нагласити 
да се израз живот - лек против смрти, употребљен за 
ЕвхаристиЈу не односи на обЈекте свете ЕвхаристиЈе, тј. 
на хлеб и вино, коЈи би сами по себи, по своЈоЈ природи, 



имали живот. Оно што одређује свету Евхаристију, јесте 
заједница верних око једног епископа, која као живот 
чини да и ствари, као што су хлеб и вино, постану Тело 
Христово и тако имају живота у себи и, чак, да постану 
извор живота. 

Овакав начин мишљења светог Игњатија упућује на 
закључак да је живот узрок постојања бића, а не својство 
које једно биће може имати или не. И још, живот не изви-
ре из природе једног бића. Света Евхаристија није живот 
по природи њених објеката, већ због заједнице око једног 
епископа. Ово учење не би требало доводити у везу са 
јеврејским поимањем живота као испуњења закона. 
Јер, ако се сетимо да свети Игњатије назива епископа, 
коЈи предстоЈи ЈедноЈ евхаристиЈскоЈ заједници, иконом 
Господа Христа, закључак је да се постоЈање, живот, 
поистовећуЈе са догађаЈем онтолошке заЈеднице света 
са Христом. На краЈу, ово значи и то да се хришћанска 
онтологиЈа везуЈе за догађај будућности, за други долазак 
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БожиЈег, а остваруЈе се слободном вољом људи кроз 
заЈедницу, са Христом, управо зато што се остваруЈе 
сад и овде кроз свету Евхаристију. 

Било би можда претерано изводити из учења 
ИгњатиЈевог и оне закључке коЈе ће донети Црква у 
лицу великих кападокиЈских Отаца у IV веку. Али, 
пожељно Је напоменути да се већ код ИгњатиЈа може 
назрети закључак да постоЈању света, његовом вечном 
животу, треба да претходи Један догађаЈ заЈедништва 
или тачниЈе, да претпостоЈи Бог, коЈи се поистовећуЈе 
са заЈедницом личности, тЈ. Светом Тројицом. 

Један велики Отац Цркве, коЈи се налази на почетку 
велике плеЈаде светих Отаца III и IV века, Јесте свети 
ИринеЈ, епископ лионски. Он наставља линиЈу светог 
ИгњатиЈа и покушава да своЈим учењем о Логосу 
исправи учење Јустина мученика. У том циљу, ИринеЈ 
говори да се Логос БожиЈи, коЈи се проЈављуЈе у Старом 
завету у виду закона или, пак, код философа старе 
Јеладе, поЈмовно поистовећуЈе са оваплоћеним Логосом 

у I {овом завету, Господом Исусом Христом. РазликаЈе 
у томе што Логос у Новом завету постоЈи у историЈи и 
може да се сусретне, да га неко упозна као живот и да 
има личну заједницу са њим. Међутим, да бисмо боље 
разумели учење светог ИринеЈа о оваплоћеном Логосу, 
коЈи Је Син БожиЈи, Исус Христос, треба да имамо на 
уму, да Је Христос, за ИринеЈа, возглављење свега што 
постоЈи у форми свете ЕвхаристиЈе, коЈа Је скуп свих 
верних под Једним епископом. То значи да Христос 
открива вечни живот људима не у виду науке и морал-
ног закона, већ кроз заЈедницу, установљену на њему, 
Христу - Богочовеку. 

Што се тиче учења светог Иринеја, могли бисмо да 
закључимо да оно истовремено иде у две димензиЈе. 
Прва је историјска, у коЈоЈ се Христос поистовећује са 
првим човеком Адамом, пре пада, у коме Је читав свет 
био возглављен кроз његову природу, тело (уп. 1М0Ј 2, 7). 

Међутим, вечни живот света ниЈе утиснут у свет 
самим његовим стварањем и ниЈе продукт историЈе. I 
Он би се збио у будућности као догађај личне заједнице 
Бога и човека, у евхаристиЈскоЈ форми, као израз вере 
Адама и проЈављивања онога што ће се десити као да 
већ Јесте, што Је први човек одбио. Дакле, Христос 
Је управо то, што би Адам на краЈу био, да је то хтео, 
тј. да није погрешио. РечЈу, ово Је друга, есхатолошка 
димензија спасења света. 

Управо због неопходности Јединства ових двеЈу 
димензија, Спаситељ, Христос, треба да буде и Бог и 
Човек, тЈ. да су у ЈедноЈ личности Спаситеља сЈедињене 
божанска и човечанска природа: „нераздељиво и не-
сливено", како су ово изразили свети Оци Четвртог 
васељенског сабора (451), говорећи о Господу Исусу 
Христу. 

Учење Цркве да Је Исус Христос Син Божији који 
Је постао човек не престаЈући да буде Бог, породило 
је проблем монотеизма у хришћанству. Да ли се и по-
сле овога учења може говорити да хришћани веруЈу у 



једнога Бога, ако исповедају да је Бог Отац, Бог Син и 
Свети Дух Бог кога је Христос обећао послати својим 
ученицима после свог вазнесења на небо. Паралелно са 
овим имамо и друго питање: на који начин су у једној 
личности Исуса Христа сједињене две природе: божан-
ска и човечанска, нераздељиво и несливено? 

1. Учење Цркве о Богу као Светој Тројици, изражено 
тако што је Бог један по суштини, а тројичан по ипоста-
сима, могло се различито тумачити, што је и био случај 
кроз историју. Првенствено је могло бити схваћено као 
један нови мит, јер су већ јелински митови знали за 
многе богове и њихове синове. С друге стране, постојала 
је опасност да вера Цркве у Једнога Бога, коЈи Је Све-
та ТроЈица, буде протумачена у оквиру јелинистичке 
онтологиЈе, коЈу смо на почетку представили, што би 
значило да Је Бог Један зато што му Је суштина Једна, 
коЈа се проЈављуЈе у различитим формама или улогама: 
као Отац, као Син, као Дух итд. 

За разлику од Јелинског схватања постоЈања као 
израза вечно постоЈеће суштине, из коЈе произлазе сва 
бића и у њу се поново враћаЈу, хришћанство указуЈе на 
то да Је узрок постоЈања Божијег и свега другог што 
постоЈи Бог Отац, тј. Једна конкретна личност. Управо 
Је ово хтео да подвуче и свети ВасилиЈе Велики кад Је 
упућивао на то да не постоЈи никаква суштина „гола", 
тЈ. без конкретног начина постоЈања, сама за себе - без-
лична. Дакле, божанска суштина постоЈи Једино као Бог 
Отац, као Једна конкретна личност, ипостас која чини 
суштину постојећом, и мимо постоЈања Бога Оца не 
постоји Бог. За обЈашњење ове истине свети Оци на-
воде као пример постоЈање људске природе и кажу: као 
што не постоЈи људска природа сама по себи, безлич-
но, већ Једино као конкретне личности, Петар, Павле, 
Јован итд., тако не постоЈи ни божанска природа мимо 
конкретних личности - Оца, Сина и Светога Духа. И 
што Је важниЈе, ни узрок постоЈања људи, конкретних 
личности ниЈе безлична људска природа, већ личност, 
тЈ. Адам и Ева од коЈих се сви рађаЈу. 

Дакле, да би обЈаснила своЈу Богом откривену веру у 
Једнога Бога као Свету ТроЈицу, Црква је по први пут у 
историји људске мисли поставила питање узрока или 
начела постоЈања, како Бога, тако и света, поистоветив-
ши постојање са постоЈањем личности и нагласивши 
да Је начело, узрок свега што постоји, личност, Бог 
Отац. Међутим, Отац као личност не постоЈи сам, већ 
Његово постоЈање истовремено указује на постоЈање 
друге личности, тЈ. Сина са којим у заједници постоЈи 
као Отац, са коЈим тек Јесте Отац. Личност Бога Оца, 
његово постоЈање, изражава заједница Бога Оца са 
Сином, као и то у ком односу стоЈи Бог Отац са Сином 
и Светим Духом. Бог Је од вечности Отац (тЈ. Отац је 
Бог) зато што од вечности, одувек, има Сина и Светога 
Духа, а то подразумева да су и Син и Свети Дух богови. 
Дакле, говорити о СветоЈ Тројици на оваЈ начин не значи 
говорити о многим боговима, тЈ. увести многобоштво у 
хришћанство. Света ТроЈица постоЈи и Јесте Један Бог 
управо због тога што постоЈање сваке божанске лич- | 
ности извире из личности Оца и њене вечне заЈеднице 
са другом личношћу, не престаЈући истовремено да 
буде Један Бог. 

2. Упоредо са оваквим веровањем хришћанске 
Цркве, даЈе личност Бога Оца узрок, начело постоЈања 
БожиЈег и божанске суштине који Је на овај начин Све-
та ТроЈица, намеће се и закључак, да личност није 
само узрок постоЈања природе, већ се постоЈање - жи-
вот поистовећуЈе са догађаЈем заЈедништва са другом 
личношћу. Пошто Је Једна суштина заЈедничка свим ли-
цима Свете ТроЈице, личност Је начин живота, постоЈања 
суштине у догађаЈу заЈеднице са другом личношћу, а у 
тоЈ заЈедници свака личност има и своЈ апсолутни и 
непоновљиви идентитет. 

Проблем Јединства двеЈу природа у ЈедноЈ истоЈ лич-
ности Сина Божијега, протумачен у светлу учења светих 
Отаца IV века о СветоЈ ТроЈици, може се изразити на 
следећи начин: Пошто је личност узрок постоЈања при-
роде у догађаЈу заЈеднице личности са другом личношћу, 



човечанска природа у личности Сина Божијег, после 
његовог оваплоћења, постоји вечно. Другим речима, 
догађај оваплоћења Сина Божијега значи спасење тварне 
природе као њено обожење. С друге стране, због тога 
што је личност начин постојања природе у догађају 
заједнице са другом личношћу, човечанска и божанска 
природа у личности Господа Исуса Христа постаје на 
један јединствен начин, не мењајући своју суштину 
(нераздељиво и несливено) и то, у догађају заједнице 
Исуса Христа са Богом Оцем и Духом. А ово нас упућује 
на догађај свете Евхаристије која је заједница људи и 
читавог тварног света са Христом и кроз Христа са 
Богом Оцем и Светим Духом. Као таква она представља 
икону спасења света у Христу, које ће доћи када Хри-
стос поново дође, али и његов почетак већ сад и овде. 

ПРАВОСЛАВЉЕ КАО ЛЕК ПРОТИВ СМРТИ 

егзистенцијалне последице 
хришћанске космолошке теорије 

Овако хришћанско учење, сваки догмат непосредно 
се тиче живота људи, тј. њиховог вечног живота. 
Догмати су у православној Цркви живот и зато 

у свакој њиховој формулацији треба тражити њихов 
дубљи животни смисао. Уколико то није случај, своде 
се на логичке дефиниције, које као такве често могу 
бити и изван стварних животних проблема, те стога 
постају мртва слова. Нажалост, све је мање хришћана 
који у догматици виде откровење истине, које апсолутно 
утиче на „бити или не бити" света и човека. Због тога и 
црквени посленици врло ретко, ако не и никако, говоре 
о догматским темама у Цркви, а у свакодневном животу 
то апсолутно одсуствује као нешто сувишно, застарело и 
непотребно, или штавише недокучиво за „обичне" људе, 
чиме треба да се бави само један мали број људи, нпр. 
професори догматике. Ако се нешто и говори у вези 
са хришћанством, најчешће су то проповеди етичког 
карактера и садржине, а не догматске истине. 

Из наведених разлога догматика и реч „догма" имају 
негативну конотацију, која сама по себи не трпи никакву 
расправу. 

Насупрот оваквом гледишту, да би постала живот, 
догматика би требало да се бави, без обзира на то да ли се 
о њој говори у Цркви или у школи, не само саопштавањем 
одлука Цркве, донесеним на васељенским и помесним 
саборима, већ, пре свега, њиховим тумачењем, и то оних 



догматских аспеката који се тичу живота и непосредно 
и одлучујуће утичу на биће света и сваког човека по-
наособ. Једино тако ће они бити приступачни свим 
људима, јер се тичу живота или смрти коЈа Је заЈеднички 
проблем свих људи. 

Са основном претпоставком, дакле, да се догмати 
тичу живота сваког човека и света уопште, постављамо 
питање: које су то егзистенциЈалне последице садржане 
у учењу Цркве да Је свет створен ни из чега? Шта се, 
одлучуЈуће битно за постојање света и човека, криЈе 
иза израза да је свет „створен - κτιστός" и то „ни из 
чега - έκ του μηδενός"? 

Јелинска космологија 

Први и основни проблем коЈи се Јавио у сусрету 
хришћанства са Јелинском културом и философиЈом, 
несумњиво Је био везан за постоЈање света. Он се сад-
ржи у свим елементима хришћанске вере и тиче се 
свега онога што је Црква говорила у контексту теологиЈе, 
иако се то на први поглед не види. Проблем постојања 
света уткан Је и у оно што називамо: христологијом, 
пневматологиЈом, триадологиЈом; па Је његово правилно 
разумевање битно и за разумевање свега осталог што 
се тиче хришћанске теологиЈе. Задржаћемо се овде, 
колико Је то могуће, само на тумачењу ове истине; да 
Је свет створен ни из чега. 

Оно што Је за хришћанство било неприхватљиво, а 
тицало се света, то Је Јелинско философско схватање да 
Је свет вечан, да Је његова природа вечна, беспочетна. 
Из Једног глобалног посматрања Јелинске философиЈе 
о свету (овде се не можемо бавити детаљном анализом 
овог проблема), свет Је за Јелине био вечан, тЈ. беспочетан 
и поред тога што се у понеким делима старих философа 
говори и употребљава израз да Је свет створен1. И то, 
из два разлога коЈи су за Јелинску философиЈу о свету 
и животу подЈеднако били релевантни: прво, на основу 

1 Види: Платон, Timaios,, Атина 1976. Издање Ј. Захаропулос, том 51. 

убеђења да Је материЈа сама по себи вечна, и друго, због 
Јелинског схватања да је постоЈање Бога било нерас-
кидиво везано за постојање света. Признати, дакле, да 
постоји Бог, што Је за Јелине било неспорно, значило је 
констатовати истовремено да и свет постоЈи. Јер Бог је 
управо у односу на свет и био Бог. У стварању света, као 
обликовању и уређењу хаотичне, али вечно постојеће 
суштине света, Бог Је проЈављивао себе као Бога и то 
као биће добра, склада и хармониЈе. Сви атрибути коЈе 
је садржао поЈам о Богу, као што су нпр. творац, добар, 
мудар, праведан, леп, хармоничан, укључуЈући ту и 
вечност постоЈања свих ових атрибута, неминовно су 
претпостављали и вечно постојање света са коЈима тек 
у вези Је и Бог био Бог и јесте оно што Јесте. Због тога Је 
било природно да се свет у грчком Језику зове κόσμος 

- што значи божанствен, леп, складан, хармоничан, а 
самим тим и вечан, зато што Је вечан Бог коЈи га и чини 
таквим. (Претпостављамо да и српски израз „свет" има 
исто значење, Јер синоним за светитељство коЈи Је из | 
ове речи и изведен подразумева склад, лепоту и доброту, 
дакле, пре естетске и етичке карактеристике Јелинског 
типа, него хришћански појам светитељства као личну 
везу са Христом у Цркви, одакле би светитељство и 
требало да извире.) РечЈу, за старе Јелине свет је своЈом 
формом оличавао присуство божанства у њему и зато 
ниЈе нимало чудно да су философи у посматрању и 
студирању света долазили и до закључка да постоЈи 
Бог и ко Је Он2. 

Овакво учење о постоЈању света резултирало Је код 
Јелина и Једним посебним односом према конкретним 
људима и бићима, тј. посебним схватањем, како људи 
и света, тако и Бога. Свет као целина Је био вечан и 
непроменљив и имао Је нешто божанско у себи, коЈе се 
у различитим временима различито називало: душа 

2 О овоме опширније види: Г. Флоровски, „Твар и тварност", 
у Православнаја мисл, 1, Париз 1928, 176-212; Ј. Зизиулас, 

,,Έλληνισμός και Χριστιανισμός" γ Ιστορία τού ΈΛΛηνοκού  
έθνους, Атина, 1976, том 6, 519-559, посебно 538-540. 



света, логоси ствари или вечне идеје. Конкретна бића 
у свету су само одблесак и безбројне форме и облици 
постојања те вечнопостојеће суштине и тога божан-
ственог у њему, а форме и саме долазе из једног вечног 
света идеја, док су конкретна бића, која отеловљују ове 
идеје и то божанско, пролазна и непостојана. Постојала 
је само једна безлична суштина иза свега, безличне 
идеје и божанственост, док је све остало било фарса 
и феномен. Бог је и сам био једна божанска безлична 
суштина природно повезана са светом, и као такав 
детерминисан у свом постојању, неслободан. 

У једном таквом свету није постојала никаква 
могућност за вечно постојање ичега конкретног, личног, 
које би као такво било и слободно. Поготову није могло 
бити речи о вечном постојању конкретних људских 
личности, нити, пак, Бога као једне слободне вечне 
личности. Истина света, оно што је у свету истинито, 
непролазно, није се садржала у конкретним бићима, већ 

92 | у вечним безличним идејама и суштини света. Једина 
утеха онима коЈи се нису мирили са оваквим детерми-
нисаним начином постоЈања, односно непостоЈањем, ако 
овде може уопште бити речи о утеси, Јесте убеђење да 
вечно постоЈе божанска суштина и идеЈе ствари, као и 
та божанственост света, и да оне надтрајаваЈу све друго. 

Прелазак од јелинске космологије 

на хришћанску тварност 

Насупрот оваквом схватању света, хришћани су из-
носили своЈе схватање, изражено пре свега у Светим 
писму Старог, а затим и Новог завета, да свет ниЈе 
вечан у свом постоЈању, већ да Је створен -κτιστός3, 
и то ни из чега. У чему Је, пре свега, била суштинска 

3 Види: 1М0Ј 1 и Јн 1. На овом изразу ктиттос у односу на већ 
одомаћени израз косг[дод, који Је био у употреби, како код 
јелинских философа, тако и код појединих каснијих светих 
Отаца, настојаће и свети апостол Павле у свим својим посла-
ницама и то чини се, нимало случајно. (Уп. Рим 8, 19-23). Јер, 
израз кострод не изражава оно што су о свету хтели да кажу 

разлика између ова два израза који су карактерисали 
два различита учења о свету: Јелинско и хришћанско? 

Израз створен, κτιστός, у односу на израз κόσμος, 
пре свега не изражава никакву позитивну категориЈу о 
свету, а поготову нема то значење коЈе има реч космос, 
нешто божанско, складно, лепо. То Је израз коЈим се 
показује да је свет створен, да има почетак и краЈ, одно-
сно да ниЈе вечан. Јер, створеност нечега подразумева 
његов почетак и краЈ, што указуЈе и на постоЈање вре-
мена и простора. Изрази „почетак" и „краЈ" изражавају 
истовремено постоЈање времена и простора. Где нема 
почетка и краЈа, нема ни постојања времена ни простора 
и ту се не може говорити о створености. 

Други израз „ни из чега", између осталог, чини ап-
солутним претходни израз „створен", показуЈући да 
пре него што Је створен, света није било ни у каквоЈ 
форми, тЈ. ниЈе било ничега осим Бога. А пошто свет 
ниЈе створен ни из БожиЈе суштине (Јер да Је из БожиЈе 
суштине био би вечан, нестворен), створен је ни из чега. I 
С друге стране, овај израз„из ничега" наЈвероватниЈе 
је употребљен зато што Је и Платон говорио да је свет 
створен имајући у виду да је створен од претпостоЈеће 
хаотичне материје, коЈа Је била вечна, нестворена и у 
коЈу су утеловљене вечне идеЈе4. Ради тога, иако су има-
ли великих тешкоћа да Јелинским философима обЈасне 
шта то значи „ни из чега", Јер Је овај поЈам у апсолутном 
свом значењу несместив у логичке категориЈе5, свети 

хришћани, да је он створен, већ пре указује на његов божански 

карактер. 

4 Упореди код светог Максима РС 90,1049А. 

5 Ако овај израз апсолутног ништа заиста није логички оправдан, 

а највероватније да није и то не због тога што њега нису при-

хватили јелински философи, него просто зато што реч о нечему, 

у овом случају о небићу, макар то било и небиће, аутоматски 

претпоставља да то нешто и постоји, Јер не може се говорити 

о нечему ако то и не постоји, поставља се питање, дакле, откуд 

ова категорија хришћанима? 

Одговор на ово питање може бити само један, а то је да су 

хришћани, кад су говорили и о постојању, и о животу, за раз-



Оци су инсистирали на овом изразу, да је свет створен, 
ктиттос;. Штавише, кад су се појавила тумачења да„ни 
из чега" не значи из апсолутног небића, већ из једног 
другог претпостојећег облика6, било да се под овим 
подразумевала вечно постојећа суштина, или вечно 
постојеће божанске идеје, Црква је употребила други 
израз спж е а ш , а све у циљу да остане на становишту 

лику од Јелина, полазили од личности, од конкретног бића, а 

не од природе. И то од личности чији су идентитет и постојање 

за хришћане зависили од слободне, љубавне заједнице са дру-

гом личношћу. У том контексту, о небићу природе и света као 

апсолутној категорији, хришћани су говорили из перспективе 

губитка једне вољене личности. Јер, кад се изгуби, кад умре 

једна вољена личност, то доживљавамо као да се она изгубила 

заувек и да се са њом губи читав свет; да се никад неће вратити, 

упркос томе што смо свесни и знамо да она није читав свет и да 

природа, па и природа те личности, и даље наставља да постоји, 

и да је само променила облик постојања. Дакле, посматрано из 

природе израз „небиће" није апсолутно ништавило, већ једна 

никаква страна бића. У овом контексту смрт једног бића није 

никаква трагедија, јер се не ради о апсолутном губитку бића, већ 

о промени његовог облика постојања. Међутим, посматрана кроз 

личност и у личности, смрт је апсолутна негација једног бића, 

штавише, негација читавог света, „последњи непријатељ", како 

то каже апостол Павле. У том контексту хришћани су гледали 

и на свет као на једну живу и конкретну личност (о овоме ће 

опширније бити речи касније), јер су га видели у вољеној лич-

ности Христовој, у којој је возглављен читав свет. Зато је, с друге 

стране, на истом овом принципу постојања света, дакле, једна 

личност, Христос, могла да буде и Спаситељ целокупног света. 

За разлику од хришћана, Јелини су свет и постојање посматрали 

као природу и зато нису ни могли имати појам о небићу, који се 

кроз смрт једне личности доживљавао као апсолутно ништавило. 

Смрт једног бића, за јелинску философију није значила његов 

апсолутни губитак. Оно је настављало да постоји као природа, 

само у другом облику, форми. (Са овим у вези види следећа дела: 

А. Егзипери, Мали принц; Ј. Зизиулас, Од маске до личности-, 
М. Пруст, УтраГању за ишчезлим временом). 

6 Да би било јасније на шта се овде мисли када говоримо да је 
свет створен из небића у јелинском тумачењу, наводимо један 
пример: ако кажемо да вода није постојала пре него да постане, 
то не значи да је она створена из нечега. Она је створена из 
паре - облака. Дакле, израз „из небића" не означава апсолутно 
ништа већ опет нешто што није вода, али је нешто. 

да је свет створен, да има свој почетак, у апсолутном 
значењу ове речи, а не да је створен из једне вечне, 
претпостојеће суштине и вечних, божанствених идеја, 
како су о овоме говорили јелински философи. Другим 
речима, и изразом да свет има почетак, као и настојањем 
да је створен из небића, подразумевајући под небићем 
апсолутну категорију, свети Оци Цркве су тежили 
једном циљу: да покажу да свет није вечан. Међутим, 
намеће се питање: зашто је било толико стало светим 
Оцима да се усвоји овакво учење да је свет створен из 
небића? 

Први и основни проблем хришћана био је онтолошке 
природе, јер су на основу оваквог учења о свету бра-
нили своје откривење Бога у личности Господа Исуса 
Христа, који се показао у односу на свет као апсолутно 
слободно биће које није продукт света, већ је у њега 
дошло као његов Спаситељ, и да као вечна личност 
стоји у једној природно неспојивој вези са створеним 
светом. Он је био нестворен, вечан, док је свет од њега 
и кроз њега створен и није вечан7. С друге стране, а то 
је и најважнија констатација произашла из учења да је 
свет створен, а односи се на Бога, Бог је слободна лич-
ност, не само у односу на свет, већ и у односу на своју 
природу која је, као божанска, непроменљива и вечна. 
Јер, да Је Бог у своме постојању и делатности зависан 
од света и од своЈе природе, не би се могло уопште ни 
говорити да Је свет створен, а ако би га Бог и створио, 
тада би га вечно стварао да би самим тим и Он постојао8. 
Дакле, Бог Је Бог као слободна личност, а не као нужно 
постоЈећа суштина, што значи да личност Бога Оца 
чини и божанску суштину постоЈећом и божанском, 
и као личност ствара свет. На оваЈ закључак указуЈе и 
формулациЈа у првом члану Символа вере, где се каже: 

7 Упореди: Јн 1. 

8 На овом принципу зависности постојања Божијег од његове 

суштине изграђено је и Оригеново учење о стварању света. Уп. 

Г. Флоровски, „Појам стварања код светог Атанасија Великог", 

у Θέματά Ορθοδόξου Θεολογίας,, Атина 1973, 9-32. 



„Верујем уједнога Бога Оца сведржитеља, творца... свега 
видљивог и невидљивог". 

Овоме је свакако претходило јеврејско схватање 
односа Бога према свету, забележено у Светом писму 
Старог завета. Наиме, Јевреји су, за разлику од старих 
Јелина, Бога видели у односу на свет као Једно апсо-
лутно слободно биће. Бог Је са светом чинио оно што 
Је хтео зато што га је Он и створио. ТаЈ Његов однос 
према свету нису одређивале никакве етичке норме ни 
закони, као ни природни ни естетски закони, било да 
су они могли да произађу из божанске, или из природе 
света. Бог за ЈевреЈе, у суштини, нити Је био добар, нити 
благ, већ, пре свега, „онаЈ коЈи Јесте", личност, силан и 
слободан. Зато Је Свето писмо Старог завета препуно 
убистава и несклада и хировитости БожиЈе у односу на 
свет, и то се може оправдати Једино слободом БожиЈом, 
никаквим етичким и другим законима. За Јелине Је, 
међутим, ово било непоЈмљиво и невезиво за Бога и 
његову суштину. Бог Је могао да чини Једино оно што 
Је добро и морално, иначе Је престаЈао да буде Бог9. На 
тоЈ основи, Јелини виде присуство БожиЈе у свету кроз 
природне законе света и његове етичке принципе и 
норме, док Јевреји БожиЈе присуство у свету везуЈу 
за историЈске догађаЈе. Први начин показуЈе Бога као 
принцип коЈи Је у природноЈ вези са светом, а други, 
Јеврејски, као слободну личност коЈа ниЈе део света већ 
улази у тај свет. Међутим, оно што Је хришћанство гово-
рило о Богу превазилази како Јелинско, тако и ЈевреЈско 
схватање Бога. И та разлика код хришћана се темељи на 
откривењу Бога као Свете ТроЈице, кроз Сина, Христа, 
посредством Светог Духа. То значи да Је Бог и Отац и 
слободна личност, у заЈедници са Сином и Духом, а не 
сам као индивидуа, или у заЈедници са светом. 

9 Упореди: Ј. Сикутрис, Симпосијум, Атина 1978. (Српски превод 
једног дела ове књиге налази се у: епископ Атанасије (Јевтић), 

„Хришћанска љубав и Платонов ерос", у Културе истока, Бео-
град 1988). 

Дакле, хришћани су своЈим учењем да Је свет ство-
рен указивали на то да га Је неко створио, тЈ. на Бога 
Оца као творца коЈи Је нестворен и, у односу на свет, 
апсолутно слободна личност. КоЈе су егзистенциЈалне 
последице оваквог јудеохришћанског схватања Бога за 
спасење света, видећемо касниЈе. А сада да видимо коЈе 
су основне карактеристике створеног света. Другим 
речима, коЈе су последице створености света по сам свет. 

Ако је свет створен онда је подложан смрти 

Прва и основна последица створености света Је 
његово постоЈање у потенциЈалноЈ трулежности, у смрти. 
Свет Је смртан управо зато што Је створен. Зашто и на 
коЈи начин? 

Као што смо већ рекли, ако свет има почетак, тада 
Је време његова основна, конститутивна, компонента. 
Јер, да нема почетак, који означава и почетак постоЈања 
времена, свет не би ни постоЈао, или не би био створен. | 
Ако овоме додамо да време подразумева кретање од 
небића у биће, коЈе се изражава управо категориЈама 
коЈе подразумеваЈу почетак и крај, тада Је јасно да рећи 
да свет има почетак и краЈ, у временском смислу, значи 
да је свет подложан смрти, смртан. 

С друге стране, почетак и краЈ света подразумева ис-
товремено и постојање простора, Јер време без простора 
не постоЈи. Почетак Је увек почетак нечега. Уосталом, 
временске границе коЈе се изражаваЈу категориЈама по-
четак и краЈ истовремено су и просторне границе. То 
за природу света значи да она има почетак и краЈ, што 
истовремено указуЈе да постоји као конкретно биће, и то 
како у целини, тако и унутар самог света. (Овакав опис 
стварања и постоЈања света пружа нам Свето писмо 
Старог завета, нпр. 1М0Ј1. Тамо Је целокупна творевина 
садржана у Једном човеку, коЈи Је створен на краЈу, али 
Је она истовремено и многа конкретна бића). Свет Је 
као целина, дакле, ограничен простором и временом, 
истовремено и сам подељен простором и временом, Јер 



суштина света постоји као једно конкретно биће и у кон-
кретним бићима, која чине свет постојећим10. То даље 
значи да је свет, као једно конкретно биће, ограничен, 
и будући да је његов почетак ни из чега, ограничен је 
(окружен) ништавилом. И то је случај, како са светом 
у целини, тако и са сваким његовим делом од кога је 
састављен и зато је свет окружен и прожет ништавилом. 

Овакав начин постојања твари указује управо да је 
она смртна. Јер смртност није ништа друго до ограни-
ченост Једног бића почетком и краЈем, а његова смрт 
Је (разграничење) раздељеност и распадање његово 
на делове11, као и његова ограниченост у односу на 
друга бића12. На тоЈ природној основи свако рађање 
Једног бића Је истовремено почетак његовог умирања, 
распадања. То показује данашња биологија констатуЈући 
да свако рађање нових ћелиЈа организма претпоставља 
одумирање других. Исто се дешава и са сваким ново-
насталим бићем, где се понавља ова драма почетка и 

10 Слично о свету данас говори и квантна физика, квантна теорија. 
Уп. В. Хајзенберг, Физика и философија. 

и Интересантно је напоменути овде да сви ови изрази, конкретан, 
одељен, ограничен, имају истовремено и негативно и позитивно 
значење. И док њихово позитивно значење указује на њихово 
постојање, негативно указује на њихову смртност. У овом кон-
тексту треба додати и то да свети Максим Исповедник, говорећи 
о стварању света, говори да је он створен као пет раздељености 
(које указују на његову смртност, јер спасење света се управо 
састоји за овог светог Оца у сједињењу ових раздељености) и 
то: нетварна и тварна природа, духовна и материјална, рај и 
васељена, чулно и умно и мушко и женско. Види његово дело, 
О различитим проблемима РС 91, 1304-1308С. 

12 Из овога је произашао проблем сапостојања једнога и мноштва. 

Једно и мноштво су неспојиве категорије управо зато што је 

стање њиховог сапостојања смрт. Ово се међутим, може узети 

као непремостиви проблем једино ако се о постојању говори 

у категоријама природе, а не личности како су то схватали 

хришћани. Али ако прихватимо хришћанско учење о лично-

сти, то тада престаје да буде проблем јер, личност се показује 

као постојећа, једино у заједници са другом личношћу, а не 

као индивидуа. О овоме види: Ј. Zizioulas, Being as communion, 

New York 1985,143-149. 
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краЈа света, драма живота и смрти. Јер, рађање Једнога 
бића проузрокуЈе настанак времена, али и смрти (моЈа 
маЈка која ме је родила у односу на моЈ почетак Је про-
шлост, краЈ) и пропраћено Је дељењем природе, њеним 
распадањем на делове (Ја сам други у односу на моЈу 
маЈку, и њена природа Је нужно морала да се подели на 
два да бих Ја настао, постоЈао). Али почетак постоЈања 
Је овде доживљен као апсолутни почетак, као што Је и 
смрт краЈ постоЈања тог бића једино ако се има у виду 
да су и рођење и смрт једног бића конкретни временски 
догађаЈи. Дакле, природа света постоЈи на такав начин 
да Је истовремено њено постојање и смрт и живот, и 
постоЈање и непостоЈање, и то зато што Је створена ни 
из чега. 

Међутим, да би се у оквиру оваквог постојања света 
говорило о постоЈању или непостојању, као што су то 
говорили хришћани, потребно Је да постоЈи Једна лич-
ност и то личност која се Јавља као таква, апсолутна и 
непоновљива, у заЈедници са другом личношћу. Зашто? | 99 
Зато што рађање Једног детета за мајку коЈа га из љубави 
рађа представља рађање Једне апсолутне личности коЈа 
не постоЈи нигде у свету и која ниЈе ни у каквоЈ форми 
претпостоЈала пре него што се родила. Тако исто и смрт 
тога детета не значи за маЈку губитак Једног дела при-
роде и света, већ губитак свега, читавог света. Са овог 
становишта су хришћани говорили о бићу и небићу, 
за разлику од философа коЈи су говорили о свету као 
безличноЈ природи, и зато се нису ни разумевали међу 
собом13. 

13 Интересантно је да се смрт као трагедија у Светом писму Старог 
завета показује тек после стварања и пада човека. Овај моменат 
може да збуни и доведе до закључка да пре тога природа није 
била смртна, већ да се смрт појављује као казна Божија због 
људског преступа. Међутим, то није правилно тумачење овог 
догађаја описаног у Старом завету. Просто због тога што је 
за констатацију смрти потребна једна личност и то личност 
виђена у једној љубавној заједници са другом личношђу. Јер, 
смрт као трагедија се управо јавља као прекид те љубавне 
заједнице изазван оваквим начином постојања природе који 



Друга важна последица чињенице да је свет створен, 
јесте то да он не може постојати сам јер је смртан, под-
ложан пропадљивости. Његова природа је из „ничега", 
што значи да је сама по себи „ништа"14. Доведен је у 
биће вољом другога, вољом Божијом и једино вољом 
Божијом може и да постоји. Сам по себи и својим начи-
ном постојања и начином постојања свега онога што је 
у њему, свет показује да је створен и смртан, ништаван, 
иако сталним рађањем нових бића, тј. стварањем про-
стора и времена, даје утисак да постоји и да је нешто. 
Јер, будући да све пролази и да ништа што је настало 
није постојано, сам такав начин постојања света чини 
његову природу непоузданом, непостојаном, пролазном. 
Дакле, и кад говоримо да свет постоји, показујемо да је 
то врло условно и релативно. Може се рећи да постоји 
једно уопштено, глобално постојање природе, али она 
је окружена ништавилом и по себи прожета небићем 
које прети да је на крају и уништи. Јер свет по природи 

100 | своЈоЈ нема силе и моћи коЈом би могао да се одржи у 
вечном постоЈању. Уосталом, створеност света ни из 
чега подразумева да га Је неко створио својом вољом 
и да Је могао и да не буде створен, као што сваког часа 
може и да нестане. Одржава се у постоЈању не собом, 
него вољом другога, Бога. РечЈу, суштина света ниЈе 
могла да буде узрок своме постоЈању, Јер пре него што 
Је постала није Је било, и не може да буде узрок своме 
вечном постоЈању, Јер Је из небића. 

Међутим, поставља се питање: да ли Је ово само без-
надежна констатациЈа хришћана о смртности света коЈа 
се садржи у формулациЈи да Је свет створен ни из чега? 
Има ли у овом и оваквом прилазу овоЈ проблематици 
наговештаЈа да свет као конкретно биће и конкретна 
бића коЈа га чине може да постоЈи вечно? 

се карактерише као стална промена, а који је неопходан ради 
постојања природе. 

14 Упореди: свети Атанасије Велики, О оваплоћењу БоГа ЛоГоса, 
ВЕПЕС, Атина 1962, том 30, 78. 

На почетку ове студије нагласили смо став да Је све 
оно што Је хришћанска Црква изражавала своЈим учењем 
имало за циљ спасење света и свега у свету, коЈе управо 
подразумева његово вечно постоЈање. Конкретно, и 
оваквим учењем о свету као творевини Црква је гово-
рила о његовом спасењу. У чему је суштина овог учења 
о спасењу света кроз догмат да Је свет створен од Бога 
ни из чега и то у ЈедноЈ личности, Јер, да се подсетимо, 
његова трагедија као смртног бића схвата се Једино ако 
се свет посматра у ЈедноЈ личности и као личност, а не 
само као природа? 

Разлика нетварног и тварног, Бога и света 

Оваквим учењем о тварности света хришћанство Је, 
за разлику од Јелинске философиЈе, направило разлику, 
или боље речено, раздвоЈило Бога по природи од света, 
ослободивши на таЈ начин свет од детерминисаности 
постоЈања. Бог Је уместо божанске природе, коЈа Је била 
заЈедничка и Њему и свету, постао слободна Личност. 
Он Је у односу на свет нестворен, а то подразумева да Је 
вечан и бесмртан. ПостоЈи независно у односу на свет и, 
штавише, свет у своме постоЈању зависи од Бога, Јер га 
Је Бог и створио из небића своЈом вољом. На краЈу то се 
нужно подразумева ако се сложимо да Је свет створен 
ни из чега. О овоме смо већ у претходном пасусу и го-
ворили. Овде, међутим, постављамо питање: коЈе су то 
последице по живот света и човека ако прихватимо да 
Је Бог по природи одвоЈен од света на таЈ начин што су 
природа света и Бога суштински различите, и да Је Бог 
као слободна личност у односу на свет творац света? 

Ако прихватимо да је свет створен, а то значи да има 
свога творца, Бога, и да Је Бог у односу на постоЈање света 
независна личност, постоЈи пре света и независно од 
света, онда се слажемо да Је Бог створио свет слободно, 
из љубави. Јер ако Бог у свом постоЈању не зависи од 
света, већ свет од Бога, онда га Је Бог из љубави, слободно 
створио. Зажелео Је да постоЈи једно биће коЈе ниЈе он и 



зато је и створио свет из небића. Свети Оци, као што су 
свети Атанасије и свети Максим Исповедник, изричито 
настоје на томе да је свет створен вољом Бога имајући 
у виду онтолошке последице оваквог учења по спасење 
света. Јер, у овоЈ констатациЈи се садржи могућност да 
свет, упркос томе што Је подложан пропадљивости, 
живи вечно. Бог га Је довео из небића у биће љубављу 
својом, слободно, да свет постоЈи као Једно друго биће 
наспрам Бога и да постоЈи вечно. Нелогично би било 
да Је Бог слободно, из љубави, створио свет ни из чега 
само зато да би га поново пустио да нестане. Јер, БожиЈа 
слобода према постојању света се изражава увек као 
љубав, тј. позитивно, као воља да таЈ свет постоји. То 
управо извире из констатациЈе да Је свет створен ни 
из чега, вољом БожиЈом. Свет не постоЈи вечно као 
савечан Богу, мимо воље Божије, да би као такав био 
наметнут Богу, па да би Он могао да према њему изрази 
своЈу слободу и у негативном смислу. Нити је свет сам 
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у постојању и може да постоЈи једино вољом БожиЈом. 

Дакле, закључак Је да Је Бог слободно, из љубави, 
створио свет ни из чега са жељом да га држи у вечном 
постоЈању. То подразумева, ако Је Бог вољом своЈом, сло-
бодом своЈом, довео свет у биће, да Он жели и да остане 
у једном слободном Јединству са њим, у нераздељивом 
Јединству, како би свет могао да постоЈи вечно. Дакле, 
да би свет, и поред тога што Је створен, а због чега Је 
и смртан, био бесмртан, да би постојао бескрајно, не-
опходни су Божија љубав и слобода. 

Међутим, то Јединство Бога са творевином, ако би 
било Јединство по природи, а не, како смо овде навели, 
израз слободе, љубави БожиЈе, значило би да творевина 
постаје Бог по природи, а самим тим и престаје да буде 
творевина. У оваквом Јединству Бога са творевином 
не би се радило о спасењу света, тако да он остане по 
природи оно што Јесте, а да притом буде бесмртан, 
већ о стварању Једне друге божанске суштине, насу-
прот Богу. Да ли Је, такође, могуће замислити да Бог 

из љубави ствара свет и држи га у постојању мимо 
слободе света, мимо слободне жеље да и он сам жели 
да постоји? (Замислимо само да ми створимо неког из 
љубави и да га држимо у постојању, а да он то не жели. 
Да ли бисмо овде могли говорити о љубави и каква је то 
љубав према другом која је насилна, која је мучење?) Ни 
у једном, ни у другом случају не би се радило о спасењу 
тварне природе, већ о њеном уништењу. Јер, ако би Бог 
без сагласности света учинио свет вечним, било да то 
учини тако што ће му природу учинити вечном, или 
тиме што ће га као једну личност без њене сагласности 
учинити вечном, на таЈ начин би створио другог Бога 
поред себе! Тада би постојао један нетварни Бог сло-
бодан и један тварни бог који је бог и мимо своЈе воље, 
што Је немогуће. С друге стране, међутим, ако би опет, 
тварна природа остала изван делатности БожиЈе којом 
је Бог чини постојећом, бесмртном, била би осуђена на 
поновно враћање у небиће, те би се могло поставити 
и питање, зашто је тада Бог уопште и стварао свет ако 
није желео да овај постоји вечно? 

Ова питања су врло озбиљна и тичу се постоЈања 
или непостојања тварне природе. У даљем излагању 
ћемо видети на који начин се то потврђује. 

Ако Је Бог створио свет из љубави, да овај његовом 
вољом постоји вечно, што је несумњиво, сама та 
чињеница отвара Једно веома озбиљно питање, а то Је: на 
коЈи начин је Бог могао да делује да споји твар са Собом 
и учини је бесмртном, а да при том не изгубимо основна 
својства тварне природе, и да то не буде наСилно, већ 
да истовремено свет постане бесмртан и да остане оно 
што јесте по својој природи, а да све то буде слободно, 
како од стране Бога, тако и од стране твари? Одговор 
на оваЈ проблем, Црква је нашла у Христу, догађају 
оваплоћења Божијег који је слободно јединство Бога 
са човеком, подразумевајући ту и слободан пристанак 
човека на то јединство, објашњаваЈући кроз оваЈ догађај 
и апсолутну потребу стварања и постојања човека за 
спасење творевине. 



Христос - јединство нетварне и 

тварне природе у једној личности 

Одлука IV васељенског сабора у Халкидону, која се 
тиче одређења тајне Христове, недвосмислено потврђује 
чињеницу да је спасење тварне природе зависило од 
њеног јединства са Богом, кроз човека, у једној лич-
ности. Христос је Спаситељ света зато што је потпуни 
Бог и потпуни човек, јединство човечанске и божанске 
природе, нераздељиво и несливено, у једној личности, 
у Сину Божијем, јединородном, рођеном од Оца пре 
свих векова по божанству, а ради нашег спасења од 
Марије Дјеве, по човечанству15. Дакле, оно што је Бог 
првобитно замислио стварајући свет, да овај буде у 
јединству са Богом, кроз човека, и да тако живи вечно, 
упркос томе што је створен по природи, остварено је 
у Христу. Христос је оваплоћени Бог, који је, међутим, 
постао и остао потпуни човек. Дакле, ни у Христу није 
мимоиђен човек као кључно биће преко кога је једино и 
могао да се свет спасе. Христос је, дакле, био потпуни 
човек, и потпуни Бог. 

Христос је и Син Божији по својој личности, а и 
неопходно је да буде Син Божији да би био Спаситељ 
света. Све се ово садржи у опису зачећа и рођења Исуса 
Христа, где је наглашено да је Христос оваплоћени Син 
Божији, који узима у своју личност тварну природу, 
постајући на тај начин човек, тј. Богочовек, међутим 
не без слободне сагласности човека, што је показано 
у слободном пристанку Пресвете Богородице да роди 
Господа Христа. Из перспективе овога догађаја, можемо 
тумачити и стварање првога човека, односно његову 
намену, као и све што је везано за његов пад. 

15 Упореди: Ј. Кармирис, ДоГмашски и символички сиоменици 
Православне Цркве, Атина 1960,175. 

Стварање човека за слободну 

заједницу тварног и нетварног 

Да би створена природа, упркос чињеници да је 
као створена и смртна, постојала вечно у слободној 
заједници са Богом, потребно је било да и она има сло-
боду, да сама зажели вечно постојање. Међутим, да би се 
то остварило, било је потребно да Бог створи природу 
света у једној личности, која би била налик на Христа 
и слободна у свом постојању. Али ако је требало кроз 
ту личност сјединити природу с Богом, онда је то биће 
требало да садржи тварну природу у себи. Није могла, 
дакле, та личност да буде створена за спасење тварне 
природе, а да у исто време буде и онтолошки независна 
од природе. Твар је требало да чини тело те личности 
да би се спасла16. То је Бог и учинио. На крају свега 
створеног, Бог је створио човека и то по слици својој. 
Шта то значи, тј. шта је слика Божија у човеку, јесте 
проблем који је различито тумачен од стране светих 
Отаца. Једно Је несумњиво заЈедничко свим Оцима: чо-
век се битно разликуЈе од свих других живих створова, 
а ту разлику му обезбеђуЈе управо то што Је он створен 
по икони БожиЈоЈ. Икона БожиЈа у човеку јесте нешто 
што не произлази из природе и ниЈе природа, већ је дар 
БожиЈи. Јер, створеност природе подразумева и детер-
минисаност постоЈања и неслободу, а то што човек има 
у себи као дар БожиЈи Јесте управо личност, слобода у 
односу на детерминисаност природе, тЈ. нешто разли-
чито од природе (зато Је код свих светих Отаца икона 
Божија у човеку врло лако поистовећена са душом, јер 
Је душа у Јелинизму означавала нешто нематериЈално и 
различито од видљиве природе). Међутим, овде треба 
нагласити да та икона БожиЈа по схватању хришћана 
ниЈе била нити део божанске природе, нити опет нека 
независна вечна природа, коЈа Је дошла из Једног вечног 

16 На овој основи свети Оци говоре да је спасење света могуће 
под једним условом - да свет постане Тело Христово, Црква. 



света идеја у човека17. Тада би човек био бесмртан по 
природи, био би Бог. Икона Божија у човеку, међутим, 
јесте слобода у односу на детерминисаност постојања 
природе и њу има само човек. С друге стране, човек као 
икона Божија, код већине светих Отаца, није схватан 
само по себи, већ у заједници са Богом, што га је чини-
ло истовремено подобним Богу. Зато икона и подобије 
нису никад одвајани од човека, што указује на Христа 
као потпуног човека и потпуног Бога. Другим речима, 
Бог је створио човека да се оствари тајна Христова и 
зато се слободно може рећи, као што је то говорио и 
апостол Павле, да је све створено за Христа и у Христу. 

Бог је, дакле, створио човека на крају свега створеног 
и то као слободну личност, са циљем да кроз човека 
успостави једну личну заједницу са читавом твореви-
ном. Резултат тога јединства била би тварна природа 
која би у тој заједници живела вечно. Због тога је Бог 
и створио човека таквим: тело му је сачинио од тварне 
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један озбиљан проблем, а то је: ако је човек створен тако 
што његово биће сачињава тварна природа, зар није и 
сам човек смртан по себи, по својој природи? Како је 
он могао бити спаситељ тварне природе кад је и сам 
смртан? Зар смртност његове природе аутоматски не 
значи и смртност његове личности? Да, човек је смртан 
и као личност и као природа. Смрт је јединствена ствар-
ност, како природе, тако и личности. И човек је управо 
смртан зато што је по природи створен. Личност у чо-
веку је дар Божији, али та личност не може постојати 
без природе. Управо због тога човек је једино трагично 
биће у свету. С једне стране, као личност, има тежњу да 
живи вечно, с друге, то не може да оствари зато што му 
је природа смртна. Међутим, Бог није створио човека 
као слободну личност да би човек, сам по себи, спасао 
свет од смртности, већ да би Бог кроз њега слободно 

17 Упореди Оригеново учење о стварању света против кога се 
борио свети Максим у РС 91, 1069-1104. Српски превод у 
Беседа 1992, Нови Сад, 2-27. 

сјединио тварну природу са Собом и тако учинио свет 
бесмртним. Једино Је тако створена природа могла да 
мостоји вечно, у ЈедноЈ личности Богочовека, као што 
Је то и показано у Господу Исусу Христу. Из овога Је 
сада Јасно зашто су свети Оци, попут светог апостола 
11авла и светог Максима, говорили да Је све створено за 
Христа и у Христу, као и то да човек и да ниЈе погрешио, 
опет би се збила та таЈна, која се збила у Христу. Јер, без 
Једне нестворене личности, коЈа би узела у себе тварну 
природу, односно без оваплоћења Бога, не би могло да се 
говори о спасењу света. Отуда, претходно замисливши 
да се сЈедини са читавом природом, али слободно, и да 
је возглави у своЈоЈ личности да би ова живела вечно, 
Бог Је створио човека. Дао му Је слободу и поставио 
га да, кроз заповест коЈу му Је дао у раЈу, одлучи да ли 
жели јединство са Богом. Да Је први човек био сагла-
сан са вољом Божијом, тварна природа би кроз човека 
била возглављена у личности Бога, у Једном слободном 
Јединству са нетварном природом, и то„нераздељиво" | 107 
и „несливено", несмешано, била би обожена остајући то 
што јесте по природи. Тварна природа би била, дакле, 
увек у Јединству са Богом, Јер то значи „нераздељиво", 
али то Јединство не би било мешање и образовање неке 
треће природе, већ „несливено", што би обезбеђивала 
лична, слободна заЈедница Бога и човека и на таЈ начин 
би твар живела вечно18. 

Човек Је, међутим, одбио да прихвати план БожиЈи 
о обожењу света и у томе се састоЈи његов пад, коЈи Је 
довео до тога да створена природа остане у границама 
смртности. Смрт Је као могућност после пада човека 
постала стварност. Али, Бог, и поред одбијања човека 
да прихвати Његов план о вечном постоЈању света, ниЈе 
одустао од свог плана. Припремао Је свет за спасење и 
остварење тог плана који се и остварио у Христу, као 
сЈедињење света са Богом у ЈедноЈ нествореноЈ личности. 

18 Упореди: Ј. Зизиулас, „Христологија и постојање", у Синакси 

2, Атина 1982. 



Закључак 

Анализирајући учење Цркве о стварању света, дошли 
смо до следећих закључака: 

1. Свет је смртан зато што је створен ни из чега, да-
кле не због тога што је човек погрешио, већ због своје 
створености. 

2. Тајна Христова, оваплоћење Сина Божијег, које 
се збило у последње време, није последица пада првих 
људи, нити нешто што се може тумачити једино као чудо 
Божије, необјашњиво зашто се уопште збило. Тајна Хри-
стова је управо тај првоциљ због кога је Бог и створио 
свет ни из чега; да овај живи вечно возглављен у Богу. 

108 I 

ОД СЛОБОДЕ КАО БУНТА 

ДО СЛОБОДЕ КАО БИЋА 

Олобода, као основна категорија људског постојања, 

може се схватити веома различито. Зависно од 

тога како неко схвата и тумачи постојањечовека и 

света, слобода је или етичког или онтолошког карактера. 

Уколико се постојање човека и света види као зависно од 

природе и њених непроменљивих закона, као ујелинској 

философији, или, пак, од неумитне воље Божије и бо-

жанских закона, човек се јавља као неслободно биће, тј. 

као биће са етичком слободом. Чак и када човек мисли 

да је слободан, зато што може слободно да бира између 

више датих могућности, он је у суштини неслободан, 

јер сама датост негира слободу. 

У контексту условљености постојања, свакачовекова 
тежња за слободним постојањем представљагрех, или, 
како се то назива у грчкој митологији и философији, 

ύβρις, бунт против богова и живота који је њихов дар, 
зато што је то противљење законима којим се обезбеђује, 
а самим тим и условљава, постојање како човека, тако 
и света. Зато је човек неминовно кажњаван од богова 
и од људи. Међутим, бунт човека против закона који 
условљавају постојање управо изражава неслагање 
човека са наметнутим му постојањем, а самим тим и 
његову тежњу за онтолошком слободом. Онтолошка сло-
бода, за разлику од етичке, подразумева да јепостојање 
човека вечно и да је израз његове воље, слободе, тј. да 
није условљено ни природним ни божанским законима. 

У којој мери је ова проблематика присутнау људској 

историји, опредељеној прво старојелинским схватањем 



постојања света и живота, а затим хришћанском 
философијом, и да ли је тежња човека за слободним 
постојањем реално остварљива или се она, ако је 
неостварљива, неумитно завршава трагично, предмет 
је нашег истраживања у овој студији. 

I 

Јелинска философска мисао о свету и животу остала 
је зависна од свог начела, коЈи Је поставила себи Још у 
пресократском периоду и које траЈе све до неоплатониз-
ма, да Је основ постоЈања свих бића Једно јединствено, 
тЈ. вечно биће1. По том начелу и свако биће понаособ 
постоЈи у зависности од Јединства и своЈе природне 
везаности са тим Једним, вечним бићем, из коЈега про-
излази и у коЈе се поново враћа проЈављуЈући тако своЈе 
биће и небиће. Чак Је и Бог, у ЈелинскоЈ философиЈи 
природно био повезан са свиме што постоЈи, чинећи 
тако са овим Једно Јединствено биће, Једно божанство. 

Такво поимање бића у Јелинској философиЈи мани-
фестуЈе се Једном космолошком онтологиЈом: биће Је 
принцип по коме све постоЈи као природна, хармонич-
на повезаност свих у Једно, Отуда код старих Јелина 
и поЈам о божанствености света и његовом вечном и 
непроменљивом постоЈању. 

У складу са оваквим схватањем постоЈања, код старих 
Јелина се рађа теорија да свако биће, па отуда и сваки 
човек, треба да се повинује закону или начелу коЈе држи 
свет у постоЈању, проЈављуЈући га истовремено космо-
сом - складно уређеним односом постоЈећих бића. И 
не само људи, већ и богови, мораЈу да се повинуЈу овом 
закономерном начелу αρχή постоЈања. Ову теориЈу 
изражаваЈу разни митови међу којима и мит о томе 
да Је врховни бог Зевс, отац свих богова и људи, био 
ожењен богињом Темидом, која Је, пак, била богиња 
правде и поретка. Дакле, ни богови нису могли да се 

1 Уп. Ф. Коплстон, Исшорија философије I, Београд 1988, 112 и 
даље. 

понашају слободно и да чине оно што им је воља, већ су 
могли чинити само оно што Је било у складу са општим 
принципом αρχή постоЈања. Жртвовати, пак, себе за 
општи принцип постојања и за очување поретка у све-
ту, сматрано Је наЈвећим добром2. А то Је истовремено 
представљало и наЈвећу мудрост. 

У таквом свету ниЈе могло бити места за вечно 
постојање личности, нити за нешто случаЈно и не-
предвидиво, што би евентуално могло бити повезано 
са слободом. Све Је било нужно. Ову стварност можда 
најбоље одсликаваЈу грчке трагедије. Ево, између осталог, 
шта каже Један од грчких трагичара: 

Студирао сам Ја и поезију и према небеским стварима 

подизао своЈ ум. Мучила су ме многа питања, али 

између свега не нађох ништа јаче од нужности: против 

ње не постоЈи никакав лек; нити у тракијским књигама 

које Је написао песник ОрфеЈ, нити међу травама коЈе 

Је Фивос пронашао за многонапаћене смртнике пре-

давши их Асклепијевој генерациЈи. Нико се не може 

приближити ни жртвеницима, ни киповима, Једино 

ове богиње. Она се не обазире на жртве.. . Једино 

те молим, господарице, да ми не долазиш у живот 

теже него што си ми до сада долазила. Јер, све оно 

што одлучи Зевс заједно с тобом, то и учини. Твоја 

сила побеђује чак и оно што се чини непобедивим и у 

твојој чврстоЈ и непроменљивој вољи немамилости... 

Али, Адмите, имај стрпљења Јер никад нећеш моћи 

плачем да избавиш мртве из подземног Ада. Тамо и 

Божији синови труну у мраку смрти3. 

У контексту оваквог схватања бића изграђено Је и 
своЈеврсно поимање слободе. Ње не само да ниЈе било 
као битне категорије евентуалног будућег вечног чове-
ковог постоЈања, већ слобода ниЈе била ни позитивна 
категориЈа. Она се поистовећивала са грехом или бунтом 
против самог природног постоЈања и као таква била Је 
зло. Јер, све оно што би којим случаЈем могло да нару-
ши хармонично природно постојање света, доводећи 

2 Уп. Ф. Јодл, Историја етике I, Сарајево 1963. Уп. Ж. -П. Вернан, 
Порекло грчке мисли, Нови Сад 1990. 

3 Еурипид, Алкисти, Атина 1975. 960-990. 



у питање истинитост божанског принципа о његовом 
постојању, сматрали су стари Јелини за ружно и зло. 
Добро је било само оно што је у складу са природним 
законом о хармоничном односу бића у свету, а то исто 
било је и лепо (отуда у грчком језику имамо један израз 
за добро и лепо - καλός) и, у исто време, праведно. Због 
оваквог схватања слободе као бунта против природних 
закона живота, бунт или грех је постао привлачан за 
човека те се добро често морало бранити и силом за-
кона. (Платон је у својој Држави предвиђао строге казне 
за оне који су хулили на божанство доводећи у питање 
божански закон и природно постојање). 

Несумњиво је, дакле, да се у једном оваквом свету 
човек јавља као трагично биће, уколико жели да постоји 
као личност слободно и вечно и да својом слободом 
учини свет својим, тежећи да и њему да лично обележје. 
Човек је приморан да се помири са чињеницом о својој 
пролазности и ништавности као слободног бића, тј. 
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општег, безличног постојања света. Уколико је, и по-
ред свести да је његова судбина непроменљива, ипак 
тежио ка остварењу слободног постојања, јављао се као 
преступник божанских закона, као бунтовник против 
Бога, света и живота. За тај свој бунт - ύβρις или грех, 
човек је неумитно кажњаван од „богова" који су га тако 
подсећали на његову судбину и непроменљивост за-
кона. Међутим, колико год та казна била болна, човек 
није никад престајао да се буни против закона природе, 
који су одређивали постојање чак и богова и тако је 

ύβρις, грех, изражавао човекову слободу. Додуше, та 
слобода никада није могла да има онтолошку подлогу. 
Редовно се завршавала промашајем (αμαρτία) и зато 
је била трагична, али је ипак на неки начин постојала, 
макар и као грех. 

Јелинска философија, дакле, својим поимањем 
постоЈања ниЈе нашла начин за суштинско решење 
тежње човека за слободним (вечним) постојањем. 
Међутим, захваљујући управо овој Јелинској пробле-

матици која ће у хришћанство ући уласком Јелина у 
11ркву, хришћанска теологија ће у вишевековној борби 
са јелинским одговором, поставити проблем човековог 
слободног постојања, понудити једно сасвим друкчије 
решење. 

II 

Стицајем историјских збивања хришћанство се 
јавља на простору на коме је живео јеврејски народ, 
продуживши и испунивши тако Божије откровење о 
спасењу света, обећаног свету у старини преко Јевреја. 
Његови почеци се везују за личност Исуса Христа из 
Назарета, који је рођен за време кесара Августа (31. 
год. пре Христа - 14. г. по Христу) и разапет у време 
Понтија Пилата и коЈи је васкрсао у трећи дан по смрти. 
Дакле, хришћанство, поред тога што је везано за једну 
историЈску личност, Исуса из Назарета, има за темељ 
своје теологије како догађаје из живота Исусовог, као 
што су рођење, смрт и, пре свега, његово васкрсење из 
мртвих, тако и јевреЈско религиЈско наслеђе. Јер, догађаЈи 
који су описани у Светом писму Новог завета, првен-
ствено везани за Христа, а у Једном ширем контексту и 
за свељудску проблематику из које се, пре свих, издваја 
своЈом важношћу проблем слободног, вечног постојања 
човека, не могу се правилно протумачити и разумети 
без овог јеврејског историјског наслеђа. Ту спадаЈу, пре 
свега, тумачења стварања и постојања света и човека, 
забележена у Светом писму Старог завета, као и однос 
Бога према човеку и свету. 

Јевреји су веровали, а то потврђује и Свето писмо 
Старог завета, да је Бог створио свет ни из чега, своЈом 
речју, тј. својом вољом. То подразумева, пре свега, да 
је стварање света један догађај, тј. постојање света је 
догађаЈ (јер Једино се тако може схватити стварање 
света ни из чега у времену), инициран вољом Божијом. 
Ово, међутим, не би требало схватити у том смислу 
да свет, пошто је створен, сада постоЈи независно од 



Бога. Твар је сама по себи, по својој природи, небиће, 
непостојање, и зато не може постојати без Божије де-
латности или воље која је и држи у постојању. Другим 
речима, постојање света, тј. твари, које почиње вољом 
Божијом и одржава се у постојању захваљујући вољи 
Божијој, чини свет догађањем и догађајем, а не стварју. 
Бити, постојати за свет, значи непрестано превладавати 
небиће, смрт, у и кроз историјске догађаје и то Божијим 
(а не својим) силама. 

Овакво схватање постојања света намеће одмах и 
питање међусобних односа Бога и света. Јер, свет Је, као 
БожиЈа твар, нешто друго у односу на Бога. Међутим, 
ту се одмах и садржи одговор: однос Бога са светом Је 
слободан однос. Јер, и поред тога што Је свет као твар 
БожиЈа нешто друго у односу на Бога, он није и нешто 
страно Богу. Свет Је вољна БожиЈа твар управо због тога 
што Је доведен и што се одржава у бићу вољом БожиЈом. 
Однос Бога са светом се не уређуЈе никаквим законима 
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Је свет нешто страно Богу. 

За разлику, дакле, од Јелинског схватања постојања 
Бога и света, ЈевреЈско и хришћанско учење пројављуЈу 
Бога као апсолутно слободног и независног у свом 
постојању у односу на свет. Божије стварање света 
ни из чега подразумева да Бог постоЈи независно од 
постојања света. С друге стране, биће света и човека 
Је, по јевреЈском тумачењу, за разлику од хришћанског, 
искључиво зависно од воље БожиЈе која се према свету 
манифестује као БожиЈа самовоља. Дела воље Божије 
су стварање човека и света, као и ослобођење ЈевреЈског 
народа из Мисирског ропства, али и потоп, као и по-
мор Јевреја у пустињи. Бог награђуЈе оне коЈи су по 
његовоЈ вољи, али и суди неистомишљеницима. Стога 
Је, и поред битне разлике између ЈевреЈског и Јелинског 
схватања постоЈања света и Бога, проблем слободе света 
и човека, као његове онтолошке категориЈе и код ЈевреЈа 
остао нерешен. Човек ниЈе могао да буде онтолошки 

слободан ако је његово постојање зависило искључиво 
од воље БожиЈе. 

На оваЈ проблем једино Је хришћанство позитивно 
одговорило захваљуЈући Божијем откровењу у Хри-
сту, коЈи Је своЈим васкрсењем из мртвих потврдио да 
је Син БожиЈи и Спаситељ света. ДогађаЈ Христовог 
васкрсења из мртвих потврдио Је да Је Бог све створио 
ни из чега, да кроз Христа и у Христу све вечно живи 
на божански начин, слободно4. Међутим, и овде се 
поставља питање да ли свет, као и човек, може уопште 
бити онтолошки слободан ако је створен ни из чега, 
тЈ. ако му Је биће дато и постоји у зависности од воље 
БожиЈе? Зар сама чињеница да Је човек створен не под-
разумева његову неслободу? Заиста, нема веће негације 
слободе од чињенице да постоЈање некога коЈи Је ство-
рен зависи, не од његове слободе и воље, већ од воље 
другога. Но, свети Оци хришћанске Цркве одговорили 
су на ова и слична питања тиме што су, за разлику и 
од Јелина и од јеврејског схватања бића, говорили да | 115 
постоЈање није израз природе и њених своЈстава, већ 
личности. Слободно и вечно постоЈање света и чове-
ка, дакле, ниЈе нити своЈство природе, нити пак, само 
плод испуњења БожиЈих заповести и милости БожиЈе 
коЈа за то награђуЈе човека бесмртношћу, већ личног 
заЈедништва Бога, човека и света у Христу. Свакако Је 
оваквом схватању постоЈања корен у личности Госпо-
да Исуса Христа и догађаЈима коЈи су везани за његов 
живот, а пре свега, његовом васкрсењу, коЈи су Христа 
показали као Сина БожиЈег. Ово Је, међутим; породило 
Још један проблем хришћанског схватања постојања 
БожиЈег, чиЈим се решењем добио одговор и на питање 
слободног постоЈања човека и света. Шта је садржина 
тог одговора? 

Хришћанско учење да Је Исус Христос Спаситељ 
света, Јер Је Син БожиЈи, Јединородни Син Бога Оца, 
и да Је Дух Свети, кога Је Христос обећао да пошаље 

4 Уп. Кол 1, 12-20. 



својим ученицима после свог вазнесења на небо, такође 
Бог, Дух истине, који од Оца исходи, убрзо је породи-
ло проблем вере у једнога Бога. Како је могуће да је и 
Отац Бог и Син Бог и Свети Дух Бог, а да то нису три 
бога него један Бог? Одговор који је у почетку дат на 
ово питање, да је Бог један по суштини, а тројица по 
личностима, могао је различито да се тумачи, што је 
и био случај кроз историју. Првенствено је могао да 
буде схваћен као један нови мит, јер су већ јелински 
митови знали за многе богове и њихове синове. С 
друге стране, постојала је опасност да вера Цркве у 
једнога Бога као Свету Тројицу буде протумачена у 
оквиру јелинистичке онтологије, што би значило да 
је Бог један зато што је божанска суштина једна, тј. 
један Бог је једна божанска суштина која се пројављује 
у различитим облицима: као Отац, као Син, као Дух 
итд. Прихватањем јелинске онтологије, као темеља 
за објашњење вере Цркве у једнога Бога који је Света 

116 | Тројица, стајало би Цркву много мање труда него што 
је то иначе био случај. Црква је управо због избегавања, 
или тачније због неслагања са јелинском онтологијом 
(која је личности Свете Тројице лишавала онтолошке 
подлоге), прихватила огроман терет формулисања и 
тумачења своје вере у Бога, иако то није био нимало 
безопасан и лак процес, тим пре што тумачење вере 
у Свету Тројицу, која је истовремено један Бог, није 
било једно академско надметање црквених Отаца са 
јелинским философима. Проблем је био онтолошке 
природе, и од тога како је схватан зависио је и начин 
живота Цркве, а у исто време и нада човека да, и по-
ред тога што је створен и смртан по својој природи, у 
Христу може слободно, вечно да постоји. Јер, признати 
да Је вечнопостоЈећа божанска суштина Један Бог и 
да Је она узрок постоЈања Бога и његовог божанства, 
ниЈе значило само сложити се са чињеницом да Света 
ТроЈица не постоји у онтолошком смислу, већ и то да 
ни Бог ниЈе слободан у своме постоЈању. То Је истовре-
мено значило помирити се са нужношћу и трагичним 

постоЈањем чонека и света. Људска трагедија је била 
утолико већа уколико Је човек тежио за слободним, 
вечним постојањем, коЈе није могао да оствари будући 
да је био зависан од своЈе природе коЈа Је, зато што је 
створена, била смртна. 

За разлику од јелинског схватања постоЈања, коЈе Је 
израз вечно постоЈеће суштине и њених закона из коЈе 
произлазе сва конкретна бића и у њу се поново враћаЈу 
пројављуЈући тако своЈе биће и небиће, хришћанство 
указуЈе на то да Је узрок постоЈања БожиЈег (као и све-
га другог што постоЈи), Бог Отац, тј. Једна конкретна 
личност, а не божанска суштина. Управо Је ово хтео да 
подвуче и свети ВасилиЈе Велики када Је упућивао на то 
да не постоЈи никаква „гола" суштина, тЈ. без конкретног 
начина постоЈања, односно личности5. Дакле, божан-
ска суштина постоЈи Једино као Бог Отац који је узрок 
постојања Сина и Духа као конкретних личности коЈе 
и чине суштину постоЈећом. Мимо постоЈања Бога Оца 
и Сина и Светога Духа, не постоЈи Бог. За обЈашњење | 117 
ове истине свети Оци наводе пример постоЈања људске 
природе и кажу: као што људска природа не постоЈи 
безлично, већ Једино као конкретне личности, Петар, 
Павле, Јован итд., тако не постоји ни божанска природа 
мимо Оца и Сина и Светога Духа. И што Је важниЈе, као 
што узрок постоЈања конкретних људи није безлична 
људска природа, већ личности, тЈ. први људи Адам и 
Ева од којих се сви рађаЈу, тако Је и узрок постоЈања 
Бога, божанске природе, Бог Отац коЈи слободно рађа 
Сина и исходи Светог Духа. 

Дакле, да би објаснила своЈу Богом откривену веру 
у Једнога Бога као Свету ТроЈицу, хришћанска Црква 
Је по први пут у историЈи људске мисли поставила 
питање узрока постоЈања не само света, већ и Бога, 
поистоветивши узрок постоЈања, пре свега БожиЈег, са 
постојањем личности Бога Оца и нагласивши да Је Он 
узрок и свему другом што постоји. Међутим, Бог Отац 

5 Свети Василије Велики, 38. иисмо, ВЕПЕС, том 55. 



као слободна личност не постоји ни једног тренутка 
сам, већ Његово постојање указује на истовремено 
постојање и других личности, Сина и Светога Духа, са 
којима у заједници постоји као Отац. Постојање Бога 
Оца, као и само име „Отац", изражава, дакле, заједницу 
са Сином, као и то у каквој је заједници Бог Отац са 
Сином и Светим Духом6. То је заједница узрочности, 
али и слободе, љубави. Бог је узрок, начело постојања 
Сина и Духа, што значи да је Син љубљени, јединородни 
Син Бога Оца, као што је и Свети Дух, Дух Бога Оца. 
С друге стране, Бог је од вечности Отац зато што увек, 
вечно, има Сина и Духа, а то подразумева божанство 
како Сина тако и Духа. Говорити о Светој Тројици на 
овај начин, како су и свети Оци о овоме говорили, не 
значи говорити о многим боговима, тј. уводити много-
боштво у хришћанство. Света Тројица је један Бог зато 
што је постојање божанских личности утемељено на 
вечном заједништву једне личности са другом, јер је 
Бог Отац начело, како Сина тако и Духа. 

Дакле, личност Оца, Сина, Светога Духа, виђена у 
овом и оваквом контексту учења светих Отаца о Богу, 
значи везу, заједницу са другом личношћу (али заједницу 
слободе, љубави), тј. ипостас, начин постојања божанске 
суштине. Један Бог јесте и једна недељива божанска 
суштина која постоЈи вечно; међутим, не захваљујући 
својим својствима, већ личности Оца који чини да Један 
Бог, као и једна божанска суштина, постоји као један 
Бог који је Света ТроЈица, а не монада. ЗахваљуЈући 
личности Оца, Бог је Један, али не и сам (μόνος), већ 
Света Тројица. 

Што се, пак, слободе тиче, а то је и главна тема наше 
студије, она Је, виђена у контексту БожиЈег постојања, 
онтолошка, тј поистовећује се са личношћу. Бог Отац 
од вечности слободно рађа Сина и исходи Светог Духа 
и на тај начин постоЈи као личност, као Отац. То значи 
да слобода ниЈе своЈство бића, а још мање божанске 

6 Свети Максим Исповедник, PG 91,1265D. Уп. J. Zizioulas, Being 
as Communion, New York 1985, 27-49. 

суштине, већ личности. С друге стране, слобода - лич-
ност постоЈи као Једна конкретна личност, Отац или 
Син или Свети Дух, искључиво у заЈедници са другом 
личношћу и зато је слобода љубав, тЈ. поистовећуЈе се 
са заједницом личности. 

Оваквим своЈим учењем о Богу црквени Оци су по-
казали да Је хришћанска онтологиЈа, која Је утемељена на 
личности као слободноЈ љубавној заЈедници са другом 
личношћу, битно различита како од Јелинског тако и од 
ЈевреЈског схватања бића. У оваквоЈ онтологиЈи слобода 
Је постала онтолошка категориЈа, али изражена само као 
вечна заЈедница, љубав према другој личности. 

Међутим, после овога неко ће се запитати: како може 
човек слободно и вечно живети будући да Је по природи 
створен, а то значи да Је смртан? Бог, Света ТроЈица, Је 
апсолутно слободан, вечан управо због тога што Је не-
створен и што Је начело божанства Једна вечна личност, 
Отац, и Њему савечни Син и Дух Свети. 

Одговор на ово суштинско питање, тЈ. проблем вечног 
постојања човека и света, Црква Је нашла у личности 
Господа Исуса Христа, Богочовека. Господ Исус Христос 
Је, по учењу Цркве, друга Личност Свете ТроЈице, Син 
БожиЈи, коЈи се оваплотио од МариЈе ДЈеве и Духа Све-
тога и постао човек, узевши у своју личност целокупну 
човечанску природу. Овај догађај је показао да Је Бог 
створио свет и човека са циљем да они буду возглављени 
у вечноЈ личности Његовог Сина и да као тело његово 
постоЈе бесмртно, вечно. И то управо зато што су свет 
и човек створени ни из чега а зато су смртни. Једини 
начин да створена природа, а самим тим и човек, постоЈе 
вечно, упркос томе што су смртни по природи, Јесте да 
постану тело Сина БожиЈега. 

Дакле, у односу на јеврејско схватање постоЈања 
света и човека, хришћанска Црква додаЈе Један ра-
дикално нови моменат, да Је све створено од Бога у 
Сину, Духом Светим, тЈ. Бог ствара свет „РечЈу" у Духу 
Светом. То значи да Је Бог творац света, у апсолутном 



значењу ове речи, и да ће свет и човек постојати вечно 
зато што су возглављени у личности Сина Божијег, 
кога Бог Отац вечно љуби и у чијој личности и познаје 
свет и све што је створио. Ово можда најбоље тумачи 
одговор светог Климента Александријског, сачуван и 
објашњен у делима светог Максима Исповедника, на 
питање Јелина како хришћани уче да Бог познаје свет, 
као што и они кажу, материјални свет као материјални, 
а духовни као духовни? Одговор је био да Бог нити 
познаје материјални свет као материјални, нити ду-
ховни као духовни, већ да Бог познаје свет као своју 
вољу, зато што је све својом вољом створио кроз реч 

(Λογός), у Духу Светом7. У противном, ако би Бог по-
знавао свет као нешто што он јесте по својој природи, то 
би значило да Бог познаје свет као смртан, и што је још 
важније, Његов однос према свету и човеку не би био 
однос љубави. Међутим, Бог не познаје своју творевину 
по природи, као објект, већ у Сину своме као вољену 

120 | личност, тј. као оно што ће свет постати у последњем 
дану, уипостазиран у Христу. Због тога је вечни живот 
света и човека есхатолошки чин, тј. догађај будућности. 
Ово би се, можда, могло ближе објаснити на примеру 
љубави једне личности према другој. 

Интересантна је чињеница да човек идентификује 
природу једне личности и ону која га окружује, са 
личношћу коју воли. На пример, за младића који воли 
једну девојку она је најлепша на свету, он при том пре-
небрегава чак и њене природне недостатке. То значи да 
младић познаје и види вољену личност не онаквом каква 
она јесте по својој природи, већ каквом он жели да она 
буде. Са стварима и са природом која окружује човека 
случај је исти. И она добија трајну и апсолутну вредност 
кроз личности и у личности коју волимо. На пример: 
свакодневно употребљавамо и срећемо многе ствари 
не примећујући често њихово постојање. Међутим, ако 
нам једну од тих ствари поклони биће које волимо, та 
ствар не само да сада постоји за нас (долази на неки 

7 Свети Максим Исповедник, РС 91,1о8ађ. 

начин из небића у биће), већ добија и лично обележје. 
Л го је зато што постаје део личности коју волимо. 

Дакле, с обзиром на творевину и њену тежњу за веч-
ним постојањем, творевина би могла вечно постојати 
и њено постојање би било слободно упркос томе што 
је створена, ако би слободно постала делом и телом 
Сина Божијег, телом Христовим. У личности Христовој 
твар би се обожила и била Син Божији по благодати, тј. 
постала би богочовечански организам. 

У том циљу створио је Бог човека као личност, тј. као 
једино слободно биће између свега створеног, возглавив-
ши у његовој личности све створено како би свет кроз 
човека био сједињен са Богом, тј. са Сином Божијим, 
Логосом, и живео вечно. Дакле, први човек је створен 
по „слици и прилици Божијој". То значи да је човек као 
слика, икона Божија, био икона „тајне Христове" која 
је нама сада показана у Христу Исусу као претходно 
замишљени циљ Божији о возглављењу творевине у 
Богу кроз личности сина човечијег, тј. створени човек је 
свештеник природе да би постао Христос првосвеште-
ник. Истовремено, створен је и по подобију Божијем, тј. 
слободним да би он и свет кроз њега слободно ступили 
у заједницу са Богом како је то Христом показано и тако 
подобно Божијем постојању и у Богу, живели вечно. На 
тај начин би човек постао у заједници са Богом син 
Божији, а свет би у овој заједници Бога и човека сада 
у Христу постао Божији свет, или тачније, у последњи 
дан би постала читава твар све у свему Христос Бог8. 

Наравно, ову заједницу је први човек могао и да 
не прихвати, а то се нажалост и десило и у историји 
људског рода остало познато као првородни грех. Овим 
је Адам изразио своју неверу у оно што му је Бог обећао 
и тиме показао да је слободан, изразивши, међутим, 
своју слободу као индивидуа, која је самодовољна и 
независна у односу на Бога. Човек је овим поступком 

8 Уп. свети Максим Исповедник, РС 91,1097ађс. 



себе прогласио богом обманувши тако и свет што се 
завршило трагично, смрћу човека света9. 

III 

Бог се, међутим, и поред пада Адамовог, није одрекао 
своје творевине коју је из љубави створио ни из чега 
и возглавио у човеку као тело његово да кроз човека, 
у заједници са Богом, живи вечно. Основао је нову 
заједницу, која ће бити вечна, Нови завет са творевином, 
али сада у Јединородном Сину коЈи се родио као човек, 
нови Адам. Дакле, Исус Христос је нови Адам, што значи 
да Је Син БожиЈи и као човек, а не само као Син БожиЈи 
Једини прави посредник између Бога и творевине, у коме 
Је она нашла слободни вечни савез са Богом, тЈ. своје 
вечно постоЈање. Ово Је убрзо и потврђено догађаЈем 
васкрсења Христовог из мртвих. 

На овај начин, рођењем Сина БожиЈег као човека, 
122 | остварен Је првобитни план о творевини, кога Је први 

човек одбио, план да целокупна твар има заЈедницу са 
Богом кроз Једног човека и тако живи слободно, вечно. 

Погледајмо, наЈпре, изблиза догађаЈ Христовог 
рођења, у коме Је хришћанство видело спасење света 
као плод слободне заЈеднице Бога са човеком, и про-
веримо оно што смо до сада наводили о слободном и 
вечном постоЈању творевине. 

У сведочанству о рођењу Господа Исуса Христа коЈе 
Је забележено код Јеванђелисте Луке10, јасно се разликуЈу 
два момента: а) Бог нуди човеку, и кроз њега своЈој тво-
ревини, заједницу коЈа ће бити за њу спасоносна и зато 
позива Пресвету МариЈу на слободну сарадњу са Њим, 
и б) конкретно остварење те заЈеднице између Бога и 
творевине Јесте рођење Господа као човека Исуса Хри-
ста од МариЈе ДЈеве, посредством Духа Светога, тј. сам 

9 Пост з, 22-23. 

10 Уп. Лк 1, 26—38. 

Госиод Исус Христос, Син БожиЈи, родио се као човек 
иоставши тако Богочовек за спасење света. 

А) Из самог начина на коЈи Је рођен Исус Христос, 
Свето писмо, а касниЈе и свети Оци, изводе закључак да 
Је заЈедница Бога са творевином слободна. То показује, 
ире свега, посредство Духа Светога, Јер „где Је Дух тамо 
Је слобода". Међутим, и овде, као и у догађаЈу стварања 
првог човека Адама, најпре је Бог понудио заједницу 
своЈој творевини. И то због тога што творевина, зато 
што Је твар, не може прва заволети Бога, тЈ. не може 
прва остварити заЈедницу са Богом. Ова заЈедница, 
међутим, није плод само слободе и љубави БожиЈе, већ 
Је она израз и слободе човека - твари. Пресвета ДЈева 
МариЈа слободно пристаје на ову заЈедницу, што показуЈу 
и њене речи: „Ево слушкиње Господње; нека ми буде 
по речи ТвоЈој". (Овде ћемо забележити да Богородица 
изражава своју слободу као прихватање воље БожиЈе 
и зато Је она спасоносна за свет, за разлику од првих 
људи коЈи су своЈу слободу показали тако што су одбили | 123 
заЈедницу са Богом). 

Б) Други моменат, такође врло важан за слобод-
но, вечно постоЈање твари, јесте да заЈедница Бога са 
творевином није више нити вербална, кроз реч, нити 
јуридичка, кроз закон, као што Је то био случаЈ у Старом 
завету. То Је онтолошка заЈедница Бога са светом, осно-
вана на личности Сина, коЈи се посредством Светог 
Духа родио од Пресвете Богородице као човек. Ово је 
утолико важно уколико се има на уму да Господ Исус 
Христос као Син БожиЈи вечно постоЈи и нЗ тај начин 
Је и свет у Њему онтолошки слободан. НиЈе, дакле, 
Син БожиЈи створен у времену као што су то остали 
људи коЈи се рађаЈу од мужа и жене и самим тим су не-
слободни. Зато је створена природа у личности Исуса 
Христа, као тело његово, нашла спасење, пре свега, као 
своЈе слободно, вечно постоЈање, тЈ. створена природа 
Је у Христу обожена и постоЈи као таЈ исти Господ Исус 
Христос, Син БожиЈи. 



Ову истину да је створена природа у Христу поста-
ла слободна и обожена, потврдио је целокупни живот 
Господа Исуса Христа на земљи, а пре свега догађај 
његовог васкрсења из мртвих. Јер, васкрсење Христово, 
као победа живота над смрћу, указује на то да Је створена 
природа у личности Господа Исуса Христа ослобођена 
управо последице њене тварности - неслободе, смрти 
и постала апсолутно слободна, бесмртна. 

Дакле, заједница Бога и створеног света у ЈедноЈ истоЈ 
личности Сина БожиЈега, коЈа подразумева: рођење, 
живот, а пре свега васкрсење Христово из мртвих, 
Јесте остварење тежње света за слободним, вечним 
постоЈањем. У Господу Исусу Христу, новом Адаму, по-
казано Је да природа, иако Је створена, може слободно, 
вечно да постоЈи. 

Међутим, овде се поставља Једно врло важно питање, 
а то Је: шта је са осталим људима коЈи су рођени од мужа 
и од жене, тЈ. не постоЈе од вечности као Син БожиЈи, 
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Интересантан Је податак, забележен код Јеванђелиста 
Јована, да је у првим вековима Црква везивала проЈаву 
Исуса Христа као Сина Божијега за његово крштење, 
тЈ. за силазак Духа БожиЈег на Христа11. Исуса Христа, 
као Сина БожиЈега, дакле, свету проЈављуЈе Дух Свети, 
коЈи Је на њему. Ово Је наЈвероватниЈе утицало и на 
опис рођења Христовог (који Је касниЈег порекла), коЈе 
се десило такође посредством Духа Светога. Отуда Је 
у Цркви одувек крштење, а не физичко рођење, сма-
трано истинским рођењем. Ова чињеница Је важна 
зато што упућује на то да слободно постоЈање човека 
и његове тварне природе - његово обожење, остваруЈе 
Дух Свети, кроз заЈедницу човека са Христом, Сином 
БожиЈим. Јер, ослобођење тварне природе у Христу 
од последица њене створености, тЈ. смрти, ниЈе плод 
природе и њених своЈстава, већ пре свега, делатности 
Духа Светога коЈи сједињуЈе човека са Христом. На ову 

и Јн 1, 32-34. 

чињеницу јасно указуЈе сам догађаЈ рођења, а затим и 
васкрсења Христовог из мртвих. Господ Исус Христос 
као човек не васкрсава сам, већ Је његово васкрсење, 
како нам показуЈе Свето писмо, плод делатности Духа 
Светога12. 

Дакле, догађаЈ силаска Светог Духа на апостоле, 
после Христовог вазнесења на небо, од прворазредног 
Је значаЈа за живот света као његово вечно, слободно 
постојање, зато што се посредством Духа Светога сваки 
човек поистовећуЈе са Христом Крштењем и начином 
свога постојања, и Јавља се као син БожиЈи, као Хри-
стос13. Међутим, на коЈи начин Дух Свети делуЈе међу 
људима чинећи их Христом - слободним, бесмртним? 

Силазак Светог Духа на Христове ученике догодио 
се, како Је то забележено у Светом писму14, када су ови 
били окупљени у Јерусалиму на ломљењу хлеба. То Је 
била Евхаристија, коЈу су Христови ученици свршавали 
по угледу на Христа и у знак сећања на његову крсну 
смрт. Отуда Је делатност Духа Светога првенствено I 125 
поистовећивана са Крштењем, као сЈедињењем са Хри-
стом у догађаЈу евхаристиЈског сабрања, али и начином 
живота новокрштенога, какав је показан у Христу. Јер, 
читав Христов живот на земљи Је био живот Духом 
Светим15. Међутим, ту свакако треба истаћи крсну смрт 
Господа Исуса Христа као догађаЈ коЈи показуЈе наЈвећу 
љубав Христа према Богу и свету, али и васкрсење Хри-
стово и други и славни његов долазак, што ЛитургиЈа 
такође проЈављуЈе16 као доказ БожиЈе вечне заЈеднице 
са творевином у Христу. Због тога Је делатност Духа 
Светога, изражена кроз крштење, подразумевала жи-
вот новокрштенога на начин Христов, тЈ. слободан од 

12 Уп. Дап 3,15; 1Кор 15, 15. 

13 Реч Христос значи помазаник, носилац Светог Духа. 

14 Уп. Дап 2, 1-4. 

15 Уп. о овоме опширније у нашем чланку „Есхатолошка димензија 
Цркве и њен утицај на хришћански. живот", у Теолошки по-
Гледи 1-2,1989, 77-91-

16 Уп. молитву анамнезе у светој Литургији. 



захтева и закона које намеће створена природа, али и 
залог васкрсења као дефинитивно ослобођење човека, 
и његовог вечног постојања. 

Међутим, други израз делатности Духа Светога који 
смо већ споменули и који је много важнији и од самога 
начина живота хришћанина, односно имитација Хри-
стовог живота на земљи, јесте сједињење, заједница 
новокрштеног са Христом. Другим речима, Дух Свети 
конституише Цркву као слободну заједницу људи и 
читаве творевине са Богом у Христу и на тај начин 
обезбеђује вечно, слободно постојање света, јер Бог је 
благоизволео да у Христу Исусу има заједницу са светом. 
Новокрштени се рађа Духом за вечни живот и постаје 
члан једног организма, Цркве, која Евхаристијом као 
заједницом свих верних са Христом који је началник 
те заједнице (πρωτότοκος πάσης κτίσεως), изражава 
Царство Божије на земљи. То значи да Дух Свети на 
овај начин гради слободну заједницу људи са Христом, 

126 | евхаристијску заједницу, Цркву, која престаје да буде 
само сећање на Христа и имитација Христовог живота 

(iimitatio Christi), већ постаје тај исти живи Христос, 
присутан на земљи и после свог вазнесења на небо, али 
сада у „другом облику", као Црква, заједница многих 
личности17. Један пример кога смо нашли код Сартра 
могао би унеколико да оправда горе наведене ставове 
и да покаже да нечиЈа физичка одсутност ниЈе препрека 
за његово присуство на Један, наравно „друкчиЈи" начин, 
уколико са њим постоЈи слободна, љубавна заЈедница. 

Неки човек Је договорио са својим приЈатељем Петром 
састанак у 16 часова у Једном ресторану. ПриЈатељство 
између ових људи Је било онакво какво постоЈи између 
Христа и његових следбеника, тЈ. слободна, љубавна 
заједница. Другим речима, између ових људи Је постоЈала 
узаЈамна онтолошка зависност. Међутим, Петар ниЈе 
дошао у заказано време на уговорени састанак. Ресто-

17 Уп. јављања Васкрслог Христа својим ученицима која су била у 

„другом облику" у виду ломљења Хлеба, тј. свете Евхаристије, 

записана у Васкрсним Јеванђељима (Лк 24; Јн 21, 9-12). 

ран је био пуи других људи, али Петра тамо ниЈе било. 
1/1 оно што се догађа у том тренутку, примећује Сартр, 
Јесте присутност одсутне личности на Један карак-
теристичан начин. Петров пријатељ у том тренутку 
Једино што примећује Јесте то да Је читава просторија 
испуњена Петром који Је одсутан. Другим речима, Пе-
трова физичка одсутност Је учинила да он буде на један 
посебан слободан начин присутан. И то што се догодило, 
наставља писац, ниЈе психолошки догађаЈ. То Је догађаЈ 
онтолошке природе. Одсутна личност Је присутна и 
може бити присутна, независно од своЈе физичке одсут-
ности, Једино ако постоЈи слободна, љубавна веза са њом. 

Покушамо ли сада да обЈаснимо догађаЈ Христовог 
вазнесења на небо и силазак Духа Светог и његов значаЈ 
за вечни живот људи, коЈи се остваруЈе као њихова 
слободна заЈедница са Христом, видећемо да Је и оваЈ 
догађаЈ био неопходан за живот света управо због тога 
што Је повезан са силаском и делатношћу Духа Светога 
међу људе18. Јер, ако претпоставимо да је Христос после | 127 
свога васкрсења остао у физичком облику и даље на 
земљи међу људима, а ради остварења вечног, слобод-
ног постоЈања људи у заЈедници са њим, ко би од људи 
могао да одрекне ову заједницу? То би истовремено 
подразумевало одсуство слободе, тј. одсуство Духа Све-
тога из света, Јер Је силазак Духа Светога на апостоле 
условљен Христовим вазнесењем на небо19. Међутим, 
да Је Христос остао на земљи у свом првобитном об-
лику (у виду Цркве Је свакако остао), заЈедница људи 
са Богом у Христу не би била израз њихове елободе, тЈ. 
Духа Светога, већ би била насилно наметнута и као таква 
била би неслободна за људе. Истинско постоЈање човека 

18 Јн 16, 1. 

19 Силазак Духа Светог на апостоле значи њихово оживотворење 
и ослобођење од стега историје и детерминисаности постојања. 
Дух Свети има улогу да све оне који се крштавају учини 
слободним од природних закона и, што је најважније, да их 
учини слободнима од смрти - да их васкрсне. Дух Свети је ту 
исту улогу имао и у Христу, будуђи Да је Он тај који Христа 
ослобађа стега историје и васкрсава га из мртвих. 



може бити једино у његовој слободној заједници са Бо-
гом у Христу. Ову проблематику јасно изражава Свето 
писмо у догађају апостола Томе и његовог неверовања 
у васкрсење Христово. Апостол Тома је тражио, да би 
поверовао да је Христос заиста васкрсао, да види и 
опипа тело васкрслог Христа. Међутим, речи које том 
приликом упућује Господ Исус Христос апостолу Томи: 

„блажени су они који не видеше, а верују"20, управо указују 
на то да су блажени они који верују слободно и имају 
заједницу са Христом у евхаристијском сабрању Цркве. 

Дакле, Дух Свети гради, после вазнесења Христовог, 
једну слободну заједницу људи са Христом на земљи, 
литургијску заједницу, градећи на тај начин Цркву, тј. 
Царство Божије. Зато је делатност Духа Светога не-
раскидиво повезана са есхатологијом, са Царством не-
беским, пројављеним Литургијом, или тачније речено, 
Дух Свети је тај који остварује есхатон у историји, кроз 
Литургију и у Литургији21, Међутим, то није Царство 
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већ пре свега Царство небеско као заједница васкр-
слих људи и преображене природе у Христу, која ће се 
остварити другим доласком Господа Исуса Христа на 
земљу, која је већ почела, сад и овде, а биће остварена 
силом Духа Светога и благословом Бога Оца У Христу22. 

Закључак 

Проучавајући проблем људске слободе, који је увек 
актуелан управо зато што је онтолошки проблем, дошли 
смо до следећих закључака: 

1. Слобода човека се поистовећује са његовим бићем и 
зато је захтев, тежња човека за слободом, његова тежња 
за вечним постојањем. 

20 Јн 2 1 , 2 5 - 2 9 . 

21 Дап 2, 17. 

22 Мт 24, 30; 1С0Л 4, 14-17-

2. Схватање слободе и њено реално остварење 
искључиво аависи од тога како човек схвата постојање 
Бога, света и човека. Хришћанско схватање постојања 
Бога као Свете Тројице, стварање света ни из чега у 
Христу, као и стварање човека као јединог слободног 
бића међу творевином, који има задатак да, зависно од 
своје слободе, свет приведе вечном постојању, у њему и 
кроз њега, у Христу као Тело Христово, управо се тиче 
проблема слободе. Међутим, у хришћанској теологији, 
како на Истоку, тако и на Западу, још увек није довољно 
посвећено пажње последицама самог стварања света 
ни из чега. Јер, ниЈе довољно само констатовати да је 
свет створен ни из чега и да ће вечно постоЈати, већ, 
пре свега, треба бити свестан последице створености 
природе ни из чега, а то Је смрт, тЈ. природа Је смртна 
зато што је створена, и то у свим своЈим сегментима 
и тек тада ће се разумети зашто Је Бог све створио 
у личности Христа. Уосталом, проблем слободе као 
онтолошки проблем за човека управо и настаје из ове | 1 2 9 

стварности, из смртности света. Слобода се Јавља као 
онтолошки проблем само тада када Је то захтев човека 

за његовим вечним постојањем. Јер, схватање слободе 
Једино као реакције на датост бића, тЈ. будући да смо 
створени од Бога као бесмртни по природи и да тако 
постоЈимо вечно мимо своЈе воље, негира, пре свега, 
слободу као онтолошку категорију човека и своди Је 
на Један искључиво схоластички проблем коЈи уопште 
не постоЈи у стварном животу и негира Цркву, Христа, 
као Јединог Спаситеља. 

3. Будући да Једино Дух Свети остварује слободу људи 
као вечно постоЈање у заЈедници са Христом, треба се 
Још дубље позабавити чињеницом да се слобода као биће 
Једино остварује у Цркви, у светоЈ ЕвхаристиЈи. Монаш-
ки живот, такође, изражава слободу као заЈедницу, што је 
наЈбоље остварено у православноЈ монашкоЈ традициЈи, 
која се огледа у послушности монаха према своме старцу, 
игуману, и као таква проЈављуЈе есхатолошку форму 
постоЈања човека и света, али само у заједници свете 



Евхаристије, јер је то заједница са Христом Богом. Зато 
је света Евхаристија у православном свету одувек била 
једини прави израз слободног, вечног постојања света и 
једино реално Царство небеско у историји и у вечности. 
Оног момента када се хришћански живот одвоји од свете 
Евхаристије, постаје само имитација хришћанства и 
Царства небеског и заједнице са Богом, а не истински 
живи Христос и Царство Божије, као лична заједница 
човека и света са Богом. 
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III 

ХРИШЋАНСКИ етос 



САВРЕМЕНИ СВЕТ И ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 

Када говоримо о савременом свету и о Цркви у њему, 
као и о њиховом односу и евентуалним проблеми-
ма који постоје између њих, често пренебрегавамо 

питање: шта чини суштину, како савременог света тако 
и Цркве, тј. који су корени из којих они израстају. Нама 
се чини да без идентификације ових корена нећемо моћи 
да схватимо нити суштину савремене цивилизације, 
нити пак суштину црквеног начина живота. Без тога је, 
пак, немогуће идентификовати проблеме који постоје 
у њиховом међусобном односу, нити изнаћи начин за 
њихово превазилажење. Зато ћемо се овде осврнути 
на следећа питања: Шта је то савремени свет и где су 
његови корени? Који су то проблеми са којима се данас 
суочава црквени човек, народ Божији у савременом 
свету, а зарад начина живота кога је створио овај савре-
мени свет? Како се ти проблеми могу превазићи кад је у 
питању пре свега црквени човек, а затим и сваки човек 
уопште? Каква је улога православне Цркве у стварању 
једног посебног начина живота и у ком односу она стоји 
са модерном културом? 

Ово су питања на која ћемо покушати овде да од-
говоримо, не претендујући, наравно, да свако од њих 
исцрпимо до краја. Тим пре, што је наш циљ да укажемо 
на главне проблеме савременог човека, независно од тога 
да ли је он црквен или не и да дамо основне смернице 
за евентуално њихово превазилажење. 



Историјски корени савременог света 

Када говоримо о савременом свету у односу на прош-
ли, свакако да имамо у виду развојне фазе људске култу-
ре. Међутим, оно што улази у темељ сваке од ових фаза 
или периода људског живљења јесу свакако поједини 
крупни историјски догађаји који су и омеђили ове пе-
риоде. Уосталом, сама подела историје на периоде и даје 
човеку право да се критички осврне на своје ствара-
лаштво, које није ништа друго до историјско догађање. 
И не само да се критички осврне, у смислу историограф-
ске анализе појединих периода људске историје, већ 
много више од тога: да заузимањем одређеног става 
према прошлим догађајима дела и ствара садашњост, 
односно утиче на обликовање будућности. Јер, човек 
Је историЈско биће, а то подразумева да он на основу 
предања, тЈ. на основу пуне свесности о прошлости гра-
ди будућност. Међутим, коЈи су то историјски догађаЈи 
коЈи представљаЈу корене савремене цивилизације? 

Када говоримо о савременоЈ цивилизациЈи, прво што 
би требало напоменути Јесте то да се савремени начин 
живота поистовећуЈе са западном културом. ТачниЈе, 
савремени свет се идентификује са географским про-
стором где су тековине савремене цивилизациЈе и на-
стале, а то Је Западна Европа. Наравно, постоЈе данас 
и друге цивилизациЈе, али у свести нашег човека и не 
само нашег, западна цивилизациЈа представља прототип 
савременог начина живота. Дакле, какав Је то савремени 
начин живота и где су његови корени настанка? 

Ма колико звучало парадоксално, савремену циви-
лизациЈу западног типа су, поред светских догађања, 
определила и црквена. То уосталом и ниЈе никакав 
парадокс, ако се има на уму да су свет и Црква две 
нераздвоЈиве компоненте коЈе обликуЈу живот. И то, 
како живот света, тако и живот Цркве. Наравно, са 
свим разликама коЈе постоЈе између света и Цркве. Јер, 
ако свет има своЈу историЈу, коЈа зависи искључиво од 
људског фактора и његове делатности, историЈа Цркве Је 

богочовечанска, делатност Бога и човека. Међутим, ова 
разлика не умањује чињеницу да су ове две историје у 
тесној вези једна са другом и понекад апсолутно утичу 
на стварање, како светске тако и црквене. На пример: 
појава хришћанства битно је утицала на новију светску 
историју, али је и гоњење Цркве, као и дозвола да она 
може слободно да дела (Милански едикт) од стране 
владара Римске империје, одлучујуће утицала на жи-
вот и учење Цркве. Пример Византије је очигледан 
доказ узајамног утицаја Цркве и света у стварању једне 
цивилизације, као што је и пресељење седишта Римског 
царства из Рима у Визант битно утицало на формирање 
црквеног живота на Западу1. 

Дакле, јединствени догађај, на неки начин и највећи 
међу догађајима, који је темељ у стварању савремене 
цивилизације, јесте појава хришћанства. Зато нико не 
може данас да порекне чињеницу да је западна култура 
у основи хришћанска. Међутим, овде би требало по-
себно нагласити да је хришћанство посебно живљено | 135 
и тумачено на Западу, тј. у такозваном западном делу 
Римске империје, а посебно на Истоку. И то опет у кон-
тексту предања која су била доминантна и специфична 
у сваком од делова јединствене империје. 

Наиме, хришћанство, које је у себи првенствено носи-
ло идеју о спасењу човека и света од смрти, као долазак 
једног будућег Царства Божијег на земљу, по сведочењу 
првих западних хришћанских писаца, примљено је на 
Западу као скуп етичких закона, којима се остварује 
ова идеја. Дакле, практичним животом човек остварује 
спасење. Ово је имало за последицу да је хришћанство 
преточено у норме, које имају божански карактер и као 
такве се налазе у основи остварења Царства небеског на 
земљи. И зато, оно што се назива хришћанском Црквом, 
по западном тумачењу, није ништа друго до скуп ових 
непролазних божанских закона, на којима се оснива 
живот сваког појединог човека. 

1 Уп. Е. Бенц, Дух и живош исшочне Цркве, Сарајево 1991,155-158. 



Овакво схватање хришћанства није настало без 
утицаја ранијег предања и начина живота овога дела 
света, тј. латинског говорног подручја, које је укључивало 
поред латинског Средоземља и северну Африку. Јер, 
познато је да су Латини били људи од закона и норми. 
Наиме, читав друштвени живот Је уређен на такав на-
чин да је он почивао на законима који су са своје стране 
осигуравали само постоЈање човека. Зато није нимало 
чудно да су управо Римљани са својим правом били 
државотворци, тј. оснивачи државе у њеном данашњем 
значењу. Држава Је, пак, једино могла да постоји ако су 
у њој поштовани закони који опет, да би били пошто-
вани, треба да имају трајни ауторитет. Да поновимо, то 
није било само значајно за законе по себи и постојање 
државе. Закони и држава су овде представљали основу 
самог постојања човека, као што су одређивали и сам 
његов идентитет2. Уосталом, и данас је доминантно то, 
да је држава оквир у коме се једино може постојати и у 
односу на њу се неко и идентификује да постоји, а за-
тим и то ко је и шта је, те сама помисао на могућност 
пропасти државе има код људи за последицу страх од 
расула. 

Међутим, није само ова врста закона битно утицала 
на стварање једне искривљене слике о хришћанству. У 
V веку, када је пропало Западно римско царство, а под 
овим треба разумети пре свега пропаст и обезвређење 
дотадашњих закона и норми на којима су почивали 
живот и култура овога дела света, јавља се Један човек, 
блажени Августин, који даје нову оријентацију пре свега 
у схватању хришћанства, а затим и уопште у западној 
мисли и култури. Он упућује човека да се окрене себи 
и унутар своје душе нађе оне мрачне и неистражене 
дубине на којима треба да оснује и своЈ идентитет и 
своју веру у Бога, али и сигурност у замену за свет и 

2 Уп.). Зизиулас, „Од маске до личности", у ЕПОПТИА за новембар, 
Атина 1982, погл. III. 

његове законе коЈи пролазе3. Заиста у овоЈ епохи, када 
се римски свет рушио под најездом варварских, герман-
ских племена (Romanus orbis ruit), када су се, тачниЈе, 
његови закони рушили, једини прихватљив ослонац за 
неповредиви идентитет Једног човека био Је Августинов 
предлог. Сам човек и његове душевне силе постали су 
не само извор за целокупну теологиЈу, учење о Богу и 
спасењу, него и за идентитет и сигурност спасења. На 
оваЈ начин Августин поставља додатни темељ западној 
мисли и култури, инспиришући велике покрете као што 
су романтизам, егзистенциЈализам, али и утемељуЈе 
како римокатоличку теологиЈу, тако и њоЈ супротни 
протестантизам. 

Доследни настављачи августиновске мисли биће не 
само западни католички теолози, већ условно речено 
и световни мислиоци, као што је његов савременик 
БоециЈе и касниЈе Декарт, као и многи други мислиоци 
који ће кроз средњевековни схоластицизам и Ари-
стотелову логику, коришћену искључиво за вежбање | 137 
људског ума и његових способности у проналажењу 
све новиЈих и новијих философских система4, коначно 
утврдити идентитет човека на његовоЈ индивидуалноЈ 
логичкоЈ мисли: cogito ergo sum, и тако поставити основу 
за стварање савремене западне цивилизациЈе. 

Век просвећености, коЈи ће бити логичка последица 
августиновског учења, постаће духовна платформа на 
коЈој Је створена савремена западна цивилизациЈа са 
свим своЈим димензиЈама, почевши од теологиЈе, начина 
живота, до науке и технике, тЈ. технологиЈе. Основни 
принципи рационализма Јесу: 1) апсолутна доминациЈа 
људског ума; 2) приоритет јединке, индивидуе у односу 

3 Није нимало случајно што је Августин први у историји 
хришћанства који пише Исповести, дакле, неку врсту анализе 
своје душе. Зато се он с правом може назвати оцем савремене 
психологије и психоанализе, али и оцем савремених нажалост, 7 
православних духовних исповедника. 

4 Стога, и поред мноштва философских система, Западна култура 
и западни дух представљају у суштини једну Јединствену целину. 



на заједницу и остали свет; з) нагли развој психологије 
као науке, која се бави анализом индивидуе и њеног 
искуства. Ако анализирамо све домене савремене ев-
ропске цивилизације, констатоваћемо да су сви они 
утврђени на основу принципа које је поставио период 
просвећености. 

Почнимо теологијом. Будући да је људски ум мерило 
свега онога што је реално и истинито, чудо, вера у не-
што што надмашује видљиви свет и што је несместиво 
у логичке категорије, а што припада религији, морало 
је бити проглашено непостојећим, неистинитим. Ако 
је и поред тога теологија хтела да постоји, морала је 
да нађе логичка објашњења и доказе да постоји Бог. 
Школа у којој је управо људски ум царовао постала је у 
периоду просвећености светилиште људског ума и као 
таква противстављена је свим дотадашњим начинима 
стицања знања, а понајпре и најоштрије противстављена 
је Цркви. Ово је иницирало посебни вид теологије, та-
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на логичким категоријама, изгубила свој животни сми-
сао. Црква је сама оснивала школе у којима је, управо на 
исти начин као што су то заговарали француски енци-
клопедисти, подвргла испитивању сопствену теологију, 
сводећи је тако на сушичаву рационалистичку доктрину 
и идеологију. 

Човек је сам постао мерило истине управо због тога 
што је поседовао ум, и због тога није имао потребе ни 
за каквим ауторитетима који би га водили ка истини. 
Тако се јавило толико истина колико и људи, па је зато 
Католичка Црква била принуђена да једног човека про-
гласи непогрешивим мерилом истине - папу. 

Развој психологије, која се бавила анализом човека 
и његових душевних стања, учинио је да теологија буде 
скуп норми и радњи које су имале за циљ стварање 
душевно уравнотежених индивидуа. У ту сврху, свете 
Тајне су постале радње за појединце, које су имале за 
циљ да их душевно смире. 

Речју, хришћанство на Западу је престало да постоји 
као Црква, постало је идеологија, и зато је неминов-
но дошло до стварања онога што данас називамо 
п ротестантизмом. 

Што се пак тиче науке, она се развија као плод делат-
ности човека, индивидуе која мисли, као највеће вредно-
сти у свету, у односу на свет који је објект истраживања 
за људски ум. Свет је третиран управо као објективна 
и логичка датост, који постоји да би његову логичност 
открио и искористио човек, који једини има моћ ло-
гичног расуђивања. На основу тога, наука се развија у 
правцу задовољења човека и служења њему, у крајњој 
линији, ради постизања душевног мира и равнотеже 
човековог живота. Све науке, од медицине до технике, 
постављене су на рационалистичким принципима и 
служе истом циљу: задовољењу човека као јединке. Ради 
лакшег остваривања овог циља, дошло је до разбијања 
науке на уске специјалности, што је резултирало честом 
појавом противречности у крилу саме науке, са ката- | 139 
строфалним последицама по читав еколошки систем. 

Што се пак тиче уметности савременог света, она 
можда најречитије сведочи о коренима савремене 
цивилизације. Наиме, уметност као продукт осећања 
човека као индивидуе, исцрпљује се у спољашњој от-
мености и логичким, пропорционалним односима 
појединих делова, а све у циљу да би изазвала осећање 
задовољства код човека и допринела свеукупној срећи 
човека. 

Техника се развија на истим логичким принципима 
и служи истом циљу: стварању раја на земљи, који под-
разумева уживање појединца. 

Чак се и друштвени системи тако организују: као 
скуп јединки у колективу како би се њихове умне спо-
собности што боље искористиле, а у циљу стварања 
задовољства за сваку људску индивидуу. Све што се 
овоме противи и што се у овај систем не уклапа, прогла-
шавано је назадним и параноичним. И ма колико се ра-



дило о различитим друштвеним системима, сви су они 
створени на истим, већ наведеним принципима. Сви 
ови чиниоци заједно, укључујући ту и теологију западног 
типа, створили су данашњу савремену цивилизацију 
и начин живота људи, следствен њој. Да се укратко 
осврнемо на њене тековине. 

Процват науке и технике, који је везан управо за 
епоху рационализма, где су остварена таква открића као 
што су парна машина, телефон, телеграф, авион, радио 
и телевизија, створио је сасвим нов начин живота, а то 
је градска средина. Најпре се стварају индустријски 
центри у којима се истражује и открива, а затим и кон-
струише оно што је откривено. За то су потребне све 
веће групе људи, који на крају, да би лакше долазили 
до фабрика у којима раде, стварају велике насеобине, 
данашње метрополе. У њима настаје страховита трка 
за што већом производњом свега онога што може да 
усрећи што већи број људи, а ово је опет повезано са 
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ствара и потрошачко друштво, али и друштво које 
све више и безочније израбљује све оно што окружује 
несрећну јединку, човека. Људи по градовима постају 
све отуђенији једни од других да би на крају постали 
апсолутно анонимни. У тој анонимности не преостаје 
им ништа друго него да се брину како ће обезбедити 
пре свега уживање себи, а у најбољем случају и својим 
најближим. С друге стране, анонимност отвара простор 
да се за обезбеђење средстава за уживање користе сва 
могућа средства. Зато у оваквим срединама све више 
расте криминал и сви могући видови неприродног 
начина живота. 

Упоредо са овим стварима јавља се посебан вид 
хришћанства који се исцрпљује у испуњењу моралних 
норми и задовољењу индивидуалних религијских по-
треба човека. Што је најгоре, хришћани воде двојни 
живот, један који се тиче односа са другим хришћанима 
и један кад остану сами, као анонимна бића. 

Последице овакве цивилизације, сагледане кроз 
призму XX века, катастрофалне су. Два светска рата и 
застрашујући еколошки проблем, који све више прети да 
прерасте у светску катастрофу, најјаснији су показатељи 
изнетих тврдњи. 

Проблеми православног човека 

у савременом свету 

Да бисмо могли да предочимо основне проблеме који 
се јављају у животу једног православног хришћанина 
који живи у оваквом свету, морамо најпре да видимо 
који је православни начин живота и које су његове 
основне разлике у односу на савремени, западни начин 
живота, који је сад већ доминантан и на просторима 
који су некад сматрани православним. 

За разлику од западног начина схватања хришћанства, 
оно је на Истоку прихваћено пре свега као Црква. 
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заједништва и да је све оно што се тицало живота 
сваког човека као појединца нераскидиво било пове-
зано са другим члановима заједнице. Овоме као доказ 
можемо навести мноштво примера: вера човека у Бога 
није била његова индивидуална, приватна ствар. Он је 
ту веру исповедао и изражавао пре свега у литургијској 
заједници. Сва славља у Цркви, као и жалости, били су 
израз читаве заједнице. Човек је био лично, онтолошки 
везан за литургијску заједницу, из које је извирао и 
његов идентитет, одговор на питање ко је он: 

С друге стране, човек је према другом човеку и свету 
којим је био окружен, имао лични однос. То значи да 
човек није себе видео као независну јединку у односу 
на њих, већ као њихов неодвојиви део, чијим падом и 
он пада или се са њима и одржава у постојању. 

У том контексту развијена је целокупна цивилизација, 
наука и техника, чије је основно обележје било управо 
овај горе наведени лични однос са светом. Дакле, не 
ради се о неспособности православне заједнице, како 



то желе многи да покажу, да учини оно што је на За-
паду учињено, већ о сасвим другачијем односу према 
животу, који се темељио на подвижништву одржања 
љубави према човеку и свету. Основни чинилац овак-
вог начина живота у заједништву јесте управо љубав, 
тј. слобода, зато што је човек, али и целокупни свет, 
посматран кроз Литургију и у Литургији. У њој су 
они били виђени као Божији и онакви какви ће бити 
на крају историје, а не онакви какви су сада. Стога, 
православна цивилизација, на пример Византија, није 
мерљива ни у једном свом сегменту никаквим логич-
ким категоријама, иза којих стоји један индивидуални 
рационализам, као што је то био случај на Западу. Чак 
ни Бог, у кога су веровали православци, није био Један 
у смислу Јединке, индивидуе, већ Је био Један у ТроЈици, 
а искуство за разумевање и објашњење ове откривене 
истине била Је опет литургиЈска заЈедница. А да не гово-
римо о православноЈ уметности, коЈа можда најречитиЈе 
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основан на литургиЈским темељима, тЈ. на слободном, 
љубавном заЈедништву човека са светом коЈи га окружуЈе. 

Међутим, можемо се запитати: коЈи су догађаЈи пре-
судно утицали да се на Истоку, у православљу, формира 
оваква култура и начин живота? 

Све што Је речено о стварању савремене цивилизациЈе 
и о њеним коренима у историЈским збивањима, важи 
и за православну Цркву и њен начин живота. Наиме, 
православни начин живота опредељен Је поЈединим 
крупним историЈским догађајима. Овде можемо навести 
као пример склоност Јелина теорији, јер Је на тој основи 
створена јелинска философиЈа, а не ка организовању 
света у системе како би био корисниЈи за живот човека 
и његове прохтеве. Стога Је хришћанство на Истоку 
прихваћено пре свега у форми богослужења, монашког 
живота и у есхатолошком остварењу спасења света, коЈе 
подразумева пре чудо БожиЈе, него последицу људске 
активности. 

Међутим, оно што Је пресудно утицало на формирање 
црквеног начина живота и уопште источне културе јесте 
то, да Је Исток, за разлику од Запада, хришћанство при-
мио пре свега као свету ЛитургиЈу, као евхаристиЈски, 
благодарни скуп, заједницу, око епископа. На основу 
ЛитургиЈе као центра верског живота, православље Је 
развило целокупну своЈу теологиЈу, али и читаву кул-
туру и начин живљења. На тоЈ основи, ниЈедан човек, 
а зарад некакве његове посебне душевне или умне 
обдарености, ниЈе могао, по православном схватању, 
да представља истину спасења, или живота. То може 
бити само заЈедница, Црква, и то у конкретноЈ своЈоЈ 
форми постојања - а то је света ЛитургиЈа. 

ОваЈ догађаЈ, а света Литургија Је пре свега историЈски 
догађај, поред многих других коЈи су се збили, апсолутно 
Је утицао не само на историју и живот Источне, право-
славне Цркве, већ и на целокупну источноромеЈску 
цивилизациЈу. 
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по свет и човека, биле су многоструке. Прво, човек Је 
био личност, а не анонимна индивидуа, и поред свих 
негативних девиЈациЈа коЈе су свакако постојале и у 
овим цивилизациЈама, и као такав ниЈе био предмет 
коЈим се остваривало неко више добро, коЈе Је изван 
њега самог. Друштвени систем, као и живот у целини, 
био Је по мери човека. Друго, свет такође ниЈе био Један 
обЈект кога Је требало истражити и искористити, а затим 
одбацити, већ Један живи организам, БожЈи свет, коЈи 
није могао да постоји без човека, али ни човек без њега. 
Уопште, живот Је схватан као један велики дар БожЈи, 
Јер нас Је Бог довео из небића у биће, нисмо постоЈали 
пре него што смо постали и нисмо морали по сваку 
цену да постоЈимо. Бог нас Је из љубави створио и зато 
Је живети била велика радост и поред свих патњи коЈе 
доноси историЈа. 

Међутим, под утицајем западне цивилизациЈе, живот 
људи и у православним источним земљама данас се 
битно променио. Томе Је допринела и теологиЈа запад-



ног типа, која не само да је сапостојала са аутентичном 
православном теологијом, већ је у последње време до-
била и превагу над овом другом. Какви су проблеми 
због тога настали за црквеног човека на Истоку? 

Будући да је црквени човек истовремено житељ и 
једног савременог света, у његовом животу се неми-
новно ствара проблем двојнога живота. Тај први чин 
живота налаже му православно црквено предање, дру-
ги му диктира савремена цивилизација. Уколико пак, 
жели да истраје у црквеном начину живота, док је онај 
изван Цркве неминован, неизоставно се јавља код чо-
века једно шизофрено стање. Оно дели све, па и саму 
истину живота и постојања на две супротстављене 
половине: једну светску, савремену и другу црквену; 
једну истиниту, а другу лажну. Очигледно је да до ком-
промиса и сапостојања оваква два начина живота не 
може доћи, па се излаз из оваквог стања често тражи у 
напуштању једне или друге, а то опет води у отворену 
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питање: да ли може да постоји решење за овај проблем, 
и ако може, које је то решење? 

Православни начин живота 

као спасење света 

Савремени свет је већ сам створио један зачарани круг 
из кога се све теже може извући. Еколошки проблеми, 
све мање извора енергије, будући да су они прекомерно 
исцрпљивани и уништавани, појава великог броја нових 
непознатих болести, које су управо производ овакве 
научне медицине, све више угрожавају човека. Многи 
нагомилани друштвени проблеми међународног карак-
тера, а који су и сами производ потрошачког светског 
система, озбиљно прете да дефинитивно униште свет. 
Шта у оваквој стварности треба чинити да би се свет 
спасао? Одустајање од производње нових лекова је исто 
толико опасно колико и њено настављање. 11роизводња 
нових технологија, којима се жели ублажити еколошка 

криза, проузрокује нову. Да ли, уопште, питамо се, има 
начина да свет изађе из кризе у коју је запао? 

Једино решење, чини се, лежи у промени самих 
темеља на коЈима Је савремена цивилизациЈа створе-
на. То никако ниЈе лако; захтева другачиЈе вредновање 
живота и света, тражи Један другачиЈи начин живота. 
А таЈ другачиЈи начин живота, ма колико неуверљиво 
звучало, може да понуди Једино православље, живот 
коЈи ће у своме темељу имати православну ЛитургиЈу. 
Стога свако враћање православном предању, што управо 
и ниЈе враћање, већ спасоносни ход напред, представља 
наду у спасење света. 

Православље - нада за будућност света 

Данас, многи неприЈатељи Цркве, али нажалост и 
њени приЈатељи, желе да Црква остане по страни од 
свих светских проблема. Мисле да Црква не треба да се 
њима бави да не би изгубила своју суштину. Међутим, | 
сви они заборављају да је суштина Цркве управо у томе 
да спасава свет. Православна Црква данас, можда више 
него икада, има потребу да се њен глас чуЈе на ширем 
светском плану. Међутим, њена Је одговорност утоли-
ко већа што таЈ глас треба да носи њено аутентично 
предање. То Је предање коЈе управо извире из Литургије 
и коЈе поставља живот света на литургиЈским основама, 
а које Је скоро заборављено и у самоЈ православноЈ Цркви. 
НовиЈа физика своЈим открићима, све више потврђује 
православно литургиЈско предање, коЈе Је, уткано у 
ипостас свега што постоЈи и зато Је глас православља 
готово пресудан у стварању новог начина живота, у 
циљу спасења света. 

Православље, дакле, почевши од свога учења о Богу, 
коЈи Је Један, али није сам већ слободна и нераскидива 
заЈедница триЈу Личности, наЈозбиљниЈе може да про-
мени индивидуалистички начин постоЈања човека. 
Тиме би оно могло да постави нове темеље постоЈања 
и вредновања живота, показуЈући пре свега да личност 



човека не може да извире из човека као индивидуе, већ 
из заједнице са Другим. И још више од тога, да је та и 
таква личност основ постојања и саме природе. Поред 
тога, аскетски, монашки начин живота, може излечити 
савремени свет од његове разорне потрошачке грознице. 

Речју, православље својим Предањем јесте једини 
прави залог будућности света. 

Уместо закључка 

Брига за свет и његово спасење свештена је дужност 
православља. Овај свет је заиста Божји свет, његову 
историју ствара Бог, али то Он никад не ради насилно, 
мимо човека и његове слободе. О овоме најречитије 
сведочи историја оваплоћења Сина Божијег. 

Зато сви они гласови у Цркви који заговарају дизање 
руку од светских проблема, ма какве природе они били, 
уз објашњење да све треба препустити Богу, јер се све 
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Предања. У православљу, наиме, није само Бог Спаситељ 
света, нити само човек, већ Богочовек. 

О ИЗВОРУ И СУШТИНИ 
ПРАВОСЛАВНОГ МОНАШТВА 

Омонаштву је досад много писано. Стога овај кратак 
чланак нема за циљ да да неке нове историјске по-
датке који би претендовали на то да промене већ 

створену слику о монаштву. Циљ нам је да само под-
сетимо на извор и суштину монашког живота, или боље 
речено, на богословску подлогу оваквог начина живота. 
Тим пре што су се новије студије о монаштву прилично 
удаљиле од онога што представља његов извор. Одакле 
извире православни монашки начин живота и у чему 
је његова суштина? 

I 

Монашки живот у Цркви је својом садржином пре 
свега везан за есхатолошку стварност човека и света. 
Иако његово спољашње изражавање пре подсећа да 
монаштво извире из историјских збивања, то јест из 
историјске реалности света, и то из његове реалности 
после пада, зато што наглашава страдање које је нужна 
последица греха у једном палом свету, као и подвиг 
очишћења од греха, који укључује и борбу против зах-
тева природе и ослобођење од њих, а кроз то и на неки 
начин, дефинитивно ослобођење човека од греха и при-
везаности за пали свет, извор монаштву, ипак, треба 
тражити у будућем Царству Божијем. Јер, у будућем 
Царству, кога су први хришћани са нестрпљењем оче-
кивали да се оствари поновним доласком Христа у свет, 
по речима Христовим, „нити ће се женити, нити ће се 
удавати, већ ће сви бити као анђели Божији" (уп. Мт 



22, зо). Дакле, очекујући остварење Царства Божијег на 
земљи, први хришћани су то изражавали кроз монашки 
начин живота, или тачније, изражавали су то својом 
незаинтересованошћу за свет и природни начин жи-
вота. Уосталом, остварење Царства Божијег на земљи 
подразумевало је победу над смрћу и вечни живот, а то 
је управо оно што је природни начин живота потиснуо 
у други план, будући да он, иако је тежио истом циљу, 
није могао да оствари овај жељени вечни живот. 

Међутим, своју повезаност са Будућим веком, што 
се тиче апостолског периода, хришћани нису изра-
жавали једино кроз индивидуални, монашки подвиг. 
Подвиг као очишћење од греха и страсти и на тај на-
чин задобијање вечног живота и није најважнији израз 
повезаности чланова Цркве са Царством небеским. 
Учешће у Царству небеском хришћани су изражавали, 
макар у почетку, у апостолско време, тиме што су се сви 
скупљали на једном месту ради ломљења хлеба, то јест 
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очекивање његовог Другог доласка, посредством Светог 
Духа, како би на тај начин победили смрт. То значи да 
су први хришћани у светој Литургији очекивали Други 
долазак Господа Исуса Христа и своје избављење од 
смрти, што је, међутим, посредством и силаском Све-
тога Духа, у њој било присутно и пре Другог стварног и 
реалног Христовог доласка и стварне бесмртности света. 
Међутим, то његово присуство у историји посредством 
Духа, као и бесмртност света, било је само икона реалне 
присутности Христове и бесмртности света која је, по 
очекивању апостола, требало да се догоди брзо. Због 
тога је Дух Свети утешитељ, док Христос поново не 
дође, и његова се делатност у историји појављује управо 
светом Евхаристијом. Зато је Дух Свети у Новом за-
вету називан Духом заједнице, односно евхаристијска 
заједница је била заједница Светога Духа. 

С друге стране, а због очекивања да се Христос по-
ново појави управо у евхаристијској заједници како би 

судио свету1, што значи да ће Царство Божије на земљи 
управо бити евхаристијска заједница, односно Црква. 
Ова појава се очекивала у садејству и преко Духа Све-

тога. Јер је Духом Светим остварен, како први Христов 
долазак у свет, тако и његово васкрсење из мртвих. 
Ако овоме додамо и чињеницу да Је васкрсење мртвих 
најављивано као догађај заједнице, то јест свих људи, а не 
појединаца (тако је уосталом најављиван овај догађај и у 
Старом завету), и Други долазак Господа Исуса Христа 
и делатност Духа Светога у циљу превазилажења смрти 
у свету повезани су са евхаристиЈском заЈедницом. У 
овом контексту, света Литургија Је од самог почетка 
представљала икону будућег Царства небеског. То Је 
значило да Је сваки човек, са свим оним што Је носио 
са собом, улазећи у литургијску заЈедницу улазио у 
Царство небеско и долазио у сретање Другом доласку 
Господа Исуса Христа. Међутим, Црква ће тек реалним 
Христовим присуством у овоЈ заЈедници постати заиста 
вечно Царство Божије. 

Улазак људи у евхаристиЈско сабрање, за разлику од 
њиховог учлањења у друга друштва, подразумевао је 
лични однос човека са Христом, а то је значило: апсо-
лутно поштовање Христа као Бога и потпуна оданост 
њему. 

У овом контексту сам улазак човека у литургиЈско 
сабрање претпостављао је да он остави сваку животну 
бригу и да промени своЈ природни начин живота, што 
се пре свега огледало у окретању ка Христу и његовом 
Другом доласку у свет. То окретање ка Христу и будућем 
Царству, Свето писмо Новог завета Је представило 
кроз опис опредељења апостола да следуЈу Христу 
остављаЈући све, и жене и децу и родитеље и свако своЈе 
имање, или тачниЈе речено, кроз подређивање свега 

1 Христос је требало да се поново појави у свету, али сад као 

судија и то Је управо представљено тако што ће заједно са Њим 

и апостоли и свети судити свету - тј. да ће та евхаристијска 

заједница, на чијем је челу Христос, судити свету. 



што је дотад чинило њихов живот овој заједници са 
Христом и са будућим Царством Божијим. 

Историјске прилике кроз које је Црква пролазила у 
свом бивствовању, смрт, жестока гоњења и страдања 
чланова Цркве, понекад су толико наглашавале гре-
ховну реалност света, чињеницу да свет у злу лежи, да 
је то и довело до схватања да је ослобођење од смрти 
последица ослобођења од греха. Ово је резултирало 
појавом индивидуалног подвижништва, аскетизма, 
којим је спасење престало да буде дар Божији, који ће 
се као Црква остварити Другим доласком Христа у свет, 
већ је постало продукт људских подвига и сила, постало 
је индивидуални догађај. Аскетизам је сада неминов-
но укључио у остварење спасења, поред ослобођења 
од греха, и ослобођење од материјалног света, од 
историје. Овоме је умногоме помогао неоплатонизам 
својим схватањем света и спасења, које се огледало у 
ослобођењу човекове душе од свега што је материјално 
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и оригенизам који је највише својих присталица имао 
управо међу монасима. Дакле, за монахе оригенисте, 
као и за платонисте, историјској реалности света, која 
је по себи зла и у злу лежи, једина алтернатива јесте 
нематеријални, „духовни" свет. То је узроковало да се 
извор идентитета Цркве, а самим тим и монаштва, тра-
жи у историјској реалности света, што значи, у његовом 
паду и огреховљеном стању, то јест да се њен идентитет 
види у бежању од света и очишћењу од греха. Овоме 
треба додати свакако и то да се о монаштву у последње 
време у протестантски круговима, што су нажалост 
прихватили и неки православни теолози, говори као о 
каснијој појави, везаној за гоњење Цркве, или евентуално 
за 4. век и за установљење посебног чина примања не-
ког у монашки ред, који је такође из каснијег периода, 
као и за страдање као његово битно обележје. Тиме 
се жели указати да монаштво није израз живота прве 
Цркве, већ да је у оквиру Цркве настало касније и то као 
супротстављено другом начину живота у Цркви. Стога 

се и данас за монашки живот обавезно везују, с једне 
стране страдање као његова суштина, а ако страдање 
долази са стране, оно се тада нужно поистовећује са 
разним методама подвизавања, и с друге, за одвајање 
од јединственог начина живота у Цркви. 

Међутим, монаштвом су хришћани, како на по-
четку тако и касније, изражавали целосно ступање у 
Цркву, то јест у евхаристијску заједницу, која је извор 
монаштву, а значило је излазак у освит недељног дана 
у сретање Христовом Другом доласку, који ће донети 
васкрсење и вечни живот као победу над смрћу, неза-
висно од патње и страдања. Тачније речено, уласком у 
Цркву, човек је почињао да живи монашки, а тиме је 
напуштао патњу и страдање и улазио је у „радост свога 
Господа". Ово је буквално изражавало свето Крштење 
у коме се изласком из смрти (из воде), то јест изласком 
из природног начина живота, улазило у васкрсење, у 
свету Евхаристију, у којој су, како нови чланови, тако 
и стари, облачени у светле чисте одежде и која је, тако | 151 
украшена, одражавала слику Царства Божијег. 

Свакако, овај улазак у Цркву као у будуће Царство 
небеско, није могао да буде остварен без отпора спољног 
света, који је својом огреховљеношћу управо затворио 
умногоме човеков видик ка есхатолошкој реалности, 
која је његова једина истина, и ради које су и он и свет 
створени из небића. Свет се, овакав какав је, смртан и 
трулежан, чинио човеку јединим истинитим и тешко 
је било одвојити се од њега или тачније, поставити га 
на друге основе постојања тако што би га унео у Цркву, 
где би он престао да буде сам и постао Божији свет и 
свет свих чланова црквене заједнице, а самим тим и 
нетрулежан. С друге стране, тешко је било одрећи се 
својине над светом зато што је он, како се човеку чи-
нило, био једини извор његовог постојања и човек је 
једино кроз природно рађање и размножавање видео 
свој опстанак, и то кроз опстанак својих потомака. 

Дакле, човеково спасење, то јест ослобођење од смрти 
било је остварено једино у Евхаристији. А Евхаристија 



постаје Царство Божије на земљи Христовим Другим 
доласком. Но човеково учествовање у Евхаристији 
претпостављало је промену његовог старог начина 
постојања, то јест узимање и подизање крста, то јест 
страдање. Ово се садржи у догађају ступања чове-
ка у Цркву, који је Црква сачувала до данашњег дана, 
показујући га тајном или чином Крштења, а у њему 
конкретно радњом окретања новокрштеног са Запада 
на Исток. Шта је ова радња показивала и изискивала 
од онога који је хтео да постане члан Цркве? Одговор 
на ово питање указује на суштину монашког подвига. 

II 

Новокрштени је, за време док су му читане молитве 
за изгоњење злог духа, био окренут лицем Западу. С 
обзиром да је западна страна била страна заласка сунца, 
то јест заласка светлости, карактерисана је у религијском 
искуству уопште као царство таме и зла. У хришћанству 
је Запад, и то управо због тога што хришћанство није 
у свом учењу заступало дуалистичко виђење света као 
царство светлости и царство таме, карактерисао при-
родни начин живота у коме је царовала смрт, а кога је 
у свет увео први људски пар, Адам и Ева, својим падом. 
То значи да се сваки човек својим рођењем јављао 
наследником оваквог начина живота који је назван 
првородним грехом. У чему је била његова суштина, и 
зашто је у хришћанству овакав начин живота људи био 
поистовећен са смрћу и грехом? 

Сагласно учењу Цркве, Бог је створио свет ни из 
чега да би овај кроз човека, кога је Бог створио на крају 
свега створеног, по икони и своме подобију, имао личну 
заједницу са Њим и тако живео вечно. Вечни живот 
света, дакле, требало је да буде догађај будућности и 
да се оствари кроз заједницу човека са Богом, начином 
човековог живота који би био подобан Божијем. У ту 
сврху, Бог је створио човека као слободно биће заједнице, 
будући да га није створио самог, већ му је створио и 

друга према њему. Обећање Божије човеку да ће, ако 
своје биће утемељи на заједништву са Богом, и он и свет 
кроз њега живети вечно, подразумевало је један посебан 
начин живота људи који би се разликовао од начина 
живота осталих живих бића. Такав начин живота је 
значио да човек не црпи своје биће и не остварује своју 
тежњу за вечним животом, само из природе, јер при-
рода је као створена и сама зависна од Бога и од човека 
и не може бити извор вечног живота, већ пре свега да 
то чини у заједници са Богом. Међутим, будући да је 
човек био слободан да живи на овакав начин, или, пак 
да се својим начином живота поистовети са осталим 
живим бићима и тако покаже да су он и природа извори 
живота, а не Бог, одбацио је живот подобан Божијем и 
поистоветио се са осталом природом. Последица тога 
је да су и човек и природа остали без вечног живота, 
затворивши се у оквире своје смртности. 

После одбијања првог човека да буде сарадник Божији 
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што је Бог ни из чега створио, Бог није оставио свет да 
пропадне и врати се у небиће. Нашао је нови начин да 
оствари свој план о творевини тако што је Син Божији 
постао човек. У Христу, као другом Адаму, природа је 
остварила заједницу са Богом, и испунио се првобит-
ни план Божији о свету, и у ту заједницу, ради вечног 
живота, Бог позива све људе и све оно што човек твори. 
Ово учлањење у будуће вечно Царство Божије, које је 
започело Христом и Његовим васкрсењем, човек је 
пројављивао Крштењем и оно траје све до данашњег 
дана. 

Тајном, или чином Крштења, човек, је позван од 
Христа, односно после Христа од епископа и Цркве као 
Христа, да промени свој природни начин остварења 
свога бића. То је подразумевало да човек не заснива 
више свој идентитет и своје постојање само на телесном 
рођењу и природним чиниоцима, као што су, на при-
мер, породица (отац и мајка, жена и деца), држава, као и 
природа која га окружује (богатство сваке врсте), већ на 



Богу и обећаном Царству небеском, које се остварује као 
Црква, то јест као заједница Христа Господа са Духом 
Светим и са Богом Оцем. И управо то је означавано 
окретањем од Запада ка Истоку и исповедањем вере у 
Христа као Бога. Јер, Исток Је за хришћане значио страну 
ка којоЈ су се окретали кад су се скупљали на ломљењу 
хлеба, то Јест на светоЈ ЕвхаристиЈи, и са Истока су 
очекивали други, скори долазак Господа Исуса Христа, 
коЈи би значио коначно остварење очекиваног Царства 
небеског и искорењивање смрти из света. Дакле, ако 
Је човек природним начином живота изражавао себе 
као биће које тежи вечном постоЈању и мисли да ће га 
остварити тако што заснива породицу и рађа децу (у 
коЈоЈ Је увек био спреман да види продужетак постоЈања, 
пре свега себе и своЈе личности), или зато што оснива 
државу коЈа му Је давала привидну и пролазну сигурност 
и гарантовала безуспешну одбрану од смрти (управо 
оно за чим Је човек и чезнуо, али на вечном и непро-
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том циљу, Црква га Је позвала да промени такав начин 
живота, коЈи му не доноси вечни живот, и да постане 
члан Једне заједнице у којој ће му отац бити Бог, мајка 
Црква, а браћа и сестре остали чланови Цркве. То ће, 
дакле, бити његова држава у којоЈ ће царовати Бог, а он 
ће бити поданик тога царства, али не као роб и слуга, 
већ као син БожиЈи и сунаследник Његов и учесник 
вечног живота, где нема бола и умирања. 

Међутим, ово Царство, чиЈи Је члан требало да по-
стане, Још ниЈе остварено на земљи, већ Је обећано као 
догађаЈ будућности, чији Је почетак, то Јест залог, Хри-
стос, односно Црква. (Христос Је, своЈим оваплоћењем, 
поставши на таЈ начин потпуни човек, постао начелник 
Јединства тварне природе са Богом, у коме и кроз кога 
Је тварна природа нашла Спаситеља, као пут свога 
сједињења са нетварном природом). Управо због тога 
што Је реалност овога Царства догађај будућег века, када 
Христос поново дође, мало Је оних коЈи се учлањуЈу у 
њега, не веруЈући да се оно може икада остварити. Овде 

ли, можда, неко поставио питање зашто Је истина света, 
његово вечно постојање, требало да буде есхатолошког 

карактера, то јест догађај будућности. Зар не би било 
пшршено и у складу са БожиЈом свемогућношћу да је 
Бог на почетку створио свет и човека бесмртним по 
природи? 

Ова примедба се често чуЈе и на први поглед је врло 
ногична. Штавише, било Је у историји Цркве и таквих 
мислилаца, као што су, на пример, Ориген и блаже-

ни Августин, коЈи су тврдили да су свет и човек по 
својој души, односно, природи, створени бесмртним, 
па кад Је човек погрешио, Бог га Је осудио на умирање. 
Међутим, то Је само Једна нелогична констатација коЈа 
се на први поглед чини логичном. Јер, ако бисмо при-
знали да Је Бог створио свет и човека бесмртним, то би 
значило да Је Бог створио другог бога поред себе, што 
Је апсурдно?! На другоЈ страни, ако Је човек створен 
бесмртним, па га Је Бог због његове погрешке осудио 
на умирање, ко гарантуЈе да се то неће увек догађати? | 155 
Овде се, међутим, под тежњом за бесмртношћу криЈе 
Један егзистенциЈални проблем човека и света, који је 
у суштини и узроковао оно што називамо првородним 
грехом, и уопште грехом, а то Је тежња човекова за 
слободом и бесмртношћу. Човек и свет не би у своме 
постојању били слободни да их је Бог на почетку створио 
бесмртнима и, што је најбитније, не би у том случају 
могло бити речи о постоЈању човека као личности која, 
сама по себи подразумева слободно, а не наметнуто 
постојање, већ би био ствар. Христово оваплоћење, 
жртва и његова смрт, као и васкрсење, не би се мог-
ли никако оправдати и обЈаснити без чињенице да је 
спасење, бесмртност човека и света, могуће једино ако 
то човек слободно жели. Међутим, Бог није створио свет 
бесмртним по природи, већ га Је створио са циљем да 
постане бесмртан у заједници са Богом, који је Једини 
извор бесмртности. Због остварења ове Божије за-
мисли о свету, Бог је на крају свега створио човека и 
то слободним, да би кроз њега створена природа имала 



слободну заједницу са Богом и тако постала бесмртна. 
Зато, кад је човек одбио да уједини природу са Богом, 
Син Божији је постао човек и принео је природу Богу 
и она је у Њему нашла извор живота, што је показано 
Христовим васкрсењем из мртвих. Међутим, овде се 
намеће друго питање, везано за улазак људи и света у већ 
остварену заједницу Христа са Богом, у Цркву, а ради 
спасења света. Зар не би било боље да је Христос, који 
је залог вечног живота, остао на земљи као начелник 
и глава Цркве и после свога васкрсења и тиме показао 
да ће се обећање Божије о васкрсењу и спасењу људи и 
света у Цркви, и једино ако постану Црква ујединивши 
се са Христом, заиста остварити? 

Остварење вечног постојања човека као његов ула-
зак у Цркву, у заједницу са Христом, а које је везано за 

„последње дане", тј. почиње Христовим вазнесењем на 
небо и силаском Духа Светога у историју, управо изра-
жава проблем слободе и тежњу сваког човека да његов 
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кога. Да је Христос и после свога васкрсења остао међу 
људима у облику прослављеног Сина Божијег, јединство 
људи са Богом кроз Њега било би им наметнуто. У при-
лог овоме иде и констатација о стварању света и човека 
као слободног бића, коме спасење није наметнуто, већ 
му је остављено да слободно изабере да ли жели да 
постоји вечно тј. да ли жели заједницу са Богом или не. 
Да је Бог створио свет и човека вечним по природи, што 
је, као што смо већ рекли, једна логичка аномалија, јер 
би то значило да је Бог створивши свет створио дру-
гог бога поред себе, свет не би био слободно биће, већ 
мртва ствар и читав живот овде на земљи, ако би се и 
могао назвати животом, био би само једна позоришна 
фарса која нема онтолошке последице по свет и човека. 
Међутим, од човекове слободе и избора заједнице са 
Богом зависи само постојање човека и света. Зато човек 
треба да буде потпуно слободан у свом избору спасења, 
тј. заједнице с Богом. 

11а ово питање и на овај проблем одговара и Свето 
писмо Новог завета теологијом и описом догађаја Хри-
1'товог вазнесења на небо и силаска Светога Духа. Човек 
с:е слободно одлучује да свој живот и своју личност 
утемељи на Богу кога не види и на његовом обећању 
нечнога живота, што је и сама суштина монашког жи-
вота, изражавајући на овај начин слободу која значи 
иачин човековог живота, тј. изражавајући слободу као 
љубав према Богу, кроз улажење у заједницу са људима 
и са Богом. Овакав начин човековог живота, у коме он, 
на први поглед, жртвује све утемељујући свој живот на 
обећању Божијем, а не добија сад и овде заузврат ништа, 
парадоксалан је за многе људе, али то је израз слободе 
једног човека. Црква то изражава кроз монашки под-
виг, који није ништа друго до крштење спроведено у 
живот једног човека, којим се сједињује са невидљивим 
Богом - Христом, сједињујући се са епископом и оста-
лим члановима Цркве. Крштењем, дакле, човек добија 
дар Светога Духа који га чини слободним, сједињује ј 157 
га са Христом, сједињујући га са епископом и читавим 
организмом Цркве, са свим њеним члановима и то 
пројављује својим монашким подвигом. Јер, како каже 
апостол Павле, „тамо где је Дух тамо је и слобода". Зато 
крштење, као и монашки постриг, указује својом симво-
личном радњом на смрт и на васкрсење, ослобађајући 
новокрштеног пре свега од смрти и робовања природ-
ним законима. То значи, другим речима, да Дух чини 
сваког новокрштеног другим Христом, ослобађајући га 
последица створености, које су се после греха пројавиле 
као трулежност и смрт, тј. чинећи га бесмртним као 
што је Бог Отац Духом Светим и Христа подигао из 
мртвих. Али, услов је слободно хтење човека изражено 
крштењем и посебним начином живота и односа човека 
према Богу и свету који је црквени или монашки живот. 

Други проблем, који тражи да овде буде објашњен, 
јесте: зашто човек треба да изрази слободу као заједницу 
са Богом, тј. са Црквом? 



Пре свега, колико год то парадоксално изгледало, 
остварење слободе као реалног постојања једне лич-
ности, постиже се искључиво у слободној заједници са 
другом личношћу. Сваки човек, толико реално постоји 
и схвата себе као једну непоновљиву и непролазну 
личност, колико воли другу личност, коју сам изабере 
и колико она њега воли. Изван ове реалне заједнице 
човек не види себе као личност, нити може поуздано 
рећи шта су то слобода, личност, човек, живот. Ово 
најбоље илуструје љубавна заједница двеју личности и 
то, нажалост, најјаче и најупечатљивије кад се она пре-
кине или изгуби. За љубав једне личности и из љубави 
према њој, човек, макар био и у затвору, биће слободан, 
и ма колико лош био према етичким мерилима, биће 
непоновљива и незаменљива личност. Кад се она изгуби, 
у очима човека који је волео изгубљену личност, читав 
свет и живот постају безвредни, постају ствар и смрт. 

Међутим, уколико се ова заједница човека не оства-
158 | ри са Богом, који, као непоновљива и вечна личност, 

једини има силе да учини и човека вечним и непро-
лазним, свака заједница људи биће само сенка и при-
зрак постојања и онога шта значи бити и постојати као 
личност, која се без Бога неминовно ништи и завршава 
смрћу. Али, као и у нашим људским односима, да би нас 
Бог учинио непролазним и непоновљивим личностима, 
треба и ми да „учинимо" да Бог буде не само по себи 
вечан и непоновљив, него да и за нас постане личност, 
непоновљива и незаменљива. Јер, да би нас неко својом 
љубављу показао и учинио личностима, треба да то 
ми слободно желимо, а кад то желимо, ми гз у ствари 
волимо, и само од онога кога ми волимо, очекуЈемо 
да и он нас воли. Уколико нас неко воли, а ми њега не, 
он нам постаје толики терет да угрожава наше биће и 
идентитет. 

Дакле, подвижнички начин живота у Цркви под-
разумева слободну љубав човека према Богу, у форми 
посебног начина живота коЈим Бог постаје за човека 
вечна, конкретна и непоновљива личност која, као 

таква, човеку даје вечни идентитет и обедежје лич-
ности. )ер, као што се заљубљен човек препознаје и 
има сво) идентитет у ономе у кога је заљубљен, тако 
и сваки члан Цркве живи Духом Светим, слободно 
оснивајући сво) живот и сво)у личност на љубави према 
Богу, од кога доби)а сво) идентитет, постајући тако син 
Божији. То ће се показати као истинито у стварности 
будућег века. Међутим, пошто се Бог идентификује 
као личност у заједници са Сином, Господом Исусом 
Христом, и са Светим Духом, а Христос после свога 
оваплоћења у заједници са људима, да би човек волео 
Бога и имао за)едницу са Њим и са Христом, мора се 
остварити у Цркви. Зато је немогуће познати, волети 
Бога мимо Христа, т). Цркве, т). мимо љубави пре-
ма оним људима ко)и су Црква, а све је то реалност 
која ће се, управо због човекове слободе, показати у 
будућем веку. Зато )е овај пут тежак и „мало их је ко)и 
га налазе". У црквеном животу се чини да човек губи 
себе и природу, одричући се тога да је употреби на | 159 
своје задовољство пре него што му то смрт онемогући. 
Међутим, у стварности он добија вечни живот и за 
себе и за природу. За разлику од црквеног и аскетског 
начина живота, у нецрквеном животу човек мисли да 
добија, али у ствари губи. 

Закључак 

Монашке заједнице, или манастири као носиоци 
хришћанског живота, одувек су у Цркви чиниле ону 
снагу која је била окренута служењу и назидању оста-
лих служби црквене за)еднице. Стога, ма колико мана-
стирска за)едница изгледала затворена и самодовољна, 
она никада у Цркви није представљала један одељен 
и самосталан организам у односу на Једну, Свету, Ка-
толичанску и Апостолску Цркву, већ је у заједници са 
епископом представљала ту исту Цркву. 

Подвижнички или монашки живот је опредељење за 
Царство небеско и као такав он изгледа као одрицање од 



света, али он то никако није, већ је зидање на „чврстом 
темељу" и борба да се човеку и свету обезбеди вечни 
живот. КРАТАК ОСВРТ ПОВОДОМ 

ИЗЛОЖБЕ ИКОНА САВРЕМЕНИХ 
СРПСКИХ ИКОНОПИСАЦА 

Ових дана се у Београду одржава изложба савремене 
српске иконографије. То је по себи крупан култур-
ни догађај. Уз то, ако имамо на уму чињеницу да 

оваквих догађаја код нас није било, бар у последњих 
педесет година, ова манифестација је још значајнија. 
Дакле, саме ове чињенице изискивале би да се на овај 
догађај осврнемо, макар укратко. Међутим, оно што је 
нас подстакло да напишемо овај осврт није догађај сам 
по себи. Ради се пре о покушају одгонетања темеља наше 
савремене културе у ширем смислу, а затим конкретно 
односа нашег савременог иконографа према свету и 
животу. Ова изложба, заправо, речитије од сваког го-
вора и документованије од сваког догађаја, одсликава 
тај однос који није својствен само уметницима, већ 
ширем слоју људи. 

Свака права уметност, па и црквена, представља сли-
ком, скулптуром, или дуборезом, слободну уметникову 
визију постојања света и човека. Зато она неминовно 
одсликава уметникову животну средину, али и темеље 
на којима је живот у тој средини постављен. Другим 
речима, уметност представља један свет и у њему оно 
што је по уметниковом виђењу истина и непролазна 
вредност тога света, али и оно што је њима супротно. 
Међутим, уметност није само прецртавање и копирање 
света какав јесте, његово фотографисање, већ и покушај 
уметника да сликом, или другим уметничким делом, 
створи свој свет, онакав какав би аутор желео да свет 



буде, тј. каквим га он види да треба да јесте ако жели 
да је истинит и непролазан. У овом контексту умет-
ник се јавља као стваралац једног будућег света, који 
ће по његовом виђењу бити бољи од садашњег, бити 
истинити свет. Ради остварење овог циља уметник 
бира врсту уметности, уметничка средства и мотиве. 
Зато није занемарљиво, поред начина на који се не-
што представља, ни избор врсте уметности којом се 
жели приказати свет и човек. Врста уметности битно 
опредељује суштину постојања приказаног1. Оно што 
је, међутим, суштинско за сваку уметност јесте начин 
приказивања света, и то је последица начина живота 
људи у једном временском периоду и њиховог система 
вредности, који се и у уметности испољава. Отуда имамо 
различите правце у уметности у зависности од начина 
и техника које су употребљаване. Ова чињеница такође 
је заједничка световној и црквеној уметности. Међутим, 
оно што, ипак, разликује световну од црквене умет-

162 | ности и чини на крају да једна буде световна, а друга 
црквена, јесте одсуство божанског елемента код прве и 
његово присуство код друге у стварању и обликовању 
тога света. На који начин се то примећује? 

Свака слика, било световна или црквена, ствара се 
светлошћу. Међутим, ако узмемо било коју световну сли-

1 На пример јелинска предхришћанска скулптурна уметност 
јасно показује веровање и философију старих Јелина, да се 
истина света и човека пројављује, колико у облицима у којима 
видљива природа постоји, толико и у нематеријалној идеји 
сваког бића на основу које је оно и створено, а који су вечни 
и непроменљиви. Зато су јелинске скулптуре божански лепе 
у својим облицима, показујући вечност и божанственост тих 
облика. Међутим, оне су истовремено тако хладне и безличне, 
и то не случајно, јер тиме одсликавају присуство божанства 
као принцип и идеју. Овакво вредновање света кроз уметност 
може се свакако и на други начин приказати, као што су то 
радили стари Египћани, али стари Јелини су нашли да је за 
њихово представљање истине о свету најпогоднија скулптура. 
И овај моменат је заједнички и световној уметности и црквеној. 
Православна Црква се определила за ликовну уметност, икону 
и то, као што ћемо видети, не без разлога. 

ку, на њој можемо констатовати следеће: 1) обликовање 
бића на њој се постиже контрастом, дијалектиком свет-

лости и таме, светлости и сенке. Међутим, светлост 
којом се постиже приказивање бића као постојећег 

на једној нецрквеној слици јесте природна, створена 
светлост, а то значи да је она сама по себи ограничена 

својим законима постојања и зато није у стању да биће 
прикаже, осветли целовито, а да при том и сачува његову 
природну форму. Да би се, дакле, постигла пластичност 

бића на једној слици није довољна само светлост, већ је 
потребна и тама. 2) Уз светлост се користе и други еле-
менти којима се такође тежи истом циљу у сликарству; 
ириказивању истинитости постојања једног бића. То су 
перспектива (неки предмети су ближи ономе који по-
сматра слику, други су даље, неки су мањи, неки већи), 
ритам слике, зависност једног бића од другог итд. Сви 
ови елементи, који се користе за конституисање једног 
бића на световној слици, постоје на основу својих при-
родних закона, као што постоје у природи. 

Наведени ставови указују на чињеницу да свет на 
слици не обликују Божије силе и енергије, које су разли-
чите од природних сила и енергија, већ искључиво фи-
зичке силе. Ово звучи парадоксално, међутим, истинито 
је. То показује начин на који се једно дело слика. На при-
мер, ако имамо у виду да је једна слика продукт односа 
светлости и таме, јасно је уочљиво на једној нецрквеној 
икони да је та светлост овоземаљска, створена, а самим 
тим и неслободна. Јер та светлосна енергиЈа може да 
се креће Једино праволиниЈски и зато иза осветљених 
предмета не допире. Све што се нађе иза предмета на 
који пада светлост, не види се на слици, тј. не постоЈи, 
јер ниЈе осветљено. Поред тога, ни сама светлост коЈа 
служи за стварање слике не може постојати без при-
суства таме. У односу на таму, она је светло. 

Исто важи и када је у питању перспектива, тЈ. еле-
менти времена и простора, који обликују једно биће на 
слици. Они такође постоје на природни начин и зато 
су један у односу на други непријатељски расположени. 



На пример, да бисмо једно биће истакли, морамо друго 
да умањимо, да бисмо једно показали, морамо друго 
да уништимо, ако и даље желимо да сачувамо његову 
аутентичну природну форму. 

С друге стране, сви световни сликарски правци 
приказују предмете и људе на слици парцијално, дели-
мично, зато што је парцијалност немогуће избећи ако 
тежимо природној аутентичности представљања једног 
бића. Њу диктирају сами закони времена и простора. 
Овоме треба додати да се на световној слици неретко 
приказује мртва природа, тј. природа без човека. А то све 
због тога што се у стварању једне слике употребљавају 
искључиво природни закони. А они, кад је о овоме реч, 
пре указују на то да природа може да постоји и неза-
висно од човека, него супротно. 

Речју, овакав начин сликања изражава начин жи-
вота људи и света, који се у своме постојању ослањају 
искључиво на своје и природне силе. Бог није њихов 

164 I творац и сведржитељ и зато елементи божанског одавде 
потпуно одсуствују. И овакав израз је присутан свуда у 
световној уметности, ма колико различитих уметничких 
праваца постојало и ма о каквим се мотивима радило. 
Зато је таква уметност световна, упркос томе што може 
да има и религијске, црквене мотиве, као што с друге 
стране и „икона" може бити створена без обзира што 
се налази у Цркви. Међутим, шта је то што, супротно 
световној уметности, чини једну слику иконом? То је 
несумњиво представљање света који је створен и одржа-
ва се у постојању Богом. На који начин црквена икона 
показује те божанске силе у свету кога представља? 

Да кренемо, на пример, од светлости. Светлост којом 
се слика једна икона не стоји ни у каквом дијалектичком 
односу са тамом. Наиме, икона нема сенки, а то показује 
да светлост на њој не сапостоји са тамом. С друге стране, 
она се не креће искључиво праволинијски, већ слободно. 
У противном, она би нужно морала да има сенке или 
неосветљене делове. Напротив, на икони се виде чак и 
они предмети који су у природи невидљиви: рибе у води, 

унутрашњи део куће која с:е посматра споља итд. Такође, 
пластичност једне иконе се не постиже дијалектиком, 
тј. игром светла и таме, већ различитошћу боја, од 
којих је и сама светлост састављена. Због тога на икони 
апсолутно одсуствује тама, а то не доводи у питање, 
како њену пластичност, тако и сам начин постојања 
светлости, која је у природи једино у односу на таму 
светлост. Сва бића на икони су подједнако осветљена. 
Разликују се једино у начину постојања те светлости. 
Она се негде показује као црвена, негде као жута и сл. 
У сваком случају, реч је само о светлости, а не и о тами. 

Дакле, светлост која се показује на икони је другачија 
од природне светлости којом се сликају световне слике, 
јер је она божанска светлост и зато се другачије понаша. 

Други моменат који карактерише икону јесте 
постојање простора и времена на њој. Простор и вре-
ме су категорије које битно утичу на обликовање и 
постојање бића у природи. Међутим, простор и време 
нису силе које удаљују и раздвајају бића на икони, као I 1б5 
што то чине у природи, већ их спајају. Зато се на икони 
све показује у истој равни, а не губи се осећај постојања 
простора на њој. Што се времена тиче, на икони се 
приказују заједно не само догађаји и личности који су 
се збили и живели у истом временском периоду, већ 
икона показује и спаја догађаје из различитих време-
на. И још нешто: она показује и оно што се још није 
ни догодило као да се догодило. На пример, на икони 
васкрсења Христовог приказано је и васкрсење Адама 
и Еве. То је у ствари спајање прошлости, саДашњости 
и будућности у једно, што је у природи незамисливо. 
Још Је важниЈе да говоримо о томе да икона никад не 
представља бића парциЈално, делимично, већ увек 
целовито. РечЈу, икона представља простор и време као 
силе које не делуЈу по законима природе, већ су при-
казане на Један божански начин постојања, а при том 
не угрожаваЈу постоЈање бића. 

За разлику од других слика, православна икона, 
дакле, представља свет прожет божанским енергиЈама 



и силама. Те енергије су причислене сваком бићу при-
казаном на икони и оне му дају постојање, а да се не 
сливају са њим мењајући на тај начин и себе и биће по 
природи. Својство ових енергија јесте њихова слобода 
у односу на створени свет, којом и сам свет ослобађају 
од природних закона и детерминисаности постојања, 
односно смрти. То другим речима значи да ове енергије 
припадају једном слободном Богу, који је личност, тј. 
истовремено је Један и Света Тројица. 

Дакле, под божанским силама, представљеним на 
икони, не треба схватити безличне силе. Напротив, 
оне су везане за Једну личност, за човека, и од њега 
су зависне. Зато икона никад не представља природу 
коЈа Је насликана без присутности човека. И више од 
тога, човек на икони Је увек представљен на оваЈ на-
чин, показујући тиме да ни он не постоЈи по силама 
природе, већ као поседник божанских енергиЈа и цела 
композициЈа иконе од њега зависи. РечЈу, зато што су 
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Цркве у свету проЈављуЈе Христос Богочовек, на свакоЈ 
икони Је апсолутно потребно присуство Бога, коЈи Је 
истовремено и човек. 

Ако се сада подсетимо да Је по православном учењу за 
обожење човека и света потребно њихово евхаристијско 
Јединство са Христом, биће нам Јасно зашто Је чита-
ва црквена уметност у свом изразу литургиЈска. То 
Је евидентно кроз многе показатеље. На пример, сви 
мотиви приказани на икони су у тесноЈ вези са Хри-
стом, али са литургиЈским Христом, коЈи се показуЈе 
не само као човек, већ и као Спаситељ, као судиЈа и 
сведржитељ света, као Бог. Чак и у трагичним сцена-
ма овај моменат не одсуствује. Распеће Христово се 
показује тако што ни Једног тренутка не одаје сумњу 
да Је распети Христос Бог. Зато под крстом увек имамо 
сцену апостола и жена мироносица коЈе му се моле, а 
молити се може само Богу, не мртвом човеку. С друге 
стране, светитељи се тако сликаЈу да се увек показуЈу 
елементи који означавају у ком односу су они били са 

Христом за иреме њихоиог живота. Зато се свештеници 
сликају са видл.ивим знацима свештенства, мучени-
ци са крс гом, апостоли са јеванђељем, подвижници 
испијени и мршави, показуЈући на таЈ начин да су сви 
они светитељи управо због заЈеднице са Христом, а не 
сами по себи. То све се, пак, чини на такав начин да Је 
свака икона литургиЈска целина у малом, а не део Једне 
литургијске заједнице као целине. Зато икона не допушта 
парцијалност, већ представља делове квантно. Сваки 
део Је целина, а не део једне целине, и све те целине 
заједно нису многе целине, већ Једна недељива целина. 
У природи Је свет подељен силом природних закона, 
а на икони где делуЈу божанске силе, он Је Јединствен. 

Тако, дакле, икона представља свет у заједници са 
Богом, али будући да та заЈедница Још није у потпу-
ности остварена сад и овде, она Је Још увек само икона 
те истине. Другим речима, икона представља есхато-
лошку димензиЈу света када ће он бити у истинском 
заједништву са Богом не пренебрегавајући његове при- | 167 
родне облике. За разлику од распрострањеног погреш-
ног мишљења да црквена уметност, икона, представља 
само прошле догађаЈе коЈи су се десили у Цркви, желимо 
да нагласимо супротно. Иконом се пре свега представља 
свет и човек у Цркви онаквим каквим ће се они Јавити 
у последњем догађаЈу остварења Царства БожиЈег на 
земљи, не занемаруЈући при том ни њихову историЈску 
реалност. То важи због тога што Је сама Црква Христо-
ва у своЈоЈ литургиЈскоЈ форми и историЈска реалност, 
али и икона савршене, последње реалности човека и 
свега створеног. Она Још ниЈе потпуна истина света 
коЈи постоЈи сад и овде, већ икона истине, и такав на-
чин постоЈања Цркве Јесте темељ за постоЈање иконе 
као њеног наЈаутентичниЈег израза. Уз то, ни чланство 
у Цркви ХристовоЈ, сад и овде, ниЈе само чланство у 
Цркви као историЈској реалности, већ и у том последњем 
историјском догађаЈу света, који ће тек постати истинит. 

Због свега реченог разумљиво Је да Је икона пред-
стављање и прослављање прошлости и будућности 



човека и света скицом и бојама на зиду, дрвегу, плат-
ну, као што Црква светом Литургијом (која је догађај 
приношења и освећења творевине у заједници са Богом 
кроз Христа) представља и прославља ту исту про-
шлост и будућност. Иконографија је дакле типично 
православна хришћанска уметност, управо зато што 
се на овај начин најбоље може исказати њено схватање 
постојања и спасења света и човека. Скулптуром би то 
било немогуће. 

Представљање света на икони онаквим какав ће он 
постати на крају историје, нити је произвољно, нити 
неодређено, као што је то обично на сликама про-
фане уметности које представљају будућност, упркос 
чињеници што је будућност сама по себи непозната, 
или недовољно одређена, јер се још није збила. Црква 
је по себи, по своме литургијском постојању, икона те 
последње реалности света, и то конкретна икона, оно-
лико колико је и света Литургија конкретна. Другим 
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конкретно открива будућност света и човека. Кроз 
Литургију и у Литургији, а самим тим и на икони, та 
будућност је присутна сад и овде у свету2. Икона само 
преноси ту реалност скицом и бојама. Зато православ-
на икона увек представља конкретне догађаје, места и, 
пре свега, људе који учествују на светој Литургији, али 
увек преображене, какви ће се јавити у последњем дану, 
прослављени од Бога. То преображење се тиче укидања 
смрти и јединства свега створеног и свих чланова Цркве, 
ма у ком времену и на било ком простору они живели. 
Зато је једина и најпотпунија икона те реалности чо-
века и света - света Литургија Педесетнице, догађаја 
силаска Светог Духа у свет, а свака уметничка икона у 
православној Цркви управо ово представља. Све остале 
иконе, као што су иконе Христовог рођења, васкрсења, 
вазнесења, иконе светитеља и свих догађаја који су се 

2 То подразумева израз „Откровење" у православној Цркви. Бог 
се открио свету, откривајући оно што свет, по Божијој жељи, 
треба да постане. Ту реалност света ми у икони сагледавамо. 

збили у историји Цркве, део су ове једне и јединствене 
иконе, свете 11едесетнице. 

Ова богословска подлога, или теорија црквене умет-
ности, овде укратко дата, нужна је да бисмо одреди-
ли шта чини једну икону иконом и у чему је разлика 
између иконе и световне слике. Једино тако можемо 
доћи до одговора на питања шта се дешава у савременој 
иконографији код нас и шта ова изложба показуЈе о на-
шем црквеном животу данас? Данас су, заправо, код нас 
одомаћена углавном два мишљења о разлици црквене 
и профане уметности. Прво је да Је црквена уметност 
она коЈа слика црквене, религиЈске мотиве и личности, а 
световна она коЈа то не чини. Према другом ставу, дела 
црквене уметности, поред тога што садржи црквену 
тематику, треба да буду и освећена у Цркви. О самом 
начину сликања, који изражава наш начин живота, а 
који је у суштини и једина разлика између ове две врсте 
уметности, скоро да се и не говори. 

Сада треба да се осврнемо и на саме изложене радове 
и у њима потражимо одговоре на постављена питања. 

Пре свега, о позитивним странама самих радова и 
уметника, могло би се много говорити. Међутим, радије 
бисмо указали на њихове недостатке, у најбољој намери 
да ова критика буде конструктивна и корисна за све. 

Сви радови се глобално могу поделити на две групе. 
Једну групу сачињавају доста верне и успеле копије 
оригиналних икона, а друга је покушај да се створи ори-
гинална икона, али на уштрб многих елемената које смо 
горе навели као одлике иконе. Овим свакако не желимо 
да оспоримо нити првима оригиналност, нити други-
ма иконописање. Ради се о једној заиста суштинској 
ствари. Свакако, и код једних и код других уочава се 
недовољно познавање теологије у њеном изворном 
изразу, а то је, као што се види, и наЈвећа препрека да 
се неко активно укључи у црквени живот, а затим да 
га на икони и представи. Међутим, независно од тога 
да ли неко познаЈе теологију или не, ова изложба може 



да да повода да се наша, пре свега црквена стварност, 
објасни на следећи начин. Већина нашег уметничког 
света данас не учествује делотворно и лично у животу 
Цркве. Нека врста суделовања у животу Цркве постоји 
и код једних и код других, међутим оно је више пасив-
но и зато, што се уметности тиче, недовољно је јасно. 
Оно је пре религијско него лично општење са Богом. 
Шта подразумевамо под овим? Прва група одаје људе 
који, рекли бисмо, прихватају Цркву и црквени живот 
као нешто само по себи објашњиво и нормално, али 
толико „свето" да је далеко и недодирљиво. То може 
бити и позитивна констатација, али се бојимо да је у 
питању религијски однос са Богом, тј. обичајна вера 
и живот са Богом који не претендује да буде лични и 
да обухвати све поре живота, да мења живот. Свакако, 
тежња ка укључивању у црквени начин живота постоји, 
али је истовремено присутна и дилема на који начин 
то постићи, а не укинути Цркву. Зато, с једне стране, 
прва група беживотно копира оно што се десило у про-
шлости, не разумевајући често ни разлоге зашто нешто 
треба на икони да буде насликано тако, а не другачије, 
а друга група аутора сведочи о недовољном познавању 
црквеног живота или, бојим се, неповерења у његову 
делотворност и истинитост. Зато је овде израженија 
тенденција да се Црква промени, а не да свет постане 
црквен. 

У сваком случају, ова изложба показује нешто врло 
позитивно, а то је да њени ствараоци теже да открију 
један нови свет, помало заборављен на нашим просто-
рима, и не само на нашим, и да га кроз свој уметнич-
ки таленат, а њега несумњиво имају, покажу другима. 
Међутим, то треба урадити на најадекватнији начин и 
у складу са учењем Цркве и њеним животом. Али, ако 
оно сад и одсуствује, само постојање иконографије је 
велики успех и напредак. Позитивно велики напредак 
је и то што свет, коме се ови уметници обраћају, жели 
да погледа њихову визију стварности, а то показује 
прихватање ове изложбе од стране Народног музеја. 

Наведене чињенице показују да је ово друштво отво-
рено и за један другачији начин постојања од оног који 
је до сада био преовладавајући. 
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и з м е ђ у М О Р А Л И З М А и 

национализма 

Осветом Сави и о његовој људској величини досад 
је код нас много написано. Подједнако и од стране 
световних научника и од стране црквених људи, 

богослова. Како изгледа, без обзира на различитост 
опредељења ових писаца, и једни и други настојали 
су да покажу светог Саву као великог сина српског 
народа што је сагледано кроз његову историјску уло-
гу, како у стварању аутокефалне Српске цркве, тако 
и у стварању средњовековне српске државе, у циљу 

стварања и очувања српског националног идентитета. I 173 
Светосавље, којим је окарактерисан етос српског народа, 
данас подједнако значи и црквеним људима и онима 
који то нису - чување српског националног идентитета, 
преко очувања државе и Цркве. 

Разлике које су у ближој прошлости постојале између 
црквених и нецрквених људи, а које и данас постоје, 
када је реч о неоспорној, и за једне и за друге, вели-
чини светога Саве, односе се на разумевање начина 
на који је свети Сава успео да учини то што је учинио. 
Тако је за нецрквене људе свети Сава био велики син 
српског народа и утемељитељ његовог националног 
идентитета, захваљујући својој природној обдарености и 
генијалности. При томе се не искључује ни његов лични 
напор, као ни сплет историјских околности у којима 
свети Сава дела и у којима је утемељио српско нацио-
нално биће, кроз државу и оснивањем школа, спретно 
користећи за то и Цркву, преко њеног осамостаљења 
од Цркве Византије и Рима. Остварење овог истог 
циља богослови приписују, поред наведеног, и његовим 



моралним квалитетима и подвижничком, монашком 
животу, којим је он и заслужио епитет светога. 

Вера и чуда 

У последње време све је више сукоба око тога како 
неко назива светог Саву: да ли га назива свети Сава 
или просто Сава, тј. Растко Немањић. Први, говорећи 
да је он свети, у овом контексту себе карактеришу као 
верујуће, црквене људе, Србе, док су други, који му тај 
епитет одричу, атеисти, неверници и, по мишљењу 
црквених људи, тиме показују да нису продрли у суш-
тину светосавског дела. 

Данас се све чешће, и код многих црквених људи, 
потенцира светосавље као специфични српски израз 
хришћанског живота и мишљења, и поистовећује се 
са очувањем српског националног идентитета кроз 
Цркву. Из тог разлога се и постојање саме Цркве везује 
за постојање државе и српске нације. Међутим, да ли 
је светосавље то што под овим већина људи данас 
подразумева? Како треба схватити то што називамо 
светосављем у Цркви? Да бисмо одговорили на ова 
питања, најпре морамо одговорити на питање шта је 
то светитељство, тј. шта чини светог Саву светим. 

Обично се под светитељством подразумева плод 
личних напора неког хришћанина да као појединац 
испуни хришћанске заповести. Светост је, дакле, плод 
моралности и људских сила пре свега, које су потпо-
могнуте и Божијом силом, благодаћу. Хришћански 
живот се, на основу оваквог схватања светитељства и 
светости, све чешће карактерише као моралност и мо-
рализам, а светост није ништа друго до једна морална 
категорија човека. 

Цркву, дакле, чине свети људи, који су себе освети-
ли вером и добрим делима. Потврда да је неко заиста 
свет, за оне који не верују у Бога, јесте моралност једног 
човека. За друге, она се налази у чудима која чини онај 
који је свет, или у томе што његово тело после смрти 

не иструни, што постоје његове мошти. О подвизима 
светих, као и о њиховим чудима, говоре житија светих, 
тј. биографије светих. Житија се тумаче у контексту 
наведеног схватања светитељства и светости. 

Будући да је данас све мање чудотвораца и морално 
савршених људи и у Цркви и ван ње, опште је мишљење 
да светих људи готово и да нема. Чуда која су описана 
у житијима светих, будући да се не могу историјски 
потврдити и логички оправдати, постала су за мно-
ге људе, без обзира да ли су верујући или не, обичне 
бајке. И зато је све више оних који не верују у Бога, тј. 
нису чланови Цркве. Многи од оних који су се крсти-
ли, учинили су то из националних разлога, а не због 
вере у Бога. У овом контексту посматран, свети Сава 
и светосавље нису ништа друго до или морализам или 
национализам, или и једно и друго. Јер, за Једне Је свети 
Сава због своЈе моралности узор хришћанског живота 
и он се следи, често уз искључење свега онога што се у 
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нациЈама, налази, док Је за друге он национални борац 
за одржање српске нациЈе. Тако се светосавље и код 
Једних и код других у суштини схвата као пут и метод 
за одржање српског идентитета и традициЈе. Међутим, 
да ли се светитељство у Цркви одувек овако схватало? 

Светост Је у православноЈ Цркви од наЈраниЈих време-
на било онтолошка, а не морална категориЈа, живот, и то 
вечни живот, а не врлина остварена кроз историјски и 
морални подвиг. Ово Је била последица суштинске раз-
лике у односу човека према другом човеку и целокупном 
свету коЈу Је донело хришћанство, Јер Је хришћанство, 
насупрот свим идеЈама и моделима живљења, утемељено 
на будућем догађаЈу поЈаве Царства небескога коЈе обу-
хвата све људе и све што Је Бог створио. Што Је Још 
важниЈе, то Царство небеско Је Божија творевина и 
БожиЈе дело, а не плод људских сила и подвига, коЈи се 
остваруЈу у датим историЈским околностима. 



Благо целога света 

Светост, светитељство, јесте дар Божији, љубав 
Божија, и зато је извор живота. Јер, Бог Је кадар да и из 
мртвих подигне и да учини бесмртним онога кога воли. 
И то светитељство је светитељство Бога чиЈи учесник 
и наследник постаје сваки онај коЈи уђе у Цркву. 

Из ове перспективе виђен, сваки светитељ, па и свети 
Сава, добија обележје божанства, јер кроз њега се управо 
пројављује нико други до сам Бог. Зато, када биографи 
светаца говоре о светима, управо их виде онаквим 
какви ће се они појавити у будућем Царству Божијем, 
смештаЈући то Царство у конкретну историјску реалност. 
Зато све оно што су свети чинили нису за Цркву чуда, у 
данашњем значењу ове речи, већ нормалне појаве оних 
који су једно са Богом. Тако је Црква гледала и гледа на 
себе и свој живот: као на Царство небеско, у коме нема 
ни смрти, ни туге, нити икакве опасности. Управо зато 
у Цркви нема ни Србина, ни Грка, ни ЈевреЈина, већ су 
сви једно са Господом. 

Међутим, будући да је реалност и потпуна истина 
Цркве, што значи коначно укидање смрти за сва Божија 
створења, догађај будућности који се још није десио, она 
Је сад и овде у историји сва чудо, чудесна заједница у 
коју многи не верују и у коју не улазе и зато спас траже 
у оснивању разних људских установа, које су све, без 
разлике, прожете егоизмом и национализмом. 

Светосавље, у црквеном схватању односа и виђења 
света, ниЈе ускогруди поглед на свет, који искључује 
све оно што није у контексту са једном нацијом, Једном 
културом, једним географским простором, ма како 
се он звао - Србија, Грчка, Русија. То Је љубав према 
свему што је Бог творац саздао. Зато, овако схваћено, 
светосавље није, и не може бити, око завидно, јер оно 
управо схвата и разуме да Је господар свега, Бог, добар 
и да он свему даје живот зато што хоће, не полажући 
рачуне никоме, па ни нама. 

Овако схнаћено светосавље престаје да буде својина 
само српског народа, и постаје благо целога света. То 
важи првенствено због тога што свети Сава и светосавље 
не представљају само себе и српски национални иденти-
тет, већ сведоче Царство Божије на земљи, у коме има 
места за све људе и сву творевину, у које су светитељи 
ушли, поставши учесници Цркве Христове. 
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