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Ова књига нема намеру да убеди читаоца у
своја становишта нити да се бори са замишљеним
противницима. Не представља никакву ”апологетику” хришћанске вере и не настоји да своја гледишта наметне читаоцу. Она хоће да постигне само
једно: да раздвоји оно што јесте хришћанско веровање од онога што није хришћанско веровање; да
отклони, колико је то могуће, пометњу која данас
постоји у свести људи у вези са истином хришћанске Цркве; да ослободи ту истину од страних јој и
туђих примеса које теже да је замене.
Све то треба да буде на једноставан и разумљив начин, доступан такозваном ”просечном човеку”, а нарочито просечном ”интелектуалцу”. Јер,
углавном, тај интелектуалац је истовремено и носилац и жртва пометње. Одсечен, по правилу, од животних корена вере, можда и под психолошким
притиском формалистичке породичне религиозности, са успоменама, углавном негативним, на површне часове веронауке у школи, данашњи интелектуалац одбацује оно што сматра вером, не знајући
у стварности шта је то вера. Ако ипак некад пожели да се обавести о томе шта је заправо то што одбацује, нека постоји барем једна књижица - азбучник или основни приручник - писана његовим језиком, којој може да прибегне.
То је, свакако, веома смео подухват. Јер, не-
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Предговор

могуће је о извесностима живота говорити Језиком
ума, језиком интелекта. Али благовест црквене вере јесте, пре свега, сама љубав Цркве, која ”све трпи”. Она, дакле, треба да поднесе и ово ”напаћено
поколење, одгојено логиком и просвећеношћу”,
као што вели песник, и да је упућена на рационалисту који се данас налази у свакоме од нас и који
мање-више представља наше ”ја ”. И треба та љубав да говори таквим језиком да, не претварајући
веру у рационалан систем, тај језик буде разумљив
човеку који је данас заточеник своје логике - односно, да пружи к њему некакав мост.
Укратко, овде се нуди ”азбучник вере” који
није најпотпунији нити најбољи. Веровање које се
овде излаже јесте православна вера Цркве - књига
не говори ништа своје. Али начин излагања и презентирања, у сваком случају, представља индивидуалан покушај који свакако има своје слабости и
недостатке. Рекли смо: да би се пронашао прави
начин за представљање вере, потребно је много
љубави. А љубав није ни сентименталност ни само
добра намера већ највећи подвиг самопревазилажења, односно светости, како учи Црква.
Ако, и поред свега тога, понеко ипак успе да
кроз овај азбучник започне са срицањем вере, обистиниће се, по ко зна који пут, апсурд из Силоамске
бање: да се са мало праха земаљског отворе човекове очи за чудесност живота.
Аутор
* ...\Л/ге1сНес1 ^епегаИоп о( епП§1пепес1 те п ...: Т. 8. ЕИог,
Сћогизез /гот “Тће Коск ”, III.

„ПОЗИТИВНО” ЗНАЊЕ И МЕТАФИЗИКА

Постоје знања или науке које називамо позитивнима: оне претендују на позитивност, односно
на сигурност, што је карактер неоспорне потврђености. Сваки човек може да се увери у њихову
истинитост посматрањем, опитом или математичким размишљањем. Оне се односе на стварност
света који нас окружује и представљају знања и науке физичке (природне) стварности.
Подједнако позитивнима појављују се и науке
које се баве феноменом социјалног живота људи,
његовом организацијом и функционисањем, или се
занимају веродостојним информацијама о прошлости - историјом човека. Овде је знање емпиријски и
непосредно потврђено, а то значи сигурно и обавезно за свакога.
Чини се да је то сигурно, позитивно и неоспорно знање основно достигнуће наше данашње
цивилизације. Сваки аспект нашег начина живота,
од породичног одгоја и школског образовања па
до професије и организације структура и институција нашег заједничког живота, претпоставља, а
такође има за циљ, оно што називамо објективношћу: свима видљиво, опипљиво и постојано знање.
Захтев за објективношћу, као атмосфера и
као начин размишљања и сама по себи схватљива
нужност, оставља печат на човеку наше епохе. Од-

”Позитивно ” знање и мешафизика

”Позитивно ” знање и метафизика

растамо учећи се да поштујемо све оно што је логично, односно неоспорно исправно. Наоружавамо
се објективном исправношћу јер само она има ауторитет и води ка заједничком сазнању и остварењу конкретних циљева.

зитивноГ знања. И како протумачити красоту света (космоса), хармонију, поредак и органску функционалност којој служи свака и најмања ситница
физичкога света?
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Истовремено, међутим, унутар нашег рационално организованог живота, и даље остају присутна извесна питања која је могуће поставити у вези са захтевима позитивног знања. Прва група таквих питања повезана је са искуством које имамо у
простору уметности: шта је то што једну Рембрантову слику чини другачијом од слике Ван Гога, музику Баха од музике Моцарта? Како се то дешава
да уметничко стваралаштво човека остаје непотчињено никаквом позитивном предодређењу и никаквој објективној класификацији? Како то да мермер, боје или речи „садрже у себи лик човечији”, као
што то каже песник, односно чувају јединственост
и несличност свакога уметника утиснуту у његово
дело?
Таква питања, на која „позитивно знање” не
даје никакав одговор, рађају се из самог посматрања природе онда када превазиђемо једноставно
уверавање у објекте и запитамо се о њиховом почетном узроку и о њиховом крајњем циљу: како је
настало све оно што постоји око нас и камо је управљено? Да ли је настало од некога или је настало
случајно? Постоји ли заувек и хоће ли постојати на
исти, бесловесан и необјашњив начин? Било какав
одговор да добијемо, он је у подједнакој мери произвољан и недоказан - опет према критеријуму по-
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И поред свега тога, у једном тренутку свога
живота, на неком „раскршћу свога пута”, сусрећемо се неизбежно са болешћу, са пропадљивошћу,
са смрћу. Тада искрсавају најнеумољивија питања:
каква је логика тога привременога круга нашег биолошког постојања? Завршава ли се, дакле, све на
два метра испод земље? И шта је то што се са смрћу гаси, те оставља тело да се као неутралан предмет распада у прах? Шта је то човечији поглед, реч,
његов смех, гестикулације, његов „израз”? Оно што
се смрћу гаси јесте оно што га чини јединственим,
несличним и непоновљивим - начин на који воли,
на који се радује, на који болује, посебан начин на
који сваки човек остварује свој живот. Да ли је све
то и оно друго што човек данас покушава да изучава уз помоћ научности „дубинске психологије”, како је називамо, - тојест свест, подсвесно, несвесно
и, на крају, ,ја ” (его), идентитет човека, - да ли су
све то биолошке функције, као што су варење, дисање и циркулација крви? Или човек јесте (бивствује), постоји, на начин који се не исцрпљује у
његовим биолошким функцијама, и то на такав начин који човека чини истински постојећим, кога се
не дотичу време и смрт?
У једном тренутку свога живота, на прелому
или на „раскршћу свога пута”, човек почиње да
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сумња да позитивно знање даје одговоре на само
нека од његових питања. И да постоји неки простор са оне стране природе (физичког), метафизички простор (простор уметности, љубави, тајне постојања), коме, да бисмо га упознали, треба да се
приближимо са „мером и постепено”, много другачије од онога што осигурава једноставну веродостојност чулних датости природе.
Читаве векове човек се борио и бори се са питањима метафизике: философија, уметност, религија представљају облике те непрекидне и неисцрпне борбе, која човека чини посебним у односу на
сва друга бића и ствара његову цивилизацију. Данас
живимо у цивилизацији која покушава да се утемељи на „секуларизацији”, на забораву метафизичких
питања, али и тај став је опет метафизички, те и он
утемељује (или растемељује) цивилизацију.
Уосталом, колико год да човек покушава да
избегне неумољива питања метафизике, колико
год да настоји да их заборави у грозници професионалне активности и политичке ангажованости
или у ненаситој потрази за уживањима, колико год
да их презире и да их исмева у име митологизоване
„науке” која „на све даје одговор” или ће ,једном
дати”, та питања вребају на човековом путу. Изненадан „квар”, како каже Рпггептап: аутомобилска
несрећа, карцином, некаква срчана „незгода” и оружје самодовољности се распада, а човекова голотиња се показује душераздирућом. Пред нама се
ненадано отвара хаос неодговорених питања која
нису недоумице ума него застрашујуће празнине у
нашем постојању.

У тим неочекиваним тренуцима „метафизичке будности”, рекло би се да се сва наша питања аутоматски резимирају у једној значајној речи која је
сама по себи и позната и безмерно непозната: у речи Б о г . Ко је онај који нам је први о Њему говорио,
шта је Он и где се налази? Да ли је Он плод људске
маште, нужност коју диктира наш ум, или је Он
стварно биће, али скривено као што је скривен песник у својим речима и сликар у своме сликарству?
Постоји ли Он, на крају крајева, или не постоји? Да
ли је Он узрок и циљ постојања света? Има ли човек у себи нешто од Њега, нешто што превазилази
време, простор, пропадљивост и смрт?
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ПРОБЛЕМ БОГА

Ако се запитамо како су људи почели да говоре о Богу и како је тај проблем ушао у њихов живот, уверићемо се у то да постоје углавном три
основна и најзначајнија полазишта:

1. РелиГијско полазиште
Прво полазиште је релиГијска потреба. Постоји у човеку, у самој његовој „природи”, како кажемо, спонтана потреба да се обраћа нечему што га
превазилази, неком постојању које је много узвишеније од његовога. Можда та потреба произилази
из човековог страха пред природним силама које
су претња и опасност за његов живот. Он хоће да
умилостиви те силе, да се спријатељи са њима, те да
тако одагна страх који му оне изазивају. Начин да
то учини јесте да им прида разум, да их сматра словесним бићима која могу да га чују, да га разумеју
и да приме његове дарове које им кроз жртве приноси. Тако човек види једно словесно биће, узвишеније, неизмерно велико, које шаље громове, узбуркава мора, тресе земљу, чини да семе даје плодове
и овековечује живот. Ту силу он назива Бо2, а често
је и умножава тако да у свету види онолико богова
колико је сила које га импресионирају.

*

Проблем Бо2а

Тражење истине

Да ли је то највероватније полазиште за рађање религије, ми то не знамо. Сигурно је, међутим,
да такав ниво религиозности често сусрећемо унутар људске заједнице чак и данас. То је антропоцентрична религиозност: жели да осигура и укрепи
човека у његовој слабости и да умири његове страхове. Зато се она не ограничава само на неку теоријску веру у више силе, него нуди човеку конкретне, практичне начине за то његово егоцентрично
осигуравање и психолошку одбрану. Нуди му култ
са строго одређеним церемонијама које обезбеђују
некакво општење са Божанством и Његово умилостивљење, као што му нуди и етику, односно кодекс заповести и обавеза - шта је угодно Богу, а
шта не.
Ако човек са доследношћу следи церемонијална правила и са педантеријом примењује етику
коју му налаже његова религија, тада већ „има Бога у свом џепу”, односно тада је спокојан јер ће бити успешан у својој вези са Божанством. Не плаши
се казне - напротив, очекује само уздарја и услуге
од Бога. Обично тај тип религиозног човека поседује велику самозадовољност због свога благочешћа и своје врлине и бива немилосрдан према оној
својој сабраћи која не показују аналогна религијска и етичка достигнућа.

У свим великим цивилизацијама које историја познаје, настојање човечије мисли да доспе до
разјашњавања темељних философских питања завршава у боГословљу (теологији), односно у „слову
о Богу”. Најкарактеристичнији, али и најпотпунији
пример јесте случај древних Грка.
Однос према Богу у старој Грчкој је логична
последица посматрања света. Посматрајући свет,
долазимо до уверења да све што постоји следи логичан ред и поредак. Ништа није случајно нити
произвољно. Тако смо принуђени да прихватимо
да и само порекло света треба да следи логичну доследност, односно да је свет резултат једног конкретног узрока. Тај први Узрок или Начело света
називамо именом Б о г .
Шта је тачно тај Први Узрок или Начело света, не можемо да знамо. Можемо, међутим, својом
логиком да изведемо неколико закључака о особинама (особеностима) које он треба да има: то што
је он Први Узрок, значи да он сам не дугује своје
постојање ничему што би му претходило; сходно
томе, треба да претпоставимо да је он Самоузрок,
односно узрок и себе самога и свега постојећега.
А пошто као Самоузрок не зависи ни од чега
другог, треба да га сматрамо за апсолутну величину (разрешену - слободну од сваког ограничења).
Као апсолутна величина Бог је дужан да буде безвремен, свесилан и неограничен. Он сам треба да је
почетак кретања које представља „стварање” света, а рачуна се као време. Дакле, он сам, као почетак кретања, у сваком случају је непокретан, јер не
постоји ништа пре Бога што би га ставило у по-
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2. Тражење истине
Друго полазиште човековог обраћања Богу
јесте тражење истине и жеђ за знањем.
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Проблем Бога

ЈЈични однос

крет. А као непокретан, он је и непромењив. Према
томе, он је и бестрастан и савршено блажен.
Сви ти закључци (и многи други), које својим
умом можемо да изведемо, не чине нам Бога познатим него само убеђују нашу логику и налажу јој да
као стварност прихвати интелектуалну претпоставку Његовог постојања. Као што, ако шетамо кроз
пустињу и изненада угледамо пред собом кућу, дужни смо да прихватимо да ју је неко саградио - куће не ничу, нити се подижу саме од себе у пустињи.
Непознато нам је, међутим, ко је градитељ. Из карактеристика тога здања можемо да претпоставимо неколико особина или одлика градитеља, например да ли има осећаја за лепоту, или довољно
умешности у примени статике, или, чак, каквим је
потребама служио градећи те просторе. Али његова личност остаје нам непозната: нисмо га никада
срели, не познајемо га. Иако он сигурно постоји,
неприступан је директном знању.

ћемо неку људску личност, неко биће са којим можемо да општимо, да станемо пред њега лицем ка
лицу. И Бог позива Авраама да напусти своју земљу, да се настани у Ханаану, јер је та земља предодређена за народ који ће произаћи од његових потомака - од деце коју ће родити већ неспособна за
рађање Сара.
Познање Бога, које искрсава из личног сусрета Авраама са Њим, нема ништа заједничко са теоријским поставкама, еквивалентним силогизмима
и логичким доказима. Оно је само искуство односа
и као сваки истински однос заснива се само на вери - поверењу које се рађа између оних који су у односу. Бог показује своје Божанство Аврааму само
због Авраамовог поверења у Његова обећања. А
Авраам има поверења у Бога чак дотле да је спреман да жртвује своје дете, које му је Сара у својој
старости подарила, - оно дете које је претпоставка
за испуњење Божијих обећања.
Исто познање Бога, из непосредног искуства
личног односа са Њим, имају и Исак и Јаков, син и
унук Авраамов. Тако за потомке те породице, из
које исходи израиљски народ, Бог није неки апстрактан појам нити нека безлична сила. Када Јевреји говоре о Богу, кажу „Бог отаца наших”. Он је
„Бог Авраама, Исака и Јакова”, конкретна Личност коју су упознали и дружили се са њом њихови
преци. А познање Бога заснива се на вери-поверењу у претке, у веродостојност њиховог сведочења.
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3. Лични однос
Треће полазиште човековог обраћања Богу
сачувано је у једном и једином историјском предању, предању јеврејског народа.
Јевреји су почели да говоре о Богу поводом
једног конкретног историјског догађаја: отприлике
хиљаду деветсто година пре Христа, у земљи халдејској (у области доње Месопотамије, у близини
Персијског залива), Бог се открива конкретном човеку, Аврааму. Авраам сусреће Бога као што сусре-
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Избор цш>а и иута

4. Избор циља и пуша

истине Божије, не по сентименталистичком и логичком критеријуму него само са убеђеношћу у веродостојност својих отаца. Бог показује Своје постојање захватима унутар историје, потврђује Своје присуство увек у границама личног односа. Открива се Мојсију и разговара са њим „лицем к лицу, као што говори човек са пријатељем својим”
(Изл. 33, 11). Позива пророке и ангажује их за дело
подсећања на обећања којима Бог увек остаје веран.
Онима који имају поверења у историјско искуство откровења Божијих није тешко да прихвате
још једну Његову интервенцију у животу људи,
овога пута „у телу”, у личности Исуса Христа. Наравно, за рационалистичку мисао појмови Божанство и Оваплоћење су противуречни; један искључује други: није замисливо да Бог, Који по Својој
природи треба да је бескрајан, безграничан, свесилан и тако даље, постоји као ограничена, фрагментарна људска јединка, потчињена ограниченостима простора и времена. Због тога је за Грке Христове епохе проповед о очовечењу Бога заиста била „лудост” (I Кор. 1, 23).
Ипак, да би се прихватила или да би се одбацила та „лудост”, потребно је одговорити на неколико темељних питања која много уопштеније суде
о томе какав се смисао и садржај даје животу: да ли
је све оно што постоји предодређено и дужно да постоји на начин који налаже људска логика? Или је
постојање чињеница која превазилази предодређења и схеме интелекта, те само непосредним искуством можемо да га прихватимо и изучавамо? Шта

Ова три полазиигга човековог обраћања Богу
не припадају искључиво прошлости. Као стварне
могућности она постоје у свакој епохи и на сваком
месту. Увек постоје људи који прихватају постојање Божије, не интересујући се много за истину о
Њему и за теоријске проблеме које та истина рађа.
Прихватају то постојање из психолошке потребе
обраћања нечему што је „трансцендентално”, из
потребе за својом индивидуалном осигураношћу
пред непознатим, - као и из потребе за наметањем
и држањем моралног поретка у свету.
Паралелно са њима, увек постоје људи који
прихватају постојање Божије само зато што их њихова логика приморава да га прихвате. Верују, како кажу, „у једну вишу силу”, „неко узвишеније Биће” које мора да је створило све што постоји и да га
одржава. Не могу да знају, а вероватно их и не интересује, шта је заправо та „виша сила” или то „најузвишеније Биће”. Чак и ако доведу у везу своју једноставну интелектуалну убеђеност и одређене „религијске” навике са својим прилагођавањем церемонијалним правилима и етичким рецептима религије која је одомаћена у друштвеној околини у којој живе, у њима постоји дубоки агностицизам, који се не саглашава ни са чим осим са уопштеном и
апстрактном идејом „најузвишенијега Бића”.
Постоји, такође, трећи вид односа према Богу, тојест вера-поверење у историјско искуство Његовог откровења.,,Деца Авраамова”, народ Израиљев, кроз векове продужавају став прихватања
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је истински постојеће: све оно што региструјемо
својим чулима, оно што потврђује наша логика,
или и стварности које сазнајемо унутар граница неког непосреднијег и општијег односа? Односа који
нам дозвољава да, например, правимо квалитативне разлике, да схватамо „смисао” поезије који је
са оне стране речи, да будемо свесни функционисања символа, да будемо уверени у свој субјективни
„идентитет”, да откривамо неизрециву јединственост неке личности, да схватамо тврђења савремене физике о „четвородимензионалном распростирању” или о двозначности природе светлости?
Та питања заслужују много изучавања и детаљну анализу, али би нас удаљила од основне теме која нас овде занима. Овде је потребно да, пре
свега, разјаснимо начине и путеве које ћемо следити у познању Бога. Ако желимо да сазнамо апстрактни појам Бога који налаже логичка нужност,
потребно је да доследно следимо управо законе логике. Ако желимо да упознамо Бога религијске
психологије и емоције, потребно је да гајимо у себи
психолошке и религијске пориве за то знање. А ако
хоћемо да упознамо Бога јудеохришћанског Предања, потребно је да следимо пут личног односа и
искуства, пут вере. Да следимо и један и други пут,
да комбинујемо начине познања, то је најсигурнија
путања до збрке и безизлаза.

ВЕРА

У свести већине данашњих људи реч вера има
врло конкретан садржај: значи прихватање начела
и вредности без испитивања, односно саглашавање
са неком теоријом или учењем које остаје недоказиво. Верујем у нешто значи: прихватам то чак и
ако не разумем. Приклањам главу и потчињавам се
ауторитету који није увек религијски него може бити и идеолошки или политички. Често су испод заједничког плашта вере подједнако скривене и религиозна оданост, и идеолошка дисциплина, и политичка потчињеност. Установљена је и парола непознатог порекла коју многи сматрају за квинтесенцију метафизике, а она је, уствари, претпоставка
сваке тоталитарности: „Веруј и не истражуј!”
Треба да кажемо недвосмислено да такво
схватање вере нема никакве везе са смислом који
тој речи придаје јудеохришћанско Предање. У
оквирима тога Предања, вера функционише много
више садржајем који је та реч сачувала још и данас
у трговини и на пијаци него смислом који јој придају идеолошки мобилисани људи.
Заиста, кад у трговини говоримо о вери, још
и данас подразумевамо поверење које у трговачким
круговима улива неки трговац. Сви га познају, знају начин и карактер његове трговине, његову до-

Вера

Вера

следност у испуњавању обавеза. Ако некад буде
принуђен да затражи новац, наћи ће одмах позајмљивача, вероватно и без признанице за новац који
ће узети, јер његова личност и његова реч су довољне као залог.

Постоје, дакле, ступњеви у вери - напредује се
од мање ка већој вери. А тај напредак јесте, изгледа, бескрајна путања. Ма колико да вера делује као
потпуна, увек постоје могућности њеног умножавања и сазревања. Она је динамично, увек „несавршиво савршенство”. Могли бисмо схематски рећи
да она започиње са поверењем у добар глас о једној
личности. Продужава се до упознавања са њеним
делом и животом. Тада долази до непосредног уверавања јер постоји лични сусрет, општење, непосредан однос. Када се међу нама роди љубав и
ерос, тада се вера од једноставног поверења преображава у апсолутно предавање, у беспоштедно самоприношење. А код истинске љубави, што више
љубим, то више познајем другога, верујем у њега и
предајем се његовој љубави. Та истинска љубавна
вера и оданост никада немају краја него је то непрекидно изненађење „откривања” другога, жедно
изучавање јединствености његове личности.
Тако бива и са вером у Бога. Она може да започне само из поверења у сведочанство људи који
су Га упознали, који су са Њим општили и удостојили се виђења Његовог Лица, - из поверења у сведочанство праотаца, светитеља, пророка и апостола о њиховом искуству. Може да напредује до изучавања љубави коју пројављују Његова дела, захвати Његових откровења унутар историје, и Његова реч, која нас руководи до истине. А вера се
преображава у непосредну убеђеност и предавање нас
самих Његовој љубави онда када се удостојимо да
упознамо Његово Лице, нестворену лепоту светлости
славе Његове. Тада „божанска љубав” (божански
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На исти начин трговине и пијаце функционише и вера у оквирима јудеохришћанског Предања.
Ни овде предмет вере нису апстрактне идеје које
црпе своју важност из неког непогрешивог ауторитета. Предмет вере јесу конкретне личности у које
треба да имаш поверења у оквирима непосредног
искуственог односа.
И још конкретније: ако верујеш у Бога, не чиниш то због тога што ти то диктирају некаква теоријска начела или ти некаква институција јемчи
Његово постојање. Верујеш у Њега јер ти Његова
Личност, Његово личносно постојање, улива поверење. Његова дела и историјско „дејствовање” Његови захвати унутар историје - чине да желиш
лични однос са Њим.
Наравно, однос који утемељује веру може да
буде непосредан, али може да буде и посредан. То
је као са неком људском личношћу: верујем у некога, имам у њега поверења, кад га сусретнем препознајем га, непосредно сам повезан са њим. Али верујем и у некога кога не познајем лично, ако сведочанства мени поверљивих људи јемче његову веродостојност, - као што верујем и уметнику кога никада нисам упознао, када само његово дело рађа у
мени поверење и дивљење за његову личност.
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ерос), која се рађа међу нама, постаје динамика преображаја вере „из славе у славу” (II. Кор. 3, 18), непрекидно изненађење откривања, које уништава време.

Доспевамо до Бога кроз одређени начин живота, а не кроз одређени начин мишљења. Начин
живота је свака органска функција раста и сазревања - например, начин на који успостављамо однос
са својом мајком и својим оцем. Од дојења и првих
миловања, од љубави и нежног старања, до свесног
општења и прихватања њихове љубави, у дечијој
души се тихо и неприметно развија вера у оца и
мајку. Тој вези нису потребни логички докази и теоретска аргументација - осим у случају да она буде
нарушена. Тек тада аргументи и теорије покушавају да надоместе стварност живота.
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На било ком ступњу или стадијуму да се налази, вера је чињеница и искуство односа - пут коренито различит од интелектуалне убеђености и
„објективног” знања. Ако хоћемо да упознамо Бога библијског Предања, Бога Цркве, потребно је да
потражимо прави пут, пут вере. Логички „докази”
о Његовом постојању, објективни аргументи апологетике, историјска веродостојност извора хришћанског Предања, могу да буду корисна помагала
да се у нама роди потреба вере. Али она до вере не
доводе нити могу да је замене.
Када нас Црква позива у своју истину, не
предлаже нам некакве теоријске ставове које у начелу треба да прихватимо. Позива нас у лични однос, у начин живота који представља однос са Богом или поступно и опитно води у однос са Њим.
Тај начин преображава целокупан живот: он индивидуално преживљавање претвара у чињеницу заједнице. Црква је тело заједнице чији чланови не
живе свако за себе него у органском јединству љубави са осталим члановима и Христом као главом
тела. Верујем у истину Цркве значи: прихватам да
се уврстим у „везу љубави” коју она представља,
имам поверења у љубав светитеља и Бога, а они ме
прихватају са вером - са поверењем према мојој
личности.

ч
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АПОФАТИЧКО ЗНАЊЕ

1. ДоГма и јерес
Сви знамо да Црква има и своја теоретска начела - „догмате вере”, како их данас називамо. Долази ли то у супротност са оним што смо до сада
говорили?
Сагледајмо чињенице од њиховог историјског почетка. Сигурно је да у прва три века своје
историје Црква не износи теоретске дефиниције
своје истине, односно догмате који одређују њену
веру. Она живи своју истину искуствено - оно што
јесте њена истина доживљава се од стране чланова
њенога тела непосредно и саборно, без теоретских
разрада. Свакако да постоји језик којим се изражава црквено искуство, - термини, изрази, слике, - језик који је образован још у првим деценијама хришћанског живота. То је језик Јеванђеља, апостолских посланица и текстова које су писали епископи
првих векова да би усмеравали и руководили сабором верних. Тај језик, међутим, не води схематизацији и аксиоматским дефиницијама. Он само изражава и назначује убеђеност практичног живота.
Оно што данас називамо доЗмом појављује се
тек онда када искуство црквене истине бива угрожено од стране јереси. Јерес значи избор, опредељење и давање предности једном делу истине у одно-
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су на свеукупну истину, саборну истину. Јерес је
оно што је супротно саборности. Јеретици апсолутизују само један аспект веровања Цркве, потврђеног у практичном животу, и на тај начин неизбежно релативизују све остале аспекте. Процес те апсолутизације увек је интелектуалан - то је теоретско
опредељење које обично поједностављује и схематизује схватање црквене истине. Класични примери
у историји су несторијанство и монофизитство.
Први апсолутизују човечанство Христово, а други
Његово Божанство. У оба случаја се релативизује,
и коначно сасвим укида, целокупна истина Оваплоћења Божијег, односно Богочовечанства Христовог. Несторијанство проповеда морални образац савршеног човека, а монофизитство апстрактну идеју бестелесног Бога.
Црква реагује на јереси тако што назначује
границе истине, односно одређује опитно искуство
те истине. Врло је карактеристично то да је први
назив на грчком језику који је био дат ономе што
данас називамо догмом био назив орос (латински
{ептнпиб), односно граница и л и међа истине. Данашњи „догмати” су ороси (одлуке) васељенских сабора - оне теоријске одлуке које излажу истину Цркве, постављајући међу (термин) између те истине и
њеног изопачења од стране јереси.

истине. Претпоставимо да се појавио неко ко тврди да материнска љубав значи неумољиву строгост
и свакодневно грубо малтретирање детета. Сви ми
који имамо другачије искуство мајчинске љубави
побунићемо се против таквог изопачавања истине
и супротставићемо му дефиницију свог искуства: за
нас, мајчинска љубав је нежност, брига, старање, а
све то повезано са благоразумном и васпитном
строгошћу.
До онога тренутка када се појавио фалсификат истине о мајчинској љубави није постојала потреба да одредимо своје искуство (да му поставимо
границе). Мајчинска љубав је за све нас била нешто што је само по себи разумљиво; била је опитно знање, објективно неодредиво, али општесхватљиво. Потреба за границом-одређењем условљена је претњом да материнска љубав почне да се
сматра нечим другим у односу на оно у што сви ми
верујемо.
Дефиниција (одредба), међутим, само значи
или назначује границе нашег искуства, али не може
да га замени. Човек који никад у свом животу није
упознао мајчинску љубав (оставши сироче, или из
било ког другог разлога) може да зна дефиницију,
али не познаје саму мајчинску љубав. Другим речима: познавање дефиниција или одредби истине не
идентификује се са познањем саме истине. Због тога и неки атеиста може да научи и да добро зна да
је Бог Цркве тројичан, а да је Христос савршени
Бог и савршени човек, али то не значи да познаје те
истине.
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2. Границе искуства
Можда би један пример, доступан искуству,
могао јасније да оцрта функцију ороса - граница
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3. Аиофашика („одречни” богословски Говор)

4. Језик слика (икона)

Тако доспевамо дотле да можемо да схватимо
став или начин на који се Црква односи према познању своје истине - став и начин који смо уобичајили да називамо апофатичносШ знања. Апофатичност представља одбијање да црпимо познање
истине из њене дефиниције. Дефиниција је потребна и неопходна јер одређује истину, раздваја је и
разликује од њеног изопачења и измене. Због тога,
за чланове Цркве, одредбе-догме представљају
„постојаност” истине, која не подлеже променама
нити другачијим тумачењима дефиниције. Истовремено, међутим, та дефиниција не замењује нити
исцрпљује познање истине: оно остаје опитно и емпиријско - начин живота, а не теоретска конструкција.
Такав апофатички став доводи хришћанско
богословље до тога да за тумачење догмата користи много више језик поезије и слика него језик
конвенционалне логике и схематизованих појмова.
Конвенционална логика данашњег споразумевања, као и схематизовани појмови помоћу којих
функционише та логика, врло лако пружају човеку
илузију сигурног знања, које је он већ исцрпео чим
га је стекао својим интелектом, односно поседује га
у целовитости. Дотле поезија, символима и сликама које користи, увек изражава и смисао између речи и с ону страну речи, смисао који углавном одговара општем искуству живота, а мање рационалним схватањима.

У текстовима богослова и Отаца Цркве, појмови се често семантички узајамно негирају да би
било могуће свако превазилажење схематизације
њиховог садржаја. Да би се кроз смисаоне антитезе појавила могућност емпиријског учествовања
целокупног човека (а не само ума) у израженој
истини, Бог Цркве је надсуштаствена Суштина,
надбожанско БожансШво, неимениво Име, надначелно Начело, Ум неумни и Л огос (реч) неизрециви, и
Пуноћа надпотпуна. Познање Бога је непознативо
познање, непричасно учествовање. Богословље је
образовање неизобразивоГ, форме неоформивог, облици неуобличивоГ, предначална делотворност; оно изражава несличне сличносШи, прожимајућу везу свеГа
неповезивоГ. Истина се идентификује са непосредним искуством, а богословље са боГовиђењем, виђењем самог бесконачноГ (незавршивог) савршенсШва.
БоГовидци боГослови неГледимо Гледају неизрециву
лепоту (доброту) самога Бога; без додира задржавају и непојамно поимају њеГову несазнајну форму,
безоблични лик и неизобразиви образ, који је у невидивом виђењу неукрасно украшен несазданом лепотом.1
Није случајно то што је неподељена Црква
првих осам векова, као и њен историјски наставак
на Истоку, заснивала катихезу верника, односно
објављивање и преношење своје истине, углавном
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' Поспедњи изрази припадају светом Симеону Новом Богослову "Књига етичких учења", Слово IV, Издање Боигсез сНге1Јеппеб, 129,
68-70.
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на богослужењу. Унутар литургијског круга служби Цркве (вечерња, јутрења, Литургије, часова)
богословље бива поезија и песма - више се искуствено доживљава него што се разумева са рационалном доследношћу. Посвећење у истину Цркве
јесте учешће у њеном начину живота, у празничном
сабирању верника, у видљивом остваривању и пројави новога човечанства, које је победило смрт.

Захтев грчке мисли да својом речју изрази
истину Цркве представљао је врло оштар изазов
како за Јелинизам тако и за Цркву. Био је то драматичан сусрет двају принципијелно неусагласивих
животних ставова, који је породио велике јереси
првих векова. Али расправе које су изазване поводом тих јереси пресудиле су о могућностима опстанка грчке философије унутар граница живота
хришћанског света. Обе сукобљене стране (грчка
философија и хришћанско искуство) представљају
задивљујућу динамику живота, која је коначно антитезу претворила у стваралачку синтезу: хришћанска Црква је успела да, датостима свог искуства, одговори на философска питања Грка. А грчка философија је доказала могућности свога језика
и методологије у потврђивању новога схватања о
егзистенцији, свету и историји. Резултат је био врхунско достигнуће грчке речи, која, не изневеравајући хришћанску истину и апофатичко познање те
истине, остаје апсолутно доследна захтевима философске формулације, остварујући тако радикалан
рез у целокупној историји философије. Зачетници
тога достигнућа били су свети Оци Цркве у непрекидном трајању од 2. до 11. века.

5. Јелинска философија и хришћанско
искустео
Можда је сувишно, али да бисмо избегли сваки могући неспоразум, потребно је да кажемо следеће: предност емпиријског учешћа у односу на интелектуални приступ црквеној истини не значи нити апстрактни мистицизам и прибегавање емоционалним егзалтацијама нити запостављање и омаловажавање логичког размишљања. Не треба да заборавимо да је прва Црква рођена и да се развијала унутар граница јелинског света, јелинизоване
Римске Империје. А начин размишљања древних
Грка и њихова психосинтеза нису се слагали са
мрачним мистицизмима и простим осећањима. Напротив, Грк је тражио од новог искуства црквеног
живота да одговори на његове проблеме и питања
- она која је старогрчко и јелинистичко философско предање формулисало и истраживало на начин
који је чудесан и јединствен у историји човечанства.
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1. Библијско сведочансшво
Бог Цркве је Бог историјског искуства, а не
Бог теоретских претпоставки и апстрактног расуђивања. Управо искуство Цркве потврђује да Бог
Који се открива у историји није неко усамљено Биће, аутономна Монада или индивидуална Суштина. Он је Тројица (Тријада) Бића, односно Три Лица са апсолутном егзистенцијалном особеношћу,
али је заједница суштине, воље и енергије.
У Предању Израиља, забележеном у књигама
Старога Завета, имамо јасне наговештаје и праслике истине о Тројичном Богу. Док се у повести о
стварању света све одвија само речју Божијом, Његовом стваралачком заповешћу, дотле се одлука о
стварању човека неочекивано изражава множином
- што је израз заједничке воље више лица: „Начинимо човека по своме образу и подобију” (Пост. 1,
26). А кад Авраам сусреће Бога у близини Мамвријског дуба, има пред собом тројицу људи које,
међутим, ословљава као да је један: „После му се јави Господ у равници мамвријској када сеђаше на
вратима пред шатором својим у подне. Подигавши
очи своје погледа, и гле, три човека стајаху према
њему. И угледавши их потрча им у сусрет испред

▲

Тројични Бо2

Библијско сведочанство

врата шатора својега, и поклони им се до земље. И
рече: Господе, ако сам нашао милост пред тобом...” (Пост. 18, 1-3).

10), да човеку објави Име Његово и да учествује у
делу Његовом (Јов. 17, 5-6). Он у молитви разговара са Оцем Својим (Мат. 11, 25 и 26, 29; Јов. 17, 125), а умирући на крсту, Њему предаје дух Свој
(Лук. 23, 46).
Истовремено, међутим, Он тврди: „Ја и Отац
једно смо” (Јов. 10, 31) и: „Све што има Отац моје
је” (Јов. 16, 15), а да то јединство не укида њихов
одвојени бивствени идентитет, јер Христос од Оца
Свога тражи и за Своје ученике: „Да сви једно буду, као ти, Оче, што си у мени и ја у теби, да и они
у нама једно буду... као што смо ми једно” (Јов. 17,
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Те слике и наговештаји постају непосредно
историјско откровење на простору Новога Завета.
Ученици слушају Христа како говори о Богу, Оцу
Свом, и о Духу Божијем, Утешитељу. Тројица од
тих ученика (Петар, Јаков и Јован) удостојавају се
да на Таворској гори чују глас Бога Оца и да се нађу у светлосном примраку присуства Светога Духа.
Исто тако, свети Јован Претеча и његови ученици,
у тренутку када се Христос крштава у реци ЈордаНУ> ЧУЈУ глас Бога Оца, који потврђује синовство
Исусово, и виде Светога Духа како силази на Крштаванога - виде нешто као бело лепршање птице,
као голуба. Све су то искуства присутности са видљивом непосредношћу, али без одређивања облика објекта и индивидуалнога. Због тога је њих могуће изразити само сликама: глас, као гром са неба
(Јов. 12, 27), и силазак Светога Духа као да се небеса отварају и цепају (Мат. 3, 16 и Марк. 1, 10), или
као светлећи облак који прекрива ученике (Мат.
17, 5; Марк. 9, 7 и Лук. 9, 34), или као дување силног ветра и огњени језици који долазе на њих (Дел.
ап. 2, 2-3).
Записивање искустава и проповеди прве апостолске заједнице сачуваће и учење Христово о
истини Тројичног Божанства. Христос јасно одваја Себе, као Сина, од Оца Свога: дошао је на земљу
„у име Оца својега” (Јов. 5, 43) и да би остварио вољу Очеву и Његове заповести (Јов. 5, 30; 14,24 и 15,
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21-22).

Са истом јасношћу Христос раздваја, како од
Оца тако и од Себе, постојање Утешитеља, односно Светога Духа, Духа истине. Унапред објављује
Његов долазак и уверава нас: „Он ће сведочити за
мене” (Јов. 15, 26), „он ће вас научити свему” (Јов.
14, 26), „увешће вас у сву истину” (Јов. 16, 13). Али
као што Син „не може ништа чинити сам од себе”
(Јов. 5, 19), тако ни Утешитељ „неће говорити од
себе” (Јов. 16, 13). Христос вели: „Од мојега ће узети и јавиће вам” (Јов. 16, 14). Врло је карактеристичан у јеванђелском тексту избор израза којима се
недвосмислено назначују три различита Бића, Три
Лица Божанства, а да из тога не произилази да та
Бића представљају аутономне индивидуалности.
Лица Свете Тројице не постоје свако за себе и не
претендују на егзистенцијалну аутономију. Напротив, у Христовим речима је очигледно јединство
живота, воље и енергије Тројичног Бога, трију божанских Лица.

Тројични Бо?

Изазов философије

На тај начин Христос нас уверава да за Њега
самога Бог јесте Отац и Родитељ, те, према томе,
Извор и Узрок постојања Њега као Сина и Логоса
Божијег. Али, Отац је Извор и Узрок постојања и
Утешитеља. Ако Син јесте Логос Божији, Утешитељ је Дух Божији, „који од Оца исходи” (Јов. 15,
26); има Своје исходиште, егзистенцијално порекло
и извориште у Оцу. Ипак, мисија Утешитеља у свету изражава заједничку вољу и енергију Тројичног
Божанства. Изрази у јеванђелском тексту опет су
врло карактеристични: „Утешитељ, кога ћу вам ја
послати од Оца” (Јов. 15, 26); „и ја ћу умолити Оца,
и даће вам другог Утешитеља..., Духа Истине” (Јов.
14, 16-17); „Дух Свети, кога ће Отац послати у моје
име” (Јов. 14, 26). Слични библијски изрази којима
се изражава заједничка воља и енергија Свете Тројице односе се и на Оваплоћење Логоса, на очовечење Христово: Бог Отац шаље Сина Свог у свет, а
Дух Свети извршује ваплоћење „осењујући” Дјеву
Марију.

Искушење које представљају захтеви философије налази се, међутим, у свим аспектима живота
јелинског света, унутар којега се рађа и распростире Црква. Постоји несавладива саблазан о коју се
спотиче извежбана мисао Јелина: Бог, да би био
Бог, мора да буде апсолутно и неограничено Биће.
Како је онда могуће да постоје Шри апсолутна Бића? Свако од њих, да би било апсолутно, мора да
одузме нешто од апсолутног карактера оног другог
- апсолутност и вишебројност јесу два противречна
појма.
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2. Изазов философије
Сви изрази и дефиниције Светога Писма који
се односе на Тројичног Бога Цркве немају ништа
заједничко са философским проблемима; немају
амбиција да одговоре на теоретска питања нити,
опет, црпе термине и појмове из језика философије.
Они су само запис историјског искуства прве апостолске заједнице и предања речи Христових које
разјашњавају то искуство.
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Најоштроумнији и најкомпромиснији одговор на то питање дао је Савелије, јелинизовани
римски интелектуалац са почетка 3. века. За Савелија, Бог јелинске философије, односно апсолутно
и неограничено Биће, исто је што и Бог Цркве. Три
Лица, која потврђују историјско искуство Цркве,
нису друго до три образа (образине, маске), три
различита начина појављивања и деловања једног
те истог Бога: конкретно, у Старом Завету Бог се
појављује и делује као Отац, у Новом Завету као
Син, а у животу Цркве као Свети Дух.
Наравно, такав Савелијев одговор није његов
оригинални изум. Он само сажима и систематизује
теолошку проблематику која је у оно време на Западу била позната под именом монархијансШво.
Монархијанство (од речи монархија = монада) је
покушавало да направи компромис између тројичности хришћанског Бога и захтева логике: једно и
јединствено трансцендентално Начело треба да
представља „врховно Божанство”. Покушај оства-
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Изазов философије

ривања таквог компромиса никад није престао да
карактерише римску мисао, која увек има тежњу ка
рационализму и схематизацији - уосталом, због тога је толико успешно и неговала правну науку.
Осим тога, Савелије је учинио само то да је за
Свету Тројицу употребио термин лице у оном значењу које је тај термин имао у грчком и латинском
језику оне епохе. Грчка реч прдсопон, као и њен латински превод регбопа, значила је управо образину
(просопион), маску коју су носили глумци у позоришту.

ло по Либији, а раздори које је тамо начинило изазвали су реакцију богослова и клирика из суседне
Александрије. Сада су већ сви у дискусијама користили изразе из јелинске философије. Александријци су говорили о једној суштини Божијој и о трима
ипостасима: о ипостаси Оца, Сина и Духа. Истовремено, западњаци су упорно остајали при једној
ипостаси Божијој и о трима Лицима Његовог историјског Откровења. Александријци су у таквој дефиницији западњака видели продужетак Савелијеве јереси, док су западњаци у дефиницији Александријаца зазирали од опасности трибоштва.
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Хришћанске Цркве су недвосмислено одбациле такво Савелијево тумачење, а нарочито је снажна била реакција на Истоку. Искуство Цркве и
сведочанство Светога Писма потврђивало је истинско разликовање трију Бића (Постојања), одвојени
егзистенцијални идентитет свакога од њих - трију
Бића која опште међусобно и где је једно упућено
на друго, издвајајући врло јасно себе, своју „ипостас”, односно своју истинску личност. Теорија о
„маскама” укидала је и врло јасни смисао Христових речи у Јеванђељу и опитно позивање Цркве на
Личност Оца, на Личност Сина и на Личност Утешитеља.
Савелијанство је, међутим, иако одбачено од
стране Цркве, ипак наставило да се распростире
као теорија и да стиче присталице. Имало је могућност да лако задовољава људску логику јер је нудило поједностављено схематско тумачење чињенице
да је Бог Цркве истовремено и Један и Тројичан.
Крајем трећег века савелијанство се рашири-
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Кроз те дискусије, почетком 4. века, родило се
аријанство, јерес која је за читаве деценије узбуркала целокупну Ромејску Империју. Арије, свештеник
у Александрији, био је ватрени противник Савелијевих идеја. Желећи да одбрани истинско постојање Трију Лица Свете Тројице, али и да истовремено остане доследан захтевима философске мисли,
почео је да учи да је потребно да разликујемо не само различите ипостаси него и различите суштине,
када су у питању Лица божанског Откровења.
Говорио је, дакле, да Син није једносуштан
(једне и исте суштине) са Оцем него другачије,
„створене” суштине - Бог је и Њега створио, пре било ког другог створења. На тај начин је, борећи се
против савелијанства, и сам упао у исту замку захтева рационалне мисли, прихватајући само једну
божанску суштину и сводећи Сина само на „творевину”.
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Језичка “илот ” истине

Нећемо се више задржавати на историјским
чињеницама. Оно што смо до сада навели било нам
је потребно само да бисмо показали које историјске условљености су навеле Цркву да искуство
Тројичног Бога протумачи језиком философије.
Јер, заиста, свети Оци Цркве су коначно успели у
том тумачењу, а да при томе ни најмање не пренебрегну искуствену веру Цркве, али и да се не одрекну помоћи грчке философије, углавном што се тиче
језика - терминологије и методике.
Врхунски представници тог остварења су,
свакако, тројица великих кападокијских Отаца: Василије Кесаријски, Григорије Назијанзин и Гри?орије
Ниски. Као претече и утемељиваче дела Кападокијаца морамо, међутим, да поменемо Игнатија Антиохијско2, Иринеја Лионско? и Атанасија Александријско2. Као настављача и творца потпуније философске синтезе, поменимо светог Максима Исповедника, чије су дело припремили Леонтије Византијски и Теодор Раитски, а до коначне систематске
целовитости довели Јован Дамаскин и Фотије Велики. Тако доспевамо до последњег великог процвата грчког богословља, до 14. века, са Гри2оријем
Паламом, као и Нилом Кавасилом и Николом Кавасилом.

признато дело које је слично са делом Пресвете Богородице: као што је она понудила своје тело ради
историјског Ваплоћења Сина и Логоса Божијег, тако су и свети Оци понудили своје изванредне интелектуалне дарове, са светошћу и чистотом критеријума, да би истина Откровења Божијег примила
историјско „тело” људског језика.

44

3. Језичка „плош” исшине
Васељенски сабори су усвојили учење светих
Отаца и прихватили га као термин или орос истине
Цркве. У свести верника, њиховим личностима је
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Овде ће бити потребна још једна интервенција: зашто су свети Оци прихватили језик грчке философије? Нису ли тако себи отежали дефинисање
јеванђелске истине и нису ли ту истину учинили неприступачном за просте људе?
Та питања се намећу данас, када су философија и језик философије постали предмет пажње релативно малог броја људи, и то оних који се тиме
посебно баве и који имају, како обично кажемо,
академска интересовања. Али у доба светих Отаца
није било тако. Могло би се тврдити да су у грчком
свету, од класичне старине па све до византијског
периода, философски проблеми занимали најшире
слојеве народа и изазивали дискусије међу људима
свих образовних нивоа и социјалних сталежа. Целокупна грчка цивилизација, и у претхришћанском
и у хришћанском периоду, темељила се на апсолутном приоритету истине и на тражењу те истине.
Ми данас живимо у свету који даје приоритет корисности, а не истини, те због тога пажњу свих социјалних слојева привлачи политика, а не философија. Са тог разлога нам је врло тешко да схватимо
како је било могуће да су, у доба светих Отаца, једноставни људи на улицама и у магазама распра-
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Суштина и ипостас

вљали о Једносуштном и Троипостасном Богу или
о разлици између суштине и ипостаси. Али исто
толико био би изненађен и неки Византинац када
би данас чуо како радник, „ортодоксни” марксиста, и његов колега троцкиста или маоиста, расправљају о појмовима као што су „вишак вредности” или „акумулација капитала”.
Покушаћемо овде да учење хришћанског
Светог Предања о Тројичном Богу, сачувано у учењу светих Отаца и одлукама васељенских сабора,
изнесемо језиком што је могуће једноставнијим и
приступачнијим данашњем човеку.

шшине, коју свети Оци често користе, најближа изразу истине о Богу Цркве.
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4. Суштина и ипостас
Бог црквеног искуства Један је и Тројичан. За
разумевање истине о Једном Богу Црква користи
философски појам једне суштине, а за одређивање
тројичности Бога користи појам трију ипостаси
или Лица. На тај начин, Бог је за Цркву Једносуштан (једна суштина) и Троипостасан (три ипостаси или Лица).
Користимо нарочито појам суштине (грчки
успа) јер та реч означава чињеницу учешћа (партиципирања) у бићу (бити, јесам) - реч суштина се добија од партиципа женског рода глагола имп (бити,
јесам). Али када је у питању Бог, не можемо говорити о учешћу и бићу него о самом Бићу, о пуноћи
сваке могућности за постојање и за живот. Због тога је апофатичка дефиниција надсуштаствене су-
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Уза све то, разликовање суштине и ипостаси
омогућава Цркви да лакше „одреди” и опише искуство Божијег Откровења. Некако јасније разумемо
шта хоће да одреди то разликовање уколико се
присетимо да је и човек, створен „по образу” Божијем, такође једна суштина (једносуштан), а истовремено и безброј ипостаси или личности (многоипостасан). Из целокупности својстава и карактеристика које одликују човека издвајамо појам једне
суштине: сваки човек поседује разум, способност
мишљења, вољу, моћ расуђивања, машту, меморију и тако даље. Сви ми људи, као такви, са тим општим својствима, учествујемо у постојању, у бићу имамо заједничку суштину. Али свако појединачно
остваривање (ипостас) те суштине, односно сваки
човек понаособ, отеловљује све опште карактеристике суштине на начин који је јединствен, несличан и непоновљив: он говори, размишља, расуђује,
машта на начин који је апсолутно особен (другачији од начина било ког другог човека) - свако људско биће поседује апсолутну особеност (различитост).
Говоримо, дакле, о суштини која ипак, ни у
случају Бога ни у случају човека, не постоји одвојено од конкретних личности које је чине постојећом.
Личности ипостазирају суштину: дарују јој ипостас, односно истинско и конкретно постојање.
Суштина постоји само „у личностима”, а личности
су начин постојања суштине.
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Личносш

То, опет, не значи да је суштина само апстрактан појам (појам Божанства или човечанства)
који се формира једино у човековом уму као збир
заједничких својстава и карактеристика. Говоримо
да суштина не постоји на другачији начин него само отеловљена и у конкретним личностима. Па
ипак, нарочито у случају конкретне личности човека, сви ми имамо истинско искуство разликовања
наше личне ипостаси од наше суштине или природе1: често осећамо да у нама постоје две жеље, две
воље, две потребе које захтевају задовољење. Једна
жеља, воља или потреба изражава наш слободни
лични избор и опредељење, док друга представља
природну (физичку) склоност (тежњу, порив) која се
супротставља оној првој, а појављује се као безлична (инстинктивна, како кажемо) претензија, која не
оставља могућност за слободно размишљање, расуђивање и одлучивање. Тај расцеп помиње апостол Павле када пише Римљанима: „Видим други
закон у удима мојим који се бори против закона
ума мојега... јер не чиним оно што хоћу него што
мрзим то чиним... јер хтети имам у себи” (Римљ. 7,
15-23).
На наредним страницама ове књиге говорићемо аналитички о том „бунту” људске природе
против слободе личности - о стремљењу физичке
природе да постоји, да се одржава и да се овековечи сама по себи, једино као физичка природа, а не
као лична особеност и слобода. И видећемо да то

раздвајање природе и личности представља неуспех (промашај, „грех”) човековог постојања, са
смрћу као крајњом последицом. Али за сада нас
овде занима истина природе или суштине, коју у
случају човека изучавамо као егзистенцијално искуство против подложности слободи личности. Када је, међутим, у питању Бог, ми немамо никакве
податке за изучавање Његове суштине. Верујемо
само да у Њему не постоји никаква антитеза између природе и Личности, пошто не постоји неуспех
и смрт. Усуђујемо се да кажемо (увек условно, због
ограничених могућности људског језика) да је егзистенцијална пуноћа божанске природе у апсолутној сагласности са слободом божанских Лица, те
због тога постоји заједничка божанска воља и
енергија и неразрушиво јединство живота Свете
Тројице. То је јединство природе и слободе, слободе која уједињује природу и живот љубави - а љубав представља биће Божанства. Али шта је, заправо, та суштина Божанства, коју ипостазирају три
Лица, то не можемо знати. То превазилази не само
могућности нашег језика него и могућности нашег
схватања и границе нашег искуства. Говоримо, дакле, о непојмљивој тајни Божанства, о неистраживој истини божанске суштине.

^ Изрази суштина и природа се често корисите у једном истом смислу.
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5. ЛичносШ
Не знамо шта је Бог у Својој суштини; познајемо, међутим, Његов начин постојања. Бог је лично
Биће, односно три конкретне Личности, чије личне
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особености Црква познаје путем непосредног историјског искуства.
Овде опет морамо да се зауставимо: шта је то,
заправо, лично биће и шта то значи лице или личност? Дефинисање изгледа врло тешко и, коначно,
можда и немогуће. Чак и када је у питању човек,
где телесна индивидуалност чини конкретном и непосредно доступном „личност”, односно личне елементе човековог бића, изгледа скоро неоствариво
да објективно дефинишемо шта је то што представља личност - што бићу даје лични карактер.
Наравно, постоји један превасходни одговор
који се обично даје на таква питања: сви знамо да
то што лично биће чини различитим од свих других начина постојања јесу самосвест и особеност.
Самосвешћу називамо самопознање бића - сазнање
које имам о томе да постојим, те да сам ја тај који
постоји, да сам биће са идентитетом, и то идентитетом који ме чини различитим од било ког другог
бића. А то разликовање је апсолутна особеност - јединствен, несличан и непоновљив карактер који
одређује моје биће.
Самосазнање бића, наше ја , идентитет, односно свест о апсолутној особености, није, међутим,
само и једино производ мишљења; није резултат
функције мозга коју називамо интелектом. Самосвест је нешто много више него само интелектуална убеђеност; она има „наслаге” које данас изучава
једна целокупна наука, дубинска психологија, и назива их подсвесно, несвесно, ја, над-ја... - на хиљаде
начина покушава да одреди оно, коначно неухва-

Личност
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тиво и неодредиво, што јесте човек, ван телесних
функција и биохемијских реакција, надражаја жлезда или било којих других објективизованих тумачења.
Кроз анализе снова, асоцијација, аутоматизама понашања, и кроз поновно увођење у детињска
искуства, у првородне односе са породичном околином, дубинска психологија покушава да истражи
начин формирања и сазревања нашега ја. А начин
формирања и сазревања нашега ја није ништа друго него однос, веза. То је могућност која сачињава
човека: чини да се човек налази насупрот некоме
или нечему, да је лицем окренут према некоме или
нечему, да буде према лицу (грчки прбс - опон = личност), односно да буде личност.1 Чини да човек каже за себе ја обраћајући се (окрећући се) ка једном
ти - да води дијалог, да општи. Личност није аритметичка монада, јединка неке целине, индивидуалност сама по себи. Она је особеност само као самосвест, дакле само насупрот сваком другом бићу, само у вези, у односу.
Због тога само непосредан однос, сусрет, општење, може да нам учини познатом неку личност.
Никаква објективна информација не може да исцрпи несличност личности, да нас упозна са личношћу. Ма колико детаљне описе да дамо, и колико
год да останемо при квантитативним нијансама
*. Прсдлог прос (ка, према) заједно са именицом опс (у генетиву
опос) што значи око, лик, изглед, образује сложену именицу прос опон (лице) и заправо значи бити (окренут) према или ка некоме или
нечему, односно према његовом лику или образу.
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Ошкровење живоша

индивидуалних карактеристика и особина (карактеристике физиономије, психосинтеза, карактер и
тако даље), наше одредбе ће, у сваком случају, одговарати већини индивидуа, јер је немогуће да објективним формулацијама нашег свакодневног језика означимо јединственост и несличност неке
личности. Због тога је потребно да посебно проценимо важност функције имеиа, које једино може,
ван појмова и дефиниција, да означи јединственост
и да изрази и пројави личност.

ница која би Бога уврстила међу бића, нити је неки
епитет који би Му придао извесну карактеристичну особину. То Име је један глагол; то је, на људским уснама, одјек Његовог Логоса, Којим Он одређује Себе као Суштог, као јединог истински Постојећег.
Бог одређује Себе као постојећег унутар граница односа са Својим народом: Откровење Његовог Имена као Постојећег представља однос-Завет
са Израиљем. За Израиљце, Бог из Своје суштине
није обавезан да буде постојећи; Његово постојање
није нека логичка нужност. Он је Постојећи јер је
веран Свом односу-Завету према Свом народу; Његово постојање се потврђује кроз однос - верност,
односно кроз личну непосредност Његовог Откровења и кроз Његове захвате у историји Израиља.
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6. Искуство односа
Ако се кроз све претходне описе и анализе како-тако оцртава и описује искуство приступа истини о личности, тада можемо говорити да такво искуство има Црква у сваком сусрету и односу са
ипостасима Божанства. Видели смо да је у почетку
лични карактер Божанства потврђен искуством
праотаца Израиља: сусрећу Га и разговарају с Њим
„лицем к лицу”. Бог Израиљев је истинити Бог, односно заиста постојећи, живи Бог, јер је Бог односа,
личне непосредности. Све што је изван могућности
односа, што је безодносно, јесте и непостојеће, чак
и ако га потврђује људска логика. Мојсије тражи
од Бога, на гори Хориву, да Он Сам открије народу Свој лични идентитет објављујући Своје Име
(Пост. 3, 13-14). „Ја сам онај који јесте”, одговара
Бог и Мојсије објављује народу да га шаље Јахве
(„Који јесте”, „Сушти”), и позива Израиљце да служе „Њему Који јесте”. Божанско Име није нека име-
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7. Откровење живота
У Новом Завету долази до пуноће Откровења: Бог је Онај Који истински постоји јер је Отац;
Он је лични Бог - лични не само „наспрам” човека,
него и у самом Свом Бићу: „наспрам” Свога Сина
и Свога Духа. Све што се односи на Бога извире из
тог односа очинства, синовства и исхођења, из
истине Лица, коју претпоставља овај однос, - а не
из логичких последица појма Б ог нити и з обавезних и нужних својстава Божије сунггине.
Остављајући Себе као Сина Божијег, Исус открива да је Отац име које на најдубљи начин изра-

Тројични Бог

Животворно начело

жава ипостас Божију, односно оно што Бог истински јесте: Он је Родитељ и животворни Почетак
(Начело), почетна могућност односа који ипостазира биће (чини га ипостасју). Христос у Јеванђељима открива да очинство Оца има пре свега јединствени (уникатни) карактер: одговара Јединородном Сину, Који је „Љубљени” (Мат. 3, 17), Који је
„по вољи” Очевој (Лук. 3, 22) и Кога је Отац „љубио пре постања света” (Јов. 17, 24). А љубав је
превасходно потврда слободе, односно истинско
откровење личносног постојања, слободног од сваке предодређености суштином или природом.
Бог Отац „рађа” Јединородног Бога Сина. То
значи: Личност Оца ипостазира само Своје Биће
(Божанство) у односу љубави са Сином. Јединство
Божијег Бића не представља логичку нужност него
јединство слободе и љубави. То је јединство воља и
енергија Оца и Сина (Јов. 5, 17-20), њихово узајамно сапостојање (Јов. 10, 38; 14, I и 17, 21), узајамни
блиски однос познања и љубави (Јов. 12, 28; 13, 31;
17, 4).

ха, Бог би био личност „скривена” у строго властитом односу, односу који нема ништа заједничко са
било чим што није Бог, али и односу који само одређује узрок, а да притом не представља начин живота.
Ово не говоримо зато да бисмо истини о Богу наметнули неку схему наше логике већ да бисмо
изразили историјско искуство Откровења: Свети
Дух остварује у историји објављивање Речи Божије и Оваплоћење (Отеловљење) Личности Логоса,
као и саздавање Тела Логоса (Цркве), а све то увек
као чињеницу оживотворења твари и коначног односа са Личношћу Оца, чија Икона и пројава јесте
Син и Логос. У Свом Откровењу кроз Сина, унутар
творевине и унутар историје, као и кроз текстове
Светога Писма, Бог се потврђује као Отац сваког
личног бића које прихвата усиновљење - које прихвата да са Богом оствари исти однос живота који
има и Син са Оцем. Али однос усиновљења је дело
Светога Духа; Његово исхођење од Оца чини усиновљење односом живота за свако живо биће. То је
„Дух усиновљења којим вичемо: Ава, Оче. Овај
Дух сведочи нашему духу да смо деца Божија... санаследници Христови” (Римљ. 8, 15-17).
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Јединствени карактер Божијег очинства не
исцрпљује се, међутим, у обостраном односу са Јединородним Сином. Тај однос није нека поларизација живота на два узајамно прожимајућа дела. Јединство Оца и Сина свеопште је животворно; оно
је „истински живот” и пуноћа живота, јер Отац је
Онај од Кога исходи и Свети Дух. Користећи хипотетичну схему наше људске логике, могли бисмо
рећи: уколико не би рађао Сина, Бог би био трансцендентална Монада. А без исхођења Светога Ду-

55

8. Животворно нанело
Прелазећи са равни деловања на раван постојања, Црква схвата текстове Светога Писма као
сведочанства и откровења начина на који не само
делује него и постоји (јесте) Бог. Рекли смо негде
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раније да су први кападокијски Оци својим богословљем остварили радикалан рез у целокупној
историји философије. Али та нова грчка философска синтеза коју су остварили Оци јесте, пре свега,
коментар библијских текстова, са апсолутном верношћу њиховом духу и учењу.
У чему се састоји радикални рез о коме говоримо? Рекли бисмо једном реченицом: у поистовећењу ипостаси и личности. За свете Оце личносШ је
ипосШас бића: лично постојање чини биће стварношћу. По први пут у човековој историји, биће, и постојање уопште, не сматра се нити за нешто што је
дато само по себи нити за нешто што је потчињено
неком предодређеном разло2у (логосу) или начину
остваривања (тојест ипостаси) - биће није својом
датом сушШином предодређено на своју ипостас.
Један једноставан пример ће нам показати како по том питању функционише старогрчка мисао
- а како је, у многим случајевима, наставила да
функционише философска мисао на Западу.
Када хоћу да направим нож за резање хартије, прво морам својим умом да схватим појам тога
ножа, свих карактеристика (логоса) које одликују
нож, односно његову дату сушШину. Прво долази
суштина „ножа”, а затим следује прављење конкретног ножа - прављење ипостазира (чини ипостасју, конкретно постојећом) дату суштину ножа за
хартију.
Ако проширимо овај пример, морамо прихватити да свака постојећа ствар (биће) представља ипостас (остваривање) неке опште суштине.
Она одређује н а ч и н и л о г о с посебности сваког бића.

И Бог, дакле, ако је истински постојећи, јесте ипостас неке дате суштине - Његово постојање остварује (ипостазира) дати начин и л о г о с Његове суштине.
Другим речима: оно што постоји пре конкретног постојања (могућност постојања, могућност
бића) јесте лоГичка нужност, некакви дати логоси,
или начини, или суштине, или идеје, којима се потчињава остваривање (ипостас) сваког конкретног
постојања, чак и самога Бога. Платон је врло конкретно говорио о „свету идеја-суштина” који обухвата логосне „узроке” свих бића и постоји пре самога Бога.
Учењем светих Отаца, Црква коренито одбацује такав став. Није сушШина оно што претходи и
предодређује постојање већ је личност оно што
представља начелну могућност постојања, тојест
почетну могућност бића. На првом месту је личност као самосвест са апсолутном особеношћу, односно са апсолутном слободом од сваке нужности,
од сваког предодређења преко логоса, начина и суштине.
За Цркву, лични Бог је почетна могућност постојања, извор и узрок бића. Бог није превасходно
нека дата суштина која у наставку постоји као
ЈТичност. Он је превасходно Личност, која, апсолутно слободно од сваке нужности и сваког предодређења, ипостазира своје Биће и своју суштину,
вечно рађајући Сина; савечно из Њега исходи Свети Дух. Личност Бога Оца претходи и одређује Његову суштину, а не бива одређена њоме. Бог није
приморан Својом суштином да буде Бог; није пот-
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Слобода и љубав

чињен нужности Свога постојања. Бог постоји
због тога што је Отац: Онај Који слободно потврђује Своју вољу да постоји, рађајући Сина и исходећи (пројектујући) Духа. Постоји и због тога што
љуби, а љубав је само чињеница слободе. Отац слободно и из љубави („безвремено и љубавно”) ипостазира своје Биће у Тројицу Личности, односно образује л о г о с или начин Свога постојања као заједницу личне слободе и љубави.

рекла, тварности или еманације. Он је безвремен,
сталан и вечан управо зато што Његово лично постојање представља почетак и крај (циљ) Његовог
Бића - не тежи да постане оно што Му прописује
Његова суштина, и то тако да тежња и нагон Његовог Бића ка властитом крају (циљу) представља
временско трајање. Он је бескрајан и неограничен,
„над-где и над-куда”, јер Његов лични начин постојања представља бездимензионалну заједницу љубави. Он постоји као љубав, а не као аутономна
индивидуалност. Због тога се и не супротставља
стварајући одстојања, а према томе и мерљиве величине - постојање Лица Божијег је бездимензионална блискост, без краја, границе или величине.
Свето Писмо нас уверава: „Бог је љубав” (I
Јов. 4, 16). Не каже нам да Бог има љубави нити
каже да је љубав извесни квалитет или својство Божије. Уверава нас да оно што јесте Бог јесте љубав;
да Бог јесте (постоји) као љубав и да начин на који Бог јесте представља љубав. Бог је Тројица Лица, а та Тројица су Монада живота јер живот ипостаси Божијих није просто преживљавање, нити пасивна чињеница одржавања у постојању, него динамичко остваривање љубави, нераскидива заједница љубави. Ниједно Лице не постоји само за себе него постоји нудећи себе заједници љубави са
осталим Лицима. Живот трију Лица је „узајамно
прожимање” живота, што значи: живот једног Лица постаје живот онога другога; њихово Постојање
се црпи из остваривања живота као заједнице, из
живота који се поистовећује са самоприношењем и
са љубављу.
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9. Слобода и љубав
Последице слободе од изванредног су значаја. Начело, узрок, извор и полазиште постојања није нека безлична логичка нужност, нити необјашњиво прапостбјање неке божанске суштине, нити
пак слепи нагон једне неодредиве, апсолутне природе. Полазиште је слобода ЈТичности, која остварује своје постојање због тога што љуби. Сходно
томе, особине које, по мери могућности нашега језика и наше логике, приписујемо Богу, не треба
сматрати својствима која су божанском Бићу наметнута од стране Његове суштине или природе него последицама начина лично2 постојања.
Тако, Бог је нетваран (нестворен) не због тога што Његова суштина мора да буде нетварна него зато што је „истинска Личност”, тојест једно Ја
чија је егзистенцијална самосвест слободна од сваког предодређења, те, према томе, и од сваког по-
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Ако је Бог, дакле, истинско Постојање и Живот, односно Узрок, Извор и Полазиште бића, тада
биће, тојест постојање и живот, ни у ком случају не
може да се раздвоји од динамике љубави. Пошто је
љубав онај начин на који Бог јесте, а из тог начина
извире свака могућност и пројава живота, следи
ово: да би се живот остварио, потребно је да функционише као љубав. Ако не функционише као љубав, тада постојање не представља живот, а та могућност је израз слободе личности, јер само личност, и то као достигнуће слободе, може да оствари живот као љубав. Уколико слобода личних ипостаси пожели да оствари постојање не на начин живота, на начин тројичне пуноће живота, него на начин који је другачији од онога који представља живот, тада ни само постојање не остварује свој крај
(циљ), односно живот. Оно је тада промашило сами циљ због кога постоји, а смрт се тада појављује
као крајња последица побуњене слободе.
Истина о Тројичном Богу Цркве није нека делимична „религијска” истина, један, више или мање успешан, одговор из толиког мноштва других
одговора датих на питање о Богу. Истина о Тројичном Богу јесте одговор Цркве на живот и смрт;
то је расветљење тајне постојања, откровење могућности за истински живот, слободан од времена
и пропадљивости.

СВЕТ

1. Мисшификација науке
За човека који пориче или одбацује метафизичка питања, који нема поверења у искуство личног Божијег Откровења, свет и материјална стварност често постају прибежиште или изговор за бекство од питања која се односе на Бога. Он призива
у помоћ тврђења физике да би њима доказао неоснованост и неверодостојност ставова метафизике.
Прибегава употреби мера за количину да би избегао тешкоћу квалитативних изазова који потврђују живот.
Познавање физичке стварности изгледа,
наравно, као објективно познавање подложно непосредној потврди и доступно сваком индивидуалном уму. Датости физичке природе видљиве су,
опипљиве, могу се мерити, могу се дефинисати математичким односима и логички објаснити. Историјско искуство, нарочито у последња два века, показало је да људски ум може да потчини физичку
стварност: може да одгонетне њене тајне и да принуди природне силе да служе потребама и жељама
човека, да његовом животу пруже удобност, благостање и уживање.
Тако је у наше доба дошло до митологизације ефикасног знања, пре свега „науке”. Нико не мо-
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же порећи да човек уз њену помоћ данас изучава
безгранични космос, али и сићушни атом. Њеном
силом он је укинуо раздаљине на површини наше
планете, обуздао многе болести, продужио просечан људски век. Човек, дакле, може лако да се понесе и да поверује да оно што је некад узалуд покушавао да оствари уз помоћ молитава Богу, данас
остварује захваљујући „науци”. А ако још није решио све своје проблеме, сасвим је сигурно да ће, уз
овај ритам којим се остварује напредак науке, врло
брзо и њих решити. Маштовити чланкописци у часописима популарних издања негују код наивних
читалаца то убеђење, те на свемоћ „науке” пребацују све проблеме човека и сва његова питања без
одговора. Са повећом сумом новца, у Америци већ
данас можеш да обезбедиш себи коначно укидање
смрти, које ће, како се верује, кроз неки низ година
остварити „наука”; у међувремену, замрзнут спремно чекаш поновно оживљавање. Без сумње, ново
безлично божанство, митологизована „наука”, данас је опијум за метафизички отупљене масе.

ука који нас окружује дошао да нам расветли тајну
света, да одговори на питања која су читаве векове
била без одговора, али и да пројави релативни карактер нашега знања и незнатну позитивност наших „позитивних” наука.
Није овде место да подробније анализирамо
ову констатацију. Сетићемо се само да нови научни закључци, који су се појавили у нашем веку, захтевају да се одрекнемо осећања да можемо бити
сигурни у знање које нам обезбеђују наша чула и
схеме наше логике. Наша сигурност је, углавном,
изражена Евклидовом геометријом и Њутновом
физиком. Обе оне су се, међутим, показале као
науке ограничених могућности и недовољне да објасне космичку стварност. Свакако су корисне ако
објашњавамо наше ограничено видљиво искуство,
али не важе нити у простору највећих нити у
простору најмањих димензија.
Алберт Ајнштајн је први указао на релативност нашег научног знања у односу на истину света. Две теорије релативитета (појединачна и општа) показале су да научно посматрање може да
нас доведе само до релативних закључака, јер су ти
закључци увек комбинација позиције и кретања
посматрача. Истовремено, начело неодређености
Вернера Хајзенберга искључило је коначно предвиђање (те, према томе, и сваку могућност детерминизма) на плану микрофизике и повезало резултат научног посматрања не само са чиниоцем посматрач него и са самом чињеницом посматрања,
односно са сваким односом посматрача и онога
што се посматра. Паралелно с тим, анализа фено-
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Да бисмо, међутим, били прецизнији, треба
да признамо да је прецењивање могућности науке
и тражење основа атеизма у простору физике симптом који се, уз одушевљење, појавио углавном у
прошлом веку. Данас, већ, тај симптом не преживљава толико у научним лабораторијама колико у
машти лаковерних, које комерцијални кругови експлоатишу, одржавајући мит о свемоћи и о чудотворним могућностима „науке”.
У нашем веку, управо је напредак разних на-
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мена топлотног зрачења коју је извршио Макс
Планк и квантна теорија Нилса Бора показале су
да се понашање светлости идентификује са грађом
и структуром атома, односно са начином на који се
и најмања количина енергије нуди посматрачу. Појављујући се некад у виду честице, а некад у виду ва~
лова, најмања „монада” материје или светлости
представља чињеницу преношења енергије. А то
значи да енергија представља саму ипостас материје; да материја садржи у себи својства и компоненте светлости, а да светлост представља идеалну материју.

мене физике, једини став који тумачи састав материје, у целокупној историји философије, био је
формулисан од стране светих Отаца Цркве. Свети
Григорије Ниски и свети Максим Исповедник видели су материју као чињеницу енергије: видели су
њен састав као садејство и јединство „логосних
квалитета”. У својој целокупности и у свим своји
аспектима, свет је делатни логос (реч), лична стваралачка енергија Божија. Сагласно са повешћу из
Књиге Постања, Бог је све створио само Својом
речју: „Рече и постадоше.” Логос Божији не пролази него бива ипостазиран у делатну чињеницу, „постајући управо природа”. Као што човечији логос
(реч) песника представља нову стварност изван њега - песму, - али истовремено и резултат и пројаву
његовог логоса, тако и Логос Божији делује динамично „у ипостазирању и образовању твари.”
Останимо при тој слици: песникова песма је
садејство и јединство речи. Да би постојала песма,
није довољно само сабирање речи: потребно је садејство, „обликовање” речи, њихова композиција и
склад. Ово садејство речи које чине песму нова је
стварност, другачије „суштине” од „суштине” песника; па ипак, оно је увек показатељ логоса његове личне особености, али и иницијатор нових
остваривања живота: песма је реч (логос) која делује и која се динамички остварује унутар времена;
свако читање песме јесте ново искуство и нови
доживљај, другачији логички однос, полазиште нових стваралачких изазова.
Ништа од онога што сачињава неко материјално тело није телесно, како вели свети Григорије
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Пред питањем шта је то материја, застајала је
философија кроз читаву своју историју. Једноставно решење било би да то питање заобиђемо и да
материју сматрамо саму по себи разумљивом и одувек постојећом или да кажемо да ју је створио Бог,
а да притом не тумачимо како је од нематеријалног
постало материјално, од непропадљивог и безвременог пропадљиво и привремено. У оба случаја
(било да је посреди самопостојање било пак стварање од стране Бога) материја остаје необјашњена.
Било је заиста трагично пратити спорове материјалиста и идеалиста (плаћене, некада, са много крви),
пошто су и једни и други заступали став који је у
подједнакој мери самовољно метафизички
формулисан, дајући му само различита имена.
Пре него што смо доспели до тумачења савре-
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Ниски, ни облик, ни боја, ни тежина, ни густина,
ни пропорција, ни димензије, нити сувоћа или влажност, хладноћа или топлота, већ су све то логоси
који, када садејствују и ступају у јединство, постају
материја. Поновићемо констатацију светога Григорија језиком савремене физике, користећи само
нешто другачију терминологију: узећемо у обзир
фреквенцију валова, електромагнетска поља, топлотна зрачења, међусобни однос терета, односно
мерење енергије, лоГосе и, опет, предодређења материје као делатног факта. Начин да изразимо оно
што материја јесте, данас је математика, односно
свођење својстава на ло2ичке односе, а квалитативних одредби на анало?ије (пропорције) величина.
Испитујући састав материје, савремена физика не
описује неку дату суштину него назначује активна
стања која се “појављују” при изазову експериментисања. Варијације материје сажимају се у разликовању категорија атома, а атоми варирају у зависности од комбинације позитивне и негативне електризације, а то је само пројава чињенице енергије.
Било да говоримо језиком светих Отаца било
језиком савремене физике, стварност материје јесте
делатни факат, доступан човеку као могућност логоса. Човечији логос сусреће у природи један други
логос; познање природе јесте само једна ана-логија
или, још тачније, дија-логија (дијалог). А логос је
карактеристика личности, тојест пројава полазишне могућности бића пре било које друге могућности ипостасног остваривања. Он је оно првоначелно и неописиво, лична самосвест, особеност и сло-

бода у свом самопројављивању и у свом стваралачком изразу.
Унутар граница света лични човек сусреће
личнога Бога. Не сусреће Га лицем у лице него
скривеног, као што сусреће и песника скривеног у
речи песме и сликара у логосу боја. Он је „Бог који
је рекао да из таме засија светлост”, али, да би био
истински познат у својој личној особености, нису
довољни ни задивљујући закључци савремене физике. Само „у срцима нашим” може да засија „просветљење знања славе Божије”, а и то само „у лицу
Исуса Христа” (II. Кор. 4, 6). Име јеједино могуће
откровење личности, а Име нашега Бога - „које је
изнад сваког имена” - даривано је историјској
Личности Христовој, слави-пројави Бога Оца
(Фил. 2, 9-11).
„Бог који рече да из таме засија светлост, Он
засија у срцима нашим ради просветљења знања
славе Божије у лицу Исуса Христа.” Бог нам открива Бога - открива Сам Себе просветљењем знања
које није смисао-појам него име-личност, а то је
Исус Христос, слава-пројава Бога. Просветљење
тога знања бива у нашим „срцима”, у дубинама нашег личног идентитета, тамо где никог од нас не
представља његово образовање, нити његов карактер, нити његове наслеђене особине, нити његова
психологија или пак друштвена маска, него само
идентитет његовог имена. Исус објављује личну
ипостас Бога, а та објава-откровење јесте, пре свега, чињеница односа усиновљења, призива „из небића у биће”.
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Бог Који је откривен у нашим срцима јесте
Онај Који је рекао да засија светлост из таме, из небића, да постане биће, она прва и идеална материја.
Његова стваралачка заповест постаје материја,
створена (тварна) енергија, носилац Његовог логоса - ЈТогоса, Који и у нашим срцима обасјава просветљење познања Његове Личности. Она прва
стваралачка заповест: „Нека буде светлост”, садржи у себи сваку могућност за истинско остваривање бића, могућност постојања света и постојања
свакога од нас, односно наше љуштуре. Али ту заповест, која у себе укључује смисао света и његовог
временског почетка, иако је од нас удаљена милионе година, сусрећемо у дубинској сржи нашег личног идентитета јер се тамо открива лични Носилац
те заповести, Бог Исус, Логос.
Истина о свету за Цркву је неодвојива од богопознања. Оно је, опет, неодвојиво од Христове
Личности, а Христова Личност је неодвојива од заповести Логоса на почетку времена и у дубинама
наших срца, неодвојива од просветљења нашега
знања које нас подиже у живот, у усиновљење од
стране Бога.

свету, користимо реч енергија да бисмо изразили
једну трећу стварност, која се разликује и од суштине и од ипостаси и подједнако учествује у формирању бића колико и прве две, али истовремено представља и њихов спој.
Заиста, богословље Цркве тумачи стварност
постојања, појаву и пројаву бића, полазећи од два
основна разликовања: разликујемо суштину или
природу од личности или ипостаси, а енергије и од
природе и од ипостаси. На те три основне категорије - природу, ипостас и енергије - богословље
своди начин постојања Бога, света и човека.
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3. Природне енер2ије
Говорећи на претходним страницама о Богу и
о начину на који можемо указати на Његово постојање, раздвојили смо стварност коју изражава реч
суштина или реч природа, од стварности коју изражавају речи личност и ипостас. Говорећи сада о
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Али шта, заправо, одређујемо речју енерЗија?
Одређујемо могућности природе да обзнањује своју ипостас и своје постојање, да га чини познатим и
причасним. Ова дефиниција ће бити јаснија уколико опет употребимо пример из нашег непосредног
искуства, односно ако проговоримо о енергијама
наше човечанске природе или суштине.
Сваки човек поседује ум, разум, вољу, жељу,
машту; сваки човек производи, љуби, ствара. Све
те способности - и многе друге, сличне њима - заједничке су свим људима, те зато и кажемо да оне
припадају људској природи или суштини, односно
да су то природне могућности или енергије које човека чине различитим од сваког другог бића.
Иако су, међутим, те природне енергије заједничке свим људима, оне се код сваког човека појављују на јединствен, несличан и непоновљив
начин. Сви људи имају ум, вољу, жеље, машту и тако даље, али сваки појединачни човек умује, хоће,
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жели и машта на апсолутно другачији начин. Због
тога и можемо рећи да природне енергије не само
што човека чине различитим од сваког другог бића него се и пројављују на начин који човека чини
различитим од свих других људи. Природне енергије су начин на који се открива и пројављује особеност сваке људске ипостаси, односно сваке људске
личности.
Не постоји други начин да упознамо личну
особитост човека осим кроз пројаве природних
енергија. Природне енергије нам допуштају да упознамо особеност личности учествујући у начину
или у стилу њихове пројаве. Начин или стил разликује Кавафисову реч од Сеферисове речи, љубав
нашег оца од нежног старања наше мајке; то је нешто што не може бити одређено објективно него
само уз помоћ условних израза и аналогијских слика. Да бисмо сазнали ту разлику, потребно је да
учествујемо, да имамо искуство учествовања у речи или у љубави друге личности. На претходним
страницама говорили смо о томе како је, да бисмо
неку личност упознали, потребно да смо у
одређеном односу са њом. Сада допуњавамо тај
појам: однос не значи напросто сусрет, непосредно
виђење или посматрање него значи учествовањепричешће у енергијама које откривају особеност
личности - у физиогномијском изразу, у речи, у изјави љубави и тако даље.

је две врсте енергија: хомо2ене (једнородне), како
их он назива, и хетеро^ене (разнородне) енергије.
Постоје, дакле, енергије које се пројављују на начин који је једнородан (истога рода, истога карактера, истога квалитета) са природом онога што дејствује и постоје енергије које се откривају кроз суштине које су другачијег рода од природе онога
што дејствује. Људски глас, например, артикулисани израз, јесте енергија речи која је ,једнородна” у
односу на људску природу. Може, међутим, да постоји и пројава енергије речи кроз суштине које су
хетерогене у односу на људску природу - могућност да се у реч образују друге суштине, као што су
писмо, боја, мермер или музика.
Тако можемо да разумемо како је могуће да
неку личност познајемо и непосредно и посредно:
непосредно је познајемо када је сусрећемо, слушамо њене речи, гледамо њен израз лица, њен поглед,
њен осмех, када је волимо и када нас воли; а посредно - када само читамо оно што је она написала, слушамо музику коју је компоновала или посматрамо слике које је насликала.
У оба случаја, знање је неупоредиво потпуније од свих наших „објективних” информација које
имамо о некој личности. Можемо да сакупимо сва
постојећа обавештења о животу Ван Гога, например, и да прочитамо све биографије које су о њему
написане. Али личност Ван Гога, јединственост,
несличност и непоновљивост његовог бића, упознајемо само када видимо његова дела. У њима сусрећемо ло2ос који је само његов и који га издваја
од било ког другог сликара. Када смо већ видели
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Свети Максим Исповедник нам даје једно врло значајно запажање на ову тему. Он констатује
да, у односу на природу онога што дејствује, посто-
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доста Ван Гогових слика, па затим сусретнемо још
једну, одмах кажемо: то је Ван Гог. Одмах разликујемо особеност његовог логоса, јединственост
његовог стваралачког израза.
У сваком случају, и то познанство са личношћу Ван Гога, кроз изучавање његових дела, иако
је неупоредиво потпуније од биографских података
о његовој личности, не престаје да буде посредно
знање. Непосредно знање би било када бисмо срели самог Ван Гога, када бисмо разговарали и живели с њим, када бисмо га волели и када би нас волео. Овде, међутим, желимо да инсистирамо на могућности да упознамо неку личност и пројаву њеног логоса (њене егзистенцијалне особености) кроз
суштине које су хетерогене у односу на саму њену
суштину. Ван Гог је, по својој суштини, човек, док
његова слика, по својој суштини, јесте платно са
бојама. Па ипак, боје на платну постају логос који
открива „тајну” личности, односно јединственост и
несличност Ван Гоговог бића. Његова стваралачка
енергија, тојест његово сликарско стваралаштво,
чини могућим наше учествовање-причешће у познању његове личности.
И још једна констатација у вези са истим примером: сви они који, налазећи се пред неком од његових слика, препознају јединственост Ван Гоговог
лоГоса, учествују у том логосу на начин који је, за
сваког појединачно, личан, односно јединствен, несличан и непоновљив, а да то лично учешће сваког
појединца не „комада” логос који је показатељ особености Ван Гога на онолико делова колико је
оних који преко слике учествују у њему. На лични

начин произнесен, логос остаје једнообразан и недељив, али истовремено „свима бива причастан јединствено”.
Слика (као и песма, скулптура, музика, људски глас) представља енергију логоса неког човека,
односно могућност да учествујемо у познању
његове личне особености - да сви који посматрамо
исту слику учествујемо у истој особености истог
човека.
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4. Посмашрање природе
Сада вероватно потпуније можемо да схватимо шта Црква, заправо, жели да каже тиме што учи
да је свет резултат енергија Божијих, односно
откровење стваралачког л о го сп Божијег (Личности
Бога Логоса) кроз суштине које су „разнородне”
суштини Божијој. Материјална стварност света и
неопитност форми-суштина које образују ту стварност јесу резултат слободне лично-стваралачке
енергије Божије. Свет је суштински (по својој суштини) различит од Бога, али је истовремено и ло~
гос откровења личне особености Бога.
Свети Оци називају природном теоријом
(природним посматрањем) изучавање логоса Божијег унутар природе, односно проналажење Његове личне особености у сваком аспекту доброте,
лепоте и мудрости света. Сама материја света је динамички делатни учинак, енергија „разнородна” у
односу на природу Божију, створена енергија нествореног (нетварног) Бога. Разликујемо створену
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енергију Божију, која је стваралачка компонента
света, од Његових нестворених енергија, које су
„разнородне” наспрам свега што је саздано, а ,једнородне” са Богом - од енергија које називамо заједничким именом благодат Божија или благодатни дарови живота, намењени човеку.
Изучавајући стварност света, односно особеност логоса створених божанских енергија које сачињавају и образују универзум, на посредан начин
упознајемо Личност Божију. Непосредно упознајемо Бога као Личност преко Његових нестворених
енергија, којима Он „целокупан учествује” и као
,јединствен свима је причастан”, остајући целовит
и недељив, нудећи ономе ко учествује све што и
Сам „по природи” има, осим „идентитета по суштини”, и именујући човека, по речима Јеванђеља,
„причасником божанске природе” (II Петр. 1, 4).

истих, твар (оно што је тварно или створено) јесте
биће чији се узрок и циљ налазе изван њега самога
- насупрот нетварном Божијем постојању, које само себи представља узрок и циљ, те само по себи
сачињава апсолутно и неограничено Биће.
Када кажемо да тварна бића имају узрок и
циљ свога постојања изван себе самих, хоћемо да
изразимо следеће: Бог је створио сва постојећа бића (Он је њихов Узрок), а створио их је ради
одређеног циља. Природа бића је енергетска или
енергијска јер и само њихово постојање доспева до
нечега што није само чињеница да постоје него и
остваривање циља ради кога постоје.
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5. „ Посредник ” - „микрокосмос ”
За Цркву, међутим, постојање и истина света
не представљају само и једино могућност да човек
посредно позна Бога. „Крај” или циљ постојања
света није само посредан. Када Црква говори о томе да материја света јесте енергија, а универзум динамички делатна чињеница, Црква претпоставља
„крај” или циљ због кога се „свршава” чињеница
света.
За свете Оце Цркве, стварност света је енергија. Јер, свет је створен (тваран), односно представља саздање или творевину Божију. А према учењу
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Из Откровења Божијег у историји и у Библији свети Оци изводе закључак о циљу ради кога је
Бог све саздао: да би сва бића учествовала у животу Божијем, да би представљала „славу”, односно
пројаву Бога, тако да Бог буде „све у свему” (I Кор.
15, 28). Кажемо, ограниченим могућностима нашега језика, да је Бог пуноћа постојања и живота; Он
жели да сва бића учествују у тој пуноћи и да свако
биће буде израз божанског живота - другим
речима, да учествује у заједници љубави која представља начин постојаља Бога, односно Биће БожијеАли делатна чињеница света не доводи аутоматски до циља или „краја” учествовања у Божијем
животу - енергија која сачињава материју света није нека аутономизована и самостална тежња ка егзистенцијалној пуноћи. Присаједињавање природе
тварнога животу нетварнога не може да буде ре-
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зултат нужности него чињеница слободе. Једино
тварно биће које је у стању да оствари живот као
слободу јесте човек. Због тога Свето Писмо, као и
његово светоотачко тумачење, види у човеку „посредника” за остваривање егзистенцијалног „краја” и циља целокупне твари. Људска слобода се поставља, унутар природе твари, као пукотина могућности између онога што је дато и онога што се
има за циљ, између постојања и „краја” или циља
постојања.

је да се јаве синови Божији..., са надом да ће се и сама твар ослободити од робовања пропадљивости
на слободу славе деце Божије, јер знамо да сва твар
заједно уздише и тугује до сада” (Римљ. 8, 19-22).

76

Речено језиком Цркве, човек је свештеник
свеколике творевине Божије - онај који има могућност да Богу приводи тварну природу, да на престо Божанства устоличи „прах” земаљски. Код
Отаца често сусрећемо исказ да је човек микрокосмос: као производ природе, он у себи сумира елементе целокупног света. Али ти елементи, после
човековог пада и „противприродног” изопачења
(као што ћемо видети у следећем поглављу), налазе се у њему и у околном свету у стању фрагментарности и раздељености. Остајући, међутим, и после
пада лично биће, логичка психосоматска ипостас,
човек задржава способност да у својој личности
динамички оствари јединство света - да сумира логос света у лични одговор на призив Божији, на заједницу и однос тварнога и нетварнога; да објави
свеопшти логос света као лични логос славословља
које створење упућује Творцу; да енергији, која сачињава свет, да прави смер и замах ка њеном егзистенцијалном крају. Због тога, према речима Новога Завета, „жарким ишчекивањем творевина очеку-
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Погрешно религијско васпитање је, у наше
дане, довело мноштво људи до тога да Цркву сматрају средством или органом за обезбеђивање индивидуалног спасења свакога од нас; а када говоре
о „спасењу”, људи имају на уму неку неодређену
врсту преживљавања после смрти, у некаквом
„другом” свету. У стварности, међутим, Црква на
сваког човека налаже огромну част и одговорност
за спасење целокупнога света, онога света чије тело јесте и наше тело и чији живот јесте и наш живот. А спасење, за Цркву, представља ослобођење
живота од пропадљивости и смрти, преображај
преживљавања у егзистенцијалну пуноћу, учествовање тварнога у начину постојања нетварнога.

6. Аскетско поучавање
Истина Цркве о свету није теоретски став, апстрактно умовање или „догматско” тумачење
стварности. То је знање које се задобија динамички, то је достигнуће односа са светом. Човек не може доспети до истине о свету уколико датости физичке стварности схвата као неутралне објекте, корисне за задовољавање његових потреба и жеља.
Ако се ограничимо на опсервацијско и утилитарно
тумачење света, можда ћемо до чудесног степена
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развити наше „позитивне” науке и њихове технолошке примене, али свет ће за нас и даље остати бесловесна датост, односно само феномен који виси
изнад ништавила или непостојања.

да почињем да поштуЈем све што ме окружуЈе - да
откривам да све то нису само безлични предмети
(субјекти употребе) него ствари, односно резултати остваривања, остварена дела једне стваралачке
Личности. Откривам лични карактер датости света, јединственост логоса сваке појединачне ствари,
могућност односа и повод за обраћање Богу са
љубављу. Мој однос према свету постаје тада посредни однос према Богу, Творцу тога света, а делатна употреба света постаје непрекидно изучавање истине о свету, односно све дубље знање, које
остаје недоступно „позитивној” науци.
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„Објективистичко” тумачење света превазилази, пре свега, сваки истински уметник. Сликар,
например, тражи да на своја платна пренесе јединственост коју, у његовим очима, има један предмет,
извесна личност или неки пејзаж. Кроз естетске импресије, он гради и репродукује свој неслични и непоновљиви однос према стварима. Не интересује се
за фотографско пресликавање стварности: када би
то чинио, он би био „позитивни научник”, а не сликар. Он је сликар јер успева да и у најбезначајнијим
предметима за свакодневну употребу открива
„сјај” јединствености по2оса који се лично обраћа
њему самом. А прихватање тога логоса представља
други лични логос - неслични и непоновљиви ликовни израз сликара.
На корак даље од тога започиње оно схватање и изучавање света које Црква назива аскезом.
Аскеза је напор да се одрекнем егоцентричне тежње да све и сва око себе посматрам као неутралне
предмете, потчињене мојим потребама и жељама.
Разним лишавањима и потчињавањем себе општим правилима аскезе, савладавам, заправо, своје
егоцентричне захтеве: стожер свога живота преносим са свога ,ја ” на свој однос према свету који ме
окружује. Јер, однос започиње тек онда када се делатно одрекнем тежње да све потчињавам себи. Та-
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Посегнућемо поново за примером. Најобичнији предмет за свакодневну употребу - перо или
оловка - прелази преко мојих руку непримећен: користим га не придајући му неки нарочити значај, а
кад га изгубим, замењујем га другим без размишљања. Ако би се, међутим, десило да исти тај
обични предмет за мене буде нека успомена, како
то обично кажемо, или дар добијен од вољене
особе, тада би његова вредност за мене била толика колика и моја љубав према ономе на кога ме тај
дар подсећа. Сваки пут када га употребљавам, не
користим само његову употребљивост него као да
помоћ коју ми пружа добијам директно од особе
коју волим. На тај начин, један по свему неутралан
предмет постаје чињеница односа, полазиште везе и
личног обраћања, непрекидно поновно оживљавање љубави. Овај пример, свакако, није довољан, јер
свет није само дар - успомена човеку од Бога - него
динамички делатна полифонија логоса која божан-
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ску љубав отеловљује у ипостас творевине, а истовремено човекову слободу призива да усагласи
тварну полифонију у прихватање и усвајање божанске љубави.

би је потчинио сврсисходности коју налаже његов
разум. Користећи материју света, он се вежба у самоодрицању и одбацивању егоцентричне таштине.
Он указује на могућности које има сама материја
да се „ологоси”, да сачињава „дијалог” са мајстором - дијалог који ниједна рационалистичка техника не може да понови.
Данас живимо у цивилизацији која је дијаметрално различита од византијске. Због тога је скоро немогуће да пратимо етос онакве употребе света и истине која је ту употребу диктирала. Наш однос са светом данас је све више посредан - постоје
машине које ступају на сцену, потчињавају природу и њене силе захтевима разума и неутралишу отпоре које материјални свет може да пружи ефикасности наших програма. Апсурдно је за нас разумљиво само по себи. Због тога оно и прелази у наш
карактер или у наш етос као индивидуално постављање изнад природе: окрећући или притискајући
неко дугме, имамо светлост, грејање, хлађење,
транспорт, даљинске комуникације и мноштво
других непосредних резултата. Не постоји ништа
лоше у свему томе: све су то добродошли и поштовања достојни изуми који олакшавају човеков живот и умањују труд који је некада био захтев
потребе да се преживи. Они, међутим, ослобађају и
човеков незасити егоцентрични апетит, његову инстинктивну тежњу да поседује, да буде потрошач и
да се чулно насићује, без икаквих граница и баријера.
У сваком случају, индивидуоцентрично наметање свету, које нам данас омогућава техника, јесте
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7. Употреба света
Црквена космологија, која се делатно изучава
уз помоћ аскезе, може да буде општи начин живота
и употребе света, и то не само у сржи или „квасцу”
евхаристијске заједнице него и у најширим размерама неке социјалне скупине у одређеном историјском периоду. Другим речима, она може да представља израз човекове цивилизације, уметности,
технике, економије или политике која поштује свет,
користи га као дар љубави и истражује логос јединствености ствари, као и могућност материје да подари тело односу човека са Богом и да учествује у
животу нетварнога.
Таква цивилизација цветала је у такозваном
византијском и поствизантијском периоду Јелинизма. Није овде прилика да говоримо о томе како у
Византији управне институције, правосуђе, организација економије и приватна трговина у пракси живота изражавају црквену космологију. На ту тему
много је писано, мада би за њено разумевање било
довољно изучити макар само архитектуру једне византијске цркве или само технику слагања камена,
те тамо непосредно опипати етос те цивилизације.
Ту бисмо видели како човек поштује и изучава логос материјалног свега и не угњетава материју да
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делатна примена једне космологије која на природу гледа као на безличну и неутралну датост:
природа је ту да би послужила жељама и потребама човека. Не постоји ни најмања могућност за
лични однос са светом и за остваривање живота
као заједнице и односа. Али делатна примена тако
радикално антихришћанске космологије недвосмислено се појављује као чињеница која укида живот,
као директна претња смрћу за природу и за човека.
Ту претњу данас називамо загађивањем природне
околине, исцрпљивањем извора енергије, нездравом исхраном и тако даље. Затрована атмосфера
великих градова, загађене воде, умртвљена поља,
отровни пестициди и све друге кошмарне последице са којима живи данашњи човек индустријских
заједница показују трагичну грешку у његовом односу према свету, грешку која нагло поприма размере смртне претње. Оно што смо називали „напретком” и „развојем” показало се као насиље над
природом и уништавање природе, што представља
неизбежну муку и смртну претњу за човека.
Потреба да, са поштовањем и смирењем, изучавамо истину о свету, да поново пронађемо прави
однос са њим, данас је - по први пут у историји човека - дословно проблем живота и смрти.

ЧОВЕК

/. Икона
Из Предања неподељене Цркве и из њеног
православног историјског продужетка сазнајемо
истину о човеку изучавајући откровење истине о
Богу. Ово због тога што нам није довољна описна
антропологија (коју могу да нам пруже данашње
такозване науке о човеку) него тражимо објашњење чињенице постојања човека, осветљење оних
дубина људског бића које остају неприступне објективном расуђивању.
У писаном Предању откровења Божијих,
Светоме Писму Цркве, Бог се потврђује као лично
Биће, те тако и човек, иако је створена природа,
али будући да је створен по образу Божијем, бива
лично биће. Тај почетни однос човека са Богом, који представља и сам начин на који човек постоји,
одсликан је на првим страницама Старога Завета, у
једној символичкој и поетској приповести, одакле
хришћанска мисао увек црпи темељне претпоставке еклисиолошке антропологије.
Читамо, дакле, у Књизи постања да је Бог
створио свет за шест дана. Све оно што сачињава
овај свет Бог је створио само заповешћу своје речи.
А шестога дана, истога дана када је довршио стварање призивајући у постојање звери и животиње и

Човек

Душа

гмизавце земаљске, и пошто је видео лепоту целокупне творевине, Бог је прешао на стварање човека. Својим сликовитим језиком библијска повест
запажа другачије деловање Бога при стварању човека: није то више стваралачка заповест него, пре
свега, израз одлуке Божије, у којој је хришћанска
ерминевтика (као што смо видели на претходним
страницама) одувек препознавала прво откровење
тројичности Бога: ,ЈДа начинимо човека по својему
обличју, као што смо ми (по својој слици и прилици), који ће бити господар од риба морских и од
птица небеских и од стоке и од целе земље и од свих животиња што се мичу по земљи” (Пост. 1, 26).
Овде више није реч само о још једном од створења која сачињавају свет него о створењу које је
воља Божија издвојила између свих осталих да оно
буде икона (слика, образ) Божија у свету, односно
непосредно показивање, јављање и представљање
Бога. Због тога човек и влада творевином - не у
смислу некаквог даровитог надзорника или наметнутог газде него у смислу водича који целокупну
твар управља ка њеном крајњем смислу и циљу.
Израз посебне воље и одлуке Божије о стварању човека испуњава се, према библијској слици,
другачијим деловањем Божијим: „А створи (Господ) Бог човека од праха земаљског, и дуну му у
нос (лице) дух животни; и поста човек душа жива”
(Пост. 2, 7). Ниједно друго створење у библијској
повести Бог не „ствара”. Материјал за стварање
човека није ништа друго него прах земаљски. То
својство потицања из земље биће и име првога човека: Адам (= онај који је од земље створен). Али и

земљана човекова природа бива формирана нарочитом божанском енергијом, односно бива „створена” (обликована) од стране Бога, тако да у наставку прима удахњивање даха Божијег, те се човек
показује „душа жива”.
Дување у лице другога за Јевреје (и за Семите
уопште) увек је био чин са најдубљом символиком:
значило је то да предајеш другоме свој дах, нешто
што је из саме твоје унутрашњости, саму своју самосвест или свој дух. Ово због тога јер је дах (дисање) претпоставка живота, елеменат који те чини
активним бићем, а твоји доживљаји - страх, јарост,
радост, понос - сви утичу на дисање; показују везу
између дисања и твога најдубљег бића, твога ја.
Када, дакле, Свето Писмо каже да Бог удахњује
свој дах у земаљско лице човека, то је слика која
показује предавање човеку сазнања о самом постојању Божијем. На библијском језику резултат овога предавања јесте то да човек постаје душа жива.
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2. Душа
Реч душа једна је од најтежих и у Библији и у
хришћанској књижевности. Дошло је, штавише, и
до пометње у схватању смисла те речи јер су је Грци користили са другачијим значењем. Већина људи данас, скоро аутоматски, разумева реч душа више у оном смислу који је имала код старих Грка
(углавном код Платона), а мање у њеном библијском смислу. Верују да, као што унутар човечијег
тела постоји крв, лимфа, коштана срж, тако исто
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постоји и неки нематеријалан, духовни елеменат,
суштински различит од нашег материјалног састава. А то је управо душа, нешто ваздушасто и неодредиво што, кад умремо, излази из нас са нашим
последњим дахом и одлази „некуда”.
То ипак није библијски смисао ове речи. Седамдесеторица преводилаца Старога Завета су грчким изразом психи (Психи-душа) превели јеврејску
реч нефеш, која је уствари вишезначни израз. Душом се назива свако живо биће, свака животиња.
Али, најчешће, душом се у Светоме Писму назива
човек. Њоме се исказује начин на који се живот
пројављује у човеку. Не односи се само на један део
човековог бића - духовни, у супротности са материјалним - него означава целокупног човека као јединствену живу ипостас. Душа не пребива једноставно у телу него се изражава помоћу тела, тако
да и оно, као и плот или срце, постоји паралелно са
нашим ја на онај начин на који остварујемо свој
живот. Душа је човек; она је неко јер представља
знак живота, колико као спољашња пројава толико и као унутрашњост и субјективност. Али, иако
је душа знак живота, не значи да је она и извор или
узрок живота, као што су веровали стари Грци.
Она је више носилац живота, те се због тога у Староме Завету често идентификује са пројавом само
земал»ског живота (душа умире, предаје се смрти,
али и васкрсава када се живот поново врати у мртво тело), док се у Новоме Завету појављује и као
носилац вечног живота; зато се спасење душе идентификује са могућношћу живота који не познаје
пропадљивост и смрт.

Свети Оци хришћанске Цркве су, тумачећи
Свето Писмо, апсолутно поштовали вишезначни
смисао речи душа и нису покушали да је ограниче
само на једно схватање. Колико у души толико и у
телу човека видели су два, на различит начин
остварена и често узајамно прожета, начина на које се икона Божија пројављује у човеку. Избегавали
су да у конкретне дефиниције обликују садржај
онога што је „по слици”, желећи да тајну начина божанског постојања и његовог одсликавања у човечанском постојању сачувају од опасности интелектуалног дефинисања.
Много касније, углавном од средњег века па
надаље, и то посебно на европском Западу, када је
хришћанско богословље почело да подлеже искушењу рационалистичких схематизација, појам по
слици Божијој тумачен је „објективним” категоријама и идентификован са конкретним својствима
која одликују „духовну природу” човека. Запад је у
свом уопштеном схватању човека прихватио снажан утицај старогрчке мисли, притом уз
претерано, у сваком случају, поједностављивање.
Грчка дефиниција човека као „разумног живог
бића” (а т т а 1 габопа1е, говорили су западњаци)
тумачена је схемом стварне антитезе или подвојености душе и тела, материје и духа. Човек је сматран превасходно биолошким бићем, обдареним
поврх свега душом или душом и духом.
У оквиру ове схеме супротности, оно што је
по слици Божијој смештено је у један од два „дела”
човечанске природе: у духовни ,*цео”, односно у душу, пошто је по дефиницији немогуће да телесно-
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материјални „део” одсликава нематеријалног и духовног Бога. Дакле, човечија душа - индивидуална
душа свакога појединачно - обдарена је трима својствима која карактеришу и самога Бога, те због тога одсликавају Његову икону (образ, слику) у човеку. Реч је о разуму, независности и иачалству.

прихватимо различита тумачења к о ј л су прихватили западњаци. Ако, наиме, прихватимо да разум,
независност и началство, као дата својства душе
или „духовне природе” човека, одређују и исцрпљују оно што је по слици Божијој, тада су последице дословно нечовечне: онда би требало да се у случају сваке душевне тегобе или трауматског оштећења мозга - што за собом повлачи конфузију или губљење разума, независности и началства - човек
спушта са равни иконе Божије на раван просте животиње. Онај, дакле, ко је рођен оптерећен таквим
недостацима не би требало да се сматра људским
бићем.
Хришћански Запад је коначно довео до таквих безизлазних теорија (видећемо касније и другу безизлазну пометњу коју изазива западно учење
о апсолутној предестииацији човека) јер је у његовим духовним срединама ослабила и постепено
пренебрегнута истина о личности, која је темељна
претпоставка за приступ хришћанском Откровењу.
А укидање истине о личности није резултат стицаја
околности, начина размишљања или струјања и
тенденција гајених на Западу - например рационализма и захтева за „објективном” извесношћу. Све
су то последице једног превасходно етичког промашаја - слабости западњака да, од одређеног
тренутка па даље, постоје и изразе се еклисиолошки,
односно да остваре живот и стил живота као чињеницу заједнице. Одвојили су Цркву од тројичног
начина постојања, претворили је у „религију” коју
свако прихвата индивидуално и одлучује да као индивидуа буде послушан њеним догматима, органи-
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3. Разум - пезависност - началство
Да се читалац не би замарао опширним анализама, поменућемо само следеће: све ове три категорије користили су свети Оци ради тумачења онога што је по слици Божијој, али углавном покушавајући да одреде начин постојања целокупног човека, без распарчавања и поделе његове природе на
делове. Разум, независност и началство нису просто
„духовна” или „душевна” својства него резиме начина на који човек постоји као лична посебност која је, у начелу, посебност у односу на природу:
иако је човекова природа тварна, обдарена је могућностима начина постојања који је посебан, различит од начина постојања тварнога бића. Обдарена је могућностима божанског начина постојања, а
он се превасходно пројављује у дару словесности
(разумности), независности и началства. Ови дарови, међутим, откривају икону Божију у човеку, а да
је притоме не исцрпљују, те зато нарушавање њиховог функционисања не укида начин лично2 постојања којим је обдарена природа човека.
Ова формулација може да изгледа као теоријска, али читалац ће схватити њен значај уколико
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зацији и канонима. Тако су живот и истина, иначе
чињенице одиоса и заједнице, претворени у антропоцентрични субјективизам. Истина је постала знање потчињено интелектуалним захтевима субјекта,
а живот је, такође, постао субјективно остварење
утилитаристичких циљева. Сам Бог схваћен је као
апсолутни Субјекат (који је човек својим умом претворио у објекат, наравно трансценденталан, али
потчињен правилима здравога расуђивања). Своје
постојање Бог дугује својој суштини, која је чињеница, док Лица тројичног Откровења једноставно
делују као начини (тосП) енергије или као „унутрашњи односи” суштине, да би се - као што је логички нужно - дао јединствени карактер томе објективизованом Субјекту. А када и човек и Бог буду
схваћени као субјекти-индивидуе (индивидуалности), као бића која су, сама по себи, изнад сваке динамике односа и заједнице, тада једно „иконизује”
(изображава) друго уз помоћ објективно датих
пропорција својстава - узлазимо до апсолутног и
придајемо Богу својства која карактеришу човечији субјекат - и на крају, вероватно, Бог се ствара
„по образу и по подобију” човековом, уместо
обратно.

4. Личност
Усудили бисмо се да православно црквено тумачење појма по слици Божијој сажмемо следећом
формулацијом: Бог је обдарио човека даром да
буде личност, односно да постоји на исти начин као

ЈЈичносШ
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што постоји Бог. Оно што представља Божанство
Бога јесте Његово лично постојање (Бог јесте као
Личност), односно Тројица личних ипостаси, које
образују божанско Биће, божанску природу или суштину, у односу љубави, односно слободе од сваке
нужности.
Бог је Бог тиме што је Личност, односно што
Његово биће не зависи ни од чега, чак ни од Његове природе или суштине. Он Сам као Личност, односно слобода, сачињава своју суштину или природу, а нису природа и суштина оно што условљава
Његово биће. Он постоји јер слободно хоће да постоји, а та жеља се остварује као љубав, као тројична заједница. Због тога Бог јесте љубав (I Јов. 4,
16), тојест и само Његово биће је љубав.
Исту могућност личног (личносног) постојања Бог је утиснуо и у човечију природу. Човечија
природа је створена, дата, а лична слобода човека
није оно што сачињава његово биће, што чини његову суштину или природу. Ипак, та створена природа постоји само као лична ипостас живота; сваки
човек је личносно постојање (биће) које може да
ипостазира живот као љубав, односно као слободу
од ограничености своје тварне природе, као слободу од сваке нужности - као што то чини и нестворени Бог.
На још схематскији начин кажемо: Бог је једна природа и три Лица, а човек једна природа и
„миријаде” (безброј) лица. Једносуштан и Триипостасан Бог, а једносуштан и у безброј ипостаси човек. Разлика између природа, тојест разлика између нествореног и створеног, може да се превазиђе у
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равни заЈедничког начипа постојагна, односно у
равни личносног постојања. Ову истину открило
нам је Оваплоћење Бога, односно открила нам ју је
Личност Исуса Христа. Човек је икона Божија, што
значи да сваки човек може да оствари своје постојање као и Христос, наиме као личност, као што су
то Личности Тројичнога Божанства; да оствари
живот као љубав, односно као слободу, а не као
природну нужност, те сходно томе да оствари живот као вечност и непропадљивост, као што је вечан и непропадљив божански живот тројичног
прожимања и заједнице.

куства квалитативних разликовања и доживљаја
односа и откровењске пријемчивости за знање које
чула не могу да нам гарантују. Црква је о овим темама говорила језиком који је превасходно био позајмљен из вековне драматичне борбе грчке философије за смисао живота и постојања; али језик Цркве није остао интелектуално-философски него је
постао песма, химна, богослужење, односно чин
заједничарења и празновања. Овде задржавамо само философску љуштуру тога језика, али подвлачимо да пуноћу њене „семантике” читалац може
пронаћи у богослужбеној пракси Цркве, у искуству
заједнице њеног тела.
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Читалац који има потешкоће са терминима
природа, личност, ипостас, можда ће захтевати одговоре на конкретнија питања: ако је човек икона
Божија, како се та икона пројављује у његовом телу, а како у његовој души или у духу, и шта бива са
иконом Божијом у човеку када тело умре и иструне
у земљи и када се са последњим погледом и осмехом угаси сваки знак душе или духа у човеку?
Ова питања су врло важна и ако не добију одговор, све оно што смо до сада говорили остаје неубедљива фантазија. Читалац ипак треба да схвати
да језик који користимо да бисмо одговорили на
таква питања не може да буде језик физике и геометрије, језик масе, количине и мерљивих величина,
него другачији језик, способан да артикулише ис-
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Питање је, дакле, следеће: шта бива са иконом
Божијом која је у човеку када тело умре и када се
губи сваки траг душе? Треба да видимо да ли постоје разлози да, пре свега, кажемо шта је то тело,
а шта душа или дух, и које од то двоје сачињава
оно што називамо биНем човека, а што представља
његов лични идентитет, његово ја, његову самосвест.
Савремени рационални човек има тенденцију
да поистовети човечије биће - ја, идентитет, душу,
самосвест, дух - са конкретним и опипљивим објектом који се, уствари, своди на биолошки организам
човека и на његове различите функције: све зависи
од функционисања „центара” у мозгу, а начин
функционисања ових центара строго је одређен
њиховим биохемијским саставом или, такође, биохемијским генетским устројством атома, хромозомима, који садрже у себи „код” о развитку лично-
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сти. Нема, дакле, места за претпоставку о постојању душе, па, сходно томе, ни могућности да „нешто” од човека преживи после смрти његовог биолошког организма.
Нажалост, то, толико поједностављено објашњење - колико год да је данас широко распрострањено и да је угодно успокојавајуће - оставља
огромне празнине у тумачењу човека, барем толике колике и посветовњачени платонизам „бесмртности душе”. Пре свега, биохемија, као и свака друга истинска наука, само потврђује и описује, чак и
у својим најконкретнијим аналитичким дефиницијама. Примећује, например, да су могућности развоја организма садржане у „подацима” главног
хромозома, потврђује органско јединство преко кога се остварује функција можданих центара и тако
даље. Али прећи ће границе строге науке ако дође
до дефиниције недоказивих метафизичких закључака и ако устврди да биохемијски састав хромозома и функционисање појединих органа или органских „центара” човековог биолошког организма не само да остварују и пројављују начин ипостасне посебности сваке људске личности него га и
заснивају и сачињавају.

вање и пројављивање ипостасне посебности сваког човека, а не простиремо је и на њено оснивање и састав!
Из најпростијег разлога што такву пројекцију
искључује и сама логика данашње научне методологије. Ако прихватамо да биохемијски састав хромозома и функционисање „центара” у мозгу не само да делују и пројављују него су и узрок ипостасне
особености сваког човека, тада прихватамо да је та
ипостасна особеност (личност, психа, идентитет,
ја) одређена строгим законодавством од стране биолошког организма и његових функција. Прихватамо, наиме, да биолошке поставке и функције које формирају и одржавају телесног човека саме одређују и исцрпљују целокупну чињеницу постојања
или ипостас човечијег субјекта, те, према томе, никакав „психогени” фактор не би могао да ограничи
или да омете аутономију тих функција.
Али такво тврђење обара се чак само једним
сићушним примером из области једне друге „позитивне” науке, из области данашње клиничке психологије: одојче без апетита води само себе у смрт,
доказујући да његова „душа” одлучује о његовом
постојању или о ипостаси неупоредиво више од
ритмичког механизма биолошких функција. Савремена наука психологије и психоанализе у својим
најпозитивистичкијим тумачењима недвосмислено
је доказала - мноштвом јасних примера, као што је
овај са одојчетом без апетита - да, шта год да назовемо субјективношћу или људским ,ја ”, оно претходи и одређује функције биолошке телесности.
Ако бисмо, и поред свега, хтели да инсистирамо на
томе да чак и психогени недостатак апетита код
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Зашто, ипак, да искључимо могућност да оно
што сваки човек јесте - као јединствено, неслично и
непоновљиво лично биће - дугује искључиво и само
разноликости биохемијског састава својих хромозома, па, сходно томе, и функционисању разних „центара” свога мозга? Зашто улогу биохемијског састава и биолошких функција ограничавамо само на дело-
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одојчета има свој узрок у биохемијским реакцијама, тада смо дужни да покажемо разлоге због којих
је могуће, у овом случају, да биолошки производ
сам себе оповргава - да се биолошки производ супротставља биолошком производу. А није могуће
да себи доследна научна логика усвоји разлоге који оправдавају овакву противречност.

6. Језик Цркве

ске природе, односно начини којима се остварује
чињеница ипостаси (личност, ,ја ”, идентитет субјекта). Оно што сваки конкретан човек јесте, његово стварно постојање (биће) или његова ипостас,
оно дубинско ја које га чини битијном чињеницом,
не идентификује се нити са телом нити са душом.
Душа и тело само откривају и пројављују оно што
човек јесте, тојест представљају енергије - манифестације, очитовање, функције, пројаве - човечије
ипостаси.

Библијска и црквена антропологија се не противи констатацијама и језику који користи савремена биологија, нити пак бива подривана њоме.
Буку дижу само присталице посветовњаченог платонизма, који се често (нарочито на Западу) облачио у хришћанско рухо и претендовао на то да замени истину Цркве о човеку.
Заиста, ако прихватимо да је човечије тело
само по себи суштаство, а човечија душа, сама по
себи, друго суштаство, и да само ова друга сачињава човека, тојест да она сама по себи формира личност, ,ја ”, идентитет субјекта, - док је тело само љуштура или орган душе који јој индиректно само
смета, - тада би, сасвим извесно, савремена биологија имала мноштво примедби на такво наше тумачење, а њен језик био би неусагласив са нашим.
Ипак, такво - платонствујуће - тумачење не
налази потпору у библијском и светоотачком предању. На питање: шта је то тело, а шта душа човечија, по критеријумима црквеног Предања? - одговорили бисмо: и тело и душа јесу енергије човечан-

Подсетимо се овде на оно што смо у претходном поглављу говорили о енер?ијама: оне су заједничка својства човекове природе, која ипак делују
и изражавају јединствен, несличан и непоновљив
карактер сваке конкретне људске личности. Сви ми
људи поседујемо исте телесне и душевне функције:
дисање, варење, метаболизам, разум, расуђивање,
машту и тако даље, па ипак те заједничке функције
чине дефинитивно различитом сваку људску јединку. Чине је различитом њене како душевне тако и
телесне функције; како њене властите телесне или
душевне
карактеристике
(отисци
прстију,
например, или осећање мање вредности) тако и њихово „узајамно прожимање” (поглед, говор, физиономија, гестикулација - сви они начини субјективног израза који нам отежавају да утврдимо границе између душе и тела).
Оно, дакле, што човек јесте, тојест његова
ипостас, не идентификује се нити са његовим телом
нити са његовом душом него само дела, изражава
се и пројављује кроз његове телесне и духовне
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функције. Због тога, никаква телесна сакатост, мана, дистрофија, нити икаква душевна болест, мутавост или малоумност, не дотиче се истине свакога
човека, његовога дубинскога ,ја ”, које га чини постојећим.
Оно, уосталом, што ми, због свог непосредног искуства, називамо телом није нека коначна
датост, неко непромењиво суштаство, него динамични, делатни факт, збир непрекидно делујућих
функција (а у открићу и опису биохемијских једињења, механизама, развоја који сачињавају ове
функције могли бисмо без потешкоћа да усвојимо
закључке савремене биологије или њихов могући
напредак и измену у будућности). И оно што називамо душом јесте динамична, делатна чињеница,
односно збир непрекидно делујућих функција које
пројављују и изражавају живо постојање човека. Те
функције називамо разним именима: говоримо о
логици, машти, расуђивању, стваралачкој моћи,
снази љубави и тако даље, као и о савести, подсвесном, несвесном... У откривању и опису ових функција могли бисмо без потешкоћа да усвојимо закључке и језик савремене психологије и психоанализе или њихов вероватни развој у будућности увек уз претпоставку поштовања граница науке,
признајући њен опитни и описни карактер. Тако
бисмо могли, било којим језиком да се изразимо,
формирати закључак да ни психолошка ни биолошко-телесна индивидуалност човека није нешто
што јесте него нешто што се динамички извршава.
Извршава се прогресивним развитком, а затим падом и слабљењем, до коначног „гашења” смрћу
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свих психосоматских енергија. Ипак, оно што човек јесте остаје недоступно процесу развоја, сазревања, старења и смрти.
За Цркву и за њену истину, оно што човек јесте као лично биће „наспрам” Бога, наиме оно што
сачињава икону Божију у човеку, не може бити
заустављено у извесном временском тренутку или
периоду. Одојче које „не разуме”, зрео човек у цвету својих психосоматских моћи и онај ко је погружен у старачке немоћи или сенилност, јесу подједнако личности пред Богом. Због тога, оно што човек чини као личност, што му даје „ј а " и идентитет, нису психосоматске функције него његов однос
са Богом, односно чињеница да га Бог љуби једном
и јединственом љубављу: она призива небиће у биће (Римљ. 4, 17), оснива и утемељује личну особеност човека. Човек је личност, икона Божија, јер
постоји као могућност одговора на позив љубави
Божије. Својим психосоматским функцијама човек
„управља” овом могућношћу, одговара позитивно
или негативно на позив Божији, усмерава своје постојање према животу, што је веза са Богом, или
према смрти, што је одвајање од Њега.
Призив Божији, односно оснивање личне
ипостаси човека, не мења се нити варира у зависности од савршенства функционисања психосоматских функција, нити на њега делују научна тумачења о напретку и развитку овога савршенства. Интервенција призива Божијег сачињава човека, те
зато Црква и не диже глас, нити је њена истина повређена тиме што наука признаје „еволуцију врста”
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и прихвата да човек води биолошко порекло од
мајмуна. Разлика између човека и мајмуна не налази се у квантитативном разликовању савршенства
психосоматских функција него у квалитативном
разликовању: у чињеници да својим психосоматским функцијама човек „усмерава” - прихватао он
то или не - свој егзистенцијални одговор на призив
у живот који му је Бог упутио. Библијска слика о
стварању човека од стране Бога и удахњивању божанског даха у лице човеково не показује само његово биолошко устројавање него, сасвим сигурно,
и почетак личне самосвести, идентитета, слободе и
саморуковођења. Било да је тај почетак повезан са
биолошком појавом људске врсте било да се смести
у неку од карика ланца еволуције врсте, тиме се
истина библијске и црквене антропологије не мења.

би нити свој узрок нити циљ). Да ли је могуће да он
заживи вечно? Када се са последњим дахом све психосоматске функције угасе, тварна природа човекова
већ је исцрпела своје могућности за преживљавање.
Вера Цркве у вечност човека није убеђење да
обавезно постоји неко будуће „стање”, у којем преживљава „нешто” од човека - његова „душа” или
његов „дух” - него је то уверење да ипостас мога
постојања не осигурава моја природа и њене егзистенцијалне могућности него је осигурава и сачињава моја веза са Богом, Његова еросна љубав према мени. Вера у вечност јесте поверење у то да та
љубав неће престати него ће заувек сачињавати мој
живот, било да функционишу било да не функционишу моје психосоматске способности.
Вера у вечни живот није идеолошко уверење
и не поткрепљује се аргументима. Она представља
чин поверења - своја надања и своју жеђ за
животом полажемо на љубав Божију. Онај Који
нам овде и сада дарује толика животна изобиља, и
поред наших психосоматских супротстављања
остваривању живота (истинског живота, који је заједница и самопревазилажење из љубави), Он нам
је обећао и пуноћу живота, непосредно усиновљење, везу са Њим лицем у лице, и онда када у земљи
угасну и последња наша противљења и побуне.
Како ће се остваривати та нова веза са Њим,
унутар којих функција, то не знам. Једино имам поверења. Оно што знам из Откровења истине, које
нам је даровао, јесте да ће та веза увек бити лична,
да ћу пред Богом увек бити ја, онакав каквог ме познаје и љуби Бог, да ћу бити са својим именом и са
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7. Живош иосле смрши
Кроз све то вероватно је осветљена и вера
Цркве у човекову бесмртност, односно у „живот
после смрти”. Многе религије и философије проповедају „бесмртност душе”, али се Црква разликује
од свих њих јер бесмртност не схвата као необјашњиву врсту „преживљавања” после смрти него
као превазилажење смрти кроз однос са Богом. За
Цркву је смрт одвајање од Бога, одрицање од односа са Н>им, одбијање живота као љубави и као заједнице љубави. Човек, сам по себи, поседује егзистенцијалне могућности које су тварне (не садрже у се-
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могућношћу дијалога са Њим, као и Мојсије и
Илија на Таворској гори. Толико је довољно, можда и претиче.

„душом живом”. Разлучивање полова следи само
због тога да би послужило потребама заједнице:
„Није добро да је човек сам; да му начинимо друга
према њему” (Пост. 2, 18). И, гле, остварује се разликовање полова интервенцијом посебне стваралачке енергије Божије, тојест путем новог стварања
(обликовања): Бог намеће Адаму „тврд сан” (екстазу) и узима једно од његових ребара, те гради жену
(Пост. 2, 21-22).
У том другом опису свест о полности јесте први израз човековог самопознања: срећући се са бићем које је произишло из његовога ребра, Адам себи даје име, име које искрсава из његовог односа
према своме другу. Није више просто Адам: он постаје иш, а она ишах - постаје мушкарац (човек), јер
је она жена, човечица (Пост. 2, 23). Према критеријумима црквене егзегезе, у слици првог и општег
човека треба да видимо нераздељиво јединство
људске природе. Али природна једнородност тела
и костију (Пост. 2,23) није довољна да осигура оно
јединство природе које би човека чинило иконом
божанског тројичног јединства. Тројични прототип живота јесте јединство као заједница љубави,
заједница одвојених и слободних ипостаси, а не неко природно дато јединство. Тако се поново враћамо на потребу разликовања полова, да би, унутар
граница тварнога, могла да се оствари икона-пројава живота Нетварнога.
Сусрећући се са женом, Адам пророкује: „Зато ће оставити човек оца својега и матер своју, и
приљубиће се к жени својој и биће двоје једно тело”
(Пост. 2, 24). Заједница мушкарца и жене предодре-
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8. Разликовање полова
У библијској повести о стварању човека истину о икони Божијој, која је утиснута у човека, следи
и допуњава истина о разликовању полова, односно
о разлучивању на мушкарца и жену. „И створи Бог
човека по обличју својему, по обличју Божијему
створи га; мушко и женско створи их” (Пост. 1, 27).
У тој реченици црквена егзегеза је видела повезаност онога што је „по образу” са „љубавном силом” човека, силом која га покреће да оствари живот као заједницу са другим полом, док, истовремено, иста та сила јесте и компонента живота, односно јесте начин да се људски живот сазда на новим
личним подлогама (ипостасима), те да се тако човек рађа и множи, да испуни земљу и загосподари
њоме (Пост. 1,28).
Постоји, међутим, и други опис стварања човека. Њега нам је сачувало друго поглавље књиге
Постања (Пост. 2, 4-25), а филолози га сматрају за
старију писану формулацију. Тамо се стварање човека не везује од почетка за разликовање полова.
Бог ствара првог човека, који има мушко име, а то
је Адам. Али то име изражава његово земљано својство (Адам=Земљанко), а не његов пол. Том првом
и општем човеку Бог удахњује свој дах и чини га
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ђена је да буде чињеница слободе која се испуњава
у физичком (природном) јединству. Природно дата
веза са прародитељима раскида се да би се створила нова веза слободног избора и преданости која се
окончава не само заједничким живљењем, дружбом, моралном и духовном везом, него и телесним јединством, што ће рећи јединством живота,
дословним са-постојањем. То је начин којим се унутар граница тварне природе остварује тројични
прототип живота.

ња. Само грех, неуспех човека да оствари живот сагласно са својим тројичним прототипом, нарушиће
тај поредак и пренеће циљ разликовања полова са
изображаванза Бога на неумитну нужност физичког
овековечења.
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У библијској перспективи, дакле, разликовање полова, иако има своју подлогу у природи човековој, јесте пројава и манифестација његове природе - не циља превасходно на потребе и сврсисходност природе него на оно јединство природе које је
плод слободе од природе, плод личне љубави. Другим речима: разликовање полова не функционише
код човека онако како функционише код животиња, где је искључиво потчињено физичкој нужности размножавања. У Адамовом пророчанству које тумачи разлог и циљ разликовања полова, физичка сврсисходност размножавања уопште се не
појављује - као једини циљ одређује се физичко јединство у ,једном телу”, у коме завршава слободно
„приљубљивање” лицу другог пола. Али и у опису
стварања човека које нам пружа прва глава Постања (Пост. 1, 26-29), перспектива пораста и размножавања људи појављује се као резултат посебног
благослова Божијег (Пост. 28), односно специфичног благодатног дара који је понуђен човеку, а не
као дата физичка нужност, како бива код животи-
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Разликовање полова има своју подлогу у природи, али се не идентификује са природом, као што
се не идентификује ни са човечијом ипостаси. И
она је једна од енер?ија природе о којима смо већ
говорили, један од начина на који делује егзистенцијална стварност природе, тојест јединствен, несличан и непоновљив карактер сваке конкретне човечанске ипостаси. Данашња психолошка наука
нас уверава да се еротски нагон не појављује у човеку једноставно у оном узрасту када му је потребан да би послужио продужетку врсте. Већ од првог тренутка његовог рођења, љубавно стремљење
ка мајци представља прву могућност животворног
односа (везе) - могућност која сачињава саму личност човека и повод за његов улазак у свет људи, у
простор живота као заједнице.
Без разликовања полова и љубавног стремљења које га прати, чињеница односа, заједнице,
љубави, ероса, вероватно би била ограничена на
ниво опхођења, општења и, једноставно, психолошке везе. Захваљујући разликовању полова, љубав
је двиг и претпоставка живота, темељна претпоставка за остваривање и пројаву личне ипостаси
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живота. Лична ипостас човека, чак и када је у питању њено биолошко порекло, плод је љубави два
друга људска бића. Али и само формирање и пројава личности субјекта резултат је могућности односа, заједнице, љубавне везе. Однос одојчета према мајци је однос љубави, наравно не због тога
што има за циљ овековечење врсте него због тога
што је тај однос компонента живота. Мајка детету
не предаје живот у метафоричком и символичком
смислу него дословно, истински: даје му хранупретпоставку живота, а заједно с тим миловање,
нежност, прве речи које се њему упућују, односно
прву могућност односа, осећање личног присуства
без кога то дете никада неће ући у свет људи, у свет
језика и символа, егзистенцијалног идентитета и
имена.

бавним односом мушкарца и жене. Кад Израиљ
бива неверан Богу и клања се идолима, пророци
сматрају да чини прељубу (Јер. 13, 27), обешчашћује јединственост односа којим га је Бог изабрао на
место „Вољене” (Ос. 2, 25; Римљ. 9, 25). Однос Бога са Својим народом, са сваким чланом Свога народа, јесте брачна тајна, љубавна тајна, а то је једини разлог, барем за црквену егзегезу, да једна чисто
љубавна песма, Песма над песмама, нађе место међу књигама Старога Завета.
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Није, дакле, нити случајна нити просто метафоричка или аналогна повезаност разликовања полова са стварањем човека „по образу Божијем”.
Човек изображава Богајер је личност, тојест лично
биће. Али личност се разликује од биолошке јединке јер само њено постојање (биће) није природна
датост него се остварује као чињеница односа
љубави и чињеница заједнице. А разликовање полова дозвољава човеку да даје физичку ипостас
(ипостас природе) свом личном постојању - да лични однос дела као саставна компонента ипостаси и
као оно што уједињује природу човека.
Због тога није случајно ни то што је однос Бога и човека (однос који је превасходно компонента
живота као личне ипостаси) увек изображаван љу-
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Али, однос љубави између Бога и Израиља
само је икона и предобраз јединства које је Бог
остварио очовечењем у Личности Христовој и кроз
Његово Тело, које је Црква. То је она „велика тајна” коју описује апостол Павле у Посланици Ефесцима (5, 23-33) и коју јеванђелске параболе изображавају сценама узетим са свадбених обеда и гозби. У Новоме Завету Христос је Женик Цркве и
Женик душе свакога од нас - Бог који је безумно заљубљен у личност сваког човека. А посебно у Јовановом Јеванђељу, онај вечни живот који нам Христос Својим доласком дарује одређен је глаголом
познати (грчки гиноско), а њиме се у библијском
језику увек преводи јеврејска реч која значи љубавни однос мушкарца и жене: „А ово је вечни живот
да познају тебе јединога истинитога Бога и кога си
послао Исуса Христа” (Јов. 17, 3).
У светоотачком Предању Сам Бог, у Свом
унутрашњем тројичном животу, биће дефинисан
као „целокупност љубави (ероса)”, пуноћа неизмерног еросног јединства, јединства у љубави: „Тај
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ерос јесте љубав, јер писано је да Богјесте љубав”.1
А тај ерос је екстатичан, он је „буђење Божије љубазне (љубавне) жеље”, која оснива и сачињава сва
бића „ван Њега”: „Он, који је Узрочник свега постојећег
због своје превелике љубави и доброте
излази ван Самога Себе... и кога заволи, љубављу
га привлачи. И са Свога места, које је изнад свега и
изнад свих, силази ка свима”.2 Једини начин да човек опише искуство прихватања те љубави и свога
одговора на њу јесте, поново, однос мушкарца и
жене: „Већа ми је била љубав твоја од љубави женске”.3У аскетским списима образац Божије љубави
према човеку и човекове према Богу такође се тражи у облицима човечанске љубави, и то чак телесне
љубави, а не у идеалистичким облицима платонске
носталгије: „Нека ти телесна љубав буде слика
жудње за Богом”.4 „Ни избезумљени љубавник не
жели толико своју вољену колико Бог жуди за душом жељном покајања”.5 „Блажен онај ко има љубави према Богу колико безумни љубавник према
својој вољеној”.6
Љубав (ерос), онаква какву је обично познајемо, више изражава неки слеп и инстиктиван нагон
самоуживања, а не ослобођење личности од нужно-

сти и захтева природе са циљем да се оствари живот као узајамно прожимање двеју личности у
љубави. То је због тога што љубав познајемо у њеном обезвређењу, познајемо је као грех, односно
као егзистенцијални промашај и губитак њеног циља и намере. Па ипак, чак и у стању пада и греха,
љубав чини могућим физичко сједињење двеју различитих ипостаси и формирање нових личних ипостаси, јер задржава нешто од љубавне силе која је
као икона Божија утиснута у нашу природу, оне силе која је у стању да омогући сједињење не само
различитих ипостаси него и различитих природа,
да укаже на човека као на „причасника божанске
природе”, „као на онога који својом целокупношћу
целосно прожима Бога, који бива све оно што је
Бог, не поистовећујући се са Њим по суштини”.1
Писац ареопагитских списа види „нејасан одјек” те
љубавне силе чак и код развратника „који води ништаван живот, по својој бесловесној жељи”.2 И свети Максим Исповедник препознаје, како у љубавној привлачности међу бесловесним животињама
тако и у снази привлачности која сачињава „друштвени поредак” целокупне твари, једно и јединствено љубавно стремљење и повратно кретање ка
једнообразју божанског живота.3
Све то значи да, за црквену антропологију,
разликовање полова не служи ни само физичкој
сврсисходности овековечења врсте нити само ди-
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1 Свети Максим Исповедник, Коментари на дело „О божанским
именима", 4, 17. Р.С. 4, 268-269.
л

- Ареопагитски списи „О божанским именима ", IV, Р.С. 3, 712 АВ.
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3 Исто, 709 С - Погледати и 2. књ. Самуилову I, 26.
4 Свети Јован Лествичник, „Лествица”. Поука 26, 31.

1 Св. Максим Исповедник, „О разшш недоумицама", Р.С. 91, 1308 АВ.

5 Свети Нил Подвижник, „Писма", Р.С. 79, 464.

^ „О Божанским именима” IV, Р.С. 3, 720 ВС.

6 Свети Јован Лествичник, „Лествица", Поука 30, 5.

3 Св. Максим Исповедник, „Коментари...”, Р.С. 4, 268 СО-269 А.
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ференцијацији друштвених улога - диференцијацији која служи формирању „ћелије” социјалног живота, односно породице. Пре било чега другога,
разликовање полова и љубавна (еросна) привлачност бића различитих полова води свеопшти еросни нагон, који је уткан у природу, ка његовом
„природном” крају и циљу: служи изображавању
тројичног начина живота унутар природе - личном
узајамном прожимању живота унутар граница
тварне природе - и коначно има за циљ, обожујуће
за човека, јединство са Богом.
Ако се човек одрекне тога назначења и циља,
љубав се срозава у безизлазну страст природе:
природа пати од љубави, подноси је као мучну и
увек неиспуњену жељу егзистенцијалне пуноће и
непрекидну сврсисходност овековечења врсте.
Грех је, заправо, неуспех љубави да оствари тежњу
и циљ којима стреми, односно да оствари јединство
човека са Богом. Љубав се претвара у вечно периодично понављање трагедије Данајки, у ненаситу тежњу природе за самозадовољством, у хедонизам и
задовољење индивидуалних чула. Она више није
чињеница заједнице и агапијског односа него чињеница потчињавања другога субјективним захтевима и потреби за уживањем.
Тек када љубав управљена према особи другога пола буде водила ка агапијском самопревазилажењу физичке индивидуалности (што значи да
човек превазиђе своју индивидуалност, своје индивидуалистичке жеље, потребе и захтеве, да престане да има за циљ индивидуални опстанак и да почне да живи за другога, из љубави према другоме),

тек тада се ослобађа пут за одговор човека на еросни призив од стране Бога, а љубав постаје пут живота и благодатни дар живота. Због тога образац
брачне љубави јесте крсна љубав Христова према
Цркви (Еф. 5, 23-33), добровољно умртвљење физичке индивидуалности да би се живот остварио
само као љубав и самоприношење. Христос први
отеловљује пример „истинске љубави” и тиме чини
могућим и наше обраћање Његовој Личности у
љубави: „Он је први нас заволео”, каже свети Фотије Велики, „нас, који смо Му непријатељи и противници. И није нас само заволео него је и понижен
за нас, и бичеван, и разапет, и у мртве убројан; и
тако је као одговор на то што је наше, понудио љубав”.1
У Цркви, која је простор Царства Божијег простор где се остварује тројични начин „истинског живота” - „нема више мушког ни женског”
(Гал. 3, 28).
У Цркви постојимо на начин којим ћемо постојати и после смрти наше физичке индивидуалности: не силама и способностима наше природе,
њеним психосоматским енергијама, него благодарећи љубави Бога Који „зове непостојеће као постојеће” (Римљ. 4, 17) - благодарећи Његовом еросном призиву, који сачињава наше биће као чињеницу заједнице с Њим.
То не значи да се у простору Царства Божијег
укида физичка природа него значи да се преобра-
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1 Наведено према „Приручном саветнику" од светог Никодима Светогорца, стр. 183, поглавље 1.
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жава начин на к о ј и се наша природа ипостазира
(постаје ипостас). Физичка природа не бива више
ипостас (конкретно живо биће) благодарећи својим функцијама и енергијама него благодарећи
призиву Божије љубави. Због тога више немамо
потребу да прођемо кроз физичку могућност разликовања полова да бисмо остварили наше физичко биће као ипостас живота, односно љубави и заједнице.
Ту стварност жели да изрази јеванђелски
текст када тврди да се у простору „истинског живота” укида сексуалност, а исто тако укида се и разликовање полова: „Синови овога века жене се и
удају; а који се удостојише добити онај век и васкрсење из мртвих , нити се жене нити се удају; јер више не могу умрети, јер су као анђели, и синови су
Божији када су синови васкрсења” (Лук. 20, 34-36).

постојање и живот само из призива љубави који
Бог упућује човеку.
По свему томе, монаси су началници и првенци плодова Царства Божијег - Царства које Црква
као пород тајно носи у својој утроби. Сви ми други, а таквих је много, имамо потребу за „помоћником” другога пола (Пост. 2, 18), да бисмо, уз помоћ
крсног примера Христовог, доспели до смрти и
васкрсења које монаси остварују у једном маху. А
оба та пута - и пут монаха и пут оних у браку - једнако су достојни поштовања и имају своје место у
Цркви пошто је циљ и једних и других исти: живот
који је слободан од простора, времена, пропадљивости и смрти.

То васкрсење које укида брачни однос, као
што укида и смрт, јесте васкрсење „из мртвих”. Оно
претпоставља умртвљење аутономизованог физичког начина за изградњу наше ипостаси - невољно
или вољно умртвљење индивидуе која црпи своју
ипостас из сила и енергија своје физичке природе.
Потребно је да се испречи смрт „да би живот прогутао оно што је смртно” (II Кор. 5, 4). Такву смрт
се усуђују да прихвате монаси. Они одбацују брак,
односно природни начин за љубавно самопревазилажење индивидуалности, и предузимају подвиг да
ипостазирају љубав и тело на начин Царства Божијег: да постоје само кроз послушање и подвиг, само
кроз самоодрицање од физичке природе, да црпу

Свест о паду, који је човека спустио у раван
постојања другачију од оне за коју се он осећа створеним, није искључива одлика јудеохришћанског
Предања. То је општељудска свест која се изражава митовима и символима у готово свим религијама и надахнула је најзначајнија учења у готово
свим философским системима.
Свакако, пак, за хришћанско Предање помињање пада човековог није тек одељени аспект његових антрополошких схватања него стожер или
„кључ” за разумевање човека, света и исгорије. С једне сгране истина о паду, а с друге истина о обожењу
човека, одређују саму чињеницу Цркве и дају смисао
њеном постојању и њеној историјској мисији.
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И по питању пада, учење Цркве се превасходно црпи из тумачења текстова Старога Завета. Повест о стварању човека, на првим страницама Књи2е постања, допуњена је навођењем чињенице пада,
уз примену иконографије са задивљујућим богатством смисла и непоновљивом и оригиналном символиком.
Читамо у Књизи постања да је Бог, пошто је
створио човека, засадио ради њега рајски врт, односно прелепи перивој у Едему, и онде га поставио.
У свим средњеисточним религијама слика врта
функционише као символ идеалне среће - можда
као антитеза јаловости и огољености пустиња којих је у изобиљу у тим крајевима. Наравно, безводност пустиње је символ смрти, док реке које натапају рајски врт Едема и богатство растиња које га
украшава пружају слику живота у изобиљу.
У тај „врт обиља”, како га назива Писмо, поставља Бог првоствореног човека „да га ради и да
га чува” (Пост. 2, 15). Делатност у тој првој фази
човековог живљења није „ропство” - робовање потреби физичког преживљавања - него органски
продужетак и пројекција стваралачког дела Божијег, процват стваралачке способности која одликује човека као икону Божију, односно као личност.
Истовремено, све плодове рајскога биља Бог
нуди човеку „за храну” (Пост. 1, 29). Рајски живот
човека не представља неко „спиритуалистичко”
стање или идеалистичко живљење у облацима, како то често замишљају моралисти.
Од првог тренутка живот човека се остварује
узимањем хране, директним примањем материје

света. Човек живи и постоји само у непосредном и
органском односу са светом, са материјом света.
Не у неком интелектуалном или теоријском односу
јер човек није само посматрач и надзиратељ или
тумач света него онај ко непосредно прима свет
као храну, узима га у себе и чини га својим телом.
Само тако, само кроз ту органску заједницу са светом, остварује се живот човека.
Оно што је изузетно у рајском стању човека
јесте то да примање хране, које човеку осигурава
живот, не сачињава само активан однос и заједницу са светом већ и активан и животворан однос са
Богом. Бог је Онај Који човеку дарује храну, односно претпоставку живота, Онај Који приноси сваки
плод и семе „за храну”. Свако примање хране је дар
Божији, „благослов” Божији, односно остварење
односа са Њим - остварење живота као односа. Рајски однос човека са Богом није неки етички и религијски однос: не остварује се, наиме, директно поштовањем некаквог закона или узношењем молитава и жртава. То је сам живот човека, који се*
остварује као однос и заједница са Богом, непосредно остваривање живота, односно примање
хране, једење и пијење.
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Исту ту истину са првих страница Постања
изнова налазимо у црквеној пракси Евхаристије,
где однос човека са Богом - онако како је успостављен као однос живота „у Телу” Христовом - бива
поново остварен саборно, кроз догађај једења и пијења: човек опет узима храну - основне видове хране, а то су хлеб и вино - као фактор заједнице, сада
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већ ипостасне богочовечанске заједнице; узима Тело и Крв Христову. Свето Причешће, заједничарење човека са Богом, опет је однос живота који се
остварује преко хране. Човек не црпи живот из хране саме по себи него из хране као односа и заједнице са Богом. Прима храну као дар живота који му
нуди Бог, црпи живот и постојање из чињенице заједнице са Њим, а не из способности властите природе да кроз храњење привремено преживи. Али та
промена начииа постојања у сваком случају се одвија кроз физички чин једења и пијења. Учествовање у начину Царства није преношење у некакав
„други” живот него обеспропадљивање тог истог
живота који се остварује као заједница узимања
хране. Због тога је и слика Царства Божијег у Новом Завету често слика вечере, где људи ,једу и пију за трпезом ” коју им је Бог поставио (Лук. 22, 30).

повест користећи символ дрвета „познања добра и
зла” (Пост. 2, 9 и 17). И оно је дрво рајског врта,
али не спада у „благослов” који је Бог понудио човеку - једење његових плодова не сачињава заједницу и однос са Богом. Оно управо представља могућност да човек прихвати храну - да оствари свој
живот - не као заједницу са Богом него невезано са
Њим и независно од Њега, да се храни само ради
властитог одржања, тојест ради преживљавања
своје физичке индивидуе. Тада човек не постоји
као личност која ипостас живота црпи из заједнице
љубави него постоји као физичка индивидуа, као
егзистенцијална јединка која опстанак своје ипостаси црпи из својих сила, односно из створених
енергија својих функција.
Бог од првостворених људи тражи да не једу
плодове са дрвета „познања добра и зла”. Жели ли,
дакле, да их одвоји од познања етичких дилема, да
их одржи етички ,једнодимензионалнима”? Треба
да разјаснимо да овде изрази добро и зло немају
конвенционално значење добра и зла, како то данас разумевамо, тојест нису категорије понашања,
не изражавају правно схватање о друштвено корисном и друштвено штетном. Овде, као и у целокупном Светоме Писму, изрази добро и зло изражавају
могућност живота и одрицање живота, односно
потенцијалност смрти. Бог то разјашњава првостворенима и пророкује им: „... У који дан окусиш
од њега, умрећеш” (Пост. 2, 17).
У тим Божијим речима немамо неку претњу
казном него предвиђање и упозорење. Ако првостворени људи буду јели с тога дрвета, не чине про-
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Бог је првоствореним људима понудио могућност живота, „истинског живота” непропадљивости и бесмртности, дарујући му свет, храну, као
чињеницу заједнице с Њим. Али остваривање живота као чињенице заједнице и односа свакако је
плод слободе - не постоји нужна или наметнута заједница или љубавни однос. То значи да је рајски
живот првостворених људи обухватао и могућност
за другачију употребу слободе - могућност да се
људско постојање не оствари као чињеница заједнице и односа са Богом него да се оствари из себе,
сама по себи, црпећи егзистенцијалне силе из саме
себе, односно само из своје тварне природе.
Ту могућност сликовито показује библијска
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сто неку грешку (грех), не преступају некакву заповест коју треба држати јер је дата „одозго”. Једење
плодова тога дрвета укида претпоставке живота и
одвешће их у смрт. Они ће покушати да остваре
живот не на начин који представља живот (тројични начин љубави и заједнице) него сасвим супротно: тражећи да живот црпе из створених и зато
привремених могућности своје физичке индивидуалности, да постоје тако као да је свака физичка
индивидуалност само узрок и само циљ. Добро и
зло не сачињавају овде само антитезу значења - зло
није неприкривено укидање добра него његова деформација и извртање. Постоји један „добар” и један „зао” начин за остваривање живота: то је дилема која се поставља пред првостворене људе. „Зли”
начин као доступну истиче могућност саможивота,
могућност да саздана творевина садржи у себи и
свој узрок и своју сврху, односно да сама по себи
доспева до равнобоштва и самообожења. Али то је
лаж, лажно достигнуће које одрицање живота тумачи као живот и сасвим сигурно води у смрт. У
библијској слици Бог жели да одврати човека управо од познања смрти - јер смрт је коначно знање и
када се оно стекне, бива већ касно за сузбијање његових трагичних последица.

кву своју одлуку наговорени су од стране змије, тог
архетипског символа зла. За црквену егзегезу змија
је овде израз интервенције ђавола или сатане, који
представља лично биће, духовно, слично анђелима
Божијим, - литургијским бићима која је Бог створио пре него свет, - биће, међутим, које је побуњено, одвојено од живота, самоосуђено да вечно пребива у смрти, коју је испрва оно само изабрало.
Змија прво жени упућује изазов. Ни овде символика није случајна. У језику архетипова живота
који користи Свето Писмо (језику архетипских
слика које „значе” много више од њихових представа), жена је слика природе, насупрот мушкарцу,
који је символ разума (логоса). Ова противположност природе и разума, женскога и мушкога, не
представља неко аксиолошко разликовање већ одсликава човеково искуство о начину на који се
остварује физички живот: природа има „женску”
готовост да отелови чињеницу живота; потребно
је, међутим, семе разума да би се остварило то отеловљење. Без спаривања мушкога и женскога не
може да постоји живот. Без учешћа разума, природа
је само могућност, а не егзистенцијална чињеница;
а без свог отеловљења у природи, разум је само апстрактан, безипостасан појам.
На тај начин искушење за изопачено остваривање живота бива прихваћено прво од стране жене
управо због тога што не представља само теоријски изазов него физичку могућност. Речи које јој
змија упућује јесу показање „логичког” извртања
„добра” - показање разума који хоће да обмане при-
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Па ипак, првостворени људи коначно изабирају начин „зла”, начин смрти. Упозорење које им је
у библијској повести Бог упутио наглашава да њихов избор бива уз потпуно познавање његових последица. Појављује се ипак једна олакшица: на та-
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роду, да фалсификује могућности живота: „Зашто
ли вам је Бог рекао да не једете ни са једног дрвета
У РаЈУ?” Жена узвраћа: „Од плодова са дрвета у рају можемо да једемо, али од плода са дрвета које је
усред раја, Бог је рекао да не једемо да не бисмо
умрли.” Змија не инсистира на грубој клевети, одмах је напушта и прелази на другу: „Нећете умрети”, каже, ,јер зна Бог да ће вам се у онај дан кад
окусите са тога дрвета, отворити очи, па ћете постати као богови и знати шта је добро, а шта зло.”
Библијска представа не иде дал>е. Томе другом искушењу равнобоштва и самообожења жена не одолева - природа прихвата да предузме саможивљење. Првосаздани људи окушају плод независности
и егзистенцијалне самосталности.

Адам и жена му, и не беше их срамота” (Пост. 2,
25). Шта је, дакле, то осећање голотиње, стид због
голотиње, који прати пад? То је сазнање да поглед
другога који пада на мене није поглед љубљенога
нити човека који ме љуби, у кога имам поверења.
То је поглед странца; не посматра ме са љубављу
него ме гледа само као објекат своје жеље и похоте. Поглед другога чини ме објектом, претвара ме у
неутралну индивидуу; осећам да ми одузима субјективност, мој најдубљи и једини идентитет. То
што се осећам нагим јесте раскид односа, укидање
љубави, потреба да се заштитим од претње коју
други сада већ представља за мене. И браним се
стидом. Облачим се да бих спасао своју субјективност, да се одбраним од погледа другога, да се не
бих претворио у објекат угађања индивидуалном
задовољству и апсолутизму другога.
Пре пада целокупно тело је било израз и пројава личне уникатности, динамички призив ка заједници живота, ка самопревазилажењу и самоприношењу из љубави. Осећање голотиње и стид због ње
започињу онога часа када живот престане да се
осврће на љубав и стреми само ка самодовољној
индивидуалности - ка индивидуалним потребама и
индивидуалном задовољству. Зато после пада само
код истинске љубави голотиња престаје да буде
срамота и бива двиг крајњег поверења и самоприношења. „Код истинске љубави душа покрива тело”, говорио је Ниче, коме пизма безбоштва није
увек онеспособљавала чуло истине. Са друге стране, једри светитељ, свети Исак Сиријац, допуњава
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77. Последице пада: голотшш
Тако се одиграва човеков пад. Говоримо о паду да бисмо показали да не подразумевамо само
неку аксиолошку деградацију него и измену начина
постојања, отпад од живота. Библијско казивање
непоновљивом символиком одсликава и ту егзистенцијалну измену и последице пада.

Прва последица јесте осећање голотиње: „Тада им се отворише очи, и видеше да су голи, па
сплетоше лишћа смокава и начинише себи прегаче” (Пост. 3, 7). До тренутка пада „беху обоје голи,
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речено: „Љубав не зна за стид... Љубави је природно не стидети се и не скривати своју меру.”1

Адам се сада осећа нагим, осећа да га чак и Божији поглед разголићује, те и тај поглед осећа као насртај на своју индивидуалност. Бог више није онај
Присни, Љубљени, а однос према Њему није веза
љубави и извориште живота. Чак је Бог неко „други”, друго биће које и самим својим присуством
прети да оповргне аутономију индивидуалности.
„Да ниси јео са оног дрвета што сам ти забранио да једеш с њега?”, пита Бог. Адам хита да збаци са себе одговорност: „Жена коју си удружио са
мном, она ми даде са дрвета, те једох.” А када Бог
пита жену: „Зашто си то учинила?”, и њен одговор
је избегавање: „Змија ме превари, те једох” (Пост.
3, 8-13). Пад који се одиграо сада се пројављује
кроз самоодбрану индивидуалности, кроз преношење одговорности и кроз покушај индивидуалног
оправдања.
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Осећање голотиње и стид због ње јесте најочитија пројава измене коју је човечанска природа
падом претрпела: обезвређује се и изопачује (али
ипак не уништава) икона Божија која је отиснута у
природу човекову, односно лични начин постојања,
начин Тројице, начин љубави личности - љубави
која је једина у стању да обједињује живот и вољу
и енергију природе. Лична слобода се потчињава
(мада никада у целокупности) индивидуалној потреби природног самопостојања, постаје инстинкт,
нагон, неутољива страст. На тај начин се природа
комада, дели се на индивидуалности од којих свака
живи само за себе - индивидуалности узајамно противних и сукобљених у претендовању на живот.

12. Кривица
Други сликовити приказ последица пада, у
библијском казивању, јесте појава кривице и покушај индивидуалног оправдавања: првостворени
људи чују кораке Бога Који корача у предвечерје
по рајском врту и обузима их страх - толики страх
да хитају да се сакрију „испред (лица) Господа Бога” међу дрвећем у врту. Тада Бог дозива Адама,
пита га зашто се уплашио, а Адам као разлог свога страха наводи своју голотињу. Чак и пред Богом
1 „Сачувана аскешска депа”, С лово 58.
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Ако је осећање голотиње и стида израз губљења личносног карактера постојања, осећање кривице и страх, као и покушај пребацивања одговорности и индивидуалног оправдања, јесу пројава агоније због губљења живота, истинског, односно бесмртног живота. То је агонија пред смрћу. До таквог закључка не долазимо произвољно него уз помоћ критеријума црквеног тумачења библијских
слика. Запитајмо се пре свега: чега се, заправо, плаши Адам када се скрива од Бога и од чега жели да
се заштити кад одговорност пребацује на жену?
Можда се боји спољашње претње или можда осећа
објективну опасност? Али он нема никакво претходно искуство претње или опасности - практично,
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требало би да буде толико без страха као одојче
које пружа руку да додирне ватру.
Врло је чест онај лаки одговор моралиста:
Адам се боји јер је преступио заповест Божију и сада очекује казну. Али и појам преступа и казне исто
је тако слика узета из каснијег искуства палога света. Ако апсолутизујемо тај појам и сматрамо га јединственим објашњењем Адамовог страха, остављамо празнине и постављамо питања без одговора: како је могуће да се Адам плаши Бога, Кога познаје само као „безумног Љубитеља” човека и Подаритеља живота? Ако је љубав истински заљубљеног човека, чак и после пада, спремна да опрости и
заборави сваку грешку љубљене особе, зар љубав
Божија не успева да доспе ни до те, људске мере?
Да ли је љубав Божија мања и од човечанске љубави истинског љубавника, брижног оца, неисцрпно
кротке мајке? Зар Бог не успева да постигне чак ни
оно што од нас тражи? А тражи да „опраштамо дужницима својим” колико год пута да су нам скривили, чак „седамдесет пута седам” пута.
Али Бог је праведан, одговарају моралисти, и
мора да дели правду, да кажњава преступ. Одакле,
међутим, црпе оно мора коме потчињавају и Бога?
Постоји ли, дакле, некаква нужност која ограничава Божију љубав, односно Његову слободу? Ако
постоји, тада Бог није Бог или, барем, није онај Бог
Кога Црква познаје. Тако праведни Бог - небески
жандарм који надгледа држање закона из неког и
за Њега обавезног законодавства - јесте само плод
маште палог човека, пројекција његове потребе за
натприродним индивидуалним поткрепљењем уну-

тар искушења колективног живљења. Ма колико
софистичких махинација моралисти изналазили да
би логички поистоветили љубав Божију са правдом, њихово здање силогизма остаје трошно. „Као
што се тежина зрна песка не може поредити с тежином грумена злата, тако се ни правичност Божија
не може упоређивати с Његовим милосрђем”, каже
свети Исак Сиријац. Бог библијског Откривења и
црквеног искуства није праведан: „Не називај Бога
праведним, јер се Његова праведност не види у Његовим делима... Где је праведност Божија? Јер, благ
је, веле, према злима и безбожнима”.1
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1 „Сачувана аскешска дела”, Слово 58. и 60
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13. Трагедија швари

реног и нествореног настао из човековог бунта.
Педагошки језик Светога Писма, а поготову Старога Завета, који се обраћа једном тврдовратом народу, тумачи ове последице сликом која је разумљива превасходно палом човеку: сликом разгневљенога Бога Који кажњава преступ.
Али Бог није осветник. Он само апсолутно
поштује човекову слободу и последице те слободе.
Не интервенише да би отклонио горке плодове човековог слободног избора. Јер, тада би отклонио и
саму истину човечије личности и заиста задивљујуће, космичке размере те слободе. Божија љубав интервенише само да би слободно самокажњавање
човека преобратила у спасоносну педагогију. Врхунац те интервенције је Оваплоћење Самога Бога,
прихватање на богочовечанско Тело Христово
свих последица човековог бунта, чак „до крсне
смрти”, и преображај тих последица у однос и заједницу са Оцем, односно у вечни живот.
Према томе, без уклањања последица пада на
начин који би ликвидирао и човечију слободу, човеку се поново додељује рајска могућност избора
између живота и смрти. То је могућност преобраћања смрти у живот по примеру Другог Адама,
Христа, или упорне верности смрти и паклу, која је
заправо „неблагословено мучеништво проузроковано тиме што човек не љуби”.
За Цркву, Адамов пад (који за људски ум има
потресне космичке и временске размере) јесте
огромна апокалиптичка трагедија безграничне
личне слободе, васионских размера истине личности - коначно, откровење „славе” Божије и безди-

Тој основној истини, која представља искуство и убеђење Цркве, многи супротстављају мноштво примера из Светога Писма који, по њима,
сведоче о казнама које Бог намеће или обећава: потоп који дави свако живо биће на земљи, изузев
Нојеве барке: ватра и сумпор који уништавају Содом и Гомор; гнојне ране фараонове; Давид који је
за свој грех кажњен Авесаломовом смрћу; а у Новоме Завету преовлађује слика будућег суда и одмазде, подвајање на праведне и неправедне, претња
паклом, где је „плач и шкргут зуба”. Тим библијским примерима људи придодају и сва природна
зла која посматрају као „гнев Божији”, као апокалиптичке казне Божије јарости: земљотреси, поплаве, епидемије и тако даље.
Црква, међутим, разликује поучне слике од
истине коју оне показују. Пад човека је истина, а
тај пад нема само законски садржај него, као што
овде покушавамо да изнесемо, јесте изопаченост
живота, у коју је човекова слобода повукла свуколику твар - пошто је човекова слобода једина могућност за остваривање или за неостваривање циља постојања сваке твари. А изопаченост живота
значи измену и нарушавање закона-начина функционисања живота. У свим библијским парадигмама кажњавања човека, и у сваком „гневу Божијем”,
Црква види последице измењеног деловања закона-начина живота, последице одступања од
„истинског живота”, односно бездан између ство-
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мензионалне величине Његове иконе, коју је утиснуо у човечанску природу. То откровење Црква
посматра кроз трагедију пада, откровење које даје
смисао свеколикој твари. „Јер жарким ишчекивањем творевина очекује да се јаве синови Божији...
Јер знамо да сва твар заједно уздише и тугује до сада” (Римљ. 8, 19 и 22). Космичка перипетија која је
започела у едемском врту није неуспех дела Божијег: свет природних катастрофа, ратова, пошасти,
неправде, злочина, свет препун вапаја невиних жртава и јаука злостављане деце, свет дословно погружен у крв и сузе, тај свет свакако да није тријумф праведности; у очима верника, међутим, он је
тријумф слободе, која, вођена љубављу Божијом,
стопу по стопу, педаљ по педаљ, осваја пут ка обожењу. „Јер мислим да страдања садашњега времена нису ништа према слави која ће нам се открити... јер ће се и сама твар ослободити од робовања
пропадљивости на слободу славе деце Божије
(Римљ. 8, 18 и 21). Оно што би могло да буде неуспех дела Божијег, то је неко обожење човека и света које не би било ствар слободе - неслободно обожење је нешто толико противречно као и појам неслободног Бога: то је апсурд, односно живот без
разлога и смисла.

кажемо: тај страх ниЈе пород законске кривице и
није очекивање казне. То је укидање „слободе пред
Богом”, о којој говори Свето Писмо (I Јов. 3, 21):
одбацивање односа с Њим, сазнање о одговорности за остваривање живота одвојеног од Бога - први доживљај егзистенцијалне самоће, што је и прво
окушање смртности. Адамов страх је агонија пред
смрћу.
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Враћајући се поново страху који Адама
нагони да се скрива пред Богом, сада можемо да
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Сасвим различитим путевима, савремено психоаналитичко искуство формулише мишљење да се
први доживљај кривице и агоније рађа у човеку с
његовим рођењем и одвајањем од мајчиног тела.
Ако је овакво мишљење истинито, онда се оно не
налази далеко од библијске слике оног првог Адамовог страха. Прво, чак и несвесно, осећање „индивидуалног постојања” је и прво осећање смртности, прво искуство најдубље самоће, односно немоћи индивидуе да црпи живот било одакле изван ње
саме. Изгледа да у самој природи човека постоји
неки инстинкт за разликовање начина живота од
начина смрти - за диференцијацију „истинског живота”, коме је причасна и у коме учествује од смртне индивидуализације постојања. Ако је то истина,
онда првобитни Адамов страх није само слика и
символ него стварност која обележава човека до
дубина његове душе, већ од првог тренутка његовог доласка на свет.
Дијалог Бога и првостворених људи у Едему,
завршава се објавом и пророчким описом, од стране Бога, осталих последица пада. Да их набројимо:
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а) Непремостиво непријатељство поставља се
између жене и змије, између људске природе и ђавола. Непријатељство ће имати свој врхунац у личности некога од жениних потомака који ће здробити
главу змији, тојест сатрће силу ђавољу, док ће змија једва успети да му повреди „пету”. Тај Евин потомак за Цркву је Христос, а ово прво предсказање
Његове победе над ђаволом јесте Првојеванђеље
Светога Писма, прва радосна вест о човековом
спасењу.
б) Умножавају се женине туге и патње, а она
постаје осетљиве грађе и подложна болу. Не престаје да буде носилац живота, али њен живот сада
постаје овековечење природе, а не личности. Дакле, жена сада рађа децу с великим болом, јер сваки порођај је и једно ново комадање њеног тела,
комадање природе, придодавање нових смртних и
аутономних индивидуа. Њен однос са мужем и љубав као одраз тројичног Прототипа живота претвара се у конфликт са мужем: ”Воља ће твоја стајати под влашћу мужа твојега, и он ће ти бити господар” (Пост. 3, 16).
в) Али и човеков приступ животу, његов однос према земљи, природи и према храни-животу,
биће повод болу и непрекидној патњи. Однос човека према материјалној природи света не може да
буде лични однос, однос према логосу љубави Божије, која сачињава свет. Свет постаје неутралан
објект који се супротставља човековом покушају
да га потчини потреби и жељи свог индивидуалног
преживљавања. Земља рађа „трње и коров”, а човек зарађује хлеб „са знојем лица својега”, док се и

сам не врати у безличну неутралност објективизоване земље и његово тело не распадне у прах: „Јер
си прах и у прах ћеш се вратити” (Пост. 3, 19).
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15. “Кожне ха.ш не”
Повест о човековом паду, у Светоме Писму,
завршава се његовим изгнањем из рајског врта изобиља, његовим одстрањивањем од „дрвета живота” и од могућности бесмртности. Али и тај трагични свршетак је обележен сликом која је откровење љубави Божије, љубави која успева да одстрани
коначне последице пада, да ограничи зло које је
изазвано и да релативизује оно што је непоправљиво. То је слика кожних хаљина, која је посебно привукла пажњу хришћанских тумача: „И начини Господ Бог Адаму и жени његовој кожне хаљине и
обуче их у њих” (Пост. 3, 21).
За црквену егзегезу кожне хаљине, у које Бог
облачи првостворене људе, символишу биолошку
ипостас која облаже личну особеност човека. Пре
пада свака енергија биолошко-земљане природе
човека постоји (остварује се и пројављује) само као
откровење божанске иконе: сачињава личну особеност и живот као заједницу љубави и однос
љубави. После пада ипостас човечијег субјекта је
биолошка, а енергије природе (психосоматске
енергије) јесу у служби живота као простог индивидуалног преживљавања. Човек не престаје да бива
личност, икона Божија; само што се та икона сада
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облачи у „кожну хаљину” бесловесности, пропадљивости и смртности.
Али тим одевањем у пропадљивост и смрт
показује се врхунско човекољубље Божије и промисао Његове љубави. Одевајући човечију личност
у биолошку ипостас, Бог се на тај начин мири са
последицама пада: физичке, психосоматске енергије не ипостазирају личну особеност живота као љубави него смртну индивидуалност и њен привремени живот. Дозвољавајући, међутим, смрт као последицу тог одевања, Он је ограничава управо на
биолошку индивидуу, постављајући границу пропадљивости и конац и греху-неуспеху живота: „Да
зло бесмртно не постане...”
Тако смрт не укида самога човека него ону
пропадљивост која га окружује. Не дотиче се човечије личности, коју је Бог призвао у биће; укида и
поништава само лажну ипостас живота, односно
биолошку индивидуалност, у коју се човек падом
оденуо. Смрт, као последица греха, окреће се против привидног тријумфа греха - тојест аутономне
биолошке индивидуалности - и уништава га. Смрт
ликвидира омотач пропадљивости, ослобађајући
егзистенцијалне могућности човечије личности.
И после пада, дакле, остаје отворен пут да човечија личност поново буде ипостас живота; али
сада не биолошког, пропадљивог и привременог,
него живота непропадљивог и бесмртног. Ту нову
егзистенцијалну могућност први ће применити Сам
Бог Својим очовечењем, постајући тако првенац
спасења и обнове људскога рода.

ИСУС ХРИСТОС

/. Саблазан
Име Исуса Христа дели надвоје историју човека. Али, истовремено, оно је сачињавало и сачињава највећу саблазан за људску мисао. Он је Бог
Који је постао човек, а такво јединство је непојмљиво за логику и, свакако, недоступно нашем „позитивном” знању.
Апостол Павле је први назначио да, барем за
Грке, појам богочовештва јесте истинска лудост (I
Кор. 1, 23). Грци су људе учили исправном размишљању, методичком знању које не може да функционише без дефиниције ствари. А ствари, тојест
све што је постојеће, дефинишу се својом суштином, односно укупношћу својстава која све што постоји чине оним што јесте. Један цвет је цвет јер
има петељку, латице, круницу, тучак - не може да
буде цвет, а истовремено да има ноге или крила,
очи да гледа или глас да говори. Тако и Бог, да би
био Бог, треба да буде бесконачан, неограничен,
свезнајући и свесилан, да буде саможивот и самокретање - не може да буде Бог, а истовремено да
има материјално и ограничено тело, да потребује
кисеоник да би дисао и јело да би се хранио, не може да се умара, да бива поспан, да тугује и да болује телесно.
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Супротстављање грчке мисли појму богочовештва динамично је изражено и унутар самог
окриља хришћанске Цркве. Најкарактеристичнији
изрази тога супротстављања су две јереси, несторијанство и монофизитство, које су читаве векове изнуравале хришћанску васељену и нису престале да
представљају две тенденције или девијације хришћанског начина размишљања.
Несторијанство1изражава тежњу да у Личности Исуса Христа видимо једно, по својој суштини
или природи, људско биће - да видимо просто и једино човека, конкретну индивидуу човечије природе, која је, међутим, обдарена од Бога специфичним даровима и изузетним квалитетима. Ова тежња навелико преживљава код великог броја људи. Они са поштовањем говоре о Христу, признајући у Његовој Личности само великог моралног
учитеља, врло значајног човека који је основао
квалитативно најузвишенију религију до сада или
социјалног реформатора који је довео човечанство
до значајних моралних достигнућа.
Насупрот томе, монофизитство2 изражава тежњу да у Личности Исуса Христа видимо само
захват Бога у историји - да видимо просто и једино
Бога, Који се наизглед појављује као човек, а
уствари је „утвара” човека, а не човек по својој
природи или суштини. И ова тежња преживљава
код оних људи који хоће да кроз хришћанство сачувају један облик философског и етичког дуали-

зма - да сачуваЈу ону, за људску мисао толико повољну, непремостиву поларизацију божанског и
човечанског, духовног и материјалног, вечног и
временског, светог и профаног.
Карактеристично је да са становишта психијатра, Игор Карусо, кога смо поменули у претходном поглављу, сматра да су у тим двема јересима
изражене две најуниверзалније склоности и тенденције људске психе. Свака од њих, ако се апсолутизује, води оној јеретичкој слици живота коју називамо неурозом. Историјски продукт таквих неуротичних девијација Карусо препознаје у многим појавама апсолутизованог антропоцентризма или
другог подједнако апсолутизованог тумачења живота и истине. Заиста, чисто несторијанство можемо препознати у оптимизму рационализма, у „ефикасности” морализма, у прецењивању историјске
критике, у митологизацији људске науке, у научној
демитологизацији метафизике, у апсолутизацији
политике и организације, у приоритету економскопроизводних односа и тако даље. Исто тако можемо видети да се монофизитска реакција појављује у
пуританском идеализму, у презиру према физичком човеку, у неповерењу према телу и његовим
функцијама, у фобији од еротске љубави и сексуалног живота, у „обездуховљењу” структура, у митологизацији видљивих ауторитета, у мистицизму непогрешивог вођства и тако даље.

1 Оснивач те јереси је Несторије, патријарх Цариградски (380-451).

Узимајући у обзир, дакле, ове супротне тенденције човечије психе, језик Цркве покушава да
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2 Оснивач јереси је Евтихије, свештеник у Цариграду (378-454).
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разграничи истину свог искуства о ваплоћењу Божијем - о Његовом очовечењу у историјској Личности Исуса Христа. На трећем, четвртом, шестом и
седмом васељенском сабору, односно цела четири
века, Црква се борила да сачува истину ваплоћења
Божијег од њеног претварања у интелектуални облик и ауторитативни „принцип”. Христос ових јереси био је или пример етички савршеног човека
или апстрактна идеја бестелесног Бога. У оба случаја, живот човека се суштински ни у чему не мења:
живо тело човека остаје осуђено да се распадне у
прах, а индивидуално или колективно „побољшање” човечијег живота је обмана и апсурд или гола
превара.
Црква се није читава четири века борила за
неку апстрактну метафизику нити да би поткрепила један етички пример. Не бори се она чак ни за
„дух” човека; настоји да спасе његово тело. Може
ли човеково тело - плот, а не само дух - да се сједини са Богом „несливено, неизмењено, непроменљиво и нераздељиво”? Може ли човечанска природа
заједно са божанском природом да представља јединствени факт живота? Ако може, онда смрт не
постоји. Тада се тело сеје у земљу као пшеница, да
би донело стострукога плода и да би човек остварио пуноћу живота.
Четири века борбе да би се човеково тело
спасло од апсурда смрти! Да би се показала могућност коју има скромна грађа света, тело земље и
човека, да се сједини са божанским животом и да се
оно што је пропадљиво одене у непропадљивост.
Борба и труд да би наш данашњи конвенционални

језик могао да означи динамику живота коју је открило ваплоћење Логоса. А заједно са језиком, настојање живописа да исту истину искаже уз помоћ
киста, не иконички и символички, него отискујући
у цртеж и у боју стицање непропадљивости и славу
човечијег тела. А заједно са тим, пластична песма
архитекте који „ологосује” камен и глину, и у његову грађевину се смешта Несместиви, и оваплоћује
се Бесплотни, и оправдава се свеколика твар и красота твари. А уз то ода песника и мелодија композитора, уметност која потчињава себи чула уместо
да се она њима потчини, откривајући у том потчињавању тајну живота који побеђује смрт.
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2. Кеноза
На став старих Грка против могућности сједињења двеју различитих природа или суштина у
једно јединствено биће, богословље Отаца и васељенских сабора одговара: та могућност постоји и
за Бога и за човека. Јер, и Божанство и човечанство
имају заједнички начин постојања, тојест постоје
као личност. Из претходног смо видели да Божији
начин постојања, сагласно са искуством Цркве, јесте лична посебност и слобода од сваког природног предодређења: личност претходи суштини; она
ипостазира суштину и чини је ипостасју-конкретним бићем. А икона тога божанског начина постојања утиснута је у човечију природу. И човечија
природа, иако је тварна и дата, постоји само као
лична посебност и као могућност слободе од
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властите тварности, тоЈест од сваког природног
предодређења. Човек није створен само „по образу” него и „по подобију” Божијем (Пост. 1, 26). Његово лично постојање представља могућност да и
човек једном достигне до слободе живота која карактерише Самога Бога, односно до вечно2 живота, неспутаног природним ограничењима. Ту могућност одбио је да оствари први Адам. Бог, дакле,
интервенише - не да би натерао човека да Му се
уподоби него да се Он Сам уподоби човеку, водећи
тако личну могућност човечије природе крајњем
достигнућу ипостасно? јединства са Божанством,
достигнућу које је недоступно чак и човеку од пре
пада.

га што представља директно откровење Његовог
Божанства: „Понизио је себе узевши обличје слуге,
постао истоветан нашем пониженом телу”
(Филипљ. 2, 7 и 3, 21).
Та кеноза Божанства у Личности Христовој
плод је личне божанске слободе односно слободе
оваплоћенога Сина и Логоса Божијег. Она не мења
истинско јединство божанске и човечанске природе у Христу нити утиче на њега. Слободан од сваког предодређења суштине или природе, Бог може
да у Својој Личности ипостазира не само Своје Биће (Своју суштину или природу) него и биће човека. А ипостазирајући истовремено две природе у
једну личну ипостас, оживљава природна својства
сваке од њих, не потчињавајући Себе никаквој нужности егзистенцијалних остваривања тих својстава: зато и може да „обузда” или да „испразни” славу Свога Божанства, као што може да уклони и тежину материје човечијег бића када корача поврх
воде у језеру. Ако је само личност оно што ипостазира биће, тада никаква нужност природе (божанске или човечанске) не претходи да би ограничила
егзистенцијалну пројаву личне слободе.
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Бог се, међутим, не сједињује директно са човеком онаквога стања у какво је Адама могао да
доведе динамички резултат кретње према његовом
уподобљаваљу Богу. Историјска Личност Исуса
Христа је људска индивидуа као што су све друге
индивидуе после пада - индивидуа која заузима
простор, ограничена, по свему саобразна мерилима тварности људске природе и ограничењима те
природе. Само у неколико тренутака, као на Таворској гори, Христос открива истински резултат
сједињења Бога и човека - преображај човека у
„славу”, појаву Бога. У целокупном осталом овоземаљском животу Христа, егзистенцијална пројава
Божијег живота је „потиснута”. Црква говори о
„кенози” (понижењу, смирењу, добровољном осиромашењу) Бога у Личности Христовој, о добровољном „испражњењу” или напуштању свега оно-

139

3. „Несливено” и „нераздељиво”
Бог прима човечанску природу и чини је учесницом у Својој божанској природи, ипостазирајући заједнички лични начин постојања двеју природа у једно јединствено Биће и у једну Личност. Та
једна Личност је ваплоћени Логос, Друго Лице
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Свете Тројице „у телу”, Јединородни Син Очев Који је „постао тело”. То је Исус, Христос (Помазаник) Божији.

Опасност да јединство двеју природа у Христу схватимо као апстрактно теоријско „начело”,
имајући у виду само мислене „суштине”, невезане
са било каквим егзистенцијалним остваривањем,
назначила је Црква у случају јереси монотелитства
и моноенергетизма.1Та јерес је прихватала да Христос има две природе, божанску и човечанску, али
је тврдила да је сједињавање двеју природа имало
свој свршетак у једној личној вољи и енергији оваплоћеног Логоса Божијег.
Али само једна воља и енергија значи и само
једну природу. Јер, друга природа, која не дела као
егзистенцијални факат, уствари је непостојећа. Ако
је Христос имао само божанску вољу и енергију,
тада је Његова човечанска природа у самој ствари
безипостасна, а Он Сам је био егзистенцијално необјашњива утвара човека. Његово човечанство је
остало неприхваћено од стране Божанства и зато
неисцељено.
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Јединство двеју природа у Христу је несливено
и нераздељиво. Две природе се не сливају; разлика
двеју природа се не укида. Како Божанство тако и
човечанство задржавају своја својства у једном и
нераздељивом егзистенцијалном остваривању,
тојест у ЈТичности Христовој. Црква признаје Христа као савршеног Бога и савршеног човека - не постоје измене, или умањења, или извртање, нити у
Његовом човечанском нити у Његовом божанском
бићу.
Све су те формулације, међутим, у опасности
да буду схваћене као апстрактни појмови уколико
заборавимо начин на који личност ипостазира природу (чини је истинским бићем), а дакако, и јединство природа. Не треба да заборавимо да природа
постоји само као лична ипостас, само „у личности”. А личност ипостазира природу јер у једном и
јединственом егзистенцијалном факту, факту
сопствене особености и слободе, савозглављује све
енергије своје природе: вољну, логичку, стваралачку, љубавну и све друге енергије. Природу познајемо само као делатну чињеницу, само преко њених
енергија, чији егзистенцијални носилац и изразитељ јесте личност. Без енергија, природа је само апстрактан појам, безипостасна мислена „суштина”.
Исто тако и личност без природе, чије енергије егзистенцијално ипостазира, није ништа друго до апстрактно „начело”.
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За Цркву, Христос је Личност оваплоћеног
Логоса Божијег, Личност која у конкретном егзистенцијалном случају ипостазира и божанску и човечанску природу. Конкретна егзистенцијална
чињеница јесте Његова лична особеност и слобода
где савозглављује и пројављује енергије обе природе. Личност поседује приоритет у односу на природу (она природи дарује постојање или ипостас).
Лична посебност и слобода савозглављује и проја* Најзначајнији представник моноенергстизма је Сергије, патријарх Цариградски (610-638).
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вљује природне енергије истовремено им се не потчињавајући. Тако се и Христова лична слобода не
потчињава енергијама двеју природа него их потчињава себи; зато и управља њима и пројављује
„Његову човечанску вољу, не супротстављајући је
и не потчињавајући Његовој божанској и свесилној
вољи”.
Првенство божанске воље у Христу није,
дакле, природна нужност, а божанска воља се не
намеће човечанској снагом своје природне свемоћи. То претхођење је достигнуће Христове личне
слободе и због тога га Црква истиче као супротност употреби слободе коју је показао први Адам.
Први Адам је одбио да оствари живот (лично постојање своје природе) на начин који је начин живота: као заједницу љубави и самопревазилажења
у љубави. Његова лична слобода (пројава природних енергија које сачињавају чињеницу постојања
и управљање њима) обратила је вољну енергију
природе од начина живота ка начину смрти: преобратила је живот у индивидуално преживљавање, у
аутономизовано природно самопостојање. А егзистенцијално аутономизована природа делује као
нужност саможивота, као инстинктивна воља за
преживљавањем, за пројавом и за овековечењем.
Природа се аутономизује од личних могућности
живота, а природне енергије се одвајају од слободе
личности (од личног управљања њима и њиховог
произношења), постају егзистенцијални самоциљ и
неумољива нужност. Лично постојање делује као
потчињено природи, а самим тим и њеној тварности, те зато и завршава у смрти - последњој физич-

кој нужности твари.
Насупрот томе, Други Адам, Христос, Својом личном слободом потчињава вољу Своје човечанске природе вољи Своје божанске природе, вољи истинског живота који делује као заједница послушања Оцу, као самопредавање Његовој љубави.
Воља Христове божанске природе јесте заједничка
воља Лица Свете Тројице, воља живота, слобода
љубави, слобода од сваке нужности, па зато и једнозначна са вечним животом. Тој вољи слободе која остварује живот као самопревазилажење и потчињавање себе љубави, Христос потчињава Своју
природну човечанску вољу, а тим потчињавањем
доноси исцељење, оздрављење човечанске природе: човечанска природа није више аутономизована
нужност самоодржања; није покушај самопостојања твари, који неизбежно завршава смрћу. Сада
постоји једна Личност која енергије човечанске
природе савозглављује у слободно остваривање
живота - сада човечанска природа, кроз вољу Сина, учествује у животу Тројице. Тварни карактер те
човечанске природе, њена материјалност, не спречава њено ипостасно и егзистенцијално јединство
са Божанством, пошто оно што сачињава постојање или биће није природа по себи нити њене енергије (материјалност или духовност и нематеријалност) него личност која га ипостазира.
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4. Савршени Бог и савршени човек

Логос аутономизује од других Лица и да само Он
остварује прихватање човечанства. У чињеници ваплоћења Бога Логоса Црква препознаје заједничко
деловање Лица Свете Тројице. То не значи да се, на
било који начин, заједно са Логосом ваплоти и
Отац или Дух него, пошто се не укида разликовање
божанских ипостаси, само ипостас Логоса прима
човечанско тело. Воља и енергија Тројице остаје,
међутим, заједничка и при ваплоћењу - сачувана је
обједињеност Божија, јединство божанског живота. Ту јединствену целовитост живота, воље и енергије Божанства савозглављује Христос у Својој богочовечанској ипостаси ,јер у Њему обитава сва
пуноћа Божанства телесно” (Кол. 2, 9).

Задивљујућа је пажљивост Цркве у настојању
да, што је могуће прецизнијим речима, назначи
границе Догађаја који се одиграо у Христовој Личности. Притом Црква не тежи да речју исцрпи или
да уз помоћ категорија конвенционалне логике потврди јединство Бога и човека него да формулацију те истине сачува од сваког погрешног тумачења
које би изменило могућности учешћа човека у
обеспропадњивању смртнога које је извршено ваплоћењем Логоса.
Говоримо, дакле, превасходно о ваплоћењу
Бога у Личности Христовој, тојест о очовечењу Бога. „О Богу очовеченоме говоримо, а не о човеку
обоженоме.” 1 Када говоримо о Христу, не
именујемо понајпре одређеног човека са којим се
Божанство сјединило; није претходно постојала човечанска ипостас којој је придодат Бог Логос него
је Бог Логос прихватио за Себе живо тело „из чисте крви Дјевине”, бивајући и Сам ипостас која се
ваплоти тим парадоксалним зачећем. Прихватање
човечанске природе од стране Логоса следило је
начин на који природа делује као чињеница постојања: за полазиште има материцу једне жене; онда
се формира и расте живо тело, пројава ипостаси
или личности.
Говоримо о ваплоћењу Сина и Логоса Божијег, Другог Лица Свете Тројице. То не значи да се
1 Свети Јован Дамаскин, ..О православној вери", III, 47.
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У Христу признајемо савршеног Бога, али и
савршеног човека. Целокупно Божанство је у Његовој Личности сједињено са целокупним човечанством. Христос је примио свако својство и сваку
енергију општечовечанске природе; ништа што је
човечанско није остало изван тог примања. Иницијатива тога примања је свакако на Примаоцу Који
делује појединачно по ипостаси, а тројично по вољи
и благовољењу. Али ни оно што је примљено - човечанство - није само пасивни учесник у примању.
Ваплоћени Бог не присиљава човечанску природу;
не користи је као неутрални материјал за остварење Своје воље. Човечанска природа се нуди, слободним личним пристанком, да буде прихваћена
од стране Бога - природа нуди себе у својој целовитости, а њено самоприношење дела појединачно
(пошто природа постоји и пројављује се само лич-
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но)\ пристанак Дјеве Марије, слободно прихватање
Бога од стране њене воље, јесте оно што омогућује
сусрет божанске и човечанске воље у чињеници ваплоћења Сина и Логоса. „Ево слушкиње Господње;
нека ми буде по речи твојој” (Лук. 1, 38).
У тим речима изражен је став самопредавања
и самоприношења, прихватања воље Божије и апсолутног поверења у Његову љубав. Нема никаквог захтева аутономије нити икаквог процеса самоукрепљења. Марија се предаје зачећу и бременитости само из послушања према Богу: располаже
својим постојањем да би се збила Његова воља. Тако, зачеће које се одиграва слободно је од сваке
сврсисходности, слободно од сваке нужности и
окова жеље, страсти, насладе, од сваког инстинкта
репродукције и овековечења. Природна енергија
материнства се од аутономизоване биолошке
функције претвара у лични тренутак слободне сагласности, послушности Богу и напуштања властитог старања. А управо је слобода од сваке природне нужности оно што Богородицу чини „и после
порођаја Дјевом”
У језику Цркве кажемо да је јединство Бога и
човека, односно ваплоћење Бога Логоса, „натприродан” догађај. А то превасходно значи чињеницу
узајамне слободе Бога и човека од сваке природне
предодређености. У личности Пресвете Богородице „побеђене су границе природе”, уклоњене су
претпоставке и условљености које воде твар ка њеној аутономизацији од Нествореног. Али и Нестворени, у свом оваплоћењу од Дјеве, превазилази начин постојања Нествореног и почиње да постоји на

начин створенога (твари): овремењује се Безвремени, смешта се Несместиви, бива дететом Предвечни
и прима димензионалну индивидуалност Неопипљиви. „Натприродно” за човечанство јесте његово ослобађање од ограничења тварности и од условљености аутономије стечене падом, а „натприродно” за Божанство јесте слобода и од слободе неограниченог превазилажења сваког ограничења или
условљености: „натприродна” је чињеница да је
Бог „доспео до природе, односно до крајње беде
коју Он Сам није стекао”.1 Кроз ово двоструко превазилажење открива се, само за Цркву, апсолутна
егзистенцијална чињеница, а то је Личност Бога и
Његова икона која је утиснута у личносном постојању човека.
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5. БоГородица,
У личности Пресвете Богородице Црква
препознаје оно створење које је - само оно у целокупној творевини Божијој, и материјалној и духовној - стигло до испуњења циља због којега твар постоји: до најпотпунијег могућег сједињења са Богом, до најпотпунијег остварења могућности живота. Њен пристанак на ваплоћење Сина није само
неко усаглашавање човечанске воље са Божијом
вољом него јединствена егзистенцијална чињеница
узајамног прожимања живота творевине и живота
1 Свети Максим Исповедник, Комснтари на дело „О божаиским именима",
Р.С. 4, 229 С
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онога што је нестворено: Богородица се удостојила
да, по својој природној енергији (енергији воље, али
и материнства), учествује у заједничкој енергији
Божанства, односно у самом животу Бога. Њен физички живот, њена крв и биолошке функције њеног
тела поистовећене су са животом који је у служби
оваплоћене ипостаси Бога Логоса. Бог Логос је живео као део њеног тела, са њеним телом и њеном
крвљу, у њеној материци; њена природна створена
енергија поистоветила се са енергијом живота Нестворенога.
Није Богородица само „позајмила” своје биолошке функције Богу Логосу. Јер, мајка не „позајмљује” своје тело своме детету него својим телом и
својом крвљу изграђује његово биће, као што дојењем, речју, миловањем и љубављу саздава и „душу” свога детета. Црква је упорна у свом тврђењу
да Син и Логос Божији није Својим очовечењем
просто примио тело него је примио „тело одушевљено и логичком и умном душом”,1 као што је тело сваког човечанског ембриона. Христос је примио човечанску природу са целокупношћу телесних и духовних енергија које њу сачињавају и изражавају. А учешће Богородице не престаје са саздањем Христовог тела него се продужава на оно
што бисмо могли назвати изградњом Његове душе,
Његове човечанске психе, - пошто је мајка извор и
полазиште за артикулацију првих психичких доживљаја, првих сазнања, првих муцања, прогресивног
уласка детета у свет имена и символа, у свет људи.

Мајка Божија, односно Дјева Марија, у своме
бићу је поистоветила живот тварног са животом
нетварног и у своме животу сјединила твар са њеним Творцем. Тако свако створење, целокупна творевина Божија, налази у њеној личности двери
„истинског живота”, улаз у пуноћу егзистенцијалних могућности. Њој се „радује сва творевина, анђела сабор и човечији род”. Свака слика која је сажимање природе, језиком црквене поезије, додељује се Богородици да би се изразила управо васељенска обнова твари која се одиграла у њеној личности. Она је „небо”, и „земља добра”, и „гора неодсечна”, и „камен који напаја жедне живота”, и „материца која препорађа”, и „врт који рађа умилостивљења”. А ненадмашна „семантика” православног
живописа преноси ликовни нацрт тих слика некад
на цртеж, а некад на боју, и приказује Богородицу
било као престо Божанства док држи одојче, било
у молитви, било као Гликофилусу, или пак „погнуту” при Рођењу Христовом или у свом Успењу. Она
је нова Ева, која рекапитулира природу, али не у
„противприродну” аутономију и смрт него у „натприродно” учествовање у Божанству и у остваривање вечног живота. Јер, њена воља васпоставља
егзистенцијални „крај” или циљ свеколике творевине, даје смисао и наду у „жарко ишчекивање творевине”. Када верници ишту заузимање Богородице за њихово спасење, не траже неку врсту правног
посредовања него траже да и њихова неиспуњена
жеља буде обухваћена њеном животворном вољом,
која потврђује спасоносну љубав ваплоћеног Бога.
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* Свети Јован Дамаскин, „О православној верип Ш, 46.
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6. Исшоријске одреднице

јанства, - Христос, - Црква назначава историјску
Личност и тумачи Догађај који она отеловљује.

Примајући човечанску природу, Бог се укључује у време, увршћује Себе у човечанску историју.
Исус Христос је историјска Личност: рађа се у конкретном времену и месту, од мајке чије генеалошко
стабло има корене и разгранава се у конкретном
племену Израиља, у царском роду Давидовом. Тако је Он Сам родом Јеврејин, укључен у друштвене
прилике јелинизованог света Римске Империје и
потчињен политичкој структури власти јеврејске
земље, која се налазила под владавином Римљана.
Само Његово име је синтеза двају језика и
двеју традиција које сачињавају историјске одреднице Његове епохе и које ће представљати историјско тело прве Цркве: Исус је јеврејско име; Христос
је грчка реч. Именом Исус јелинизујемо јеврејско
Јешуа, што је изведено од глаголског корена који
значи спасавам, помажем. А реч Христос је на грчком глаголски придев који заузима место именице,
а изведен је од глагола хрио (хрио = помазати) и
означава Помазаника (грчки Христос), Онога Који
је примио помазање (грчки Кехрисменос), Који је
помазан. У јеврејској традицији помазивање уљем
и миром било је знак избрања за достојанство цара
или свештеника - знак да је помазани од Бога изабран да служи јединству народа или односу народа
са Господом над силама. Али превасходни Христос
(Помазаник) Божији био је у Светом Писму очекивани Месија, те је зато дошло до тога да се по свом
смислу реч Христос поистовети са речју Месија.
Повезујући главно име, - Исус, - са именом досто-
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Јеванђелист Лука нам даје хронолошке одреднице проповеди светога Претече и свега онога
што је пратило Христов јавни живот. На почетку
одређује годину по томе када је и који римски
император био на престолу: „У петнаестој години
владе ћесара Тиверија...” Та историјска „тачка” била би довољна за прецизну историјску оријентацију. Али Лука је упоран, - са марљивошћу искусног
историографа, који може да предвиди могуће сумње у Исусову историчност, - па то датирање поткрепљује и помињањем локалних владалаца: „Кад
управљаше Понтије Пилат Јудејом, и Ирод четворовласник Галилејом, а Филип брат његов, четворовласник, Итурејом и земљом Трахонитидском, и
Лисаније четворовласник Авилином...” Не задовољава се, штавише, политичким владарима него
придодаје и временско одређење осигурано роком
службе религијског вођства Израиља: „За време
првосвештеника Ане и Кајафе” (Лук. 3, 1-2).
Лукин осећај за прецизно датирање биће
оправдан много векова касније, када талас атеизма
у Европи, после „Ренесансе”, буде покушао да докаже да је Христова личност митска и непостојећа,
дајући на тај начин једноставно решење у одмеравању са „лудошћу” и „саблазни” Његове богочовечанске ипостаси. Нараштаји истраживача последњих векова, један за другим, дали су се на опширно и свестрано истраживање историјске веродостојности Јеванђеља: датирање и навођење лично-
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сти, великодостојника те епохе, места, стицаја догађаја, биће подвргнути провери помоћу филолошке и историјске критике текстова; захтеваће се
њихова потврда проналасцима археолошких ископавања. Хришћанска апологетика ће се позвати на
серију ванхришћанских навода о Христовој Личности који потврђују Његово укључивање у историју:
Плиније Млађи (око 122. по Христу), Тацит (око
115), Светоније (око 120) - али и ранији наводи, као
што је чувени тестимонијум Јосифа Флавија (око
93), летопис Самарићанина Талуса писан у Риму
(нешто пре или нешто после 60) и писмо Сиријца
Мара Бар Серапиона (73. по Христу). Научно истраживање разним путевима потврђује историчност личности Исуса Христа - међутим, без тумачења чињенице ваплоћења те Личности.

ста апостолских проповеди” које су сачуване у Јеванђељима. Да бисмо превазишли то растојање и
да бисмо успоставили историјску истину о Личности Исуса Христа, неопходно је да јеванђелске текстове очистимо од могућих елемената „идеализације” и да задржимо само оне податке чију
историјску аутентичност можемо доказати. Наравно, проблем који се на тај начин рађа је следећи: уз
помоћ каквих критеријума би било предузето „чишћење” јеванђелских текстова и до којих граница
би се то проширило. Суочавање са тим проблемом
у пракси је довело до стварања мноштва школа,
ставова и метода тумачења, и то углавном у протестантском свету, где је свака од њих представљала
и различиту меру сумње у јеванђелске приповести доспевајући понекад и до потпуног порицања „натприродних” елемената, тојест чуда и Васкрсења
Христовог.
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У другој „одбрамбеној линији” западни рационализам последњих векова позваће се на „митологизацију” Христове историјске личности од стране
прве хришћанске заједнице. Логика тога тумачења
није за презир: скоро све податке о историјској
Личности Исуса Христа црпимо из текстова које је
о Њему записивала прва хришћанска заједница: Јеванђеља, Дела апостолских и Посланица апостолских. Али ти подаци изражавају искључиво проповедничку идеализацију Христове личности, Његово поистовећивање са месијанским ишчекивањем,
религиозна стремљења, мисионарске тенденције
прве хришћанске заједнице и тако даље. По
њиховом мишљењу, дакле, мора да постоји разлика и растојање између „историјског Исуса” и „Хри-

153

Читава ова проблематика је, свакако, последица одређеног схватања о знању које карактерише нарочито западноевропског човека, а самим
тим и човека онаквога типа каквог ствара западни
начин живота. И на претходним страницама говорили смо о том захтевању „позитивног” знања, о
изискивању потврдности коју би сваки индивидуални ум могао да поседује са сигурношћу, без
икаквих неизвесности и сумњи. То претпоставља
индивидуоцентричан став живота, одређено схватање индивидуалних безбедности, гарантоване независности, својеврсну цивилизацију „права појединца” - другим речима, начин живота који је ан-
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типод црквеном начину постојања. На претходним
страницама смо назначили и то да закључци и самих такозваних „позитивних” наука (како физике
тако и историјског и антрополошког истраживања) данас нагињу ка таквом схватању знања које
указује на недоступност „позитивног” - објективног и коначног - знања. Тешко је, међутим, да се
захтев западног човека да као индивидуа влада
знањем и да га црпи унутар граница својих субјективних гностичких могућности, задржи на теоријским истраживањима, јер такав захтев представља
плод уопштеног начина мишљења и живљења. У
поређењу са црквеним начином остваривања живота - живота као динамичког достигнућа љубавног
(еросног) самопревазилажења и љубавне (агапијске) заједнице, - то је дословно јеретичко схватање
живота и истине.
У сваком случају, унутар граница саме западне теологије, многи истраживачи су подробно и уз
подједнако рационалне аргументе, доказивали
историјску веродостојност јеванђелских прича и
неоснованост разлучивања „историјског Исуса” од
„Христа јеванђелских проповеди”. За човека западног типа и западног начина размишљања, ово апологетско потврђивање веродостојности Јеванђеља
има, без сумње, педагошку корист и може да подржи „слабе савести”. Међутим, потпора „слабих савести” апологетиком има јасне и врло одређене
границе: она може да докаже да Јеванђеља не препричавају легенде него истинске догађаје поткрепљене сведочанствима која су много пута потврђена. Апологетика, међутим, не може да протумачи

чињенице из јеванђелских приповести и да расветли узроке и циљ свих тих збивања. Никаква апологетика није у стању да потврди Христово Богочовештво, победу над смрћу и обнову творевине све то остварено је у Исусовој историјској Личности. Без темељне истине о очовечењу Бога и о обожењу човека, јеванђелско учење представља
најобичније утилитаристичко моралисање, а навођења Христових чудеса представљају само један
натприродан „парадокс” који је суштински необјашњив.
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7. „Извор” и „извори”
Радикално сумњајући у објективизовани „ауторитет” папизма, протестантизам је као искључиви извор хришћанске истине истакао Библију. Она
садржи целокупну истину Откровења Божијег и то
на објективан и коначан начин. То је текст који
нам реч Божију чини непосредно приступном;
наиме, реч Божија постаје објективна датост, те
човек више нема потребе за допунским откровењима или посредницима у вери и у примању божанске
речи.
Тој апсолутизацији ауторитета Библије од
стране протестантизма, римокатоличка „антиреформација” је супротставила постојање двају извора хришћанске истине: Светога Писма и Светога
Предања. Изразитељ и управитељ Светога Предања је „Епископски колегијум” и то преко своје „непогрешиве” главе, папе римскога који је „апсолут-
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ни господар светске Цркве” (у15Ме сари1 (оииб
Есс1еб1ае). Његовом ратификацијом црквено Предање стиче истински ауторитет - исто тако и сви
они начини којима се формулише и тумачи Откровење Божије: васељенски сабори, мишљења Отаца,
литургијска пракса, символи, правила живота и тако даље.

поткрепио ауторитет Ватикана и „непогрешивост”
папе. Мобилисани су најневероветнији фалсификати: да је Петар био први епископ Рима; да је имао
првенство власти над другим апостолима и да је,
сходно томе, завештао ту власт и својим наследницима епископима Рима; да је Константин Велики
својим императорским правима („псеудоконстантиновим даровима”) уступио папи управу над Западним Римским царством; да најстарији канони
намећу папу као најузвишенијег поглавара црквене
али и грађанске власти („псевдоисидорове декреталије”); да је Кипријан још у трећем веку проповедао папски примат („псевдокипријанови списи”) и
многи други. Но, исто толико мастила утрошено је
и од стране протестаната да би се поткрепила бо?онадахнутост Светога Писма, тојест непосредно
Божије Откровење, и то само кроз библијски текст.
Тврдили су, наиме, да су писци Библије били само
пасивно оруђе, без властитог удела у писању, - да
чак нису утицали на стил и на интерпункцију текстова и да су само позајмљивали своју руку, механички записујући оно што им је Дух Свети диктирао. Јер, само такво рационално надахнуће било је
у стању да на натприродан и неоспоран начин
обезбеди непогрешиви ауторитет текстова и пружи
вернику сигурност да ће, читајући Библију, моћи
да поседује и истину.
Унутар такве климе, сумња науке у историјску веродостојност Списа или основа Предања
уклонила је сам темељ „вере”, тојест потчињавања
ауторитету. Западни човек је био приморан да изабере између безбоштва и самоушкопљености своје
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Било да је у питању Свето Писмо или Свето
Писмо заједно са Предањем, ради се, у сваком случају, о извору или о изворима одакле појединац „из
објекта” црпи истину, односно о потреби објективног ауторитета или о потреби западног човека да
се индивидуално обезбеди тиме што ће поседовати
несумњиву истину - па макар то обезбеђивање било
плаћено његовим потчињавањем обоготвореној
схематизацији „непогрешивога”: ауторитету натприродног Откровења или ауторитету науке, богонадахнутости текстова Светога Писма или, касније, текстовима Маркса или било које друге идеологије, а исто тако „непогрешивости” Ватикана или
Москве (Кремља) или било ког другог „трона”.
Историја западног човека заправо је дијалектика
потчињавања и бунта, где бунт сваки пут значи и
избор неког другачијег ауторитета, а самим тим и
новог потчињавања, док циљ остаје увек исти: индивидуална безбедност, поткрепа индивидуалне
сигурности у истину у коју се верује.
Осим крви која је проливена (у „светим ратовима”, у Инквизацији и мучилиштима установљеним као „ислеђивачке методе у процесу против јеретика”), проливено је и обиље мастила да би се
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логике или да прихвати компромис са цензурисаним тумачењем јеванђелске приповести, огољеним
од сваког „натприродног” елемента - одговарајућим само за морализаторску употребу или чак за
политичку експлоатацију.

учењу Цркве истина и Откровење односе се на Бога, који се људима показује као ”истински живот”.
Живот, опет, не може да се открије кроз појмове
„о” животу него само као егзистенцијално остваривање које је доступно човеку. Истина и откровење
живота представља за Цркву начин постојања оваплоћенога Бога у једној историјској личности, Личности Христа који остварује живот слободан од
смрти. Христос је „пут и истина и живот” (Јов. 14,
6) и остаје „исти јуче и данас” (Јев. 13, 8) као пут и
начин постојања Његовог Тела, тојест Цркве.
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Живот и пракса неподељене Цркве, као и њена историјска пројекција на богословље и духовност православних Цркава, не познаје ни један ни
два извора непогрешивог ауторитета. Ово не значи
да Црква игнорише или потцењује значај и ауторитет Светога Писма и Светога Предања. Одбија,
међутим да раздвоји истину од остваривања и искуства истине, односно, остваривања живота „по
истини”. Пре било какве формулације, истина јесте
чињеница (догађај): историјско остваривање тројичног начина „истинског живота”; она је Тело
Христово, тојест Црква. Црква, као чињеница живота, претходи и Писму и Предању - као што Христовој проповеди претходи Његова ипостас. Без те
ипостаси живота јеванђелска реч је само једно учење, које је, додуше, чудесно али и немоћно да род
људски спасе од смрти.
Свето Писмо и Свето Предање одређују - али
не исцрпљују - истину и Откровење Божије људима. Речи истина и Откровење не значе за Цркву некакву „допуну” наших знања која је недоступна научним знањима или било којим другим гностичким
методама. То нису неки „чланови Символа вере”
које треба без поговора да прихватимо зато што су
нама дати на „натприродан” начин; а због таквог
начина, ко би се усудио да у њих посумња?! По
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Познајемо, дакле, истину и Откровење не само читајући Свето Писмо и „символичке” текстове
Предања, него обистињујући те текстове својим
учествовањем у начину постојања Цркве, у путу
тројичног прототипа живота. Свој индивидуални
приступ текстовима претварамо у црквену заједницу истине коју ти текстови назначавају. Изван те
заједнице, тог црквеног начина постојања, не постоји истина и Откровење већ само некаква религиозна знања - боља или гора од осталих сличних
знања. Да бисмо сазнали реч Светога Писма, треба
да је изучавамо оваплоћену у црквеном Телу Христовом, у личностима светитеља и наших духовних
отаца који нас „рађају” за живот у црквеној заједници.
Читање Светога Писма у нераздељеној, а касније у Православној Цркви, представља литургијски чин: односно, чин заједнице црквеног Тела.
Причешћујемо се (заједничаримо) речју апостола,
који су постали „сведоци” и „очевици” „појаве” Бо-
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жије (чули су, видели и опипали Његову историјску
пројаву), заједничаримо са њима читајући њихове
текстове, не као историјске податке него прихватамо њихово сведочење као потврду живота и заједнице евхаристијског тела. Сваки евхаристијски
скуп представља делатну објаву јеванђелске речи:
то је остваривање живота - живих и упокојених
људи - по узору на тројично јединство, са оне стране пропадљивости и смрти. То је смисао Јеванђеља
(благе, добре вести) које прослављамо у Евхаристији када слушамо читање речи апостола као потврду нашег непосредног искуства.
Јеванђелска реч апостола је реч-објава Христа, не због тога што је Христос апостолима диктирао Своју реч неком врстом механичког „богонадахнућа” него због тога што су они описали однос
који су остварили са Њим, сам животни однос који
се формирао у јединству и евхаристијском телу.
Описали су реч-објаву тога односа: дидактичку
констатацију граница-претпоставки јединства Бога и човека, и догађаје - знаке који представљају
пројаву начина постојања који то јединство
остварује.
Када Црква у Евхаристији доживљава чудо
живота ослобођеног од сваке условљености, чудеса
Христова описана у јеванђелској приповести нису
ништа друго него делимична испољавања и аспекти тога истога чуда. Ако је почетно чудо истинито
- ако творевина може да постоји на начин нетварнога - онда ниједно друго чудо није немогуће:
„побеђене су границе природе”, уклоњена су ограничења и нужности које руководе творевином. Он-

да ће „слепи прогледати, хроми проходати, губави
се очистити, глуви ће чути, мртви ће устати” (Ј1ук.
7, 22). Јеванђелске приповести о Христовим чудесима Црква никада хије сматрала апологетским доказима који приморавају логику и захтевају веру у
Богочовештво Христово. Оне су биле „знаци , односно, полазна знамења чињенице коју Црква сваки пут доживљава „у ломљењу Хлеба”: живот постаје непропадљив, а оно што је смртно обесмрћује се на „богодоличан начин”.
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8. Добровољна смрт
У Својој Личности Христос сједињује божанску и човечанску природу. Као Бог, Он је „Оваплоћени ради нас”. Као човек, Он је „Умрли и Васкрсли”. Оваплоћење Бога без васкрсења човека и
укидања смрти представљало би непотпуну истину, односно, некакво богојављење без нарочитог
значаја за човека - без икакве везе са егзистенцијалном авантуром свакога човека, односно, са његовим животом и смрћу.
Тајну смрти и Васкрсења Христовог Црква
доживљава као пут и начин који сваког човека чини причасником божанског живота, бесмртности и
непропадљивости. Ако говоримо о путу и начину,
потребно је да, макар и уз помоћ конвенционалних
појмова свакодневног језика, кажемо шта под тим
подразумевамо:
Христова смрт је била добровољна смрт - „себе предаде” (Еф. 5, 25). Она није представљала не-
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избежни крај тварне природе, која тежи ка томе да
чињеницу постојања остварује само властитим
функцијама, што постепено води слабљењу и, коначно, гашењу њених психосоматских енергија.
Христос се предаје смрти одричући се у потпуности
сваке тежње и стремљења ка физичком самопостојању творевине и преносећи чињеницу постојања и
живота у однос са Оцем - препушта Себе вољи Оца
и у предаје Свој „дух” у „руке” Очеве.
Ми умиремо јер после пада тварна природа
даје постојање нашој ипостаси или нашему ја: своје
постојање црпимо из могућности, односно, енергија наше природе, које саме по себи нису у стању да
створе самопостојање и саможивот, те се зато распадају и напослетку скончавају. Христова ипостас,
међутим, постојање и живот не црпи из Своје човечанске и тварне природе, него из Своје божанске и
нетварне, која постоји као слобода воље Очеве и
узвраћање Синовљеве љубави на ту вољу. Само
рођење Христове телесне индивидуалности није резултат аутономизоване тежње за овековечењем
тварне природе - „не роди се од крви, ни од жеље
телесне, ни од жеље мужевљеве, него од Бога”.
Према томе, и само натприродно рођење тварнога,
било је довољно да Христовом Телу обезбеди
слободу од пропадљивости и смрти.
Воља љубави Божије била је да се нужност
смрти, коју је пад наметнуо свеопштој човечанској
природи, преобрази у, такође свеопшту, могућност
непропадљивости и бесмртности. Због тога Христос добровољно прихвата смрт и на тај начин и
коначну последицу човековог бунта потчињава
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слободи љубави и послушности вољи Очевој, односно потчињава је начину постојања нетварнога.
Од тога момента па надаље сваки човек има могућност да нужност смрти преобрази у слободу самоодрицања од сваке претензије за самопостојањем да понови Христов чин који је супротан Адамовом
бунту, полажући могућност постојања не више на
смртну природу него на лични однос са Оцем. Човечанска природа је у Христовој Личности удостојена истога животворнога односа са Богом који
има и Син са Оцем - а то је смисао „усиновљења”
на коме инсистира апостол Павле (Еф. 1, 5 и Гал. 4,
5). Кроз добровољно „губљење” живота сада
можемо да живот (Мат. 16, 25); „умирући” са Христом „живимо” са Њим ( II Тим. 2, 11) у векове. То
је смисао подви2а који Црква одређује као угледање
на Христово распеће; то је страдање мученика који
остају „образац” за Цркву и дају смисао подвигу:
живот није биолошко преживљавање него однос са
Богом, одрицање од претензије на саможивот и
остваривање постојања као заједнице љубави.
Ово све не значи да је Христова смрт била лишена патње и ужаса, које свако људско створење
осећа при раздвајању своје ипостаси од начина на
који природа егзистенцијално остварује ту ипостас.
Христос не само да умире него у Својој смрти сажима целокупну трагичност коју у смрти може да
нагомила човеков грех, егзистенцијални неуспех и
промашај његове природе. Смрти Га предају Његови ближњи - узвраћају Му мржњом и смрћу они који су од Њега примали само љубав и доброчинство.
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Усмрћују Га брутално и понижавајуће, на начин
којим погубљују злочинце, истинске злосрећнике
људске заједнице: постављају Га између двојице
разбојника попут каквог злочинца. Он умире мученичком смрћу на крсту - смрћу крајње патње, када
се тело, не могавши више да се ослања на ране од
клинова да би подигло груди и да би удахнуло,
предаје гушењу и дављењу. „И тако одговарају на
љубав коју нам је Он понудио.”

9. „Откуп” и „искупљење”
Христово самоприношење из љубави
представља „откуп” за „искупљење” смрти свакога
човека. Још из времена прве апостолске заједнице
Црква покушава да искаже и да опише искуство
спасења које нам је даровала Христова крсна смрт.
Принуђена је да се користи призорима и категоријама нашег свакодневног живота и поред тога што
је свакодневица нашег живота потчињена паду.
Према томе, да бисмо схватили то што Црква жели
да назначи кроз слике нашег искуства палих људи,
потребно је да се, колико је то могуће, ослободимо
од сваког индивидуоцентричног тумачења, рационализма и утилитаризма, односно од свих елемената који спутавају живот.
Реч је, дакле, о „усиновљењу”, о „помирењу”,
о „откупу”, о „искупљењу” и о „оправдању”. У нашем свакодневном животу ови појмови углавном
су потчињени нарави трговинско-пословних одно-
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са, индивидуалне рехабилитације и субјективне
осигураности. Црква, међутим, уз помоћ тих истих
појмова хоће да укаже на пожртвовану љубав Бога
према човеку, на поновно успостављање тварно2а
у животворни однос са нетварним, на одрицање од
егзистенцијалне аутономије индивидуалности и на
црпљење живота из заједнице љубави. Веома је
значајно, дакле, како ћемо схватити ове појмове: у
оном значењу које имају после пада или у њиховој
еклисиолошкој перспективи.
Велико изопачење и погрешно тумачење црквене истине о уништавању смрти Крстом Христовим појавило се на Западу већ од првих векова и
постепено је преовладавало у његовој духовној
клими. Тертулијан, Августин, Анселмо и Тома
Аквински представљају ступњеве у формирању и
наметању тога изопачења, које је коначно проглашено за званично учење западне Цркве на Тридентском сабору (1545-1563). Ради се, заправо, о
јуридичком тумачењу библијских представа о „откупу” који је Христос принео својом крсном смрћу,
да би тако „искупио” човечанство из ропства и
потчињености греху и смрти - овакво тумачење
прилагођено је острашћеном искуству човека после
пада.
Сагласно са оваквим тумачењем, човечански
грех представља нарушавање и преступ божанског
„правног поретка” а истовремено и увреду части и
величанства Божијег. Величина кривице за то нарушавање и увреду мери се величином достојанства увређенога - као и код људскога права. Према
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томе, бесконачна величанственост и праведност
Божија захтевала је и бесконачно велику
надокнаду за умилостивљење. Ограничени човек,
међутим, није могао да пружи такву бесконачну
надокнаду, чак и кад би се целокупно човечанство
жртвовало ради задовољења божанске праведности. Зато је Сам Бог узео на себе да, у Личности
Свога Сина, исплати тај бесконачни откуп ради задовољења Своје праведности. Христос је кажњен
крсном смрћу уместо грешнога човечанства, а
истовремено и да би грешно човечанство тиме скинуло са себе кривицу. И касније, у учењу Лутера и
Калвина, Христовом крсном жртвом не задовољава се само божанска праведност него се
умлостивљује и гнев Божији.
Изопачења која ова теорија наноси вери Цркве дословно су неизбројива. Она истину Божију
изопачује тако што слободу Његове љубави
потчињава неумољивој нужности некакве егоцентричне и сурове праведности која садистички захтева задовољење. На тај начин Бог Цркве се, од
Оца и „безумног љубитеља” човека, претвара у немилосрдног судију и претећег казнитеља чија се
праведност задовољава (по мишљењу Августина)
тиме што гледа грешнике како се пате у паклу.
Узастопни таласи атеизма у духовном животу
Запада током последњих векова, као и револуционарне експлозије ослобођења од „Бога садисте” у
римској јуридичкој традицији, у блиској су вези са
теоријом о „задовољењу божанске праведности
Христовом крсном смрћу” - као што је у људској
свести хришћанска истина повезана са неизлечи-

вим комплексима кривице. Ова теорија изопачује
црквени смисао греха и схвата га као човеков промашај и неуспех; другим речима, тумачи га као
правни преступ и као одступање достојно казне,
као виновника егоцентричне кривице и повод за
исто тако егоцентрично оправдање. Јер, психичким механизмима палога човека потребна је чак и
кривица и често је изазивају, са циљем да кроз
некакво објективно и неоспорно „искупљење”
остваре егоцентрично задовољење индивидуалног
„оправдања”. Схема „кривица - искупљење оправдање” типичан је симптом сваке „природне
религије”, односно израз људске психе која одбија
да се одрекне индивидуоцентричног тумачења постојања и покушава да побе^и смрт својим достигнућима достојним награде, макар она и била поткрепљена одговарајућом вредношћу неког трансценденталног „откупа”.
Тако се Црква претвара у моралистичку религију, послушницу индивидуалног самоутврђења
човека. Крст Христов престаје да оваплоћује и да
открива срж Јеванђеља спасења: одрицање од саможивота да би се остварио живот; прихватање
смрти са циљем да се сломи и последње егзистенцијално противљење субјективности и да се постојање црпи не из тварне природе него из личног односа са Богом Оцем, Даваоцем живота.
Ако је Крст Христов постао превасходни
символ Цркве, видљиви израз и пројава вере хришћана, то није зато да би он једноставно подсећао
на страдање Богочовека и на плаћање достојне цене разгневљеној праведности Божијој. Хришћани
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Васкрсли

своје тело запечаћују знаком крста, објављујући тако добровољно самоодрицање од индивидуалне
самосталности и жртвено приношење живота вољи
Очевој. „Свему видљивоме потребује крст”, пише
свети Максим Исповедник, „а свему бестелесном
потребан је гроб”1. Све што је видљиво, све оно
што нам преко индивидуалних чула постаје доступно, свако знање које стичемо својим индивидуалним расуђивањем, све оно што изгледа да нам се
потчињава због наших индивидуалних способности, све то треба разапети на крст и погрепсти,
односно, умртвити као индивидуалне потврде и
оклопе нашега ја, да би оне тиме функционисале
као љубавни (еросни) однос и самопревазилажење.
Због тога хришћани запечаћују своје тело
знаком крста не само када се моле него „када приступају било којој ствари”: „Хлеб једући, Чашу испијајући; при уласку, при изласку ... пред постељом
и устајући са ње”2. Свака етапа и сваки вид свакодневног живота запечаћује се знаком животворне
смрти, знаком покорности вољи Очевој, вољи живота. Јер, крст није знак успомене и сентименталистичког или моралнопоучног подсећања, него символ и објава саобразовања са Христовим начином
постојања као начином живота. И као такав символ, као указање на живот који препоручује Црква
и као надање верника, крст се, коначно, утискује и

на гробове упокојених, потврђујући њихов улазак у
„земљу живих”.
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1 Свети Максим Исповедник, „Богословска поглавља", 66, Р.С. 90.
1108 В.
2 Оригсн, „Тумачење на пророка Језикиља", 9, 4 - Р.С. 13,801 А. Свети Кирило Јерусалимски, „Катихезе'\ 13, 36.
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10. Васкрсли
Христос је васкрсао трећега дана пошто је погребен. Библијска сведочанства, као и каснија црквена иконографија и химнологија, наговештавају
Васкрсење посредно, односно, преко знакова као
што су празан гроб, анђео Господњи који ослобађа
улаз до раке, погребни „покрови” који „сами лежаху”. Не одређује се и не описује неки конкретан тренутак када мртво Христово Тело поново оживљава и васпоставља биолошке функције, као што се
збивало са мртвима које је Христос подигао за време Свога јавнога живота. Постоји међутим, искуство и сведочанство о Његовим телесним јављањима после Васкрсења: Васкрсли Христос јавља се
женама мироносицама и путницима за Емаус, јавља се скупу ученика у „горњој одаји” у Јерусалиму и на обалама Тиверијадског језера.
По искуству и уверености Цркве, Васкрсење
Христово се разликује од васкрсења мртвих која је
Он Исти остварио за Свога земаљског живота. У
мртвом Лазаревом телу или у телу сина Наинске
удовице или пак Јаирове кћери, Христова
господарска заповест васпоставља умртвљене
функције живота - као што је у случају других чудеса васпостављао неке појединачне функције:
втатио је вид слепоме, слух и говор глувонемоме и
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ход узетоме - па ипак тело васкрснутих људи остаје пропадљиво и смртно. Сви они су једном умрли
па затим опет, јер је њихово тело које је једанпут
васкрснуто, као и пре васкрсења, остало
потчињено последицама људског пада, односно,
нужности пропадљивости и смрти. Васкрсења мртвих, која су описана у Светом Писму, за људске
очи представљају задивљујући пример силе Божије, односно Његове слободе од сваке природне
ограничености. Та сила може да укине природне
законе, али не може да промени начин постојања
природе. Таква промена не намеће се споља него је
само плод личне слободе, тојест достигнуће те слободе. Као што смо на претходним страницама
често наглашавали, личност је оно што ипостазира
живот и постојање - ипостазира га или као природну самосталност (потчињавајући постојање условљеностима тварнога) или као факт љубавног односа и еросне заједнице са Богом (ослобађајући постојање од пропадљивости и смрти). Али љубав и
ерос се споља не намећу него представљају плод
личне слободе.
То достигнуће слободе добило је пуноћу од
стране Христа на крсту и егзистенцијално се пројавило Његовим Васкрсењем. Својим послушањем
до смрти вољи Очевој, Христос је Своју људску
природу довео до потпуног одрицања од сваке претензије за егзистенцијалном самосталношћу, а постојање природе пренео на однос љубави и на слободу послушања Богу. Та природа, која своје постојање црпи из односа са Богом, не умире. Јер, иако је створена, она сада постоји на начин нестворе-

но2а а не на начин створенога. Васкрсло Тело Христово је материјално тело, тварна природа. Разликује се, међутим, од тела других који су васкрснути
- оно сада већ постоји на начин нестворенога, на
начин слободе од сваке природне условљености.
Према томе, иако је оно видљиво и опипљиво,
саздано од тела и костију (Лук. 24, 39) иако може да
узима храну као и сва друга тела (и васкрсли Христос једе мед и рибу пред очима својих ученикаЛук. 24, 42), иако су на Њему опипљиви ожиљци од
рана које је задобио, ипак то исто Тело улази у горњу одају и поред тога што су „врата била затворена” (Јов. 20, 19) и у Емаусу постаје невидљиво после ломљења хлеба (Лук. 24, 51), устоличавајући
човечији „прах” у славу божанског живота.
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Промена у начину постојања Христове човечанске природе, после Његовог Васкрсења, у Јеванђељу је опет исказана посредно - није је могуће дефинисати и описати уз помоћ објективних категорија које су одређене нашим општим свакодневним
искуствима. Назначена је „другачијост”: Он је препознатљиви „син човечији” али у „другом обличју”
(Марк. 16, 12). Марија Магдалина у врту крај гроба помишља да је Он градинар. Два путника на путу за Емаус сматрају Га случајним путником. Ученици који рибаре у Тиверијади чују Га како им тражи „нешто за јело” и опет не помишљају да је Он
тај који их чека на обали. Сви Га откривају изненада и са потпуном увереношћу, али тек пошто су
претходно били у заблуди. Шта је то што Га у
начелу чини другачијим и што мора да се превази-
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ђе да бисмо Га могли препознати? Сигурно нешто
што се не може изрећи него се само може доживети. Ако се однос са Њим заустави на видљивој индивидуалности тада није могуће препознати ипостас, ослобођену од индивидуалне самосталности.
Не знамо и не можемо да опишемо ово искуство,
усуђујемо се само да му се ерминевтички приближимо преко догађаја који су са тим у вези: Тело
Васкрслога Христа је човечанска природа, слободна од сваког ограничења и од сваке нужности то је
човечанско тело од меса и костију које, ипак, не црпи живот из својих биолошких функција него се у
истинско постојање ипостазира захваљујући личном односу са Богом, а само тај однос сачињава и
оживотворава то Тело.

спасења и претпоставку за проналажење смисла у
трагедији историје.
„Јер као што у Адаму сви умиру, тако ће и у
Христу сви оживети” - ,јер пошто је кроз човека
смрт, кроз човека је и васкрсење мртвих” (I Кор. 15,
22-21). Апостол Павле инсистира на томе да је целокупна природа сажета у једној личности, али начин на који је то остварено, он назначава само сликама. Говори, наиме, о „прегради која је растављала” и која је разрушена „у телу Христовом” (Еф. 2,
14), о „ д и в љ о ј маслини” која је накалемљена на
„питому маслину” (Рим. 11, 17). Његово инсистирање, међутим, на томе да је смрт уништена „смрћу”
- на што се Црква непрекидно враћа - дозвољава
нам да изнесемо покушај тумачења који иде даље
од символике тих слика: рецимо, уз неизбежну непотпуност нашега језика, да Христова лична слобода, која је добровољно прихватила смрт, води
људску природу ка свеобухватном одрицању од
сваког захтева за самопостојањем. А пошто свака
људска смрт обавезно представља и укидање егзистенцијалне аутономије индивидуалности, љубав
Божија сваку смрт прима онако како је примила
жртвовање Свога оваплоћенога Сина: као престанак противљења твари своме прихватању од стране Бога.
У Личности Христа, Васкрслога и „телом”
Узнесенога, Бог прима „свако тело” када оно са
смрћу одбаци захтеве за самопостојањем - Бог се
сједињује са сваким човеком и оживљава га. Смрт,
која је била „последњи непријатељ” (I Кор. 15, 26),
сада се показује као тријумф Божије љубави, као
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11. Саваскрсавање људскоГ рода
„Устајући из гроба” Христос је са Собом „васкрсао васколики род Адамов”, читав род људски,
сваког човека. Искуства индивидуоцентричног живота после пада спречавају нас да разумемо тај егзистенцијални однос једног човека према читавом
човечанству, једне личности према целокупној природи: како се у Адамовој личности свеколика човечанска природа одсеца од могућности живота, и
како у Христовој Личности природа, опет свеколика, „саваскрсава” и оживљава. Наше философске
категорије врло мало могу да нам помогну у поимању ове чињенице која, међутим, представља стожер и темељ за приступање истини безгрешности и
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врата која воде у живот. Због тога и бива да „више
волимо отићи из тела и настанити се код Господа
... јер знамо да док боравимо у телу, удаљени смо
од Господа... Јер знамо, ако се наша земаљска кућа, телесни шатор, разруши, имамо здање од Бога,
кућу нерукотворену, вечну на небесима” (II Кор. 5,
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1, 8 ).

Али и пре него што би смрћу „живот прогутао оно што је смртно” (II Кор. 5, 4), свако
човеково добровољно одрицање од властите егзистенцијалне аутономије, за Божију љубав
представља понављање и подражавање крсног самоодрицања Сина. Јер, и само ово тело које носимо, иако наставља да црпи постојање и живот из
својих биолошких функција, исте је природе са Телом Васкрслога Христа који учествује у животу
Свете Тројице. У Његовој Личности наша заједничка природа има исти однос са Богом који има и
Син са Оцем. А љубав Очева према Своме оваплоћеноме Сину није емоција и субјективни доживљај,
него животворна и суштинотворна енергија, тојест
саставни елемент свега што постоји. Према томе,
када наше индивидуално тело невољно (смрћу) или
вољно (крштењем, подвигом или мучеништвом)
одбаци све што се противи његовом самопостојању, наша тварна ипостас се сједињује са струјом
живота која протиче кроз нашу природу после њеног ипостасног сједињења са Божанством у Христовој Личности. Као што је, дакле, љубав Божија
„Речју” (Логосом) све створила, тако се и „кроз
оваплоћену Реч” све обнавља и постаје
непропадљиво.
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Црква очекује „васкрсење мртвих и живот будућега века”. Овај свет пропадљивости и смрти једном ће заокружити свој егзистенцијални круг, не да
би се погрузио у непостојање из којега је произашао, него да би се пројавио „у другом обличју” - да
се васкрсло тело Христово покаже у својим свеопштим (католичанским) и космичким размерама, да
се свет открије као Тело Христово „да буде Бог све
у свему” (I Кор. 15, 28).
То ће бити „осми дан” стварања: насупрот
„седмици (дана) која одмерава време”, осми дан
„наговештава начин на који постоји оно што је изнад природе и времена”. То више неће бити време
наслеђа пропадљивости, него потпуног љубавног
односа који се непрекидно одвија у динамици преображаја „из славе у славу” (II Кор. 3, 18). Било
шта да сада кажемо о тој будућој слави биће само
бледа слика оне стварности. „Јер сада видимо као у
огледалу, у загонетки, а онда ћемо лицем у лице” (I
Кор. 13, 12).
У размерама „осмога дана” открива се стварност Васкрсења, јединство Бога са „целокупним
родом Адамовим” - са свим људима без изузетка.
Иако ће ово јединство укинути природну удаљеност човека од Бога, оно чак ни тада неће нарушити слободу сваке личности. Тако ће за „достојне”,
као што каже свети Максим Исповедник, који прихватају љубав Божију, јединство са Богом бити
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„божанско и непојмљиво уживање”,1док ће за „недостојне”, за оне који су се одрекли могућности љубави, то бити „неизрецива патња”.2 Постоји само
један квалитет живота „осмога дана” а то је
чињеница да љубав суди и љубав оправдава.
Оно што очекујемо до тада предокушамо у
границама динамичног „квасца” који тесто света
припрема за свршетак „осмога дана” - у границама
Цркве. Тело Цркве је „првина” и „зарука” будуће
славе. У њему живимо причешћујући се храномживотом, претварајући (Евхаристијом, подвигом,
богослужењем) индивидуално преживљавање у
љубавни однос - постојимо носећи име које нам дарује Црква, које је ознака наше личне ипостаси и
којим нас љубе светитељи, Богородица и Христос.
Не раздвајамо живе од упокојених него своју Евхаристију (Благодарење) заједнички приносимо Богу,
јер оно што омогућава наше постојање јесте Његова љубав. Љубав Божија и пре општег васкрсења
оживљава и одржава све нас - и живе и упокојене:
„Јер нико од нас не живи самоме себи, и нико не
умире самоме себи; јер ако живимо, Господу живимо, ако ли умиремо, Господу умиремо. Дакле, и
кад живимо и кад умиремо, Господњи смо” (Рим.
14, 7-8).
На који начин ипостас упокојених, и поред
тога што је тварне природе, дејствује и живи пре
1 Свети Максим Исповедник, „Богословска поглавља”, I, 51. Р.С. 90,
1101 С.
2 „Исто", IV, Р.С. 90, 1312 С.
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општег васкрсења, на који начин је пре оваплоћења
Христовог и Његовог силаска у ад спасавана човечанска ипостас и како се пројављивала и пројављује слобода наших личних ипостаси после распадања наше биолошке индивидуалности? Ова питања
не добијају одговор из логичких предлога који не
превазилазе могућности емпиријских потврђивања, него нашим двигом поверења и самопредавања
љубави Божијој. Наше индивидуално расуђивање
потврђује истинитост нашег индивидуалног приступа животу, односно, индивидуалног начина постојања. Вера у Бога је промена начина постојања
и због тога језик вере није везан за индивидуално
разумевање, тојест за индивидуалну интелектуалну
самодовољност. То је језик који химнама
прославља љубав Божију, језик призивања Његове
милости. Његова љубав утемељује нашу личну ипостас „безмерјем безумне љубави” - а безумни љубавник (љубитељ) никада не оставља свога љубљеног у непостојању. Без признавања и прихватања
те божанске љубави, смрт је само некакав гнусан и
необјашњив апсурд. За вернике, напротив, она
представља последње и крајње искушавање њиховог поверења и самопредавања Богу, Који „зове непостојеће као постојеће” (Рим. 4, 17).

ЦРКВА
1. Призив - сабрање
Прва заједница Христових ученика појављује
се у Историји под именом црква. Том речју изражен
је њен идентитет и њена истина.
Црква (еклисиа, од глагола ек-кало сазивам)
означава сабрање које је резултат призива-позива.
То је збор (синагога) - скуп (скупштина) призваних.
Први Христови ученици имају свест о томе да су
„призвани” - позвани од Њега на скуп јединства,
односно, у Цркву, али не као верници неке нове
„религије”, нити као следбеници нове идеологије
или социјалног учења. Оно што их сједињује није
прихватање извесних теоријских „начела” или
„вредности”, него прихватање призива који из корена мења њихов живот: он индивидуе и фрагментарне монаде претвара у јединствено тело, у Цркву.
Њихово сабрање се не исцрпљује у једноставном
скупу и није тренутан, случајан догађај. Они живе
као црква, као јединствено тело живота, причешћују се животом (заједничаре у њему) као „браћа” као браћа која црпе постојање из исте материце бивају чланови једног органског, живог „тела”.
Сличну самосвест изразио је у својој историји
и народ Израиља. Ни он није представљао неку
„религију”, па макар она била исправнија и боља
од свих других. Био је то, пре свега, народ „призваних”: народ кога је „живи Бог” - познат из
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непосредног историјског искуства - позвао да
оствари једну конкретну мисију. Нису, дакле, у питању теоријска убеђења или религиозна схватања,
него призив Божији сабира и обједињује дванаест
племена Израиљевих у један изабрани народ који
је преко „Завета” везан са Богом. Та свест изражена је речју „синагога” (скуп), која изражава збор
израиљске заједнице. Израз синагога као и израз
црква преводи су јеврејског израза кахал. Ове две
речи су, међутим, добиле различито значење када
су Христови ученици изабрали ову другу и њоме
назвали своју заједницу, приписујући ону прву искључиво Јеврејима.

ради „ломљења Хлеба” и „благосиљања Чаше”.
Њу чине „расејана деца Божија” (Јов. 11, 52) која се
сада сабирају у јединство живота тела Цркве. У Делима апостолским налазимо први запис о том почетном сабирању које сачињава и заснива Цркву:
они који верују у проповед апостола, сабирају се и
бивају „постојани у науци апостолској, и у заједници, и у ломљењу хлеба” (2, 42) - „сви који вероваше
беху на окупу... и сваки дан беху истрајно и једнодушно у храму, и ломећи хлеб по домовима, примаху храну с радошћу (2, 44-46).
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Црква, такође, представља изабрани народ,
„нови Израиљ”, и то са новом историјском мисијом: да свету открије нови однос-Завет између Бога
и људи, остварен „у Христу Исусу”. Јединство тога
новога „народа Божијега” више не зависи од племенских елемената. Напротив, то је заједница отворена „за све народе”. Она се темељи на новом „Завету” са Богом, који је запечаћен Крвљу Христове
крсне Жртве. Заједничарити у том народу, бити уд
тела Цркве, представља чин прихватања „Новог
Завета”: чин „ломљења Хлеба” и „благосиљања
Чаше”, учествовање у вечери Евхаристије.
Изгледа да су многи данас заборавили ту темељну истину коју дефинише и открива Црква: Црква је сабрање на евхаристијској Вечери. Она није
ни удружење ни религиозна институција ни управна јерархија, нити њу чине здања, канцеларије и
организациони састав. Она је народ Божији сабран
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2. Пасхална вечера
Евхаристијска Вечера, која сачињава и пројављује Цркву, није нека теоријски установљена институција којом Христови ученици уводе некакву
новину у историју. Као што је Сам Христос примио
дато људско тело, обнављајући на тај начин оно
што је узео на Себе, тако је и Његова Црква примила историјско тело своје епохе, преображавајући то
што је примила.
Евхаристијска Вечера је продужетак и пројекција јеврејске пасхалне вечере. Пасха за Јевреје значи пролаз или прелаз. Био је то највећи празник у
години; тога дана славио се спомен на прелазак
преко Црвеног мора и ослобођење Израиља од
робовања фараону и заточеништва у Египту. Уочи
празника, јеврејска породица се окупљала на празничну вечеру. Једнога тренутка, за време те вечере, најстарији члан обитељи узимао је у руке пехар
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са вином да би одржао здравицу која је, уствари,
била молитва Богу - Евхаристија (Благодарење).
Благодарио је Богу за све што је даровао и обећао
оцима Израиља и целокупном Свом народу, а нарочито за чудесни прелазак преко Црвеног мора и
за спасавање уз Египта. Потом је пио прво он, а затим је пехар ишао од руке до руке, да би сви пили,
учествујући тако у Евхаристији.
Заједно са својим ученицима Христос је обавио такву јеврејску пасхалну Вечеру у јерусалимској „горњој одаји”, увече уочи Своје крсне смрти.
Али не више због успомене и поновног оживљавања Старога Завета између Бога и Његовог народа
и због чудесних потврђивања верности Господа томе Завету. Христос пасхалној вечери даје нови садржај - садржај Новога Завета. Пасха сада није само прелазак једнога народа из ропства у слободу
него прелажење целокупнога људског рода из смрти у живот. „У Телу” Христовом и „у Крви Његовој” разрушена је „преграда која је растављала”
тварно од нетварноЗ. Сада оно што је тварно може
да постоји на начин нетварнога, на начин „истинског живота”.

жима сваку храну и који човеку омогућава живот Црква прима свет и приноси га Богу. Живот тварно2а она узноси и приноси вољи љубави Очеве и
благодари за егзистенцијалну могућност тога узношења које је остварено са Христом.
„Ово чините за мој спомен”, рекао је Христос
својим ученицима, делећи хлеб и вино на Тајној Вечери (Лук. 22, 19). Спомен, у Светоме Писму, не
значи просто ретроспективу успомена, присећања
на прошле догађаје, него поновно доживљавање и
обнављање односа - чињенице живота. Причешће
(заједничарење) Хлебом и Вином Евхаристије
представља поновно доживљавање и обнављање
односа тварно2а и нетварно2а који је остварен „телом и крвљу” Христовом. Евхаристијски Хлеб и
Вино нису неутрални предмети који служе за исхрану и преживљавање смртне индивидуалности,
него су творевина са којом заједничаримо и којом
се причешћујемо као животворним односом са
Оцем; они су творевина која у јединству живота са
нетварним, односно, Тело и Крв Христова, као
што је то Он сам потврдио: „Узмите, једите, ово је
тело моје; пијте од ње сви, ово је крв моја”.
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Тело и Крв Христова јесу свет, односно, твар,
али не свет и твар у бунту самопостојања. Они су
тварно постојање као узношење и принос Богу, као
потврда благодарења за животворну љубав Очеву.
Храна на евхаристијској вечери Цркве - хлеб и вино - такође представља твар као узношење и принос Богу, по угледу на начин постојања Христовог
Тела. Под видом хлеба и вина - вид који у себи са-
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3. Обнова живота
Црква је Вечера - чин једења и пијења. Једење
и пијење су претпоставке човековог живота, начин
његовог учешћа у животу. Изопачење живота и
улазак смрти у свет одиграо се, такође, чином једења - једењем плода са „дрвета познања добра и
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зла”. Првостворени човек је узимање хране - могућности живота - раздвојио од заједнице и односа
са Богом. Узео је храну само за себе, ради одржавања своје индивидуалности; хтео је да живот оствари не као заједницу и однос већ као индивидуалнофизичко преживљавање и самопостојање.
На евхаристијској Вечери Црква остварује такав приступ који је коренито супротан приступу
првостворених људи. Она прима храну не у оквирима индивидуалне претензије на живот него да би
живот остварила као узнос Богу и као заједницу са
Њим. Ова промена у начину остваривања живота
није напросто етичка дисциплина у држању заповести нити је, опет, некаква емоционална зависност
или мистички доживљај. Она представља чин једења и пијења који се претвара у љубавно прожимање живота и у одрицање од бунта самопостојања.
Наше учешће на Вечери Евхаристије јесте заједница са нашом браћом и са Богом - заједничаримо у
животу, прихватамо да постојимо само када
љубимо и када бивамо љубљени. Због тога се Евхаристија Цркве показује као икона и објава тројичног начина постојања, као откровење „истинског живота” и Царства Божијег.

тварнога и нетварнога. Као што ни само наше постојање или другачијост наше личности нису наша
достигнућа него поклон и благодатни дар, тако су
нам даровани и непропадљивост нашег смртног
живота и промена нашег начина постојања. Животворна сила и начело је Бог, Свети Дух Божји; Он
дарује постојање, оснива нашу личну ипостас као
егзистенцијални одговор на призив Његове безумне љубави; Он обнавља и нашу тварност изграђујући „новога човека” - јединство Божанства и човечанства - „у Телу” Христовом.
Обнова живота творевине од стране Духа
Утешитеља јесте претпоставка за устројавање Цркве и за наше учешће у Њој. Када говоримо о обнављању живота немамо на уму ни морално „поправљање” човека нити његову рехабилитацију пред
законом, него чин који је толико стваран колико и
само устројство нашег живота, односно, стварање
свега што постоји. Да би се саздала „нова твар”
Цркве, није био довољан Христов наук Његовим
ученицима или понављање и подражавање Тајне
Вечере. Било је неопходно да се оствари животворни „силазак” Духа Божијега у човечанско тело као што је Дух „сишао” на Приснодјеву Марију да
би се остварило оваплоћење Христово. То укључивање Утешитеља чиниоце „новога тела”, Црква је
историјски доживела на дан Педесетнице, а доживљава га и на свакој евхаристијској Вечери, кроз
животворно претварање Хлеба и Вина у Тело и
Крв Христову. Исто то претварање јесте полазиште учешћа свакога од нас у Цркви оствареног
кроз тајну Крштења.
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Остваривање и објављивање Царства Божијег у Евхаристији није ни морално достигнуће нити
само некакав мистички доживљај, због тога оно и
превазилази могућности људскога подвига. Оно је
дар, благодат, преобразовање живота, обнова могућности живота. Дар нам је дат и даје нам се „у Телу и Крви” Христовој - кроз истинско јединство
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4. Педесешница

вија у ученицима, њиховим „испуњавањем” Светим Духом, има врло конкретне и видљиве пројаве:
„стадоше говорити другим језицима” (Дел. ап. 2, 4)
- почели су изненада да говоре све језике народа и
племена који се беху сабрали у Јерусалиму ради
празновања Педесетнице. Свако из мноштва народа је из уста ученика могао чути и свој језик - „и дивљаше се и чуђаше” (Дел. ап. 2, 7) . А ти, до тада
престрашени ученици, људи једноставни, неуки „некњижевни и прости”, како бележи Лука - с лакоћом и мудрошћу искусних беседника почињу да
проповедају народу „о величанственим делима
Божјим”. Сада већ знају ко су и шта објављују, познају смисао догађаја који су претходили и знају у
какав будући живот позивају људе својим проповедима. Позивају их да се крсте како би тиме и они
примили „дар Светога Духа” - да узму учешће у
увек отвореној могућности Педесетнице. И „три
хиљаде душа”, које се крштавају првога дана, сабирају на трпезу Евхаристије - „у ломљењу хлеба”. У
међувремену „апостоли чинише многа чудеса и
знаке” - исцељења немоћних, оздрављења ђавоиманих, чак и васкрсења мртвих, као што је васкрсење
Тавите у Јопи.

После Васкрсења и Вазнесења Христовог,
шира група Његових ученика - „народа на окупу
око сто двадесет душа” - „бејаше истрајно и једнодушно на молитви и мољењу” (Дел. ап. 1, 14-15) у
„горњој одаји” у Јерусалиму. Тај скуп међутим, још
није представљао Цркву. Био је то скуп људи сједињених заједничким успоменама и заједничким надама, скуп застрашених људи, без јасног сазнања о
томе шта очекују и због каквог дела су позвани.
Само неколико дана раније запиткивали су свога
Учитеља о томе да ли ће у току те године ослободити јеврејски народ од римскога јарма и васпоставити Царство Израиљево (Дел. ап. 1, 6). Чини се да
њихова очекивања чак ни после искуства Васкрсења нису прелазила границе овоземаљских брига и
амбиција.
Ти људи и њихов скуп коренито се преображавају догађајем Педесетнице. Јеванђелист Лука се
подухвата да нам опише искуство тога дана, користећи при том слике које могу да представљају
известан опис: опет су сви били ,једнодушно на
окупу” - сабрани у познатој „горњој одаји” у Јерусалиму. И „уједанпут настаде шум с неба као хујање силног ветра, и напуни сав дом где они сеђаху,,
(Дел. ап. 2, 2). А заједно са тим описао је и некакву
врсту виђења: као да су се разишли пламени језици
- , језици као огњени” - по сабраним ученицима, „и
испунише се сви Духа Светога” (Дел. ап. 2, 4).
Иако искуства тих догађаја могу бити приказана само аналогним сликама, промена која се од-
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Силазак Светога Духа није неки магијски
додатак човековим могућностима и благодатним
даровима. Он представља ослобађање могућности
живота које у себи нема ништа несловесно (безлогосно) и „натприродно”. Дух силази на нашу природу измењујући не логос те природе (оно што наша природа јесте), него њен начин постојања, на-
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чин формирања наше ипостаси, Прихватајући Духа Божијег, престајемо да постојимо тако што ипостас црпимо из условљености биолошког наслеђа и
аутономизоване индивидуалности. Постојимо јер
воља љубави Божије оживљава, устројава и ипостазира наше биће (битије). Та ослобођеност од
природне условљености и усаглашеност нашег постојања са животворном вољом Божијом, као органску последицу има све оне „знаке” у животу
Христа и апостола, које наводи Свето Писмо „знаке” које Црква непрекидно доживљава у личностима својих светитеља.
Исцељења немоћних, знање многих језика и
богословска мудрост, као и многи други дарови, јесу плодови човековог препорода „у Светоме Духу”.
Као што при рођењу детета чудесно изненађење
представља прве пројаве живота: први уздах и први плач, а касније први осмех и израз у погледу, као
прве речи које младунче склапа - чудесне али разумљиве објаве личности која се рађа - тако су чудесни али и разумљиви плодови препорода човека „у
Светоме Духу”. А ако ти плодови не бивају увек
видљиви, то није зато што се Дух дарује у различитим количинама - ,јер Бог Духа не даје на меру”
(Јов. 3, 34) - већ зато што су различита противљења
смрти која развија наша слобода.

5. Егзисшенцијално прешварање
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Педесетница - силазак Светога Духа - јесте
догађај који представља оснивање и устројавање
Цркве. Не оснива се нека институција него се рађа
„нова твар Благодати”, односно, могућност бесмртног живота који је човеку дарован од стране
Бога. Због тога Педесетница - силазак Светога Духа - и није догађај који се одиграо „изједна” него је
то чињеница која трајно сачињава и устројава Цркву.
Црква је Вечера, чин једења и пијења.
Међутим, да би подарило живот (а не да служи
привременом преживљавању), то једење и пијење
претпоставља животворно деловање Светога Духа,
односно, претварање пропадљиве хране у храну непропадљивости, у могућност вечног живота, у „лек
бесмртности”. На сваком евхаристијском сабрању
Црква призива Светога Духа Божијег да изврши то
егзистенцијално претварање: „Ниспошљи Духа
Твога Светога на нас и на ове предложене Дарове.
И учини овај Хлеб часним Телом Христа Твога, а
то што је у Чаши овој часном Крвљу Христа Твога, претворивши их Духом Твојим Светим”. А заједница сабрана око часне Трпезе потврђује овај
призив узвикивањем сагласности „амин”. Ова мала
реч, ово „да” којим човекова слобода узвраћа на
љубав Божију, као литургијски израз представља
колективно обавезивање на Завет, потпуно присаједињавање, али, истовремено, и благослов од
стране Онога Коме се човек потчињава. Сагла-
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сност евхаристијске заједнице са призивом Светога
Духа бива „у Христу”, који је „Амин, Сведок верни
и истинити” (Откр. 3, 14): ,јер колико је обећања
Божијих, у Њему су да, и у Њему су амин, Богу на
славу кроз нас” (II Кор. 1, 20). Од Оца иштемо Духа приносећи амин које је Сам Христос, односно,
савршено послушање живота божанској вољи.
Егзистенцијално претварање, које се у Евхаристији одиграва силаском Светога Духа, не односи се само на предмете приношења по себи нити на
индивидуе саме по себи, него на однос индивидуа
према тим предметима, на однос узношења и преношења твари Богу од стране човека - однос који
преображава начин живота, претварајући постојање личности и предмета у евхаристијску заједницу
са Богом и учествовање у тројичној пуноћи живота. Призивамо Светога Духа „на нас и на (ове)
предложене дарове”, тражећи управо преображај
живота и стицање непропадљивости: да се претворе Дарови, а они који се њима причешћују да се
претворе у нову твар, ослобођену од смрти - у Тело
Христово.
Оно што се животворним силаском Светога
Духа претвара није природа личности и ствари, него начин постојања те природе. Човек и даље остаје тварна природа, а тако исто и принесени дарови.
Та тварна природа се, међутим, нуди да постоји и
удостојава се да постоји тако што ће живот црпети
не из властитих животних могућности (које су привремене и пропадљиве) већ из свога узношења и
предавања љубави Божијој и заједници са Њим као што то чини и тварно тело нетварнога Логоса,

„ПреШварање суштине ” и „символ ”
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тојест Тело и Крв Христова. Христос се очовечио
не привидно и не на нивоу емоционалних и етичких аналогија, већ на начин којим се саздава и
којим преживљава човечанско тело. Тако и човек у
Евхаристији не приноси Богу своје емоције или
своја морална достигнућа, него начин на који се
остварује његов живот: узимање хране која га одржава у постојању. Он приноси своју храну-живот,
што значи: не сматра је својом, већ је признаје као
дар љубави Божије - „твоје од твојих Теби приносимо”. Тај принос наилази на животворни одговор
Светога Духа који начин одржавања живота претвара у начин истицања непропадљивости живота.
Тако се човечија храна - хлеб и вино - у Евхаристији показује као могућност вечнога живота, односно, јединства тварнога и нетварнога; показује се и
пројављује као чињеница живота, истоветан са световном Плоти Бога Логоса, Телом и Крвљу Христовом. У Евхаристији Цркве одиграва се оно што
се одиграло и при „силаску” Светога Духа на Богородицу, односно, што ће се одиграти са
свеколиком твари када „се све састави у Христу”
(Еф. 1, 10): тварно се сједињује са нетварним, Хлеб
и Вино јесу Тело и Крв Христова, а црквено сабрање представља остварење и пројаву Царства Божијега.

6. „Претвара/не суштине” и „символ ”
Хришћански Запад никада није успео да живот изрази језиком ослобођеним од интелектуал-
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них схема, од потребе дефинисања „објективних
стварности”. Порицао је динамику живота, остајући везан за „објективност” појмова-суштина. Увек
је постојање дефинисао објективним својствима суштине - западњаци нису могли да схвате како две
различите суштине или природе (тварно и нетварно) могу да имају заједнички начин постојања. Због
тога и нису могли да Евхаристију цркве виде као
еГзистенцијални догађај, као претварање управо
начина постојања, што не подразумева претварање
суштина или природа.

предмета - као што је „натприродно” (коначно магијско) и спасење индивидуе која приступа заједници претворених дарова. По њиховом мишљењу,
Евхаристија не претвара начин постојања човека не мења индивидуални начин у црквено-тројични .
Због тога се западна Црква и не поистовећује са
Евхаристијом и са Царством већ се напросто претвара у институционалне оквире, где индивидуа
„усваја” натприродно претварање суштине. Отуда
римокатолицизам уводи и подстиче извесну индивидуоцентричну религиозност, као и одвајање Цркве од тела народа и њену идентификацију само са
управном јерархијом - што је коренито супротно
апостолској истини и пројави Цркве.
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Отуда римокатолици говоре о пресуштаствљењу ((гапббићбШпбабо) хлеба и вина у Евхаристији: принесени дарови (хлеб и вино) мењају
суштину, претвара се њихова природа. „Благосиљањем хлеба и вина претвара се целокупна суштина хлеба у суштину Тела Христовог, а целокупна
суштина вина у суштини Његове Крви”1, док видљиве карактеристике хлеба и вина само феноменолошки остају исте, преобразоване у „спољашњу
пројавност” (ассМепба).
Свакако да овакво претварање суштине нема
никакве везе са чињеницом постојања, са човековом авантуром живота и смрти - не дотиче се и не
расветљава начин живота, пропадљиво или непропадљиво, те смртно или бесмртно. Западна
ассШепПа претставља рационално одредиву и
чувствено прихватљиву „натприродну” (и на крају
крајева магијску) промену природе принесених
1 Тридентски сабор, бевб. XIII, Сар. 4.
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Природна последица оваквог става је и покушај римокатолика да, колико је то могуће, принесене дарове Евхаристије учине нематеријалним да
би на такав начин и символички представили извршено претварање суштине. Евхаристијски хлеб није свакодневни хлеб човечији: замењен је „хостијом”, једним бесквасним, скоро провидним препаратом. Мирјани су, опет, лишени заједничарења у
Чаши - причешћа из Путира - јер укус вина опасно
се противи идеји претварања суштине.
Протестантизам је од првог тренутка одбацио идеју претварања суштине, али са истим западним менталитетом инсистирања на „објективности” суштина. По мишљењу протестаната није могуће да се суштина или природа евхаристијских дарова промени: хлеб по својој суштини остаје хлеб,
а вино остаје вино. Причешћујемо се, ипак,Телом и
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Крвљу Христовом, јер хлеб и вино делују као типови, символи и иконе (слике) или као средство, инструмент и зало2 ,>духовног” причешћа и заједнице верника са Господом. Језик који се овде користи
апсолутно је лишен било каквог односа са чињеницом постојања и са стварношћу живота: Христос је
присутан у Евхаристији, не Својом телесном суштином која остаје на небесима него само Својом
животворном силом која се предаје искључиво
онима који Евхаристији приступају са вером. Они
који немају вере, причешћује се обичном хлебом и
вином и то „на властиту осуду”.
Уместо „натприродног” претварања суштине,
протестантизам уводи интелектуално безбедније
прибегавање индивидуалном искуству - инсистирајући тако на затварању у индивидуоцентричну религиозност. Истина Цркве постаје апстрактна и
другостепена, пошто заједница са Христом,
остварена кроз Евхаристију, постаје ствар субјективне спремности и вере - не претпоставља чак ни
институционалног носиоца-посредника за претварање дарова. Библијско обећање спасења херметички се диференцира од човекове егзистенцијалне
авантуре, претвара се у правну категорију „рехабилитације” и доживљава као индивидуална психолошка убеђеност и емотивна егзалтација, што као
практичан резултат има морално „поправљање” карактера и понашања. И сама истина Тројичнога Бога, одвојена од евхаристијског искуства црквеног начина постојаља, остаје једна апстрактна „догма”, без
икакве везе са животом и надањем човека.

7. Свеше Тајне
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У апостолском и светоотачкоом Предању и у
његовом православном историјском континуитету,
Црква се остварује и пројављује у Педесетници, а
догађај Педесетнице савршава се и доживљава на
сваком евхаристијском скупу.
Целокупан живот верника, сваки аспект његовог живљења, јесте припрема за учешће (причешће) или сама чињеница учествовања у благодатним даровима Светога Духа, односно, у обнови
живота. То поновно саздавање има своје динамичко полазиште у чину ступања у Цркву, у чину којим постајемо чланови црквеног тела - у Крштењу
и Помазању.
Постајемо чланови Цркве, не прихватањем
извесних теоријских начела и вредности или моралних кодекса, већ, пре свега, једним телесним чином: троструким погружавањем и израњањем у
воду Крштења - делатним, чувственим саображавањем са смрћу и васкрсењем Христовим. Онај који приступа Цркви „бива погребен” као „стари човек” и троструким израњањем „васкрсава” у живот
Тројичног Праобраза. Тај „погреб” је добровољан,
по узору на Христа, односно, он је узрок непропадљивости тварнога, а не његовог распадања и нестајања: збива се у води, која је символ и материца
живота, основно начело живе природе.
Из воде је искрсао први живот - прво, за разум несхватљиво, разликовање живе природе од
неживе материје. Из воде Крштења такође израња
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нови живот: долази до коренитог разликовања личне ипостаси од непрекидног индивидуалног преживљавања унутар граница смрти. Епископ или свештеник евхаристијског Тела призива животворно
садејство Светога Духа да видљиви образ погреба
и васкрсења претвори у чињеницу постојања: „Разреши његову старину и обнови га за живот вечни,
и испуни га силом Твога Светога Духа, на јединство Христа Твојега, да не буде више дете тела, него дете царства Твојега”.
У видљивим датостима физичког живота,
Свети Дух Божији остварује претварање начина постојања, односно, калемљење пропадљивог на непропадљивост. Насупрот физичком рођењу, које у
живот доноси биолошку монаду потчињену условљеностима прогресивне пропадљивости и смрти,
Крштење препорађа биће (I Пет. 1, 3) у личну особеност са властитим именом, која бивствује као ипостас живота захваљујући заједници и односу са
Очевом љубављу. Човек престаје да буде само индивидуална врста, само карика биолошког наслеђа
или јединка неке целине. Уврштава се у заједницу
светих, у тројично остваривање живота. Свако од
нас добија име неког светитеља и у његовој личности динамички остварује откровење Божије љубави.

но је у Цркви кроз Миропомазање.
Онај који приступа Цркви, преко Миропомазања учествује не само у животворним могућностима нове, препорођене твари Тела Христовог, него
бива запечаћен и печатом личног (личносног) усиновљења, печатом личног и јединственог односа са
Светом Тројицом, а све то кроз лично присуство
Светога Духа у тајанственим дубинама верниковог
бића, у самој сржи његове ипостаси.
Помазање више не бива полагањем руку, већ
Миром, на начин којим су помазивани цареви Израиља у Старом Завету. Помазивање Царева није
доводило до измене у природи личности, него до
измене у односу помазане личности према целини
тела народа: у особености царске личности народ
је видео средиште или стожер живота као заједнице и јединства, а, истовремено, и праобраз очекиванога Месије - који је превасходни „Христос (Помазаник) Господњи”, Онај Који ослобађа и васпоставља живот у пуноћи обећања Божијих. Аналогно
томе, у личној особености свакога помазанога
верника Црква види нову могућност да се оствари
и пројави истински живот благодатних дарова Светога Духа, а истовремено и икона Христова, која
ослобађа и васпоставља живот у пуноћи начина
божанског постојања.

У првобитној Цркви, Апостоли су „полагали
руке на њих (новокрштене) и они примаху Духа
Светога” (Дел. ап. 8, 17). То лично преношење
благодатних дарова Светога Духа, који су кроз Крштење даровани препорођеном вернику, наставље-

Евхаристија, Крштење и Помазање јесу начини којима се остварује и пројављује трајни догађај
Педесетнице и силазак Светога Духа као чинилац
Цркве. Постало је уобичајено да те начине називамо светим Тајнама (што не значи да тај назив огра-
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ничавамо само на ова три начина коЈе смо поменули). Оне се допуњавају Исповешћу, Свештенством,
Браком и Јелеосвећењем. То је седам конкретних
могућности присаједињавања или динамичког поновног учлањивања нашег индивидуалног живљења у живот тела цркве. Истовремено, то су
чињенице кроз које се остварује и пројављује Црква, благодатно саздавање нове твари која се оживљава Светим Духом.
Ако за те чинове користимо реч тајна, то није зато да бисмо им придали тајанствени (окултни)
карактер, него да бисмо изразили истину да се присаједињавање и динамички приступ животу Цркве
не исцрпљује у феноменологији видљивих символа.
Конвенционални језик нашег свакодневног споразумевања и наше научне релативности није довољан да испуни своје назначење. Да би човек познао
могућности живота који се остварује у Цркви,
претпоставља се његово опште и емпиријско учешће у том животу.
Под утицајем западњачког - институционалног и бирократског - схватања Цркве, данас многи,
помињући свете Тајне, имају на уму формалистичка (церемонијална) свештенодејства којима клир
предаје верницима некакав „натприродни”
(уствари магични) дар или оправдање или достојност или апстрактни „благослов”. После свега што
смо до сада поменули, изгледа да је сувишно да наглашавамо да је такво схватање без икакве везе са
животом и динамичким препородом живота, као и
са непропадљивошћу и бесмртношћу које Свети
Дух Божији дарује устројавајући Цркву.

8. Црквена јерархија
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Под утицајем тог истог западњачког схватања, многи данас Цркву поистовећују само са клиром, односно са Епископима, презвитерима и ђаконима, одвајајући тако
тело народа
од
свештеноделатеља (литурга) црквених светих Тајни. Треба да видимо да ли је такво одвајање оправдано; како су се та звања (чинови, достојанства)
појавила у Цркви и каква је њихова веза са њеном
истином, са благовештењем „истинскога живота”.
Потребно је да се вратимо нашој полазној дефиницији: Црква је превасходно Вечера - Вечера
Благодарности (Евхаристије). Као и код пасхалне
вечере код Јевреја, тако и на црквеној Евхаристији
постоји неко ко благосиља Чашу и узноси благодарну молитву - то је „старешина” породице (презвитер, свештеник) или „предстојатељ” тога скупа.
То место презвитера (свештеника) или предстојатеља, на Тајној Вечери на Велики Четвртак, заузимао је Христос. После Педесетнице, то исто место
заузели су апостоли. Они су „предстојавали” на евхаристијској Вечери и узносили благодарност благосиљајући Чашу и „ломећи Хлеб”. А када су се, у
својим путешествијима, „расејали” у скоро све крајеве тада познатога света, оснивали су „у свим градовима” Цркве, односно, помесне евхаристијске
скупове, где су, бар у почетку, они сами
„предводили Евхаристију”.
О начину оснивања првих хришћанских Цркава имамо довољно података од стране апостола
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Луке у Делама апостолским, али и код апостола
Павла у његовим Посланицама: полазиште је увек
била проповед. Када би неки од апостола по први
пут стизао у неки град, посетио би јеврејску синагогу или грчку „скупштину” (агору) и онде држао
јавну беседу, објављујући „нову науку” о оваплоћењу Бога и спасењу човека. Слушаоци те прве проповеди који су показивали посебно интересовање и
који су желели да сазнају нешто више о тој новој
науци, окупљали су се углавном на приватним поседима, где су апостоли настављали са опширнијим и подробнијим излагањем јеванђелских истина.
У том ужем кругу припремали су се први хришћани да приме Крштење и „дар Светога Духа” - да га
приме „из руку апостола”, јер су га само они даривали. Новокрштени су одмах оснивали свој евхаристијски скуп, односно своју помесну Цркву, чији
предстојатељ и свештенослужитељ је био онај апостол који ју је основао.
Мисионарско путовање апостола, међутим,
морало је да се настави, а јеванђелска проповед да
се прошири и на друге градове. Принуђен, дакле,
да напусти новоосновану Цркву, њен оснивач је
изабирао једног од верника коме је „полагањем руку” додељивао посебан благодатни дар да сада он
буде предстојатељ помесне Цркве: да „председава”
на Евхаристији, да врши Крштење, тојест да додељује „дар Светога Духа” - да буде духовни отац
верника у делу препорода и „раста у благодати и
познању”. У текстовима Новога Завета ти први
предстојатељи појединачних помесних Цркава називају се епископи или презвитери. Ова два израза

се међусобно не разликују по смислу јер се не разликују ни службе које они означавају: реч је о једном и једином предстојатељу једног и јединственог
помесног евхаристијског сабрања - помесне Цркве.
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На основу ауторитативних историјских сведочанстава из апостолског периода, међутим, закључујемо да је у свакој помесној Цркви од самог
почетка постојао и један „савет презвитера” - нека
врста административних саветника који су окруживали предстојатеља помесне Цркве.1 Када би
број верника једне помесне Цркве значајно порастао и када више не би било могуће да се сви окупе
на један евхаристијски скуп, предстојатељ је имао
могућност да подели вернике на појединачне скупове, постављајући по једног презвитера на сваки
од њих. Он сам је задржавао „епископство” (надгледање) над свим појединачним евхаристијским
скуповима, тојест био је Епископ помесне Цркве, а
скупови су се налази „у границама” његове надлежности - биле су то појединачне „парохије”. Презвитери су савршавали Евхаристију само по налогу
Епископа и у име Епископа, помињући његово име
у тренутку узношења Дарова, јер он је остао отац и
давалац благодатних дарова, наследник апостола и
Христа.
Подела верника на појединачне парохије и
свршавање Евхаристије од стране презвитера не
раскида јединство помесне Цркве и не укида њено
1 Погледати исцрпну историјску студију Јована Зизиуласа „ Јединство Цркве
у Светој Евхаристији и у Епископу у прва три века ", Нови Сад, 1997.
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својство да је једна Евхаристија и једно тело, са једним Епископом као главом, „који је по обрасцу и
на месту Христовом”. Епископ није наследник
Христа и апостола у јуридичком смислу преношења права, нити је само символ Христовог присуства. „Дар Светога Духа” који он прима приликом
своје хиротоније, чини Епископа способним (независно од његове личне достојности или недостојности) за обављање чина који сам Христос обавља
својим присуством у Цркви: за изградњу јединства
евхаристијског Тела. Ово јединство за Цркву не
представља структуралну „кохезију”, ,једнодушност” или Једногласност”, него измену начина
постојања, преображавање индивидуалног преживљавања у живот љубавне заједнице, односно, у
вечни живот.
Епископ, који је „по обрасцу и на месту Христовом”, и презвитери, који „по обрасцу и на месту” епископа „предводе Евхаристију” - они не
руководе некаквим религиозним „церемонијалним” обредом и нису „жреци” који „посредују” и
умилостивљују божанство - представљају стожере
јединства које преображава живот; другим речима,
они су „оци” који „рађају” људе за бесмртност и непропадљивост. Са животом се сједињујемо и у њему учествујемо делатно, као у једној породици. Није случајно што је правила евхаристијске заједнице
Црква изразила терминима који изражавају правила живота једне породице: предводник на Евхаристији је „отац” а чланови евхаристијског тела су
„браћа”- са том разликом што се у породици сједињујемо са животом и у њему учествујемо због да-

тог сродства по крви, које функционише као природни закон заштите, док у Цркви јединство и заједница живота јесу плод слободе.

202

203

Израз тога делатнога јединства и остваривање слободе јесте учествовање у потребама живота,
односно конкретна дела љубави унутар Цркве, у
којима прво место заузимају лица са посебним благодатним даром, тојест ђакони (служитељи). Од првих дана живота Цркве појављују се служитељи
(ђакони) евхаристијског тела (Дел. ап. 6, 1-7), које
изабира народ а рукополажу их апостоли, да би
предводили дела служења сиротима, болеснима и
свим оним члановима Црквене заједнице који имају нарочиту потребу за негом и старањем. Ђакони
не савршавају Литургију нити свете Тајне, чак ни у
име Епископа. Они прислужују приликом служења
Евхаристије, али њихова основна дужност је брига
и старање о убогима. Међутим, да би вршили то
дело, потребно је нарочито рукоположење - нарочити благодатни дар који се задобија животворним
учешћем Светога Духа - јер, добродетељне активности у Цркви представљају пројаву истине и
остваривање живота, а не алтруизам и сврсисходно
човекољубље.
Благодатни дар који ђакони рукоположењем
примају јесте дар служења динамичкој пројекцији
Евхаристије на целокупан живот евхаристијског
тела: дар да опслуживање практичних потреба преживљавања преобразе у „истински живот” заједнице љубави - по узору на Тројични прототип живота. Брига и старање за убоге унутар Цркве орган-
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ски је плод преображаја индивидуалности у личности које учествују у животу (причешћује се њиме),
односно, у удове једног тела живота. „И ако страда један уд, са њим страдају сви удови” (I Кор. 12,
26). У Цркви се старамо о убогима не да бисмо
тиме победили и одстранили сиромаштво, болест,
потребе, не да бисмо савладали зло, нити зато што
рационално и програмски хоћемо да „поправимо”
или олакшамо услове преживљавања, него само и
једино зато што љубимо. У томе је коренита разлика између нас и сваког државног социјалног програма и моралистичког „човекољубља”. Та разлика се укида ако се одрекнемо истине Цркве, ако је
схватимо само као „религију” и институцију за опслуживање благочестивих расположења и сентименталних потреба. Тада ћемо користити њено
старатељско дело само да бисмо показали истинску корисност „институције” - надмећући се са државним „хуманитарним” организацијама и утопијским алтруизмом моралиста. Тада ће дар служења
(ђаконства) остати необјашњив у Цркви: ђакони ће
гласовно украшавати служење Евхаристије, бити
нижи ступањ у чиновничкој јерархији и посилни у
епископским канцеларијама.

организациона сврсисходност - или барем не претходи; а ако претходи тада са собом доноси пометњу и изопачење истине Цркве и њеног идентитета.
Административно уређење и организациона структура, као и јерархија чинова у Цркви, произлазе из
служења Евхаристије и само се на њу односе. Тек
онда служе динамичким пројекцијама Евхаристије,
тојест евхаристијском преображају живота и верника, односно, спољашњој пројави и сведочанству
њихове вере.
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9. Сабори, првенства и ауторитети
Црква поседује властито јерархијско уређење
и структуру. То су уређење и структура који служе
остваривању и пројави Цркве, односно савршавању Евхаристије. Али не постоји административна и
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Полазне претпоставке за савршавање Евхаристије јесу сабрање крштених верника и присуство предстојатеља скупа, односно Епископа или
од њега опуномоћеног свештеника. Од момента када постоје крштени верници, једина претпоставка
за образовање Цркве јесте постојање Епископа.
Прве Епископе поставили су апостоли. Епископско
прејемство је свакако представљало први сложенији проблем организационог карактера са којим се
Црква сусрела.
Апостоли су првим Епископима предали
благодатни дар евхаристијског преображавања
живота, као што су га и они примили непосредно
од Христа. Преношење благодатних дарова вршило се „полагањем руку”, чином хиротоније (рукоположења), односно призивом животворног дејства Светога Духа. Када је нестало нараштаја апостола, једина могућност за преношење благодатног
дара била је у поверавању тога чина носиоцима
благодати, односно, постојећим Епископима. Без
неке посебне теоријске разраде настала је пракса да
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сваки нови Епископ буде рукоположен од стране
Епископа непосредно суседних области (Граничних
Епископа) - и то најмање њих тројице. Избор новога Епископа вршен је од стране народа „удове”
епархије, или само од стране суседних Епископа
или чак од претходног Епископа исте помесне Цркве. Хиротонија се, међутим, обављала само и искључиво од најмање тројице Епископа.

неке посебне обавезе. Међу обавезама Митрополита, осим председавања на помесном сабору, била је
и једна врста пресуђивања у случајевима разилажења и неслоге између појединих Епископа или
између свештеника и њихових Епископа.

206

Сусрет тројице Епископа ради хиротоније
једнога, четвртога, представљао је догађај оснивања новог тела - догађај заседања или сабора (синода) Епископа, као што се обично назива. Сабор је
испрва представљао литургијски догађај - имао је
превасходно евхаристијски карактер, а не карактер
саветовања (седнице). Тројица (или више) окупљених Епископа су, пре свега, „саслуживали”: заједнички су савршавали Евхаристију. У Евхаристији
међутим, увек један приноси и благодари као предстојатељ сабрања. У таквим околностима појавио
се проблем: који од Епископа окупљених на сабору
треба да заузима прво место - односно, ко ће да
председава на заједничкој Евхаристији.
И по том питању пракса Цркве је, без теоријских софизама, следила обичаје и праксу своје епохе и њених историјских оквира: обичај је био да се
председавање на сабору понуди Епископу највећега града, административнога и културнога центра те области. Административни центар су обично сматрали митрополијом (мајком-градом) неке
области па је тако Епископ тог града добио додатну титулу Митрополита, узимајући тиме на себе и
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Институција Митрополита („митрополитски
систем”) потпуније и систематскије се развија по
завршетку гоњења и по признавању хришћанске
Цркве за званичну религију Римске империје
(геНјро нпрегп). Паралелно са тим развила се институција сабора, на којима је хијерархија Епископа примила свој коначни вид. После V века Епископи четири велика административна и културна
центра, Рима, Цариграда, Александрије и Антиохије, добили су титулу Патријарха и првенство части пред свим другим Митрополитима. У знак поштовања и историјског достојанства њима четворици придодат је и Епископ Јерусалима. Тако је
створена
институција
Пет
Патријаршија
(Пентархија), која ја управљала црквеним животом у целокупном периоду јединственог и неподељеног хришћанства „по свој васељени”.
Али издвајање почасног првенства и административних дужности Митрополита никада ни најмање није променило суштински садржај достојанства Епископа: независно од географског пространства или политичког значаја његове епархије,
и без обзира на придодату титулу Митрополита
или Патријарха, Епископ превасходно остаје предстојатељ и председавајући на Евхаристији.
Због тога, ни на једном сабору Епископа - би-
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ло да је то помесни (сабор Епископа једне одређене
географске области) или васељенски (сабор свих
Епископа хришћанске васељене) - не постоји разлика при гласању нити у веродостојности мишљења између Патријараха, Митрополита и обичних
Епископа. Приликом гласања, глас Патријарха Рима и Патријарха Новога Рима (Цариграда), као и
њихово мишљење, имају исту важност са гласом а
и са мишљењем Епископа најмање и најбезначајније епархије.
Епископ који учествује на неком црквеном
сабору не изражава и не представља број становништва нити географско пространство или политичку моћ - као што не изражава ни своја лична мишљења и ставове, ма колико они били умни и ма
колико били студиозни и поткрепљени. Епископ
сабору приноси сведочанство и опитну веру народног тела коме „председава на Евхаристији”. Он је
носилац народног искуства, искуства живота. А аутентичност тога искуства је истина католичанске
(односно саборне) Цркве; она је пуноћа и
целокупност истине коју благовести Црква - независно од тога да ли је она доживљена од стране неколицине или многих, у некој сјајној метрополи
или у скромној вароши.
На претходним страницама видели смо и
следеће: сабори су одредили оросе-оквире истине
Цркве, односно границе или контуре истине која се
не исцрпљује у својој дефиницији: она није теоријски „систем” нити „трансцендентална идеологија”,
него се егзистенцијално доживљава и остварује у
динамици живота евхаристијског Тела.

Ако, дакле, на једном сабору неки Епископи,
или чак сви Епископи заједно, изразе мишљења,
ставове и, коначно, одлуке које немају везе са искуством евхаристијског Тела, тада се сабор поништава а Епископи се лишавају свога достојанства
наиме, последњи судија и чувар црквене истине је
народ, народ-носилац евхаристијског искуства
„истинског живота”.
Дешавало се у историји да су сабори који су
имали амбиције да задобију католичански значај за
свеукупно хришћанство - сазвани су као „васељенски” и хтели су да се наметну као „васељенски” били одбачени од стране народа и окарактерисани
као „разбојнички” и као „лажни сабори”. Док су
други, много умеренији у својим намерама, признати од стране народа као васељенски, јер је васељенска и католичанска била истина коју су они изразили и формулисали.
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Те историјске датости, као и порицање сваког
институционализованог ауторитета и одбацивање
сваке непогрешиве заповедничке власти унутар
Цркве, у сваком случају остају несхватљиви и необјашњиви данас, када наша целокупна култура наш начин живота - претпоставља потчињавање
датом ауторитету институција, структура, идеологија и програма, а исто тако и одвајање народа од
бављења суштинским стварима живота.
Матица те самовласне културе је западноевропски средњи век. Тамо је, постепено и са врхунцем у коначном одвајању Запада од Истока (1054),
истина Цркве одвојена од чињенице Евхаристије и

Црква

Сабори, првенсшва и ауторитеШи

искуства тела народа. Одвојена од искуства живота, истина је претворена у теоријско учење, па
сходно томе и у „догму”. Догма (учење) има свог
институционалног носиоца, а то је клир. Чињеница
Цркве идентификована је само са јерархијом клира, са управном организацијом свештенства и постала је структура власти а коначно и држава.
Западноевропском хришћанину због тога изгледа несхватљиво да се један васељенски сабор
Епископа потчињава потврђивању од стране тела
народа, пошто је за његову историју (али и за његово схватање и психосинтезу) истина увек повезана са влашћу, са процесом објективног наметања, а
самим тим и са постојањем датог ауторитета, пред
којим народ повија главу и потчињава му се - или
пак устаје против њега и скида му главу.
Вековно религиозно предање формирало је
такав начин схватања и такав психички склоп западноевропског хришћанина, да он, да би установио истину, обавезно има потребу за неким објективним ауторитетом - за неком непогрешивом столицом (катедром) или богонадахнутим Писмом који ће га психолошки утврдити у индивидуалном поседовању истине. То га је довело до трагичне дијалектике потчињавања и бунта, ропске покорности
и револуције, што обележава целокупну новију
европску историју.

идентификовати са непогрешивим институцијама и
са структурама власти, а да се она при томе суштински не измени. Јер, ауторитет и власт нуде
„објективизовану” гаранцију индивидуалне сигурности у ”истину”; према томе, пружају безбедност
човековоме ја , задржавају човека у стању пада и
одвајају га од црквеног начина постојања. А
потврда човековога ја утолико је потпунија уколико је непосредније учешће ауторитета и „непогрешивости” у институцијама и структурама суверене
власти, где не остаје простора за личне ризике.
За предање неподељеног хришћанства и за
његов православни историјски наставак, истина
Цркве је чињеница Евхаристије: преображај индивидуалног преживљавања у живот којим се причешћујемо као даром љубави и самопревазилажења љубавним одрицањем од свога ја да би човек црпео постојање и идентитет из чињенице да је љубљен и да љуби. Потребно да изгубиш да би спасао,
каже Јеванђеље - да изгубиш своју душу (Лук. 9,
24). Истина Цркве је губљење сваке привремене самопотврде и безбедности да би се спасао живот она је достигнуће живота и због тога представља
непрестани ризик и авантуру слободе. Ако динамику достигнућа потчинимо некој институцији, окамењеној у својој аутархији власти, тада смо живот
добровољно заменили смрћу, а истину илузијом и
обманом.
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Међутим, по предању неподељеног хришћанства и у складу са његовим православним историјским континуитетом, истину Цркве није могуће
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10. Религиозно отуђење

родној потреби за „религијом” - метафизичком самопотврђивању наше индивидуе - у историји се
појављује Црква која је потчињена сврсисходности
религиозне „институције”, схватању „ауторитета”
и „ефикасности”, кратковидим стремљењима друштвеног морала или тренутној политици.

Бог је примио тело човечије да би га учинио
непропадљивим и да би га обесмртио - а то примање је егзистенцијална чињеница која сачињава Цркву, чини је Телом Христовим. Тело, међутим, није
само плот (физичко тело) човекова, него је целокупни сплет односа за његово одржавање и преживљавање, за задовољавање његових најразноврснијих потреба. Сви ти односи, преображени у Евхаристију и заједницу љубави, јесу живот и истина
Цркве. Црква прихвата своје чланове да би преобразила целокупан људски живот - биолошку,
историјску и културну „плот” човека.
Проглашењем „званичном религијом” Римске империје (геНјро ипреги)1 Црква прима и
„плот” религиозности света: некад преображава то
што је примила а некада му се потчињава. Преображавање или потчињавање су фазе у авантури
човекове слободе, губљења и спасавања (душе), греха и освећења човека. У оној мери у којој се остварује истина Цркве, са средиштем живота у евхаристијском преображају твари, појављују се у Историји врхунска богословска и литургијска дела
отачке мудрости и светости, непревазиђена „семантика” Икона и архитектуре храмова, као и монашки покрети који не праве компромисе са структурама власти. У оној мери у којој ми (клирици и
мирјани) истину Цркве потчињавамо нашој приI Од 27. фебруара 380, за време Теодосија Великог.
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Проглашавањем Цркве „званичном религијом”, наместо титула Епископа и презвитера, почињу да се појављују религиозна степеновања на
„Архијереје” и ,јереје”. Ствара се једна разграната
управна јерархија и уводе се положаји и титуле који немају везе са евхаристијским пореклом црквених достајанстава-благодатних дарова. Појављују
се титуле као „архиепископ”, „егзарх”, „архимандрит”, „протосинђел”, „протопрезвитер”, „архиђакон” - увек са коначним циљем да се начини
разлика по узору на световну власт. Клирици имитирају помпезне титуле официра Византијског
царства и са повишеном дозом наивног претеривања уводе градацију у називима светости и преподобности, као „Најсветији”, „Високопреподобни”,
„Високопречасни”, „Велики Домостројитељ”, и
мноштво сличних звучних титута.
Паралелно са овим појављују се раздори због
степеновања првенства Епископа (и епископа), односно спор између „значајних катедри” Рима и Цариграда, Цариграда и Александрије, Александрије
и Антиохије. Повезаност васељенских првенстава
са идејом империје довешће римску Цркву до потчињавања политичким амбицијама Латина, а касније до великог раскола хришћанства. Иста та
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повезаност идеје империје и епископских првенстава појавиће се и у националним амбицијама словенских народа, да би завршила у гордом виђењу
Москве као Трећег Рима, те у својевољном умножавању институције патријаршија. У последња два
века идеја геН^ш 1трегн (званичне религије империје) поново ће задобити своје историјско тело под
видом државних национализама, који помесне Цркве потчињавају критеријумима и амбицијама национализма и политике привремених политичких
уређења и влада1.

ње ”метафизичких потреба народа”, те зато о њој и
суде мером „поправљања” карактера и услова нашег смртног живота. Не помишљају да, ван сваког
привременог „поправљања” или неуспеха, на сваком евхаристијском скупу човеков смртни живот се
претвара у живот бесмртности и непропадљивости.
А то претварање није угрожено недостојношћу индивидуа, гресима мирјана и клирика, скандалима
водећих личности Цркве - довољно је да постоји
макар и најмањи квасац Тела народа који свесно
учествује у Евхаристији.
Јеванђеље нас обавештава да је Црква-Царство Божије једна (рибарска) „мрежа” са „лошим и
добрим” (уловом) (Мат. 13, 47); „њива” са пшеницом и са кукољем (Мат. 13, 25). И светитељи и грешници, сви смо подједнако чланови Цркве - праведници, преподобни, подвижници, заједно са разбојницима, проституткама и блуднима. Сви се налазимо у Цркви не да бисмо неговали „врлине” или
да бисмо „поправили своје карактере”, него зато
што смо жедни живота слободног од пропадљивости и смрти. Било да смо врлински било да смо грешни, подједнако смо смртни - заједнички Грех свих
нас је смрт, односно, чињеница да ће се наша физичка индивидуалност и ипостас једнога дана угасити у земљи (пошто „грех” не значи преступ правила и заповести, него промашај и неумешност, неуспех у односу на циљ или ”свршетак” нашег постојања). Учествујемо (заједничаримо) у Цркви јер
смо жедни живота, тојест љубавне пуноће живота.
Не занима нас врлина смртног човека, него вечност покајаног човека.
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Све то, и још доста сличнога, представља „религијски” део историјског тела Цркве, тојест оно
што је привремено и пролазно. Но, то нема везе са
истином Евхаристије, која устројава Цркву као могућност „вечнога живота” с ону страну простора и
времена. Ту разлику, међутим, занемарују они који
о Цркви суде мером њених историјских грешака и
неуспеха институција и структура или, опет, критеријумом етичког оцењивања њених чланова или
њеног вођства. Они покушавају да одмере све историјске датости да би тако дошли до закључка да ли
је више позитивних или негативних страна историјског живота Цркве.
Они који о „хришћанству” суде по његовом
етичком доприносу и историјској корисности, не
знају шта је то Црква и у чему је њена истина. Сматрају је „религијом” и институцијом за задовољава1 Погледати X. Јанарас, „Истина и јединство Цркве”, Атина 1977,
поглавлл 12: Институција Пентархије данас.
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Унутар Цркве наша сила се у „немоћи показу«
је савршена” ( II Кор. 12, 9) - велика сила Цркве су
наши историјски неуспеси и греси. Зашто су греси
сила? Пре свега зато што признавање нашега неуспеха и слабости, као и поштовање неуспеха и слабости другога, јесу основне претпоставке слободе,
односно, негирање тоталитарности коју подразумева свако „савршенство”. Нека се било ко усуди
да „згреши” у некој политичкој партији, у некој организованој идеологији, у било каквој предузимачкој активности: немилосрдно ће платити (некад чак
и својом крвљу) то скретање са „линије” или преступање „заповести” из „центра” или пак нарушавање користи подухвата. Нарочито данас, у свету и
цивилизацији где се свугде очекује успех, прецизност и „савршенство”, Црква је једина која је сачувала последњу могућност човекове слободе - слободе његових неуспеха и слабости.
Сила Цркве се, међутим, показује у слабости,
јер само са признавањем човекове недовољности
можемо могућност живота да пренесемо на љубав
Божију која ”подиже мртве”. Затварање у самодовољност, задовољавање нашим врлинама, ефикасношћу, доследношћу, нашом здравоумношћу, не
оставља простора за двиг самоодрицања и самопревазилажења које ослобађа животворну могућност љубави. Што више плодове живота (спасење,
оправдање, бесмртност) очекујемо од наше религиозности, морала и ефикасности наших институција, то се више удаљујемо од могућности „истинског
живота”. Насупрот томе, индивидуални греси свакога од нас, заједно са сваким аспектом пропасти у
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човечанском представништву Цркве - лоши Епископи, разбојнички сабори, политичка шпекулација црквеном истином - чине нас очајнима на плодотворан начин, пошто нас уверавају у утопијски
карактер наших моралистичких виђења и религијских амбиција „обнове” човека.
Вечни живот који Црква благовести, почиње
од оне тачке где се завршавају егзистенцијалне могућности твари - тојест свака тежња за самопостојањем и свако индивидуално претендовање на живот. Спасење од смрти је дело нетварноГа, а не дело тварноГа (твари); оно је дар-харизма, а не достигнуће природе. Дарује се на оном нивоу постојања када се природа ослобађа од условљености,
од нужности самопостојања - самоодржања. Тада
се и пред човеком отвара могућност Тројичног на~
чина постојања: живота као самопревазилажења
љубави.
То је сведочанство Цркве које је своје историјско оваплоћење нашло превасходно у личностима мученика и подвижника. Делатно сведочење
(мучеништво) мученика и његова историјска пројекција, као и трудови подвижника, коначно запечаћују црквени живот, управо зато што истину Цркве чувају неповређеном: живот није индивидуално
преживљавање него последње, до смрти, самоодрицање из „безумне љубави” ка Личности Божијој и
Исусу Христу.

ПРАВОСЛАВЉЕ
1. Апофашизам и формализам
У језику данашњих људи реч ортодоксија
(православље) има смисао припадања некаквој
догми или слову неке идеологије. Отприлике је
идентична са конзервативношћу, односно, верношћу наслеђеним формама. Ортодоксан је онај који
остаје веран оригиналној и аутентичној формулацији неког учења, насупрот онима који преусмеравају и мењају његову полазу верзију.
Отуда свака догматична идеологија - религијска, социјална или политичка - има и своју ортодоксију. Говоримо, например, о лутеранској, фројдовској или марксистичкој ортодоксности, како
бисмо изразили верност (конзервативну и често
бесплодну) формулацијама самога Лутера, Фројда
или Маркса - тојест противљење те верности накнадним тумачењима и стваралачким прерадама
првобитних идеја.
Позивање на ортодоксност често бива са хвалисањем због верности ономе што је оригинално и
аутентично. А хвалисавост значи захтев за општим
признањем и поштовањем онога што је наслеђено,
али и оних људи који то наслеђе чувају и представљају. Тако ортодоксност почиње да функционише
као средство за оправдање не толико конзервативних идеја колико конзервативних људи - често користи за психолошко прикривање неодлучности
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или духовне стерилности. Они који се не усуђују
или не могу да створе нешто ново у животу, фанатично се држе неке ортодоксности. Важност, ауторитет, а коначно и власт, стичу као представници и
руководитељи аутентичности - као заштитници
форме и тумачи слова. Коначно, сваку ортодоксност претварају у „Прокрустову постељу”, где
осакаћују живот да би га прилагодили захтевима
догме.
Овакво тумачење ортодоксности и последице
које га прате резултат су одређеног схватања о
истини и о могућностима приступа тој истини. Оно
претпоставља способност човека да индивидуално
поседује истину, а самим тим и да је претвара у
објекат којим може да влада.
Да би се претворила у објекат поседовања,
истина треба да има фактички и коначан карактер,
да се идентификује са властитом дефиницијом,
тојест са „словом” дефифниције - односно да у
властитој дефиницији налази своје непомериве границе. Поистовећивање са коначном дефиницијом
објективизује истину: чини је објектом који интелект може да поседује и да њиме влада. Најпотпунији облик поседовања истине јесте верност ортодоксности, првој и аутентичној објективизацији.
Такво схватање о истини и о могућностима за
приступ истини, карактерише, али и утемељује, нашу данашњу цивилизацију - такозвану западноевропску цивилизацију у њеним светским размерама. Оно, међутим, нема ништа заједничко са Црквом и са црквеном ортодоксијом (православљем).

Јерес и саборносш
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Апофатика црквене истине, о којој смо говорили на претходним странама, искључује било какво објективизовано схватање ортодоксности.
Истина се не исцрпљује у својој дефиницији која је
само граница - међа истине, односно њена „одећа”
или „чувар”. Истина је стварност која не оповргава
сама себе - последња истина је живот који се не
укида смрћу. Због тога се познање истине не остварује разумевањем дефиниција, него учешћем у чињеници истине, у истини живота, у непосредности
искуства.

2. Јерес и саборност
У историји Цркве израз православље (ортодоксија) појавио се да би се разликовала истина од
јереси. Али и јерес и православље односе се на догађаје, а не на теоријска начела. Јерес је догађај отцепљења од тела Цркве, формирање групе која нема ништа заједничко са помесним евхаристијским
скупом, односно, делатно порицање црквеног начина постојања, који, уствари, представља јединство и заједницу љубави. Насупрот томе, ортодоксија (православље) је истина католичанске (саборне) Цркве, онако како се она остварује и пројављује у сваком помесном евхаристијском скупу. Свака
помесна Црква је саборна Црква (чињеница и искуство саборности) када сумира и отеловљује свеопшту (саборну) истину Цркве, тојест целокупност
истине, односно живот у свој његовој пуноћи „у
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Критеријум православносши

Христу” - све благодатне дарове живота које дарује Дух Свети.
Врло су јасна сведочанства текстова из првих
векова, која потврђују да је саборна (католичанска)
Црква критеријум православља, а не да је православље критеријум саборне (католичанске) Цркве.1
Претпоставка православља је припадање саборној
Цркви, а не верност исправности теоријских дефиниција. Чињеница и искуство саборности претходе
теоријским дефиницијама - теоријске дефиниције
изазване су јересима које су принудиле Цркву да
конкретним дефиницијама изрази искуство своје
истине. Исправност истине и вере претходи и временски и суштински, а осигурава се учествовањем
у искуству саборне Цркве - у интелектуалним
дефиницијама она налази само омотач или границе своје заштите.

престаје да се претпоставља динамичка недефинисаност живота и непосредност искуства.
Дефинитивне формулације истине и динамичка недефинисаност њеног искуства представљају
два, у сваком случају, неусагласива момента у равни логичког размишљања. Они, међутим, могу да
се усагласе на нивоу живота и ипостасног носиоца
живота, односно личности: због тога, критеријум
црквене православности јесте искуство и вера
католичанске Цркве, оваплоћена у личностима
светитеља. А светитељи Цркве се не показују на
основу својих моралних квалитета, него на основу
пројаве-изображености истине у њиховим личностима. Критеријум истине је црквена саборност, а
мера саборности је употпуњавање благодатних дарова живота у личностима светитеља.
Примена тих мерила и критеријума ради раздвајања православља одјереси неподносив је скандал за рационалистичку мисао: она оставља необјашњеним многе аспекте Црквене историје или
бар компликује оно што бисмо ми сматрали логичким тумачењем тих аспеката. Често су, например,
јеретици претежнији по броју, па ипак се коначно
саборном признаје Црква која је бројчано у мањини. Говоримо о признавању православности од
стране тела народа, па ипак, критеријум за признавање није објективан и одређен, односно, није мишљење већине. Некад се јерес намеће не само бројчано него и временски, јавља се у току дугог вре-
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3. Кришеријум православносши
У сваком случају, јерес се не пројављује само
као догађај (чином раскола, схизме) већ и као теоријско учење. Јеретици заступају одређену „истину” која не одговара искуству и вери католичанске
Цркве. То неодговарање искуству и вери католичанске Цркве јесте критеријум за разликовање јереси од православља (православности). Чине се покушаји да се тај критеријум објективизује у оросима
Сабора и у списима црквених Отаца, мада никад не
1 Поглсдати Јован Зизиулас „Јединство Цркве ... ", 126.
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менског периода као ауторитативна истина и вера
Цркве. Па ипак, на крају се православље тријумфално враћа, чак и ако се сачувало у личности само једног човека. Императори се боре против православља и подижу гоњења на православне; један
број епископских сабора догматски учи на начин
неправославан и јеретички начин, али бива и
обратно: световне власти, али и клирици, силом намећу догматично или литерарно православље, док
су они сами трагично лишени етоса православне
истине. И кроз сва та „спољашња” и „унутрашња”
подривања, православље се коначно чува - или је
барем сачувано кроз векове - као жива народна
свест верности искуству и сведочанству апостола и
светитеља.

за „објективне” критеријуме науке и историографије - као што, уосталом, за те исте критеријуме
остаје недокучива жива функција језика са његовим историјским преображајима, или стваралачки изрази уметности и њихова друштвена ”семантика”.
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Како је, дакле, успео да се сачува тај неодредиви критеријум који дели православље од јереси?
Како се објашњавају сви ови наведени симптоми, и
многи њима слични, ако је одсутно било какво мерило објективног и ауторитативног наметања
истине? Одговор се налази у упорности Цркве да
истину поистовећује са животом, а живот са личношћу, која је његов једини ипостасни носилац - у одбијању Цркве да непосредност искуства и односа
замени интелектуалним схемама, етичким кодексима и структурама власти и ауторитета. Тако се православље задобија или губи, као што се задобија
или губи сваки благодатни дар живота: аутентична
љубав, неко достигнуће уметничког израза или динамичко полазиште знања.
То очување или губљење остаје недокучиво
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4. Допринос Сшаре Грчке
Не треба никако да заборавимо да се Црква
историјски развијала у јелинском или јелинизованом свету и цивилизацији, који је имао потпуно
другачије схватање о истини од схватања која захтевају „објективност”. Од Хераклита до неоплатоника, знање се обистињује као чињеница заједнице:
„Уколико заједничаримо, истину творимо, а ако се,
пак, издвајамо, лажемо”.7 Знање је истинито само
уколико је потврђено заједничким искуством - само када његовим објављивањем заједничаримо са
другима, тада схватамо друге и бивамо схваћени,
односно, усаглашавамо се са општим искуственим
убеђењем.
Оно, дакле, што представља приступ истини,
није њено индивидуално разумевање, него само
њена друштвена потврда, односно чињеница учешћа у општем разуму (логосу). Без такве гносеологије, која за циљ има динамику заједнице, нисмо у
стању да се приближимо јелинској философији, јелинској уметности, нити пак социјалном достигну' Хераклит , ”Р г § т ”. Изд. Оге^-Кгапг I, 148, 29-30.
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ћу полиса (града-државе) као идеала старогрчке демократије.
Црквено Православље је образовало и развило свој апофатички карактер унутар света и цивилизације који се у свим својим аспектима усаглашавао са критеријумима апофатичког знања. Ни највеће јереси првих осам векова - велике по броју
присталица и по временском трајању - нису се никада коснуле апофатизма црквеног богословља,
који представља темељну претпоставку историјских пројава православља. Зато те јереси и нису
историјски преживеле (понеке мање групе монофизита које су се сачувале до наших дана, не представљају друго до неку фанатичку верност једној непотпуној терминологији и језику) јер се нису дотицале и нису изопачивале начин живота, динамичкодруштвено тумачење истине која је утемељивало и
организовало живот јелинског или јелинизованог
света.

другачију цивилизацију која је дефинитивно неусагласива са динамиком православне црквене истине.
У сваком случају, порицање апофатике знања
(познања) било је основа или семе за правно схватање римске традиције. Рим је колевка правне науке и њеног систематског развоја и неговања. А инсистирање на јуридичком потврђивању неизбежно
доводи до објективизације појединачних случајева,
до замењивања динамичке неодређености живота
схемама и конкретним примерима живота. Јединственост свакога догађаја бива схваћена са његовим приопштавањем објективности општег случаја
- потврђивање искуства се обезбеђује прибегавањем његовој схематској дефиницији.
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5. Заиадно одсшуиање
Прво јеретичко одступање које не само да је
историјски преживело, него чак коренито мења путању историје човечанства, јесте оно које пориче
основне претпоставке православља, односно, апофатику истине. Рађа се на простору западне Европе,
утемељује своје новотарије и ставове на новом схватању о знању и о потврђивању знања, доводи до једине схизме која се показује историјски неизлечивом,
те коначно образује нови начин живота, односно
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Августин свакако представља прву велику
степеницу у теоретском утемељивању порицања
апофатике. Он нема грчко образовање нити познаје грчки језик. Учио се углавном на правној мисли
Кикерона, Тертулијана и Амвросија Миланског;
отуда је оно схватање, које се заснива на захтевању
објективности права, пренео на терен захтевања
сигурног знања: као што закони једног правног система постављају границе објективно-ефикасне
осигураности друштвеног устројства, тако и дефинитивно, неизбежно схематско, али општеприхваћено постављање граница истине, обезбеђује ефикасну објективност знања - представља вид правног система истине.
По први пут у историји, истина се идентификује са својом дефиницијом, а знање или поседовање истине са индивидуалним поимањем те дефини-

Православље

Западно одступање

ције. Истина се одваја од динамике живота, идентификује се са сазнањем и са здравим расуђивањем.
Већ у списима Августина појављују се основне последице те корените промене у схватању истине последице које ће представљати касније темељ социјалног и културног живота на Западу. Здраво расуђивање замењује динамичку неодредивост живота, живот ступа у храм-лађу „логике” (га1к>), логика се уздиже до крајњег ауторитета, било под видом етичких правила било као захтев социјалне и
културне праксе. Морализам и политички апсолутизам - та два типична производа западноевропске
цивилизације - имају врло јасне корене у Августиновом учењу.

је само линија јеретичких одступања, или само
правно схватање и рационализам који за њим
следи, оно што доприноси тој специфичности. Унутар свега тога, у августиновском учењу постоји нешто много драстичније: преимућство рели2иозно2
момента у односу на црквени. Учешће у истини Цркве претпоставља одрицање од индивидуалности,
од свога ја - претпоставља преображај живота у
љубавну заједницу, по узору на Тројични прототип
истинског живота. Насупрот томе, религиозност је
увек индивидуална: она „поправља”, теши, задовољава и утврђује појединца. Августин поима и проповеда Цркву као религију, која рационално уверава индивидуални разум, помаже индивидуалном
самовлашћу и етици, однодно, нуди појединцу заштиту и обезбеђење од стране вишег ауторитета.
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Августин би, највероватније, ипак остао један
усамљени јеретички мислилац, са новотаријама које су прикривене чудесним примером његовог покајања и преобраћења, да у IX веку Латини нису
„открили” значај његових јеретичких учења. Амбиција Карла Великог да на Западу оснује једну другу Римску империју, у потпуности независну од већ
развијене источне империје, довела је, пре свега, до
тражења другачије културне основе - пошто је у то
доба културна основа била претпоставка политичког јединства. Сведочанство историчара једногласно је у томе да је за такву основу - искључиво латинску, без грчких утицаја - послужио Августин.
Латини од Августина црпе елементе религијских специфичности које ће довести до великог
раскола између Истока и Запада 1054. године. Ни-
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Раскол из 1054. године отвара пут за вероватно најрадикалнију историјску измену хришћанства,
односно, за његово „претварање у религију”. Због
тога ће потпуно осамостаљење, које су увели Латини, изнети на светлост не само нову империју и
неку пролазну јерес, него једну сасвим нову, историји потпуно непознату, цивилизацију.
У тим одступањима, сколастика представља
следећу фазу, фазу која је задивљујућа у својој динамичности коришћења августиновског наслеђа.
Унутар само два века, XIII и XIV, сколастици успевају да изврше коренит преокрет у односима према
критеријумима и претпоставкама црквеног богословља, да би тако порицали грчко порекло и пе-

Православље

Историјски преображај

чат тих претпоставки: поричу апофатику богословске дефиниције, као и приоритет живота и његовог
ипостасног носиоца - а то је личност у својој егзистенцијалној непоновљивости и слободи. Враћају се
старогрчкој онтолобији (приоритету који има рационално схватање суштине, суштинско-логичкој
предодређености егзистенције, односно, њеном
„апсолутном назначењу”). Сколастици су се вратили старогрчкој онтологији коју су свети Оци одбацили, док су они сами одбацили старогрчку гносеологију, коју су свети Оци Истока били прихватили. Усвајају августиновска схватања о познању и о
црпљењу знања уз помоћ могућности индивидуалног разума. Дефинишу истину као „подударање
појма са перцепцијом” - знање је истинито само у
случају тога подударања, а истина се претвара у
интелектуално достигнуће.
Избори и одбацивања од стране сколастика,
а затим, новотарије и теоретске схематизације, послужиле су промени која је извршена на нивоу искуства и доживљаја: преласку са црквеног на религијски ниво. Уметност те епохе јасније од теоријских дефиниција одсликава ту промену, то
претварање Цркве у религију. Када се почетком
XII века у архитектури храмова појављује готички
ритам, очигледно је да он долази да би изразио (на
начин који је у сваком случају генијалан) одређену
промену која је већ извршена у ономе што се у томе храму савршава. И када је од Х1П века коначно
напуштена црквена иконографија у корист религиозног сликарства (задовољавање индивидуалних
осећања и изазивање индивидуалних заноса), опет

је очигледно да то одсликава промену у начину посматрања живота и света.
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6. Историјски преображај
У вековима свога процвата, сколастички рационализам није био тек једна философска или богословска струја и систем. Био је „затворена” догматична идеологија, са римокатоличком Црквом
као званичном установом и носиоцем: коначно и
дефинитивно тумачи целокупну природну и историјску стварност и то тумачење поткрепљује „вредностима”, „принципима” и „законима” рационалистичке позитивности. Рационална објективност се
придаје институционалном носиоцу идеологије, а
ауторитет институционалног носиоца оправдава
рационалну методичност.
Та двострука корелација налази свој политички израз у теократском виђењу владавине папизма над целим светом, у концентрацији сваке власти - духовне, законодавне, јуридичке и политичке
- у рукама римског „понтифекса”. Таквој власти
Тома Аквински придаје чисто метафизички карактер: својим делом бш пта Тћео1о&Јае (1266-1271)
уводи учење о папској непогрешивости: тиме установљује аксиом непогрешивог вођства и апсолутну
привилегију руковања истином, која не прихвата
оспоравање. Нешто раније, односно 1233. године,
папа Григорије IX основао је институцију Инквизиције, примењујући у пракси привилегију непогрешивости. Године 1252. Инокентије IV је папском

Православље

ИсШоријски преображај

булом установио мучилишта као метод испитивања и суђења јеретицима, стварајући тако модел
свих каснијих тоталитарних система за уништавање оних који мисле супротно.
Али ни толико скупо плаћена реформација,
три века касније, иако је коренито оспоравала скоро све аспекте историјских измена хришћанске поруке спасења, није успела да се дотакне сржи или
почетног узрока тих измена: није се дотакла онтологије и гносеологије римокатолицизма, остала је
слепо потчињена Августину, а ауторитет институције заменила „непогрешивошћу” текстова.
Од Августина до Томе Аквинског и Калвина,
на Западу је установљено ново тумачење црквене
ортодоксности. Ортодоксност сада означава саобразност са институционализованом, владајућом
идеологијом - која је владајућа јер је логички, социјално и метафизички обавезна. Означава, такође, и
верност линији идеолошке дефиниције, пошто то
обезбеђује индивидуално поседовање истине. На
крају, означава и потчињавање структурама власти којима се изражава и осигурава ауторитет ортодоксности.
Веома је карактеристична чињеница да Запад
никада није претендовао на атрибут православности (ортодоксије). Определио се радије за атрибут
католичности (саборности), дајући томе изразу искључиво квантитативно-географски и централистичко-организациони карактер. Реч ортодоксија сачувала се да би означавала Цркве на Истоку,
које су остале верне апостолском и отачком Предању, богословљу и пракси Црквеног живота.

Међутим, приврженост јелинског и јелинизованог света хришћанског Истока древној црквеној
ортодоксији, врло рано је престала да се остварује
као конкретан историјски облик политичке и културне аутономије. Почетком XIII века (1204.
године) хорде франачких крсташа пустоше православни грчки Исток и потчињавају га латинској
владавини. Грчке снаге пружају последњи отпор и
успевају да поврате Цариград, свој историјски стожер и центар - но, при том бивају неповратно исцрпљене.
Следи турска инвазија (1453. године) и грчки
свет се, под притиском најгрубљег варварства, за
четири века погружава у мучну историјску апатију.
Ради се о политичком (и, у великој мери, културном) нестанку Грка са историјске сцене. Црквено
православље је сачувано упркос верским гоњењима које су Турци предузимали с времена на време и
упркос покушајима насилног исламизовања хришћанског живља, у чему су поново оживеле странице ранохришћанског мучеништва. Православље
се органски поистовећује са народном културном
свешћу и идентитетом, постаје етос народа те животворно разликује Грка и од иноверног Турчина и
од инославног Латина.
У току та четири мученичка века, једина историјска веза европског Запада и грчког Истока били
су узастопни таласи мисионара који су се неуморно
трудили да православне приведу римокатоличким
или протестантским догмама. Светско-историјски
развоји, који су се у том периоду одигравали на Западу и који су дословно изменили путању човечан-
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Православље

Позападњачегве Исшока

ске историје, нису били праћени од стране поробљених Грка, осим само као одјек задивљујућих
достигнућа - није могуће оценити и судити о достигнућима и критеријумима живота и истине православног црквеног Предања.

зване „Ренесансе” XIV и XV века, појављује, ако не
радикално антирелигиозна, а оно макар са својим
карактеристичним обележјем у облику поларизованих антиетеза трансценденталног и световног,
вере и знања, светог и „профаног”, ауторитета и
истраживања, откровења и искуства, потчињавања
и оспоравања.
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Без претеривања би се могло говорити о космогонији која се одвија на Западу за време четворовековног историјског ћутања јелинизма. Подсетимо се, летимично, развоја природних наука и
технике; открића нових земаља и прилива богатства у Европу; радикалних философских идеја и
пропратних политичких и социјалних либерализама; умножавања грађанског сталежа и револуција
за остваривање његових права; нових поимања државе и власти, појаве капитализма и задивљујућег
распростирања употребе машина у производњи.
Главна карактеристика тих историјских промена је покушај европског човека да својим снагама и могућностима овлада физичком и историјском стварношћу, не прибегавајући метафизичким
зависностима и религиозним оправдањима својих
подухвата. Постепено ослобађање од ауторитета
Римске цркве, и коначно, стварање антитезе између
религијског и световног момента живота, постају
обележје епохе „нових времена” у Европи. Августиновска традиција и сколастика училе су о аутономији интелектуалне могућности појединца, а
европски човек је доследно примењивао ту аутономију, одбацујући у потпуности метафизику. На врло јасним и распрострањеним религијским основама, западноевропска цивилизација се, после тако-
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7. Позападнмчење Истока
Одјек историјских развоја западноевропског
света до поробљеног јелинизма доспева углавном
преко једног канала: преко учених људи те епохе
који су студирали на универзитетима Европе и који одржавају контакте са европским центрима и
прате тамошња духовна струјања и социјалне промене. Сви они, без изузетка, гаје безгранично дивљење за све што се одвија на Западу. Насупрот
„мраку” ропства, сиромаштине и необразованости
који владају на Истоку, Европа је „просвећена”: тамо су „светлости” цивилизације, прогрес и узвишеност. Код учених Грка тога доба не постоји критичко супротстављање, резервисаност или оспоравање било чега што је европско, него само безмерно одушевљавање и пристајање на све што је западно.
Тек када на Западу почну да се појављују чисто атеистичке идеје, јављају се извесне резервисаности и реакције, углавном црквених кругова, на те
„нове идеје”, као и на науке (свакако позитивне)
које доводе до таквих идеја. Али и те реакције не-

Православље

Православље и Запад данас

мају ништа заједничко са разликом између јелинизма и Запада или црквеног православља и јереси.
Оне представљају типичну последицу идеолошког
и социјалног конзервативизма, по свему сличног са
конзервативизмом клира и религиозних појединаца на Западу. Не произилазе из критичке
супротстављености различитих критеријума или
мерила оцењивања културних и цивилизацијских
достигнућа.

Тако се понавља феномен који се, са реформацијом
Петра Великог, већ одиграо у православној Русији
у XVIII веку: један православни народ трпи да му
се одозго намеће западни начин организације и
управе Цркве, за чим је следило и отуђење богословља и народне побожности.

Став ученика Грка према Западу не ограничава се само на некритички ентузијазам и на безгранично дивљење „светлостима” Европе. Он
доспева до, у истој мери некритичког, прихватања
идеја, али и критеријума и начина размишљања западњака. Реч је о свеопштем феномену позападњачења грчке интелигенције, без и најмање свести о
могућој промени грчке културне традиције, о
кључним разликама које деле грчку и западну онтологију и гносеологију, као и о социјално-политичким последицама тих разлика.
Позападњачење духовног вођства поробљеног јелинизма оставља свој печат на историјски
развој XIX века: конвенционална грчка државица,
која је настала из ослободилачког устанка 1821.
године, организована је као верна копија институција и структура западноевропског начина живота
и налази се под зависношћу и директном контролом европских сила. Заједно са осталим институцијама - политичким, управним и просветним - суштински се позападњачују и структуре црквеног
живота, као и претпоставке неговања богословља.

Овај летимичан и можда претерано схематски
историјски преглед има за циљ да назначи проблеме који су у вези са разјашњавањем, представљањем и сведочењем црквеног православља у наше
време. Различитост између православља и Запада
престала је да буде очигледна - није више чак ни
уочљива. Запад више нема географске границе - он
је свугде. То је прва цивилизација у историји са
истински светским размерама. А цивилизација значи: конкретне теоријске претпоставке, идеолошке
или догматске, које се свесно или несвесно претварају у животни став, односно у свакодневни нанин
живота.
Данас, чак и у такозваним православним земљама, преовладава западна култура. Свакодневни начин живота има корене свог историјског
формирања у западној метафизици, досежући чак
до Томе Аквинског и до Августина. Због тога изгледа да је православље ограничено само на индивидуална убеђења - његовом утицају није
потчињена животна пракса и историјско отеловљење истине. Православље се претвара у апстрактно
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учење, у бестелесну догму, односно, у очување богослужбених обреда и спољашних форми.
Ако све ово, међутим, представља „објективне” датости за установљење проблема, стварност
живота се, свакако, не исцрпљује у феноменологији симптома. Свакако да динамика црквене истине
може да буде заустављена, а православље да се налази у стању ћутања много деценија и векова. Међутим, одсуство конкретне историјске динамике одсуство актуелног сведочанства Православља,
отеловљеног у конкретном културном остваривању - не значи да одумире семе црквене истине и животворна сила изданка. У некој тајанственој утроби налази се ембрион живота и једном ће похрањено семе разорити громаду која је над њим.
У међувремену, барем што се тиче садашњег
нараштаја православних, средишња тема богословског разматрања и живота верних јесте: одмеравање православља и Запада; анализа и проширивање многоструких пројекција тога одмеравања;
његово смирено и крсно доживљавање; тражење
решења оваплоћеног у ипостасној пројави живота,
односно у личностима светитеља. Не треба да заборавимо да је критеријум православља црквена
саборност, а мерило саборности је целовитост дарова живота у личностима светитеља.

васходне важности нису теолошке разлике саме по
себи, него њихов непосредни утицај на живот и на
историјско деловање. Православна свест мора да
одговори макар на изазов западног атеизма и нихилизма, који су дословно уништили - и то не случајно - западно хришћанство претворено у религију. Критике религије од стране просвећености и
либерализма, марксизма, фројдизма, атеистичког
егзистенцијализма, научног агностицизма, изгледају неумољиво подробне и историјски оправдане.
А питање је: какве одговоре живота и какву динамику живота православна црквена свест има да супротстави овим критикама.
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Одмеравање православља и Запада није ствар
апстрактних теоријских антагонизама, нити историјских спорова између институција, због тога и не
може да се занемари братољубиво зближавање
двеју расцепљених хришћанских цркава. Од пре-
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Одмеравање изгледа врло неравноправно,
пошто се супростављају, са једне стране, овештале
структуре једне цивилизације са врло снажним утицајем власти на организацију човековог живота, а
са друге стране, православна свест која је сачувана
само у литургијском искуству и у богословској речи. Ради се истински о „зрну пшеничном” које се
губи положено у земљу - то је православље у наше
време. Само што то умирање зрна представља наду и веру православних. Проблем православног
сведочења данас је проблем разликовања између
живоносног погреба „зрна пшеничног” и безнадежног и безизлазног пропадања које неприкривено
нагриза структуре цивилизације јереси.
Безизлаз западне цивилизације већ данас није
више теоретски: садржан је у агонији и аспурду
свакодневног начина живота. Доспело се дотле да
та цивилизација „равнотеже страха”, рационали-
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1. Поднаслови

стичких програма „опште среће”, потрошачког заноса и поробљавања човекове егзистенције од
стране тоталитарних идеја, прети свеопштем животу.
И у тој смрти Црква и даље чека васкрсење
мртвих. Докле год се чува и докле „дејствује” православно литургијско предање, чак и скривено у
непознатим парохијама и епархијама, и докле год
се богословско сведочанство артикулише са стожером у начину живота који је сачуван у богослужењу, цивилизација, која је антипод западној, тајанствено преживљава, а васељенски логос, који је за
човека спасоносан, динамички чека своје рођење.
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