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ПРЕДГОВОР

Природа Богочовековог и богочовечанског саздања – Цркве, 
ни ка да неће бити у потпуности докучива за нас људе, као што ни 
сâм Богочовек неће никада у потпуности бити схватљив и докучив 
за род Адамов. Ипак, Бог се јави у телу (Тим 3, 16) и откри људима у 
мери која је потребна за спасење. То је, између осталог, и смисао ова
п лоћења Сина Божјег. Веровати и спознати Бога јесте пут ка жи воту 
ве чном, ка спа сењу, као што Христос вели: А ово је живот вечни да 
по знају Тебе јединог истинитог Бога, и кога си послао Исуса Христа 
(Јн 17, 3). Опет, спознати Бога управо значи спознати и веровати у 
Сина Божјег, као што је светом апостолу Филипу речено: Који виде 
мене, виде Оца (Јн 14,9). У мери спознаје Христа, Који је глава Цркве, 
споз најемо и саму Цр кву, јер је Црква Тело Христово. 

Када је реч о Цркви врло прецизно пише свети апостол Павле 
у својој посланици Ефесцима објашњавајући каква је и каква тре
ба да буде заједница верних, тј. Црква. Наиме, истиче да треба: др
жа ти јединство Духа у свези мира; Једно тело, један дух, као што 
сте позвани у једној нади звања свог. Један Господ, једна вера, једно 
крштење, Један Бог и Отац свих, који је над свима, кроза све и у 
сви ма нама (Еф 4, 46). Историјски ход Цркве, њено овоземаљско 
ст ранствовање и постојање врло пре ци зно одсликава и потврђује 
ове свештене речи светога Апостола. Из наведене апостолске поуке 
видимо да је јединство Духа у свези мира, тј. јединство верника у 
Духу, односно јединство саме Цркве, ус ло в љено јединством вере, 
вере у Једнога Бога и Оца свију. Дакле, јединство вере сажима и саби
ра у себе једност, јединственост и је ди н ство Цркве Божје.

Управо по напред наведеним речима светог апостола Павла схва
та мо да једна и јединствена, непромењена вера у Христа представља 
ка мен на коме је саздано сво богочовечанско здање звано Црква.
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Зато и до данас постоји само једна истинита вера – вера пра во
славна и, сходно томе, Једна истинита Црква – Црква православна, 
тако свети оци богословствују, а ми православни примамо, ис по ве
дамо и верујемо. Многи су од ње током историје, отпадали.То се и 
данас дешава. Не само појединци, већ и читаве епархије, чак и пат
ријаршије, попут Римске, читавe државе и народи, отпадали су од 
Цркве отпадањем од једне вере апостолске, која држи Цркву и Цр ква 
држи њу. Отпадањем престајали су бити део Цркве и Црква. Ипак, 
због њиховог отпадања од вере, а тиме и од Цркве, Црква ни када 
није престајала бити Једна, Света, Саборна и Апостолска. Вазда је 
тако било, тако је и данас, тако ће бити и до века. 

Из свега наведеног извлачимо недвосмислени закључак: ко уг
ро жа ва једну веру, на којој је утемељена Црква и њено јединство, 
угрожава и саму Цркву, јер, ко руши темеље куће, руши и саму кућу. 
Отуда је кроз историју за све свете апостоле и свете оце очување 
једне и је дине вере православне био и остао најсветији и превасходни 
задатак, зато што је то био начин очувања и саме Цркве Христове. 

Јер шта је заједничко за све свете до данашњег дана, за апостоле, 
мученике, преподобне и праведне? – Једни су се спасли и прославили 
Бога мученичким страдањем за Њега, други преподобним и подви
ж ничким животом ради Њега, али свима њима заједничка је не
про мењена, чиста и неискварена вера православна коју су устима 
ис поведали, срцем веровали и својим богоугодним и спасоносним 
животом потврђивали. 

Верност оваквом искуству и Предању Цркве изродила је и књигу 
која је пред нама. Од православних пастира, епископа пре свих, увек 
се очекивало поменуто усрђе у очувању вере православне. То је била 
и јесте њихова прва и најсветија дужност. У свим временима пра
вославна вера, тиме и Црква, угрожаване су од стране разних не
при јатеља, спољашњих прогонитеља и истребитеља хришћана и 
хриш ћан ства, али и од стране унутрашњих лажних пастира и на
јам ника, јеретика. Од на ве дених непријатеља ови други су Цркви 
вазда наносили највећу штету, јер су својим оруђем које се назива 
је рес, ударали на сам темељ Цр кве, а то је, како смо напред истакли, 
не промењена и неискварена вера православна. Ипак, Бог је сваком 
поколењу хришћана, у свим вре менима кроз која је Црква пролазила 
даривао, и данас такође дарује, истинске пастире и витезове право
славља, ревнитеље по Богу, и непоколебиве чуваре вере, тиме и Цркве 
пра вославне. Пред нама је књига која представља сведочанство так
ве милости Божје и таквог Божјег непрекинутог промишљања о 
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Својој Светој Цркви, тој непорочној Невести на којој нема мрља 
ни бора. Књига коју видимо представља богословски споменик јед
не такве борбе. Оно што је заједничко између ове борбе, у односу 
на све претходне борбе у којима су Христови пастири извојевали 
победу над најамницима – јеретицима, јесте у томе што она и данас 
траје. Сходно утемељености Цркве на једној и јединој светој вери 
православној, која је увек исповеднички и мученички проповедана, 
сведочена и чувана, и сама Црква у себи носи тај исповеднички дух, 
који је од самог њеног настанка постао неотуђиви део црквеног 
Предања и ње саме. Исповедништво и мученичко сведочење вере 
уг радио је у Цркву сам њен оснивач и подвигоположник Христос, 
трпећи прогон и страдања због исповедања јеванђелске истине о 
томе да је Он Син Божји који је то исповедништво засведочио ст ра
дањем на Крсту. 

Књига пред нама садржи управо исповедање вере православне; 
представља наставак тог исповедничког подвига одбране и очувања 
вере православне баш када је у овом нашем времену угрожена. А уг
ро жавана је била увек, са мањим или већим прекидима, кроз читаву 
ње ну историју. Угрожена је и сада, од стране савремених јереси уте
ме љених на људском умовању које је потпуно страно свештеном 
Пре дању Цркве. Страно је и по својој форми и по садржини и по 
ду ху посветовњаченог, схоластичког мудровања које носи у себи. 

Аутор ове књиге, епископ Артемије, као настављач поменутог 
испо ве дничког подвига Цркве и ревнитељског предања њених истин
ских пастира кроз векове, осетивши својом истанчаном пастирском 
са ве шћу угроженост вере православне, тиме и Цркве Божје, одлучно 
се супротставио оваквом новачењу у вери и богослужбеној пра кси, 
којима су се у овом нашем времену многи обрушили на Цркву. Да је 
та бор ба одлучна, непоколебљива, о томе на особен начин све доче 
страдања епископа Артемија и његове пастве; страдања свој ствена 
свакој борби, особито борби за веру пра во славну. У овој књи зи из
двојена су јересоидна новачења која пред став љају атак на верои спо
ведно Предање Цркве, тиме, како напред истакнусмо, и на њу саму. 
Савремена догматска скретања уображених мо дернистичких бо го
слова у нашој Цркви су у овој књизи брижљиво сабрана и класи фи
ко вана, систематизована у мери у којој је то могуће, а немогуће је у 
потпуности, јер је јеретичко и неправославно учење плод нечистог 
умовања под дејством нечистих духова, те је у њему, иначе, све хао
тично. Православна савест епископа Артемија је проговорила кроз 
ову књигу, али не данас или јуче, већ пре шест година. Иако су за
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ступници и пропагатори савремених јереси у Српској цркви поку
шали да угуше овај исповеднички глас вапијућег у духовној пустињи 
данашњице, ова књига представља знак да у таквој намери, ипак, нису 
успели. Тих покушаја је било много; они су разноврсни и даље тра
ју, у виду медијске хајке, неканонских и противправних притисака 
како од стране званичне црквене администрације, тако и од стране 
вла дајућег режима, уперени на епископа Артемија и његову паству. 
Упркос таквим условима Епархија рашкопризренска и косовско
ме тохијска у прогонству наставља свој апостолски и мисионарски 
подвиг исповедања и одбране вере путем штампања и објављивања 
часописа и књига, и то не макар каквих, већ строго пра вославних, што 
данас, чак и у Цркви, постаје реткост, с обзиром на то шта се све у њој 
штампа и објављује. Православне ризнице нашег духовног пастира 
Артемија преизобилују, тако да од тог обиља ми, његова духовна 
деца, захватамо православно Предање које нам он преноси, а које се 
у нашој Епархији и из ње у целој Цркви излива као река духовна, не 
само усмено већ у виду књига, попут ове о којој је реч. 

Конкретан повод за настанак ове књиге био је обзнањивање 
при   ступног предавања садашњег професора догматике на Бо го
сло вском факултету у Београду, Игњатија Мидића епископа брани
чевског, пр во у скраћеној верзији, а касније у целости. Кроз уста 
тог епи ско па су особито у поменутом предавању, на један врло 
при   митиван и богословској етици и истини стран начин про го
во рила сва модернистичка, новотарска и православаном бо го сло
вљу непозната и непричасна мудровања која потресају нашу Цркву 
и нарушавају мир и јединство у њој. Самоуверено мудровање по 
људском разуму поменутог епископа се удаљава од светоотачког бо
го словског предања до те мере да се у моментима стиче утисак да 
се ради о предавању неког незнабожачког философа, залуталог из 
античке Грчке, који је по нешто чуо о хришћанству, а не православног 
епископа и професора православне догматике. У поменутом пре да
вању изнето је сијасет неп ра вославних ставова, тј. јереси. 

Књига епископа Артемија и његових сарадника представља за
право зборник од три свеске у којима су неправославни, јере тич ки 
ставови из поменутог и других предавања набројана, а затим свето
отачким учењима и одговарајућим цитатима, пренетим углавном из 
Догматике преподобног оца Јустина Ћелијског, побијени. Уз по ме
нуте свеске у књизи се налазе и пропратна писма, односно представке 
упућене епископима, Синоду и Сабору Српске православне цркве. 
Свима њима је епископ Артемије покушавао и словом да укаже на 
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не православна скретања, тј. јереси које се шире и предају, ни мање ни 
више, него на Богословском факултету* Српске православне цркве у 
Београду. С обзиром на то да су црквенообразовне установе места 
на којима се припремају пастири, свештеници и делатници на њиви 
Господњој, јасно је какве последице по Цркву оставља јерес која се 
у окриљу истих предаје, преноси и подмеће уместо православног, 
апостолског и светоотачког догматског и, уопште, богословског 
пре дања Цркве. Ако Богословски факултети и Богословије постану 
ле г ла јереси, оне неће бити расадници православних пастира, већ 
јеретика, најамника и вукова који неће напасати, већ ће растрзати 
словесно Христово стадо у Цркви Његовој. Епископ Артемије је, уз 
помоћ својих сарадника сабрао богословска скретања из поменутих 
предавања, а затим иза сваког понаособ  је  изложио права светоотачка 
богословска учења, на основу којих се недвосмислено показује да су 
та скретања заправо јереси. Овим је постигнут својеврсни ефекат 
огледала, у богословколитерарном смислу, тј. напоредо са јересима 
која у предавањима износи епископ Игњатије, постављени су свето
пи самски и светоотачки цитати у којима се као у огледалу јасно види 
јересоидни карактер богословског учења које епископ Игњатије 
попут отрова сеје на Богословском факултету Српске православне 
цркве, у Београду и шире. На жалост, у томе није усамљен, јер његово 

* Како бисмо дали што комплетнију слику проблема екуменистичкоевхаристијске 
јереси која потреса Српску цркву подсетићемо на две ствари: 1) Још седамдесетих 
година цариградски патријарх Вартоломеј, који се показује као предводник у еку
ме низму, а не у православљу како би требало, тврдио је да је управо новотарско, ев
ха ристијско богословље, којим се овде бавимо као неправославним богословским 
фе номеном, богословска основа за екуменистички дијалог са римокатолицима и 
осталим јеретицима, и основа за уједињење са њима; 2) У Сирији, у Баламанду је 
још 1993. године потписан документ на једном од екуменистичких састанака са 
ри мо католицима (у православној јавности потписани документ је остао познат 
као Бламандска унија, потписали су је „православни“ епископи, учесници ди
ја лога, тј. еку менисти). У том документу се између осталих неправославних 
ста в ки налази и обавезивање обе стране које учествују у дијалогу да преко цр
к венообразовних ин ституција шире екуменистичка схватања и да младе снаге 
тим путем ин до к три нирају и припреме за некакво реформисање Цркве, које 
као крајњи циљ има еку ме нистичко уједињење са римокатолицима. У светлу 
ове две чињенице јасније ћемо схватити принцип деловања екумениста унутар 
Ср пске православне цркве, тј. при н цип окупирања превасходно богословско
об разовних институција одакле сада не сметано делују и шире своја јеретичка 
сх ватања и учења, која као крајњи циљ треба да имају неку нову унију са ри мо ка
то лицима, што и јесте сврха циљ богослужбених и других реформи, као и еку ме
нистичких стрмљења и дијалога.



јеретичко учење, као врста секуларизоване теологије која се ставља 
у службу глобализма, представља заправо основ свег обра зо вања на 
Богословском факултету, на свим његовим катедрама, по се бно на 
катедри догматике. Зато, богословско скретање епископа Игњатија 
добија трагичне размере, са не сагледивим последицама, и духовно 
деструктиван караткер, ду ше губан за полазнике Богословског фа
култета и тиме за читаву Српску цркву. 

Епископ Артемије је саставио поменуте три свеске са наведеним 
садржајем и уз пропратно писмо, непосредно пре заседња Светог ар
хи јерејског сабора Српске цркве 2008. године послао Синоду, у складу 
са процедуром, да тему јереси Игњатија Мидића стави на дневни 
ред Сабора. Такође је исте свеске са пропратним писмима послао 
на адресе дванаесторице епископа Српске цркве, које је сматрао 
ревноснијим у погледу одбране вере и Цркве православне, како би 
се и они припремили да на Сабору заједнички покрену тему јереси 
про поведаних на Богословском факултету у Београду. Жалосно је то 
што са ове временске дистанце, истине ради, морамо констатовати 
да поменути епископи нису оп рав дали поверење нити очекивања 
епископа Артемија, а тиме ни цр к вене пуноте. У време ових поменутих 
акција епископа Артемија, у циљу одбране вере, престарели патријарх 
Павле лежао је у болници, а функцију председавајућег на Светом ар
хијерејском сабору вршио је митрополит Амфилохије. Представке 
и обраћања епископа Артемија нису унета у дневни ред Сабора, већ 
су игнорисана од стране Синода који утврђује дневни ред саборског 
заседања, очигледно по ћефу, а не како то процедура налаже. Некоме 
од чланова Синода ова тема није одговарала. Ипак, епископ Артемије 
је самоиницијативно покренуо то питање у току саборског заседања, 
а одговор председавајућег Митрополита је био крајње бирократског 
карактера у циљу деза вуи сања покушаја решавања проблема у вези 
са проповедањем најновијих јереси у Српској цркви. Митрополит је 
саопштио да је представка епископа Артемија прослеђена некаквој 
комисији, а познато је да је Митрополит углавном председник свих 
Синодских и Саборских комисија, због чега ни једна од њих не 
обавља свој посао и намену, јер је фи зи чки немогуће да један човек, 
као председавајући, све то постигне и кад би хтео. Зато је стање у 
Ср пској цркви, страховито запарложено по свим питањима њеног 
постојања и функционисања. Такво поступање надлежних у Српској 
цркви недвосмиселно показује отворену подршку коју уживају епи
скоп Игњатије Мидић и остали модернистички, неправославни бо
го слови на Богословском факултету и шире. Уосталом, намеће се 
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логичко питање: захваљујући коме је тако неправославан модерниста 
попут Игњатија уопште могао постати епископ, а камоли професор, 
ни мање ни више него догматике, на Богословском факултету у 
Београду? Одговор на ово питање показује да најновије јереси и но
вачења којима се ова књига бави нису изнебуха поникле у Српској 
цркви. Пратећи корење оваквог модернистичког богословског уда
ља вања од светих отаца стижемо до генерације епископа и про фе
сора Београдског богословског факултета који су прекинули и ис
тиснули догматско предање оца Јустина са факултета и унели не пра
вославно новачење богослова тзв. Париске школе и фанариотског 
епи скопског клуба. Ти професори, сада епископи, уједно су и главни 
(сва како не случајно!) прогонитељи епископа Артемија: митрополит 
Ам филохије, Иринеј бачки, Атанасије бивши херцеговачки. Уједно је 
ово појашњење и претходне констатације – коме у Синоду тема јереси 
Иг њатија Мидића није одговарала као део дневног реда Архијерејског 
са бо ра. Велико је понижење доживела свака православна савест у 
Србији када су 2010. године управо ови епископи канонизовали оца 
Јустина а његову догматику истиснули и прогнали из богословског 
образовања у Српској цркви, прогласивши је неправославном. А 
добро је познато да у Цркви православној врховни ауторитет учи
тељства представљају светитељи а не академске титуле или звања. 
Ово је благовестио и сам Авва Јустин, понављајући да само све ти
тељ може бити истински просветитељ. Такво њихово оп ре ч но по 
ступање намеће питање: који је најзрелији богословски плод све ти
тељске личности оца Јустина, ако не његова тротомна пра во славна 
Догматика? Али такво њихово поступање показује да прогонитељи 
догматике оца Јустина и његовог богословског пре да ња нису случајно 
и гла вни прогонитељи епископа Артемија. То го вори да је заправо 
епи скоп Артемије постао оличење и фактор очу вања јустиновског 
бо го словског предања у Српској цркви, зато га и гоне они који су 
то предање погазили. Јер ако гоне богословље оца Јустина, гониће и 
оне који то богословље чувају и држе.Осим директне одговорности 
поменутих епископа за ширење отровног јеретичког учења унутар 
Српске цркве, одговорност за то носе и сви остали епи скопи који 
су својим рађењем или нерађењем допринели да се у Српској цркви 
зацари дух модернизма, новачења, моралне декаденце и свега ос
та лог што на самом делу разграђује нашу свету Цркву. Ова књига 
и документи у њој, као и сва досадашња борба епи ско па Артемија, 
изузимају га од одговорности осталих епископа, јер се свим силама 
бори против поменутих зала, а бориће се и даље, због чега, у ствари, 
сада и пребива у прогонству. То је одликовање које је у овоме свету, 



од своје браће, а по Божјем допуштењу, примио због своје доследне 
борбе и пожртвованости за веру, Цркву и отачаство. Епископ Ар
те мије и овом књигом сведочи и потврђује већ опште познату чи
њеницу да је он, после оца Јустина, до сада у Српској цркви и шире 
највећи противник јереси екуменизма, те да је једини одржао и 
проширио тај јустиновски антиекуменистички фронт.Отуда у овој 
књизи и реаговање на јеретички Равенски документ који су неки 
од овде поменутих уображених новотараца и екумениста срамно 
и својевољно потписали у Равени, показујући таквом самовољом, 
своју нец р квену и антисаборну гордост којом се руководе, чиме себе 
поставише у ред издајника вере православне, ових је кроз ис торију 
Цркве било много, и превише. 

Поменута новачења и јереси и даље разједају тело наше Цркве, 
зато и објављујемо ову књигу као својеврсни духовни и богословски 
лек и противотров, настављајући борбу против наведених зала, која 
прете да у потпуности потисну Црквена предања и установе, тиме 
и сâму Цркву. Бог није ни у мноштву ни у сили, већ у истини, тим 
пре у истинитом исповедању и чувању вере православне. Уздајући 
се у таквога Бога и чувајући добру веру у Њега, и овом књигом 
потврђујемо наша настојања да останемо и истрајемо на путу пра
во славне побожности и спасења.

протосинђел Максим
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ЊЕГОВОМ ПРЕОСВЕШТЕНСТВУ
ЕПИСКОПУ БАНАТСКОМ Г-ну,
ГОСПОДИНУ НИКАНОРУ
В Р Ш А Ц

„Боље ти је дати да ти се језик отсече,
него ли ћутати када покушавају 

праву веру да искваре“
св. Теодор Студит

„Православна вера наша, 
она је богатство наше, она слава,
она род, она венац, она похвала.

Нећемо те се одрећи љубљено 
Православље, нећемо те издати

веро од Отаца нам предана, нећемо 
одступити од тебе мајко побож-

ности, У теби смо рођени и у теби
живимо, у теби ћемо се и упокојити, 

а ако и време позове и хиљаду 
пута за тебе ћемо умрети“

Јосиф Вријеније
учитељ св. Марка Ефеског

ученик св. Григорија Паламе

Ваше Преосвештенство,

Иако најмањи у дому Оца свога, и најнезнатнији међу браћом 
својом, а имајући у виду горе наведене речи Светих Божјих људи (и многе 
сличне у светоотачком Предању), с једне стране, и пратећи шта се све догађа 
у нашој Српској Православној Цркви (па и шире у читавом Православљу), с 
друге стране, сматрам да даље не смемо ћутати.
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Пре годину дана, захваљујући храбријима и умнијима међу 
браћом Архијерејима, почео је дугоочекивани процес борбе за чистоту вере 
и очување богослужбеног реда и поретка у нашој светој Цркви „устаљеног у 
вековној пракси“. Сви знамо како је то била жестока борба. Плод те борбе на 
прошлогодишњем јесењем и овогодишњем мајском заседању Светог 
архијерејског сабора, биле су две ОДЛУКЕ у вези новотарија које се у 
појединим Епархијама уводе у богослужење, пре свега у служење Свете 
Литургије. Нажалост, те саборске одлуке се и даље не поштују и не спроводе 
у живот од неке браће Архијереја и подручног им свештенства. То само 
значи и сведочи да је наша Црква заиста у великој опасности да такав однос 
према одлукама САС доведе до продубљивања подела у телу Цркве, како у 
клиру, тако и у  верном народу. То се мора спречити по сваку цену. 

Међутим, повод овог Нашег обраћања Вама, је нешто још 
озбиљније и опасније. На мајском Сабору, у жару дискусије о богослужењу, 
узгред је поменуто од појединих Архијереја и питање новотарија у 
предавањима појединих г-де професора на Богословском факултету, који 
отворено уче и предају студентима нова учења дијаметрално супротна учењу 
Цркве и светих Отаца. Тој теми на мајском Сабору није посвећена 
одговарајућа пажња, и она је остала на маргинама догађања. Сматрамо да се 
о томе не сме и даље ћутати и овлаш преко тога прелазити. Морамо на 
следећем САС то питање поставити у сами центар  нашег рада и донети 
судбоносне одлуке, да наша Црква не би била она која „има обличје 
побожности, али је се силе њене давно одрекла“ (Тим. II, 3, 5).

У прилици смо да Вам доставимо на проучавање (у циљу 
припреме за Сабор) овај потресни материјал једног од наше сабраће у 
Сабору (који, нажалост, није и једини који такве заблуде и јереси исповеда).

Пред нама је „Уводно предавање из догматике“ које је Епископ 
Игњатије Мидић одржао на Теолошком факултету у уторак 23. 10. 2007. 
године. Први део (до 36. стране) садржи текст предавања (на аудио-снимку и 
транскрипту у писаној форми), подељен на 50 смисаоних целина, са нужним 
објашњењем  које служи као кључ у даљем излагању, и резимеом целог 
предавања. Иза тога, у другом делу, стр. 37. и 38. садрже основне ставове 
Епископа Игњатија који су супротни учењу Православне Цркве, да би даље 
од стр. 39. до 70. сви ти поменути ставови били суочени са изворним 
цитатима светих Отаца, наведених према Догматици оца Јустина Поповића.
На самом крају, (стр. 71) дат је ЗАКЉУЧАК изведен из предавања Владике 
Игњатија на основу Догматике Православне Цркве. 

Будући да је ово своје Уводно предавање Владика Игњатије 
замислио као „ПРОГРАМСКО ПРЕДАВАЊЕ“, постаје јасно чему ће се све 
учити наши студенти, који ће даље, као професори Богословија (или чак и 
Епископи), то „учење“ преносити на ученике Богословија, а ови, као будући 
свештеници и пастири – у народ. Систем је јасан: Факултет је као срце у 
организму које крв (своја новаторска учења, заблуде и јереси) упумпава до 
последње ћелије црквеног организма и тако наркотизује и некротизује само 
биће Српске Православне Цркве. 
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Решавање тога питања, завођења од стране Синода и Сабора 
контроле над богословским школама (од веронауке до факултета), што им је 
и дужност по Уставу СПЦ, је најважније животно питање које се данас 
поставља пред нас, које је Бог поставио да „пасемо стадо Божије, које је Он 
стекао крвљу својом“. Сва друга питања су маргинална у односу на ово. 

У циљу адекватног припремања за следећи Архијерејски сабор, 
Ми ћемо Вам, поред овог документа, још у пар наврата доставити материјале 
по конкретним питањима лажног учења која се предају у нашој највишој 
богословској школи (а и у нижима).

Вас, драги ми брате у Христу, молимо да се овом 
проблематиком озбиљно позабавите, како бисмо били спремни да на прави 
начин на Сабору бранимо чистоту наше свете вере православне.

Вашег Преосвештенства у Христу брат и саслужитељ

ДОСТАВЉЕНО:

1. Митрополиту загребачко-љубљанском Г. ЈОВАНУ
2. Митрополиту дабробосанском Г. НИКОЛАЈУ
3. Епископу нишком Г. ИРИНЕЈУ
4. Епископу зворничко-тузланском Г. ВАСИЛИЈУ
5. Епископу сремском Г. ВАСИЛИЈУ
6. Епископу бањалучком Г. ЈЕФРЕМУ
7. Епископу банатском Г. НИКАНОРУ
8. Епископу за Амер. и Кан. Г. ЛОНГИНУ
9. Епископу канадском Г. ГЕОРГИЈУ
10. Епископу милешевском Г. ФИЛАРЕТУ
11. Епископу ваљевском Г. МИЛУТИНУ
12. Епископу источноамеричком Г. МИТРОФАНУ
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СВЕТОМ АРХИЈЕРЕЈСКОМ СИНОДУ
Б   Е   О   Г   Р   А   Д

З А      С А Б О Р
 

„Боље ти је дати да ти се језик отсече,
него ли ћутати када покушавају 

праву веру да искваре“
св. Теодор Студит

„Православна вера наша, 
она је богатство наше, она слава,
она род, она венац, она похвала.

Нећемо те се одрећи љубљено 
Православље, нећемо те издати

веро од Отаца нам предана, нећемо 
одступити од тебе мајко побож-

ности, У теби смо рођени и у теби
живимо, у теби ћемо се и упокојити, 

а ако и време позове и хиљаду 
пута за тебе ћемо умрети“

Јосиф Вријеније
учитељ св. Марка Ефеског

ученик св. Григорија Паламе

Ваша Преосвештенства, 

Иако најмањи у дому Оца свога, и најнезнатнији међу браћом 
својом, а имајући у виду горе наведене речи Светих Божјих људи (и многе 
сличне у светоотачком Предању), с једне стране, и пратећи шта се све догађа 
у нашој Српској Православној Цркви (па и шире у читавом Православљу), с 
друге стране, сматрам да даље не смемо ћутати.
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Пре годину дана, захваљујући храбријима и умнијима међу 
браћом Архијерејима, почео је дугоочекивани процес борбе за чистоту вере 
и очување богослужбеног реда и поретка у нашој светој Цркви „устаљеног у 
вековној пракси“. Сви знамо како је то била жестока борба. Плод те борбе на 
предпрошлогодишњем јесењем и прошлогодишњем мајском заседању 
Светог архијерејског сабора, биле су две ОДЛУКЕ у вези новотарија које се 
у појединим Епархијама Српске Православне Цркве уводе у богослужење, 
пре свега у служење Свете Литургије. Нажалост, те саборске одлуке се и 
даље не поштују и не спроводе у живот од неке браће Архијереја и 
подручног им свештенства. То само значи и сведочи да је наша Црква заиста 
у великој опасности да такав однос према одлукама САС доведе до 
продубљивања подела у телу Цркве, како у клиру, тако и у  верном народу. 
То се мора спречити по сваку цену. До мира и јединства се неће доћи 
блаћењем неке браће Архијереја називајући их  „незнавеним“ и недовољно 
богословски образованим. 

Међутим, повод овог Нашег обраћања Вама, је нешто још 
озбиљније и опасније. На прошлогодишњем мајском Сабору, у жару 
дискусије о богослужењу, узгред је поменуто од појединих Архијереја и 
питање новотарија у предавањима појединих г-де професора на 
Богословском факултету, који отворено уче и предају студентима нова 
неправославна учења дијаметрално супротна учењу Цркве и светих Отаца. 
Тој теми на мајском Сабору није посвећена одговарајућа пажња, и она је 
остала на маргинама догађања. Сматрамо да се о томе не сме и даље ћутати и 
овлаш преко тога прелазити. Морамо на предстојећем САС то питање 
поставити у сами центар  нашег рада и донети судбоносне одлуке, да наша 
Црква не би била она која „има обличје побожности, али је се силе њене 
давно одрекла“ (Тим. II, 3, 5).

У прилици смо да Вам доставимо потресни материјал једног од 
наше сабраће у Сабору (који, нажалост, није и једини који такве заблуде и 
јереси исповеда) смештен и разврстан у три приложене свеске.  

У првој свесци је „Уводно предавање из догматике“ које је 
Епископ Игњатије Мидић одржао на Теолошком факултету у уторак 23. 10. 
2007. године. Први део (до 36. стране) садржи текст предавања (на аудио-
снимку и транскрипту у писаној форми), подељен на 50 смисаоних целина, 
са нужним објашњењем  које служи као кључ у даљем излагању, и резимеом 
целог предавања. Иза тога, у другом делу, странице 37. и 38. садрже сажето 
формулисане основне ставове Епископа Игњатија који су супротни учењу 
Православне Цркве, да би даље од стране 39. до 70. сви ти поменути ставови 
били суочени са изворним цитатима светих Отаца, наведених према 
Догматици оца Јустина Поповића, а који јасно показују сву неправославност 
и неоснованост ставова Владике Игњатија.  На самом крају, (стр. 71) дат је 
ЗАКЉУЧАК изведен из предавања Владике Игњатија на основу Догматике 
Православне Цркве. 

Будући да је ово своје Уводно предавање Владика Игњатије 
замислио као „ПРОГРАМСКО ПРЕДАВАЊЕ“, постаје јасно чему ће се све 
учити наши студенти, који ће даље, као професори Богословија (или чак и 
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Епископи), то „учење“ преносити на ученике Богословија, а ови, као будући 
свештеници и пастири – у народ. Систем је јасан: Факултет је као срце у 
организму које крв (своја новаторска учења, заблуде и јереси) упумпава до 
последње ћелије црквеног организма и тако наркотизује и некротизује само 
биће Српске Православне Цркве. 

У другој Свесци приведено је УЧЕЊЕ О БОГУ, изложено на 
предавањима Епископа Игњатија Мидића, обрађено по истом принципу као 
и претходни материјал, а све у светлу позитивног учења Светив Отаца Цркве 
Свете Православне. 

И, најзад, у трећој Свесци, изнесени су ставови и учења 
Епископа Игњатија Мидића о РАЗНИМ ПИТАЊИМА ВЕРЕ која су у 
директној супротности са учењем Светих Отаца Цркве Православне, што је 
уз много труда показано у другом делу Свеске (стр. 79. до 151).

Молимо Свети архијерејски синод да приложеном материјалу 
поклони дужну пажњу, и исти уврсти у дневни ред за редовно мајско 
заседање Светог архијерејског Сабора.

Решавање овога питања, завођења од стране Синода и Сабора 
контроле над богословским школама (од веронауке до факултета), што им је 
и дужност по Уставу СПЦ, је најважније животно питање које се данас 
поставља пред нас, које је Бог поставио да „пасемо стадо Божије, које је Он 
стекао крвљу својом“. Сва друга питања су маргинална у односу на ово. 

Светом архијерејском синоду одан у Господу
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П  Р  Е  Д  С  Т  А  В  К  А

СВЕТОМ АРХИЈЕРЕЈСКОМ САБОРУ

Част Нам је упознати Свети архијерејски Сабор да смо још 08. априла 
текуће године, под Ебр. 263 поднели Светом архијерејском синоду акт, насловљен. 
ЗА САБОР, са три приложене свеске о догматском учењу, одн. о неправославном 
учењу професора догматике на Богословском факултету СПЦ, Преосвећеног Г. Г. 
Игњатија Мидића, које се даље преко студената и професора Богословија рапидно 
шири у српском православном народу, које додатно, поред питања о новачењима у 
богослужењу, узнемирава црквену јавност, што доводи до оштрих сукоба и деоба у 
нашој цркви. На крају нашег акта смо умолили Свети архијерејски синод да 
приложеном материјалу поклони дужну пажњу, и исти уврсти у дневни ред за 
редовно мајско заседање Светог архијерејског Сабора.

Када смо на првој седници добили дневни ред са одређеним темама о 
којима Сабор треба да расправља и донесе одговарајуће одлуке, били смо не мало 
изненађени, да ово питање није унето у дневни ред. Далеко би нас одвело ако би 
смо испитивали ко је и због чега заобишао ово горуће питање, те оно није нашло 
места у редовно предложеном дневном реду.

Сматрајући, пак, да је решавање тог судбинског питања наше Цркве, 
али и спасења многих душа, најважније животно питање које се данас поставља 
пред нас, које је Бог поставио да „пасемо стадо Божије, које је Он стекао крвљу 
својом“, Ми подносимо ову Представку Светом архијерејском Сабору са молбом да 
решавање овог питања, завођења од стране Синода и Сабора контроле над нашим 
богословским школама (од веронауке у основној школи до факултета), што нам је и 
дужност по Уставу СПЦ, буде уврштено у дневни ред  и узето у расматрање током 
овог заседања САС. 

У прилогу достављамо наш акт Ебр. 263 од 08. 04. 2008. године.

Светом архијерејском Сабору одан у Господу
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П Р Е Д С Т А В К А
СВЕТОМ АРХИЈЕРЕЈСКОМ САБОРУ

Већ осам месеци Србија бруји о „РАВЕНИ“, а тога питања нема у 
„Дневном реду“ за Сабор. Верни народ, коме је стало до своје вере Православне, 
очекује од овог Сабора јасан одговор шта се у Равени десило од 08. до 15. октобра 
2007. године. И не само народ. То очекује и већина нас Архијереја који овде седимо. И 
ми имамо  више питања и недоумица које овде ваља разрешити. 

Учесник догађања у Равени, Његово Преосвештенство Епископ бачки Г. 
Господин Иринеј, после више од три месеца (23. јануара 2008. године), доставља 
Светом архијерејском синоду „Извештај о десетом пленарном заседању Мешовите 
међународне комисије за богословски дијалог  између Православне и Римокатоличке 
Цркве, одржаном у Равени (Италија) од 8. до 15. октобра 2007.“ Свети архијерејски 
синод то прослеђује Високопреосвећеној и Преосвећеној Господи Архијерејима 05. 
фебруара 2008. године, а Ми то добијамо како ко, зависно од удаљености наших 
седишта и ажурности поште. 

У том међувремену, од октобра 2007. до фебруара 2008. било је доста 
времена за разна нагађања, претпоставке, врачања и гатања шта се у Равени збиља 
догодило? Шта се потписивало? Од кога? Са чијом сагласношћу и благословом? Да ли 
у име самих учесника или у име свих Нас Архијереја и наших верника?

Добивши акт Светог архијерејског синода бр. 131/зап. 66 од 05. фебруара 
2008. године са прилогом Извештаја брата Иринеја, очекивали смо да нађемо у њему 
одговоре на наведена питања. Али их не нађосмо. Остаде нада  да ћемо о томе сазнати 
на овом заседању Светог архијерејског Сабора, кад, тог питања и нема у дневном реду!

Да не бисмо остали и даље у лавиринту многих питања, Ми подносимо 
Светом архијерејском Сабору ову Представку у жељи да сазнамо званично:

1. Када су, којом одлуком и од којег црквеног тела одређени представници наше 
Цркве владика бачки Ириниеј и владика браничевски Игњатије да учествују у 
раду „Мешовите међународне комисије за богословски дијалог између 
Православне и Римокатоличке Цркве“?
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2. Да ли је том Одлуком (уколико постоји) тим представницима наше Цркве дат 
„доживотни мандат“ или конкретан благослов за учешће у конкретном 
заседању те Комисје?

3. Да ли су одређени представници наше Цркве пре одласка на те скупове дужни 
да се консултују са Светим архијерејским синодом или Сабором, и да ли се 
усаглашавају ставови које ће они тамо у име наше Цркве заступати?

4. Конкретно, у вези Равене, сазнајемо из Извештаја Епископа бачког, да тај 
Документ усвојен у Равени представља „богословски увод у расправу о 
положају римског епископа у Цркви“, па се питамо: Како је могуће 
расправљати о „положају римског епископа у Цркви“, када римски  „епископ –
папа“ и није у Цркви него у јереси, ван Цркве? Зар није неопходан предуслов 
расправе о његовом положају у Цркви, његов повратак  у Цркву? Није ли 
„равенским документом“ прејудицирано уједињење Православне и 
Римокатоличке Цркве?

5. Тражимо да нам се презентира списак учесника у Равени 2007. бар што се тиче 
помесних, Православних Цркава. 

6. Подносилац Извештаја Светом синоду, Епископ бачки говори о „медијским 
шпекулацијама о некаквом потписивању тог Документа и о тобожњим 
уступцима“, тврдећи да то није ништа друго „до глупе лажи и бесмислице“. 
Међутим, из других извора сазнајемо да је управо било и „потписивања и 
уступака“ и да то нису „лажи и бесмислице“, него горка истина и чињенице.

7. Очекујемо да овај Сабор СПЦ заузме по том питању свој став, одбаци равенски 
Документ и све оно што су представници наше Цркве тамо учинили, а нашта 
нису имали сагласност овог Сабора.

8. Очекујемо такође, да овај Сабор поново расмотри и преиспита своју одлуку о 
учешћу СПЦ у раду „Мешовите међународне комисије за богословски дијалог 
између Православне и Римокатоличке Цркве“, будући да после сваког таквог 
„дијалога“ у црквеној пуноћи СПЦ доживљавамо разорне земљотресе и 
урушавање поверења наших верника у ставове Архијереја  наше Цркве. 

9. Очекујемо да овај Сабор са ревидирањем те Одлуке, обнови, оснажи и спроведе 
у дело своју Одлуку из 1997. године о ИСТУПАЊУ Српске Православне Цркве 
из „Светског савата цркава“, и тако поведе свој народ  путем Христовим и 
путем светосавским, који и јесте једини пут спасења.

Светом архијерејском Сабору одан у Господу



СВЕСКА ПРВА
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Увод но пре да ва ње из дог ма ти ке ко је је  
епи скоп Иг ња ти је Ми дић одр жао на те о ло шком  

фа кул те ту у уто рак 23.10.2007. го ди не

Ма те ри јал се са сто ји из ау диосни ма ка и тран скрип та пре да ва
ња епи ско па Иг ња ти ја. Цео текст је по де љен на сми са о не це ли не и 
та ко пре зен то ван и у тран скрип ту, и у при ло же ним ау диосним ци ма 
на ком пакт ди ску. Из над сва ког ци та та бол дом, там ни јим сло ви ма, 
је дат кра ћи са др жај ци та та или нај ва жни ји ста во ви из не ти у ци та
ту. По је ди ни де ло ви тек ста су из о ста вље ни у тран скрип ту и по је
ди нач ним сним ци ма, јер ни су ре ле вант ни за те му (кон сул та ци је са 
сту ден ти ма, ви це ви, лич ни до жи вља ји), али је при ло жен ин те грал
ни сни мак пре да ва ња, та ко да су и из о ста вље ни де ло ви до ступ ни за 
пре слу ша ва ње.

По сле ци ти ра ног пре да ва ња дат је ре зи ме, у ко ме је це ло пре да
ва ње вла ди ке Иг ња ти ја са же то – на јед ну стра ну. За тим су на бро ја ни 
нај ва жни ји ста во ви вла ди ке Иг ња ти ја, ре дом ка ко су из но ше ни на 
пре да ва њу. За тим је сва ки од тих ста во ва из дво јен и ис под ње га су 
на ве де ни ре ле вант ни ци та ти из Дог ма ти ке Пра во слав не Цр кве оца 
Ју сти на По по ви ћа, из ко јих се ја сно ви ди ко ли ко су ста во ви вла ди ке 
Иг ња ти ја су прот ни уче њу Пра во слав не Цр кве.

На кра ју је дат за кљу чак.

1–01
Владика Иг ња ти је упу ћу је сту ден те не са мо да на у че де фи ни

ци је ко је им се из но се, не го и да из ме не и сво је жи вот не ста во ве у 
скла ду са тим де фи ни ци ја ма.

„Тру ди ће мо се, као што сам ја то и до сад ра дио, да у дог ма ти ма, 
да кле у исти на ма ве ре тра жи мо он то ло шки сми сао, да кле оно што 
су све ти оци ва зда има ли на уму. Сад има ов де и (оних ко ји) не зна ју 
шта зна чи то он то ло ги ја, и о то ме ће мо ви ше го во ри ти. Он то ло шки 
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сми сао то зна чи, у ства ри, тра жи ће мо тај жи вот ни сми сао, шта зна
чи та исти на ве ре у кон тек сту мо га, тво га жи во та... Да ли се наш жи
вот ме ња ако су де фи ни ци је, од но сно исти не ве ре та кве, или то не ма 
ни ка кве ве зе са на ма, са на шим жи во том, већ са мо ми то ов де учи мо 
као те о ло зи, ску пља мо не ка зна ња, ин фор ма ци је, или то за му зеј, не 
знам ни ја, по на вља мо то, не ко са ви ше, не ко са ма ње успе ха, без да 
то ме ња наш жи вот, у сми слу да се ме ња наш жи вот ни став у од но су 
на свет ко ји нас окру жу је, дру гог чо ве ка, и уоп ште Бо га.“

1–02
Не ко ли ко по след њих ве ко ва у хри шћан ству се обра ћа ла па

жња на до бро и зло, на грех, на ети ку, на крст, на из ба вље ње од 
ђа  во ла, у сми слу ис ку пље ња од гре ха, са ци љем да нам Бог опро
сти гре хе. Али та ква пер спек ти ва је, ка же епи скоп Иг ња ти је, би ла 
ве о ма штет на по Цр кву.

„Да кле, то по себ но на гла ша ва мо и то ће по себ но би ти те ма на шег 
раз го во ра, де цо мо ја, за то што у по след ње вре ме, не ко ли ко мо жда ве
ко ва по след њих, дог ма ти ка, као и чи та во хри шћан ство, је по сма тра но 
из угла етич ког, мо рал ног, у сми слу да је цен трал ни про блем све та и 
чо ве ка ње го во по на ша ње, мо рал но по на ша ње, вла да ње. И због то га, 
да кле, бу ду ћи да је тај про блем ста вљен у пр ви план, та да је цен трал ни 
про блем, од но сно за ни ма ње те о ло ги је би ло за ни ма ње за грех: шта је 
грех, шта ни је грех, шта, овај, не знам ни ја, је то што је до бро, шта је то 
што је зло, шта тре ба чи ни ти, шта не сме мо чи ни ти... И, след стве но то
ме, да кле, има мо у цен тру па жње, на ше га ин те ре со ва ња, ако хо ће те, и 
уоп ште, све оно што чи ни наш жи вот вер ни ка, упра во стра да ње Хри
сто во, крст, да кле, не што што се од но си на опра шта ње гре хо ва, ис ку
пље ње, да кле, као ис ку пље ње од ђа во ла, у сми слу ис ку пље ња од гре ха, 
да кле. Бог нам на тај на чин опра шта гре хе. Да кле, ова ква пер спек ти ва 
по сма тра ња хри шћан ства не са мо да ни је ис прав на и да уоп ште ни је 
фе мич на, хри шћан ски, већ је на не ла ве ли ку ште ту Цр кви уоп ште и, 
и... ако хо ће те, на чел но хри шћан ству.“

1–03
Због та кве по гре шне пред ста ве да је циљ хри шћан ства ис пу

ња ва ње за по ве сти Бож јих и чу ва ње мо рал ног за ко на, хри шћан
ство је у по след њих хи ља ду го ди на из гу би ло ва жну уло гу у дру штву.

„3ато хри шћан ство да нас не ма ни из да ле ка ону уло гу ко ју је 
има ло у дру штву у прет ход ним ве ко ви ма, бар у прет ход ном, пр вом 
хи ља ду го ди шту. Не ма ви ше ту та ко зва ну кон струк тив ну уло гу, тво
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рач ку, кре а тив ну, да кле, већ је та ко... ви де ло се, у ства ри, ми смо са
ми то до жи ве ли, да се оно по сма тра из те пер спек ти ве, да оно ту же
ли да на пра ви не ко са вр ше но дру штво, у сми слу – мо рал но дру штво, 
и да је оно ту да чу ва мо рал и да чу ва Бо жи је за по ве сти...“

1–04
Мо рал ни за кон се стал но ме ња, у за ви сно сти од то га шта љу

ди чи не, па је са про ме ном мо рал ног за ко на до шла под сум њу и 
та ко зва на „исти на Цр кве“. Због то га је на За па ду ре ше ње сво јих 
про бле ма на род по тра жио ван Цр кве.

„А бу ду ћи да (ево, ре ци мо, има те на За па ду тај про блем), бу ду
ћи да се тај мо рал ни за кон стал но ме ња, ме ња се, да кле, и у од но су 
на оно што љу ди чи не, та да у ства ри је ау то мат ски са про ме ном тих 
мо рал них за ко на до шла под сум њу и та та ко зва на исти на Цр кве. Па 
на За па ду по чи ње у ства ри за пад ни чо век да ви ди да Цр ква у ства ри 
ту и ни шта ни је не што ве ли ко и да та ко ја је за ду же на да чу ва мо рал 
јед но сад про по ве да, а по сле сто го ди на – то што је сад за бра њи ва ла 
сад се до зво ља ва, тад је у ства ри на род се од ви као, од но сно оти шао 
је од Цр кве, тра жио је на дру гом ме сту за до во ље ње, од но сно ре ше ње 
сво јих про бле ма.“

1–05
Вла ди ка Иг ња ти је ка же да смо и ми, пра во слав ни, при хва ти

ли ту за пад ну кон цеп ци ју ви ђе ња хри шћан ства, ве за ли се за про
шлост, и та ко до спе ли на мар ги не ци ви ли за ци је, са вре ме них зби
ва ња и чи та ве исто ри је.

„Ми ов де, пра во слав ни, ко ји смо та ко ђе при хва ти ли ту оп ци ју 
ви ђе ња хри шћан ства, то да кле мо рал но, као ти ко ји смо ма њеви
ше кон зер ва тив ни и др жи мо то, ми смо се на шли у јед ном тре нут ку, 
да кле, на ше ци ви ли за ци је на мар ги на ма... мар ги на ма зби ва ња уоп
ште, дру штве них и чи та ве исто ри је, и ока рак те ри са ли смо дру ге као 
кон зер ва тив на Цр ква. И че сто ће те чу ти, па и од на ших љу ди, а да 
не го во ри мо ови са стра не, ко ји го во ре ка ко смо ми кон зер ва тив ни, 
ка ко смо се... не што смо се за про шлост не ку за ле пи ли, не знам ни ја, 
све то... Да кле, то су све ква ли фи ка ци је, у ства ри, ко је су оправ да не.“

1–06
Ако је то (ис пу ња ва ње за по ве сти Бож јих) су шти на на ша, он

да, по владици Иг ња ти ју, не што ни је у ре ду. Ако се не про ме ни мо, 
ка же он, оста ће мо ша чи ца љу ди, по пут сек ти на За па ду.
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„Ако је то, да кле, су шти на на ша, а то се са мо по се би ме ња, та да 
у ства ри не што ни је у ре ду: или мо ра мо ми да се ме ња мо, или мо ра
мо да, не знам ни ја, оста не мо... та ко... да оста не мо јед на ма ла ша
чи ца љу ди ко ји ће та ко за се бе да се бри ну за то, ре ци мо као што су 
мно ге сек те на За па ду оста ле ша ка љу ди ко ји бри ну, др же онај не ки 
мо рал ни за кон и њих не ин те ре су је што се све дру го ме ња код њих.“

1–07
Мо рал ни за кон се ме ња, при мер је од нос ри мо ка то ли ка и 

про те ста на та пре ма бра ку.
„Ре ци мо, ево, при ме ра ра ди ћу вам да ти: пре сто го ди на, или не 

знам ни ја, ка то лич ка цр ква не са мо за, ре ци мо, ства ри ко је се да нас 
упра жња ва ју на За па ду, пре сто и две ста го ди на и три ста, ка то лич ка 
цр ква је на ло ма чи па ли ла. Кроз ин кви зи ци је, кроз... То ли ко се па
зи ло на то. Ме ђу тим, по сле из ве сног вре ме на, у на шем са вре ме ном 
све ту, не са мо то да је по ста ло не што што је то ле ри са но, у сми слу 
то ле ри ше се као по ја ва у дру штву, већ је ушло у за кон, да се то оза ко
ни ло, да то мо же да бу де и да је то са свим рав но прав но са оним дру
гим. Ре ци мо, узми те брак као ин сти ту ци ју. Не ка да на За па ду брак... 
Ка то ли ци су уве ли брак са мо јед ном, јед но брач но. За све штен ство, 
да кле, су ис кљу чи ли ту јед но брач ност, да би да нас до шле мно ге цр
кве као што су ан гли кан ци, ан гли кан ске, овај, и ре ци мо пр о те стант
ске цр кве, али ни ка то ли ци ни су мно го да ле ко, то је да кле је дан свет, 
да не са мо, да кле, да се, овај, оза ко њу ју мно го брач ни, у сми слу ви ше 
бра ко ва, не го се чак оза ко њу ју и хо мо сек су ал ни од но си, да кле од но
си код истих по ло ва. Ево, ре ци мо, Ен гле ска је до не ла за кон, и не са мо 
Ен гле ска, не го има те и Хо лан ди ју, има те Бел ги ју, има те, не знам ни 
ја, Фран цу ску, да кле, ко је су до не ле за ко не да је ап со лут но рав но пра
ван брак скло пљен из ме ђу му жа и же не, овај, са овим ко ји је скло
пљен, од но сно скло пље ним из ме ђу же не и же не и му жа и му жа.“

1–08
Све то те ра вла ди ку Иг ња ти ја да, за јед но са сту ден ти ма, пре и

спи та сво ја схва та ња и ви ди шта је у ства ри Цр ква и у че му је ње на 
су шти на: да ли у ис пу ња ва њу за по ве сти Бож јих или у не чем дру гом?

„Ово су вам не ки ова ко дра стич ни при ме ри ко је ја ва ма на во
дим, да кле, али хо ћу да вам по ка жем ко ли ко је то ствар, да кле, овај, 
по ста ла ве ли ка и си гур но, то нас те ра, у ства ри, да се и ми вра ти мо и 
да ви ди мо шта је у ства ри Цр ква, шта је ње на глав на про бле ма ти ка. 
Да ли је ње на про бле ма ти ка... Да ли је Го спод до шао, овај, Син Бож ји, 
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ова пло тио се и стра дао за нас да би ство рио јед но мо рал но дру штво, 
са вр ше но, или је до шао... су шти на све га то га у не чем дру гом?“

1–09
Су шти на Цр кве је у из ба вље њу од смр ти. Али не та ко што ће

мо се по ка ја ти и што ће нам Бог опро сти ти гре хе, јер чо ве чан ство 
не ма про блем до бра и зла по се би, не го има про блем са смр ћу. А 
смрт не за ви си од до бра и зла, смрт је у при ро ди чи та ве тво ре ви
не – ве ли епископ Иг ња ти је.

„Су шти на, да кле, то га је у не чем дру гом, а то дру го, то је, да кле, 
из ба вље ње од смр ти. То је, да кле, он то ло шки про блем! Не ма чо ве
чан ство про блем са тим да ли је не што до бро или зло по се би, шта он 
ра ди, не го има про блем са смр ћу. Он по ста вља пи та ње да ли је мо гу
ће пре ва зи ћи смрт? То је, у су шти ни, де цо мо ја, то је у су шти ни про
бле ма ти ка ко ја му чи сва ког чо ве ка. Али не са мо чо ве ка, не го сва ко 
жи во би ће ов де на зе мљи, сву тво ре ви ну. И упра во због то га, да кле, 
се Хри стос ја вља као Спа си тељ чи та ве тво ре ви не! Па зи те ово до бро 
што вам са да на гла ша вам, ми ће мо се на то вра ћа ти, ово је са мо увод, 
са мо на гла ша вам про бле ма ти ке са ко ји ма ће мо се ми ов де рва ти.“

1–10
По што је сва тво ре ви на смрт на, он да је Хри стос Спа си тељ чи

та ве тво ре ви не, а не са мо љу ди. То су све ти Оци, под вла чи ли, ка же 
епи скоп Иг ња ти је (али не ка же ко ји све ти Оци и у ко јим де ли ма), 
а то нам да нас по ка зу је и би о ло ги ја.

„Да кле, Хри стос је Спа си тељ чи та ве тво ре ви не! Ако Он ни је 
Спа си тељ чи та ве тво ре ви не, не са мо љу ди, не го и би ља ка, и жи во ти
ња, и не знам ни ја, све га то га, чи та ве при ро де... Ако ни је Он Спа си
тељ чи та ве при ро де, та да у ства ри не мо же би ти Спа си тељ ни чо ве ку. 
То су оци, све ти Оци, под вла чи ли. То нам да нас по ка зу је и на у ка, 
би о ло ги ја, да је чо век нео дво ји во би ће од чи та вог оста лог све та, и да 
се уоп ште не мо же го во ри ти о по сто ја њу чо ве ка, ако не по сто ји све 
ово око нас, при ро да, све то...“

1–11
Са мо чо век је спо со бан за ети ку, тј. да чи ни до бро и зло. Жи

во ти ње ни су за то спо соб не.
„Ме ђу тим, етич ки по сма тра но, ако при сту пи мо хри шћан ству, 

спа се њу, са етич ке тач ке гле ди шта, та да спа се ње у ства ри укљу чу је 
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са мо чо ве ка, јер чо век је је ди но спо соб но би ће за ети ку, да кле да чи
ни не што до бро и зло, и да му се на осно ву то га, да се на гра ђу је или се 
су ди, док дру га би ћа ни су спо соб на за то. Жи во ти ње не пот па да ју под 
тај етич ки ко декс. Оно што је за ети ку по гре шно, да кле, и што се од 
чо ве ка тра жи, од но сно, што се, гле да у чо ве ку као по гре шно, то исто 
мо же да чи ни жи во ти ња, али то за жи во ти њу ни је по гре шно, ни ти је 
не по гре шно, то је не што што из ла зи из тог окви ра. За то што жи во ти
ња са ма по се би у ства ри не ма ту сло бо ду, ни је у до ме ну ети ке.“

1–12
Ако би спа се ње би ло ве за но за пи та ње до бра и зла и ис пу ња

ва ње за по ве сти Бож јих, он да то, по владици Иг ња ти ју, не би би ло 
спа се ње це ле при ро де, не го са мо чо ве ка.

„Е са да, кад би спа се ње би ло са мо спа се ње на етич ком пла ну, у 
сми слу: „спа са ва мо се, на гра ђу је мо се бо љим жи во том или ло ши јим, 
у од но су на то шта смо до жи ве ли“, зна те, та да не би мо гли да го во ри
мо о спа се њу чи та ве при ро де.“

1–13
На сва ова пи та ња ће пре да вач и сту ден ти обра ћа ти па жњу у 

свим мо гу ћим сег мен ти ма на ше ве ре, и та кво по сма тра ње ће утка
ти у све оно што је Цр ква учи ла.

„Да кле, то ће би ти, на то ће мо по себ ну па жњу обра ћа ти у свим 
мо гу ћим сег мен ти ма, да кле, на ше ве ре, од но сно, ових, ка ко их на зи ва
мо, дог ма та. То је, го спо до мо ја, по тка, утка но у све оно што je Цр ква 
учи ла.“

1–14
Хри стос не спа са ва љу де од гре ха, не го чи та ву тво ре ви ну спа

са ва од смр ти. То је су шти на свих про бле ма на у ке о Хри сту, о Све
то ме Ду ху, о Цр кви – ка же вла ди ка...

„Пи та ње ства ра ња све та и она ко ка ко је Цр ква то де фи ни са ла 
но си тај про блем по сто ја ња, пре ва зи ла же ње смр ти. Хри сто ло ги
ја, оно што на зи ва мо, да кле, тај ном Хри сто вом, та ко ђе то са др жи. 
Основ ни про блем хри сто ло ги је је у ства ри то пре ва зи ла же ње смр
ти, за тво ре ви ну. Пнев ма то ло ги ја, екли си о ло ги ја, да кле, наш на чин 
по сто ја ња, ко ји је Цр ква, та ко ђе у су шти ни но си тај про блем, да кле, 
ре ше ње то га про бле ма – смрт.“
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1–15
...и из во ди ова кав за кљу чак: ако је Цр ква ту да чу ва Бо жан ске 

за ко не, он да чо век не ма по тре бе за Цр квом и ње ном је рар хи јом.
„Ина че, ако по сма тра те, ре ци мо, Цр кву у кон тек сту мо рал них 

нор ми, као што је на За па ду схва ће но, да је она ту да чу ва Бо жан ске 
за ко не и мо рал не за ко не, и да то обез бе ђу је и да то бу де, под се ћа ње, 
та да у ства ри, ка да се ду бље ма ло раз ми сли, не ма по тре бе чо век за 
Цр квом. Јер он сам... За што му је по треб но све штен ство, за што му је 
по треб на та струк ту ра чи та ва: епи скоп, све ште ни ци, ђа ко ни, на род, 
па не што, са би ра ње та мо, па мо ли тва ње... За што му је по треб на та 
струк ту ра у том кон тек сту, да кле, да он чу ва мо рал ни за кон и да се он 
мо рал но по на ша и да жи ви, ова ко, до бро, од но сно по во љи Бо жи јој?“

1–16
Сту ден ти ма си гур но са ра зних стра на при ча ју да је Бог уса

дио чо ве ку не ка кву са вест, па да чо век зна шта је до бро а шта зло. 
Та ко је и Кант ми слио. Али ако би то би ло исти на, он да нам не би 
тре ба ла цр кве на је рар хи ја – ка те го ри чан је Епи скоп бра ни чев ски.

„То сви зна мо, као што уче и на ши те о ло зи, и за пад ни, да је у чо
ве ку Бог, то сви по на вља те, ва ма по на вља ју си гур но на дру гим пре да
ва њи ма та мо, да је Бог чо ве ку уса дио ту, овај, не знам, са вест, да он зна 
шта је до бро, шта је зло, и да кле, ако сва ки то чо век има у се би, што је 
го во рио Кант, да је оно што га нај ви ше за ди вљу је, то је зве зда но не бо 
из над ње га и мо рал ни за кон у ње му, у сми слу да чо век зна шта је до
бро, шта је зло, шта је мо рал но, шта је не мо рал но, по ста вља се пи та ње: 
„3ашто ће вам ова струк ту ра, за што ће вам поп, кад ви то са ми, сва ки 
чо век сам зна шта је до бро шта је зло, и мо же сам да чи ни?“

1–17
Про те стан ти су обра ћа ли па жњу на до бро и зло, па су та ко 

до шли до за кључ ка да им не тре ба је рар хи ја.
„Та ко, по ла зе ћи од то га, да кле, од тих пер спек ти ва етич ких, 

про те стан ти су до шли до за кључ ка, и то су и учи ни ли у сво ме, да
кле, жи во ту, прак си, да не тре ба по по ва. И уки ну ли су све штен ство. 
Не са мо рим ско га па пу, про тив ко га су по че ли да се бо ре, не го све 
све штен ство, не ма ви ше, сви су они ре кли: „Ми смо сви све ште ни
ци, ни је то, не ма ту по себ но све ште ник, и то“. И ни ко ни је, да кле, као 
код нас, ре ци мо, све штен ство, по сред ник не чи ји, да ви не мо же те да 
до ђе те до Бо га ми мо све ште ни ка.“
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1–18
Пре да вач по но во упо зо ра ва сту ден те да поч ну раз ми шља ти у 

том прав цу: ако се хри шћан ство схва та као ис пу ња ва ње за по ве
сти Бож јих, он да нам ни је по треб на Цр ква.

„Е ја вас, ова ко, упо зо ра вам да ви ма ло поч не те да раз ми шља те 
о то ме. Ако је то све та ко, као што смо ми на ви кли, да се пре зен ту је 
на ше хри шћан ство и на ша ве ра у кон тек сту то га мо рал но га за ко на 
и Бож јих за по ве сти – шта ће нам Цр ква? Шта ће вам ова струк ту ра: 
епи скоп, све ште ни ци...“

1–19
Дру ги ар хи је ре ји, на вод но, та ко ђе по гре шно схва та ју Цр кву, 

и епи скоп Иг ња ти је им на то по не кад скре ће па жњу.
„Ја по не кад сво јој бра ћи то... пи там... по што и они та ко го во ре, 

па ка жу: ’На род, чо ве че, зна он и шта је до бро и шта је зло, он бо ље 
то, ка же, од нас, и не знам ни ја, шта има ми да га учи мо, ми смо још 
гре шни ји од ње га.’ Ја ка жем: ’До бро, ре ко, ако ви то за и ста, бра ћо 
мо ја, озбиљ но схва та те што сад го во ри те, па за што ми ту по сто ји
мо? За што ви не ски не те то и да ка же те: Шта ће мо ми, епи ско пи, ми 
смо ску пи за на род?’ Из др жа ва ти јед ног епи ско па, све ште ни ка – то 
је стра шно ску по, по го то ву на ову ску по ћу!“

1–20
По гре шно по сма тра ње хри шћан ства као ис пу ња ва ња за по ве

сти Бож јих то ли ко је ду бо ко ушло у свест, по ми шље њу владике Иг
ња ти ја, да чак и ар хи је ре ји по гре шно схва та ју Цр кву. Мно ги пра ве 
„гун гу лу“, тј. по ста вља ју пи та ње ко је пра во ве ран а ко ни је, па то од
ре ђу ју на осно ву чи сто те жи во та и по зна ва ња све то о тач ког уче ња.

„Ви ви ди те ко ли ко је ду бо ко ушло у свест ова кво јед но по сма
тра ње хри шћан ства, да кле, и уоп ште Цр кве, да је то, ето ту јед на... 
за јед ни ца и ту, ми смо сад не ки чи стун ци... И сад, ви ди те, чи та ва та 
гун гу ла око то га иде упра во у том прав цу, и из то га схва та ња из ви ре: 
да л’ је не ки пра во вер ни или ни је пра во вер ни – то за ви си од мо ра ла 
ње го во га, и за ви си од то га да л’ он зна те... да по на вља те исти не ко је 
је, овај, не кад Цр ква де фи ни са ла или, не знам ни ја, оста ви ла.“

1–21
Ни ко не мо же да схва ти да Цр кву чи ни струк ту ра, а не мо

ли тве, ни ти по што ва ње за по ве сти Бож јих. По што ва ње за по ве сти 
Бож јих не мо же ре ши ти про блем смр ти, оно нас мо же са мо још 
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ви ше за гли би ти и ство ри ти вр зи но ко ло око нас – ка же вла ди ка 
Иг ња ти је.

„Ни ко не мо же да схва ти, у ства ри, да Цр кву чи ни та струк ту
ра, а не мо ли тве, са ме мо ли тве ко је ми, овај, про из но си мо та мо. Јер 
мо ли тву мо жеш и сам да про из но сиш у сво јој ку ћи, је л’ та ко, ду шо 
мо ја?“ – (сту дент:) „Је сте.“ Мо жеш да узмеш онај слу жеб ник, мо ли
тве ник, и сам... Што ће ти Цр ква, ако је су шти на Цр кве у мо ли тви? 
Али, бу ду ћи да то др жи мо, да су нам то оста ви ли све ти Оци, да је то 
Го спод оста вио – ту јед ну струк ту ру за јед ни це, мо ра мо се за пи та ти 
за што је то бит но. И то све у овом кон тек сту – у кон тек сту пре ва зи
ла же ња смр ти, де цо! Не у сми слу... Ви ди те, ов де, етич ки ти ко дек си, 
од но сно етич ко по сма тра ње не мо гу да ре ше ове про бле ме. Они нас 
још ви ше за гли бљу ју и ства ра ју око нас вр зи но ко ло!“

1–22
Ова те ма је вр ло озбиљ на. По сма тра ње хри шћан ства са ста

но ви шта ис пу ња ва ња за по ве сти Бож јих, по ре чи ма пре о све ће ног 
епископа Иг ња ти ја, ка та стро фал но раз би ја Цр кву, јер иза зи ва 
осу ђи ва ње гре шни ка и не пре ста но де ље ње на све сит ни је за јед
ни це. Та ко се, на при мер, умно жа ва про те стан ти зам.

„И те ма је вр ло озбиљ на! Не са мо са те стра не, да кле, да по сма
тра ње хри шћан ства из јед не етич ке пер спек ти ве, у ства ри, ка та стро
фал но раз би ја Цр кву, јер ви де ће те, по че ло је да сва ки осу ђу је дру го
га да је он, овај, гре шник, и не знам ни ја, не ће са њим... И на кра ју, 
тај је дан оста де сам. Сви ко ји се де ле... Ви ди те ка ко су сек та ши, ко ји 
су на тој осно ви, овај, се уте ме љи ли, и осни ва ју сво ја не ка при ја тељ
ства, за јед ни це на тој осно ви, да кле, чи стун ства мо рал но га – они се 
бр зо рас па да ју! За то што су тра дан... Они су сад у од но су на ме не, 
или не ког дру гог гре шни ка за у зе ли став, и ’не ће мо са њим, и сви ко ји 
су про тив ње га, по што је он гре шник, ‘ај де нек се ску пе ова мо’. Али 
бр зо се они ме ђу со бом рас па да ју, ко аме бе! За то по чи њу из ме ђу се бе 
да... ’Аа, ка же, па и ти ни си баш то ли ко гре шан, од но сно пра ве дан...’ 
И та ко се де ли, и не ма кра ја том де ље њу. И та ко се про те стан ти зам 
умно жа ва...“

1–23
По сле ди це та квог схва та ња су тра гич не и ка та стро фал не по 

жи вот и по сто ја ње, твр ди епи скоп Иг ња ти је, и жа ли што не мо же 
да по бу ди у сту ден ти ма свест о то ме, јер су они већ фор ми ра ни и 
ни су спрем ни да иза ђу на ве тро ме ти ну смр ти.
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„Ни ко ту ни је пра ве дан, ни ко ту не во ли да по не се епи тет да је 
хри шћа нин, осим не ког јед ног. То је ма ло, ова ко, ко мич но, би ло би 
ко мич но да ни је тра гич но, али ја вам то го во рим не са мо због то га 
да кле, што је то озбиљ на ствар, што ра за ра Цр кву не го што су по сле
ди це ка та стро фал не по жи вот, по сто ја ње. Ја сва ка ко не мо гу у ва ма 
да про бу дим свест ту, јер сте се ви та ко фор ми ра ли и ни је то баш јед
но став но, и не мо же те да иза ђе те на ве тро ме ти ну смр ти.“

1–24
Пре да вач об ја шња ва сту ден ти ма да не ве ру ју ћи љу ди на ла зе си

гур ност у бе смрт но сти при ро де, док вер ни на ла зе си гур ност у бе смрт
но сти ду ше. Ма ло је, ка же он, та квим љу ди ма по тре бан Бог, у ства ри 
по тре бан је ра ди ома ло ва жа ва ња или по гу бље ња дру гих љу ди.

„Ви сте се оси гу ра ли у се би. Свак је на шао не ку си гур ност. Овај 
што не ве ру је на шао је си гур ност у свом те лу, при ро ди, да је при ро
да бе смрт на, да она ни кад не про ла зи, ма те ри ја се не гу би, све се то 
окре ће... Онај ко ји је вер ник, он је на шао уте ху и, си гур ност, у бе
смрт но сти ду ше... Да кле, и је дан и дру ги су се за тво ри ли за про блем 
смр ти! И ту, у та квој јед ној кон сте ла ци ји, у та квом јед ном жи вот ном 
ста ву, ма ло ту мо же Бог да по... ма ло је та квим љу ди ма по тре бан Бог. 
Он је тек са мо по тре бан та ко... да се спо ме не, или евен ту ал но да се 
упо тре би про тив дру го га, да би се дру ги ома ло ва жио, да би се дру ги 
из вео на гу би ли ште, што се то чи ни у име Бо га.“

1–25
Из ста во ва ко је је епи скоп Иг ња ти је озна чио као по гре шне, 

сту ден ти ни ка да не ће схва ти ти шта зна чи Бог и од нос са Бо гом. 
Од нос са Бо гом се мо же схва ти ти ако се ца ри ни ко ва мо ли тва ова
ко пре фор му ли ше: „Го спо де, ја сам ни шта сам по се би, спа си ме 
ако хо ћеш, ако имаш ми ло сти.“

„А ина че, жи вот но, из та квог јед ног ста ва ви ни кад, де цо, не ће
те схва ти ти шта зна чи Бог, шта зна чи од нос са Бо гом, ако, ре кох, не 
иза ђе те на ве тро ме ти ну смр ти. То је, у ства ри, су шти на, сва су шти на 
и под ви га, ако хо ће те, и хри шћан ског жи во та. То је кад при зна те, као 
онај ца ри ник: Го спо де, ја сам ни шта сам по се би, спа си ме, ако же... 
ако мо... ако хо ћеш, ако имаш ми ло сти.“

1–26
Ако се уме сто хри шћан ских пој мо ва „грех“, „по ка ја ње“, „оп

ро штај гре хо ва“ и то ме слич но из дво ји и ис так не са мо бла го дар
ност, он да је то хри шћан ски став ко ји сту ден ти тре ба да усво је.
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„Да кле, ка да из ме ри те свој жи вот из пер спек ти ве, да кле, да вам 
је то сва ки дан дар од Бо га, и да ни шта вас у жи во ту, и ме не и све вас, 
ни шта не др жи од оно га што ми ми сли мо, ни ти на ша при ро да, ни ти 
на ша бе смрт на ду ша, ни ти на ше бе смрт но те ло, ни ти не знам ни ја 
шта, не го је ди ни Бог и Ње го ва љу бав, та да у ства ри мо же те има ти 
је дан став, хри шћан ски, ко ји је у ства ри став бла го дар но сти – „ев ха
ри стиа“ – пре ма Бо гу.“

1–27
Та ко епископ Иг ња ти је об ја шња ва „на ше за ни ма ње“: да схва

ти мо да смо смрт ни и да мо же мо веч но по сто ја ти са мо ако оства
ри мо за јед ни цу са Бо гом. Ако то не бу де мо чи ни ли, он да не мо же
мо схва ти ти Бо га.

„Ако то, да кле, ни је за ни ма ње на ше, у ве зи са те о ло ги јом, са ве
ром, ко је до ла зи од те, из те прет по став ке, да смо смрт ни, и да ако 
же ли мо да по сто ји мо веч но, тре ба да има мо за јед ни цу са Бо гом по
што је Он је ди ни ко ји је из вор жи во та, та да у ства ри не мо же мо ми 
ни шта да схва ти мо Бо га, што ћу вам ја при ча ти у овој го ди ни.“

1–28
Пре да вач сма тра да сту ден ти већ има ју из гра ђе не по гре шне 

ста во ве и би ће те шко да им се го во ри о смр ти, јер су мла ди и не
ма ју тај осе ћај. Али „по ку ша ће мо не што“.

„А ја, ко ли ко ви дим, што ка же апо стол Па вле, ко је тај ме ђу ва ма 
ко ји би мо гао ту не што да се за ин те ре су је за то, јер ви... има те ви сво је 
већ оси гу ра не ства ри, све сте ви то се оси гу ра ли, с Бо гом сте дил на
пра ви ли... Али до бро, по ку ша ће мо не што, по ку ша ће мо као мла дим 
љу ди ма, по што за вас то, на кра ју, мо жда је и бес плод но го во ри ти 
о смр ти, по што ви не ма те тај још осе ћај, јер вас при ро да ва ра, као 
и ина че што нас ва ра при ро да, ба ца пра ши ну у очи, уме сто да нам 
по ка же да смо ми и те ка ко смрт ни... А на кра ју, кад по гле да те по сле 
(пе де сет) де сет го ди на ту сво ју при ро ду, ви де ће те ка ко је то ис цу ре ло 
као пе сак из пе шча ног са та. И по сле ће вам би ти стра шно, као што 
сад, кад гле да те ста ре љу де, па бе жи те од њих, или кад гле да те бо ле
сног, па вас под се ћа на то ка ко ће те и са ми се бе да по гле да те... За то, 
ка жем, сад је ма ло те шко то да ја ва ма при бли жим тај про блем, да ми 
има мо про блем смр ти, и да од те бо ле сти осло ба ђа са мо Го спод.“

1–29
Ако Цр ква же ли да ле чи људ ски род, она мо ра да по ста ви 

пра вил ну ди јаг но зу.
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„Да кле, ако Цр ква же ли да бу де, као што и је сте, ле кар за род 
људ ски, уоп ште за чи та ву ва се ље ну, и то до бар ле кар, ко ји мо же да 
ле чи, мо ра да ус по ста ви пра вил ну ди јаг но зу. Ди јаг но за, де цо мо ја, 
је вр ло ва жна у ле че њу сва ке бо ле сти. Ако не ус по ста ви те пра вил ну 
ди јаг но зу, што зна чи: ода кле до ла зи бо лест, шта је узрок те бо ле сти, 
не мо же те да да те аде ква тан лек и не ће ту би ти из ле че ња. И мо же те 
да кљу ка те не ког ле ко ви ма, као ре ци мо кад вам до ђе бо ле сник ко ји 
је бо ле стан од ра ка, а ви ни сте ус по ста ви ли ту ди јаг но зу, да је он бо
ле стан од ра ка, да му је бо ле стан је дан део, па да то се че те, не го га 
хра ни те, од но сно кљу ка те аспи ри ни ма, да је те му, овај, та бле те, не 
знам ни ја, ви му да је те не ки лек, али тај лек во ди у смрт. А то је због 
то га што ни сте ус по ста ви ли пра вил ну ди јаг но зу.“

1–30
Мно го је све ти те ља, али са мо су по је дин ци на зва ни бо го сло

ви ма и ве ли ким ва се љен ским учи те љи ма, јер су са мо они уме ли да 
по ста ве пра вил ну ди јаг но зу. Епи скоп бра ни чев ски по но во упо зо
ра ва сту ден те да је та ди јаг но за про блем смр ти.

„Те о ло ги ја има за циљ, јер ве ли ки бо го сло ви су та ко ра ди ли, и 
за то су они ве ли ки у на шој Цр кви, све ти Оци Цр кве... И не зо ве се 
сва ки ве ли ки, и не зо ве се сва ки ва се љен ски учи тељ све ти тељ. Мно
го има све ти те ља у Цр кви, не бро је но мно го, не мо гу сви да ста ну у 
ка лен дар, али су не ки ти ко ји су по не ли ти ту ле бо го сло ва, не ки су 
по не ли ти ту ле ве ли ких... Да кле, ве ли ки бо го сло ви су би ли оци Цр
кве, ве ли ки, за то што су зна ли, у ства ри, да по ста ве ди јаг но зу, ви
де ли су где је про блем и од че га Го спод осло ба ђа. И ја вас по но во 
упо зо ра вам на то да је то про блем смр ти.“

1–31
Те мељ на ше ве ре је вас кр се ње Хри сто во. Ри мо ка то ли ци су то 

за бо ра ви ли, па је Ав гу стин на пра вио чи та ву те о ри ју, где про блем 
ни је смрт, не го грех у сми слу пре кр ше ња Бож јих за по вест – ка же 
ње го во пре о све штен ство.

„И за то је на ша ве ра... Основ на ше ве ре је вас кр се ње Хри сто во... 
То је те мељ на ше ве ре! На жа лост, ка то ли ци, за пад ни део цр кве, је то 
за бо ра вио, и то вр ло бр зо, већ по чев ши од Тер ту ли ја на. Ав гу стин је 
већ, на пра вио чи та ву те о ри ју, ком плет ну кон цеп ци ју, где је у ства ри 
про блем ви ђен не у смр ти, не го у мо рал ном за ко ну, то јест гре ху, у 
сми слу „пре кр ше ња Бож јих за по ве сти. И ту је за пад на цр ква усред
сре ди ла сво је ин те ре со ва ње, да кле, да се ти за ко ни по шту ју. А пу сти
ла је низ во ду овај про блем смр ти.“
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1–32
Са да чи та во за пад но дру штво, у ко је и ми спа да мо, по гре шно 

схва та хри шћан ство, јер смрт скла ња ис под те пи ха.
„И ви ди те, чи та во за пад но дру штво, са вре ме на ци ви ли за ци ја, 

да та ко ка же мо, за то што је... али... и ми ту спа да мо... За то што је то 
по те кло са За па да, из ова квог схва та ња и гле да ња на хри шћан ство, 
и у ства ри, усред сре ђе но на ства ра ње јед ног са вр ше ног дру штва, да 
то функ ци о ни ше, не гле да ју ћи у ства ри да ту на кра ју по сто ји смрт. 
И на кра ју, да кле, кад ја са вр ше но на пра вим др жа ву и са вр ше но то 
функ ци о ни ше, ја умрем и та да то све бу де бе сми сле но. Јер ако то са
вр ше но дру штво не осло ба ђа од смр ти, у сми слу да нам не до но си 
жи вот веч ни, тад је оно глу па во! А то је ура ди ла за пад на ци ви ли
за ци ја, на ша ци ви ли за ци ја, да кле, ти ме што је смрт скло ни ла ис под 
те пи ха.“

1–33
За пад на ци ви ли за ци ја, тј. на ша ци ви ли за ци ја, не при ме ћу је 

про  блем смр ти.
„Ви ди те, ре ци мо, на За па ду, а и код нас већ, уве ли ко, не са мо да 

се о смр ти ви ше не го во ри, не са мо да то ни је по стао про блем ни ка
кав, већ у ства ри мр твац, од но сно ре ал ност смр ти је, у ства ри, збри
са на. Ви не мо же те на За па ду да ви ди те мр твог чо ве ка, та ко, ре ци мо, 
до ђе те на са хра ну као код нас, па га ви диш, ле жи у сан ду ку, па га 
опла ку јеш: „Еј, до ју че смо раз го ва ра ли, сад не чу јеш ме, ја те зо вем, 
не чу јеш ме, где је тво ја ле по та, где је тво ја сна га, где је тво ја реч?“ 
Не го има те та кве сце не, да кле, где се на са хра на ма при да је... та ко... 
мр тва ца да уоп ште не ма, не сме да се да ути сак да се ра ди о смр ти! И 
та мо су, на тим при је ми ма, као, са хра на ма, то је са мо она ко... смех... 
Чак че сто, има... у оно ме, бал са мо ва њу... То ни ко не при ме ћу је! Не 
при ме ћу је, да кле, са вре ме ни свет не при ме ћу је про блем смр ти! Ја 
вас по но во вра ћам на ре чи апо сто ла Па вла, ако ме ни не ве ру је те, 
ве руј те ње му, јер он то ка же: Ако мр тви не вас кр са ва ју, да кле, ако се 
све то за вр ша ва смр ћу, да сви уми ре мо и Бог ни шта не зна чи, џа ба је 
про по вед на ша и џа ба ве ра ва ша!“

1–34
На жа лост, да нас и у ка то лич кој и у пра во слав ној те о ло ги ји 

до ми ни ра по гре шно схва та ње, по ко ме је ве ра окре ну та про шло
сти. „Кад вам не ко го во ри о ве ри, он вам при ча о оно ме што је би
ло, и тра жи од вас да ви ве ру је те“ – не го ду је вла ди ка.
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„И си гур но, ве ра као та ква, она се мо же у скла ду са овим што 
смо го во ри ли, ту ма чи ти на два на чи на. Или мо жда на ви ше на чи на. 
Оно што је до ми нант но да нас, на жа лост, и у ка то лич кој и у пра во
слав ној те о ло ги ји, то је да је ве ра у ства ри окре ну та про шло сти, а 
не ве ра ка бу дућ но сти, иш че ку ју ћи вас кр се ње мр твих и да се ре ши 
про блем смр ти. Ви кад да нас го во ри те о ве ри, кад вам не ко го во ри о 
ве ри, он вам при ча о оно ме што је би ло, и тра жи од вас да ви ве ру је
те. И да је вам по дат ке, не знам, та ко је... за бе ле жио...“

1–35
А ни ко не го во ри о ве ри оно што ка же апо стол Па вле, а то је 

и наш став, „да ће ми Го спод да ти жи вот у бу дућ но сти, без об зи ра 
шта се ов де де ша ва ло“.

„А ни ко вам не го во ри о ве ри оно што ка же апо стол Па вле! Да
кле, ве ра ко ја све му се на да, ко ја, да кле, има твр до убе ђе ње да по сто
је ства ри не ви дљи ве. О тим ства ри ма он го во ри – о бу ду ћем ве ку, о 
вас кр се њу мр твих, о жи во ту на шем жи вом, да кле, са Го спо дом, где ће 
све да пре ста не да уми ре, и они ко ји су умр ли да ће вас кр сну ти. То је 
ве ра! Али та ква ве ра, у ства ри, та да ства ра је дан на чин жи во та! По
чев ши од ста ва на ше га, да кле, да ве ру јем да ће ми Го спод да ти жи вот 
у бу дућ но сти, без об зи ра шта се ов де де ша ва ло. И да тај жи вот за ви си 
од Го спо да. Са мо је дан та кав став мо же да од ве де на му че ни штво!“

1–36
На ша ве ра је окре ну та ка бу дућ но сти, јер све што ви ди мо би

ће веч но ка да по сле вас кр се ња не бу де ви ше смр ти за це лу тво ре
ви ну, и за све нас.

„С дру ге стра не, та кав је дан из раз ве ре ства ра јед ну ли тур гиј ску 
за јед ни цу ко ја у ства ри про сла вља то бу ду ће Цар ство, кре ће се ка 
ње му, ни шта не по на вља из про шло сти. И чи тав наш жи вот, да кле, 
све што до так не те, све што ви ди те око се бе – све гле да те у пер спек
ти ви тој да ће то би ће би ти веч но и да је оно ле по за то што ће би ти 
веч но. Не гле да те га као јед но про ла зно би ће ко је ће то да нас да бу де, 
су тра га не ће би ти, па мо жеш да се од но сиш са њим ка ко хо ћеш, да 
га шут неш или не знам ни ја. То је у ства ри јед на вред ност Цр кве, то 
је оно што на зи ва мо Цр квом.“

1–37
На ши ко ји ве ру ју у про шлост, иду све ду бље у про шлост, све 

до Хри ста. Али иду и да ље, све до Ста рог За ве та, па та ко на ди ла зе 
Хри ста. Та кво схва та ње је не га тив но.
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„Ако уз ме те друк чи је, ако ве ра на ша ни је ве ра, да кле, бу ду ће га 
ве ка и вас кр се ња мр твих и по ти ра ње смр ти за чи та ву тво ре ви ну и за 
све нас, та да мо же те у ства ри, ако ве ру окре не те уна зад, па ве ру је те 
оно што се де си ло, та да ће те по на вља ти до га ђа је из про шло сти, да би 
ми у ства ри би ли вер ни то ме, и где ће да иде те до не кле, и по сле то га 
ка же те: ’Где ће мо да ље, про фе со ре?’ Јед но је да иде мо до Хри ста, ‘ај
де. А по сле да ље? Има још про шлост. И за то на ши ти ко ји та ко ра де, 
ко ји ве ру та ко схва та ју и по на вља ју не што из про шло сти, иду да ље, 
до Ста рог За ве та, они на ди ла зе Хри ста!“

1–38
Али сре ћа је да код нас још увек по сто ји и ова по зи тив на, ес

ха то ло шка ди мен зи ја, ко ја не ве ру је у про шлост, не го у бу дућ ност, 
у пре ва зи ла же ње смр ти. Из ме ђу те две ди мен зи је се ства ра су коб. 
И ти су ко би су све те жи, што ни је ло ше.

„И, си гур но, бу ду ћи да код нас још увек, хва ла Го спо ду, по сто ји 
ова дру га ди мен зи ја, ко ја ни је иш че зла, ова ес ха то ло шка ди мен зи
ја, ди мен зи ја та ко ја гле да на пре ва зи ла же ње смр ти кроз вас кр се ње 
те ла, кроз вас кр се ње чи та ве при ро де! Али по сто ји и ова дру га, не га
тив на. Ту се ства ра су коб. И све су те жи су ко би ме ђу на ма. Што ни је 
ло ше... Јер то је, што ка жу, жи вот жи ви. На За па ду не ма су ко ба, осим 
ако се не сло же, не знам ни ја, око не ког за ко на, да л’ ће тај за кон 
да бу де сад или ће мо га из гла са ти та мо, по сле шест ме се ци. Дру гих 
су ко ба не ма. Су ко би на ста ју ка да ми уба ци мо одав де ту на шу про
бле ма ти ку вас кр се ња мр твих и бу ду ћег ве ка – та да у ства ри по чи њу 
да при хва та ју... да па зе шта ра де... јер од сту па ју од њи хо ве тра ди ци
о нал не ве ре...“

1–39
Ми мо ра мо стра жа ри ти над том по зи тив ном ди мен зи јом и 

по тен ци ра ти је као ис прав ну, јер у про тив ном вр ло ла ко мо же да 
се из гу би, а у том слу ча ју ће од го вор ност, по владици Иг ња ти ју, 
сно си ти и сту ден ти те о ло ги је.

„Да кле, у том сми слу је до бро што по ка зу је, у ства ри, да по сто ји 
овај окре нут став, још увек то жи ви у хри шћан ству, у пра во сла вљу, 
пре све га. Али ако ми не стра жа ри мо над тим, и ако ми то не по тен
ци ра мо као ис прав но – и то вр ло ла ко мо же да се из гу би. И за то ви 
исто сте као бо го сло ви од го вор ни за Цр кву. Исто ко ли ко и ја. За то 
што сте ви по зва ни ов де, то зна чи... то је циљ ва шег уче ња, то зна чи 
бо го слов ска шко ла – да ви, у ства ри, по мог не те Цр кви у одр жа њу 
упра во те су шти не на ше ве ре. И ви се за то по себ но и спре ма те.“
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1–40
Ве ли ки све ти Оци су та ко ђе учи ли не зна бо жач ке шко ле, јер их 

је ин те ре со ва ла исти на. И сту ден ти су по зва ни да исто то чи не. Ни
је до бро ако сту ден те те о ло ги је ни је бри га шта се де ша ва у Цр кви.

„Ве ли ки све ти Оци су та ко ђе ишли у шко лу, не ове вр сте шко ле 
као што ми има мо, то... па чи је шко ле, али су ишли у шко лу. Све ти 
Гри го ри је Бо го слов, све ти Ва си ли је Ве ли ки су из Ка па до ки је ишли у 
Ати ну, у ака де ми ју Пла то но ву, да се шко лу ју у фи ло со фи ји, да ви де... 
Ин те ре со ва ла их је исти на по сто ја ња: да ли то хри шћан ство за и ста 
но си ту на ду о веч ном жи во ту, о вас кр се њу мр твих и о по бе ди жи во
та над смр ћу. И си гур но, шко ло ва ли су се, ето ти по сле ве ли ки бо го
сло ви. Али исто та ко сте и ви по зва ни, да кле, да то чи ни те. А не тек 
та ко, да вас ни је бри га шта се де ша ва у Цр кви – ви има те свог по сла, 
ко ји ће те ту да до би је те ди пло му, па ће те за ра ђи ва ти па ре. Ко је па ре 
ће те ви за ра ђи ва ти с овом ди пло мом?“

1–41
Те шко се мо же жи ве ти без од го во ра на пи та ње смр ти. То пи

та ње се не мо же стал но гу ра ти под те пих.
„И са да, ако не ма мо ту не ку, не ки од го вор, а сва ки чо век мо ра 

се би кадтад да по ста ви то пи та ње и да на ђе од го вор на то пи та ње. 
Ина че, те шко се мо же жи ве ти, де цо мо ја, без од го во ра на то пи та
ње, пи та ње смр ти. Не мо же те ви то стал но да гу ра те под те пих. Ви 
сад док сте мла ди – то у ре ду, не ин те ре су је вас то, не до ла зи на па
мет. А ви де ће те ма ло кад поч не те да ста ри те, па ма ло оста не те, ма ло 
на тре ну так са ми, па кад се по гле да те, ка же те: „Аха, жи вот про ла зи, 
шта је то што нас че ка?“ Ево, ја сам си гу ран да не мо же би ти, за два
де сет го ди на ме не не ће би ти. Сад из ме ри те ви сад свој жи вот из те 
пер спек ти ве, да вас јед ног да на не ће би ти, да ће мо умре ти.“

1–42
„И ми ће мо“, ка же пре да вач, „по ку ша ти да да мо од го во ре 

она ко ка ко су све ти Оци да ли, а то је да се не узда мо у сво ју при ро
ду као ста ри Гр ци, не го у Хри ста Ко ји је по стао чо век, сје ди нио се 
с на ма, узео на се бе твар ну при ро ду да би нас осло бо дио од смр ти. 
То је био је ди ни на чин да нас осло бо ди од смр ти“.

„То је пи та ње ко је тра жи од го вор! И си гур но, ми ће мо ту по ку
ша ти да да мо од го во ре она ко ка ко су то све ти Оци да ли. Не, да кле, 
да се узда мо у сво ју не ку при ро ду, као што су то Гр ци ра ди ли, ста ри 
Је ли ни не кад, го во ре ћи да је све веч но и да се све вр ти у круг, и ту 
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не ма ни смр ти ни... све је то исто. Ми ће мо, као љу ди, хри шћа ни, да 
по ку ша мо то да ви ди мо, ре кох, из пер спек ти ве као што су све ти Оци 
го во ри ли, а то је да је Го спод до шао, Син Бож ји, по стао чо век, да би 
нас осло бо дио од смр ти. И осло ба ђа нас од смр ти на тај на чин што се 
сје ди њу је са на ма, што узи ма у се бе твар ну при ро ду.“

1–43
Да је спа се ње у опра шта њу гре хо ва, он да Син Бож ји не би ни 

по стао чо век. Он је мо гао од о зго да опро сти гре хе и ре ше на ствар! 
– за кљу чу је про фе сор.

„Је ди ни је то на чин осло ба ђа ња од смр ти. Да је по сто јао дру ги 
на чин, или да је у пи та њу би ло опра шта ње гре хо ва, и да је то би ла 
ствар спа се ња, мо гао је Го спод од о зго да ка же: ’Ај де, опра штам вам 
гре си... гре хе’. Ко је из над Ње га? Ако је Он Су ди ја и ако Он хо ће да 
опра шта гре хе, не ма из над Ње га ве ћег су ди је и мо же да то бу де ре
ше на ствар. Али за што чи та ва пе ри пе ти ја, да Син Бож ји по ста је чо
век, да умре?“

1–44
Пре ма ре чи ма епи ско па Иг ња ти ја, ва ра се онај ко ми сли да смо 

ми не што згре ши ли Бо гу, и да је Син Бож ји за то по стао чо век, ра ди 
ис ку пље ња на ших гре хо ва – та ква те о ло ги ја, ка же он, не др жи во
ду. Та ко, на вод но, уче све ти Гри го ри је Бо го слов и све ти Ата на си је 
Ве ли ки.

„Ако ми ми сли мо да је то ствар опра шта ња гре ха, у сми слу: ми 
смо не што на пра ви ли, увре ди ли смо, као што ка жу ка то ли ци, Бо
га, па Бог са да тра жи за до во ље ње, и Син Ње гов... ђа во тра жи Си на 
Ње го вог, жр тву: ’да даш Си на, па ћу ја та да да, овај, ти пу стим то, 
овај, не знам ни ја, овај, од у ста нем од то га’. То не др жи во ду, та ква 
те о ло ги ја. То су још све ти Оци по ка за ли. Све ти Гри го ри је Бо го слов, 
го во ре ћи: Че кај, ка же, па то је Бог, ка же, ни је хтео Иса ка ко га Авра ам 
при но си. По ште део је Иса ка, и за ме нио га ов ном! За што, ка же, ов де, 
тај Бог, ко ји је то ли ко чо ве ко љу бив и то, пре ма Свом Си ну је та кав? 
Не ће би ти, ка же, да је то су шти на то га. Не ће би ти да Син Бож ји иде 
на стра да ње за то што то Бог тра жи за до во ље ње и... Хо ће друк чи је да 
ка же: ни је то про блем етич ки! Што ка же све ти Ата на си је Ве ли ки: да 
је про блем етич ки, Бог је мо гао од о зго да нам ка же: опра шта ју се гре
си, и го то во, за вр шио при чу! И ни шта не би би ло. Али ни је про блем 
етич ки. Про блем је он то ло шки!“
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1–45
И све ти Мак сим Ис по вед ник то ка же, да свет ап со лут но не 

мо же по сто ја ти ако ни је сје ди њен са Бо гом. А то се по сти же сје
ди ње њем твар не и не твар не при ро де у Си ну Бо жи јем, и то не 
због гре хо ва – из ри чит је владика Иг ња ти је. Он ка же да смрт ни
је ушла у свет као по сле ди ца па да у грех, не го је свет смр тан за то 
што је ство рен.

„И за то ће све ти Мак сим упра во то да  ка же, што је иза зва ло у 
по след ње вре ме, бу ду ћи да се ин те ре со ва ње за све тог Мак си ма по ди
гло кроз не ке ра до ве ко је смо ра ди ли, да је Син Бож ји до шао, од но
сно да је Бог ство рио свет са ци љем, да кле, да се де си тај на Хри сто ва, 
ова пло ће ње Хри сто во. За то што тај свет ап со лут но не мо же да по
сто ји ако ни је сје ди њен са Бо гом! А тај на Хри сто ва то је то – сје ди ње
ње твар не и не твар не при ро де у Си ну Бо жи јем. И то не због гре хо ва 
при ро де и тво ре ви не. Она је смрт на за то што је ство ре на. Бог је је ди
ни бе смр тан за то што је не ство рен. И је ди но ре ше ње то га про бле ма, 
у сми слу, ако је Го спод хтео да има јед но би ће по ред Се бе, ко је ни је 
Он, а то смо ми, да кле, свет, да би ми би ли, да би по сто ја ли веч но, 
иа ко смо ство ре ни, је ди ни је то на чин да се сје ди ни мо са Бо гом. То 
ка же и све ти Ата на си је Ве ли ки, да је Бог, ство рио свет са ци љем да 
бу де уче сник ње го вог жи во та, веч но га жи во та. За то што је Бог је ди
ни веч ни жи вот, Он је тај веч ни жи вот, Он је веч но, Он је жи вот, Он 
је по сто ја ње. Све дру го са мо кроз уче шће у Бо гу мо же да по не се тај 
епи тет: жи вот, по сто ја ње, веч ни жи вот, и то ме слич но.“

1–46
Ето, то су на зна ке оно га чи ме ће се про фе сор и сту ден ти ба ви

ти на пре да ва њи ма из дог ма ти ке. Тре ба да обра те па жњу на то, тј. 
да у свим уче њи ма на ше Цр кве са гле да ва ју про блем пре ва зи ла же
ња смр ти. О то ме де таљ ни је тре ба да чи та ју у де ли ма ми тро по ли та 
Зи зју ла са.

„Ето, то су, от при ли ке, не ке, ова ко, на зна ке о то ме чи ме ће мо се 
ми ба ви ти ов де... и ја сам се по тру дио да пред у пре дим ва шу па жњу 
да то тра жи те и да то, у ства ри, на то обра ти те па жњу. Да кле, у свим 
из ра зи ма и уче њи ма на ше Цр кве је тај про блем – про блем пре ва зи
ла же ња смр ти. Што се ти че ли те ра ту ре, има те та мо у књи га ма, то 
је оно што ра ди мо, план и про грам, на кра ју ли те ра ту ру. Има сад и 
но вих књи га, стал но ту из ла зи не што но во. Мо гу да вам пре по ру чим 
књи гу ми тро по ли та Зи зју ла са на ен гле ском, ми тро по ли та пер гам
ског Зи зју ла са, ’За јед ни ца и дру го ја чи јост’. То је ина че но ва књи га, 
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про шле, од но сно ове го ди не се по ја ви ла, од но сно кра јем про шле го
ди не, и са др жи за и ста ова ту ма че ња дог ма та.“

1–47
Дог ма ти ка ни је уче ње дог ма та, не го ту ма че ње дог ма та – ка же 

пре да вач. За да так ни је да ви ди мо шта су све ти Оци ре кли, не го да 
про ту ма чи мо шта су хте ли да ка жу. А све опет са аспек та пре ва
зи ла же ња смр ти.

„Јер то је, у ства ри, де цо мо ја, дог ма ти ка. Дог ма ти ка је у ства ри 
ту ма че ње дог ма та. Ми ов де има мо то. Да кле, то је наш за да так – да 
про ту ма чи мо, да ви ди мо шта су хте ли оци да ка жу ти ме што су ре
кли, ре ци мо, да су у Хри сту две при ро де, да је Хри стос пот пу ни Бог и 
пот пу ни чо век, али јед на лич ност. Или, ре ци мо, да је Бог Све та Тро
ји ца – Отац, Син и Све ти Дух, или, не знам... да је Бог ство рио свет 
из не би ћа, да је све до вео из не би ћа у би ће. Да кле, ми има мо ов де у 
дог ма ти ци за да так да про ту ма чи мо шта то зна чи у том, у овом кон
тек сту, у кон тек сту, да кле, он то ло шком. Шта то зна чи за ме не, за мој 
жи вот, да кле, да ли се мој жи вот ме ња... да ли то ме не мо же да осло
бо ди од смр ти? То је за да так дог ма ти ке, и то ће мо ми ра ди ти ов де.“

1–48
По вла ди ци Иг ња ти ју, за да так дог ма ти ке ни је да по на вља оно 

што је Цр ква ре кла и де фи ни са ла, или што је Го спод ре као у Све
том Пи сму. То је по гре шно схва та ње ко је је ду бо ко ушло у на род 
– упо зо ра ва Епи скоп бра ни чев ски.

„Ни је, да кле, за да так дог ма ти ке са мо да по на вља то што је не
ка да Цр ква ре кла или де фи ни са ла на Ва се љен ским са бо ри ма или, не 
знам, шта је Го спод ре као у Све том Пи сму, па ми то да по на вља мо. 
Али, ја вас, ова ко, упо зо ра вам, по што знам да је то та ко ду бо ко ушло 
у на род, у на шу свест, да то по сма тра те, да кле све то, чи та во Све то 
Пи смо, од лу ке Ва се љен ских са бо ра, све тих Ота ца, да то по сма тра те 
из ове пер спек ти ве, пер спек ти ве он то ло шке, а не етич ке. Да ви ди те, 
у ства ри, да про блем, би блиј ски про блем је смрт, и смрт ност на ше 
при ро де, а не то да ли чи ни мо ова ко или чи ни мо она ко. На кра ју, 
апо стол Па вле и сам ка же да, су де ћи да је Ста ри За вет имао За кон... 
Али да је тај Ста ри За кон био до во љан, не би до шло, не би би ло ме ста 
за Но ви, не би до шао Но ви. Али ви ди те да ни је до во љан. За кон ским 
пу тем се ни шта не ре ша ва. Ни шта се не ре ша ва ти ме што ће ста ро
за вет ни пра вед ни ци да ис пу ња ва ју За кон, ако Хри ста не ма, ако не ма 
тог сје ди ње ња, из ме ђу Бо га и чо ве ка. То је тај на Хри ста, де цо мо ја.“
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1–49
У си сте му вред но сти вла ди ке Иг ња ти ја пра вед ност ни шта не 

зна чи. Она мо же по сто ја ти и из ван Цр кве, и за и ста је, по ње го вим 
ре чи ма, ве о ма за сту пље на из ван Цр кве.

„Ово ни шта не зна чи, мо гу да бу ду ко ли ко год хо ће те пра вед
ни ци, и сви ми да бу де мо пра вед ни ци. И по гле дај те (ина че би би ло 
не схва тљи во!), по гле дај те ко ли ко пра вед ни ка има из ван Цр кве. Љу
ди ко ји жи ве по бо жно, чак и ве ру ју у не ког бо га, са ми, при др жа ва ју 
се за ко на, у све му су пра вед ни. Не ми сли зло дру го ме, су здр жа ва се, 
по шту је за ко не, др жи све мо гу ће! Али за што та да Цр ква не ка же да 
ти љу ди та ко мо гу да се спа су? За што ка же све ти отац Ки при јан, од
но сно све ти Ири неј Ли он ски: „ex tra eccle siam nu lla sa lus“. За што из
ван Цр кве не ма спа се ња? За то што из ван Цр кве не ма Хри ста, не ма 
сје ди ње ња са Њим.“

1–50
Сту ден ти тре ба да се при пре ма ју за пре да ва ња чи та њем те о

ло шке ли те ра ту ре, да би мо гли раз го ва ра ти о то ме са про фе со ром 
на кра ју сва ког пре да ва ња.

„И то да зна те, да кле, да се спре ма те за пре да ва ња. Пред сва ко 
пре да ва ње ја на ја вљу јем те му пре да ва ња, и до бро би би ло да не што 
у том кон тек сту про чи та те на ту те му од те о ло шке ли те ра ту ре, и тад 
мо же мо да раз го ва ра мо. Јер ја увек оста вљам про сто ра по сле ча са, 
од но сно пред крај ча са јед но пет на ест ми ну та да раз го ва ра мо. А ви 
не мо же те да раз го ва ра те ако ни сте упу ће ни баш, или... Сад, не тра
жи чо век да сте ви упу ће ни не знам ко ли ко, али бар да има те не ки, 
по јам о то ме.“
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Ре зи ме пре да ва ња

Глав ни про блем чо ве чан ства и чи та ве тво ре ви не је смрт. Смрт 
ни је по сле ди ца гре ха, као што се у хри шћан ству по гре шно ми сли ло. 
Смрт је у при ро ди све га ство ре ног и она не за ви си од до бра и зла. 
За то је по гре шно ис ти ца ти грех као глав ни про блем чо ве чан ства, ис
ку пље ње од гре ха, крст, стра да ње, по ка ја ње, мо рал ну чи сто ту, ис пу
ња ва ње за по ве сти Бож јих са ци љем да нам Бог опро сти гре хе. Уоп
ште, по гре шно је ми сли ти да су љу ди не што згре ши ли Бо гу и да се 
Син Бож ји због то га ова пло тио. На про тив, етич ке нор ме се стал но 
ме ња ју и за то по сма тра ње хри шћан ства из етич ке пер спек ти ве, тј. 
из пер спек ти ве ис пу ња ва ња за по ве сти Бож јих је те о ло ги ја ко ја не 
др жи во ду, и ко ја не са мо да је по гре шна, не го на но си огром ну ште
ту Цр кви, ка та стро фал но је по губ на по Цр кву, ра за ра Цр кву и има 
тра гич не по сле ди це по жи вот и по сто ја ње. Ис пу ња ва ње за по ве сти 
Бож јих ни је циљ хри шћан ства, оно не мо же ре ши ти про бле ме, не го 
нас са мо још ви ше за гли бљу је у њих и ства ра око нас вр зи но ко ло. 
То је по гре шна ве ра про шлих ве ко ва, ко ја је ба ци ла хри шћан ство 
на мар ги не ци ви ли за ци је и исто ри је, и због ко је је хри шћан ство из
гу би ло ва жну уло гу у дру штву. Не тре ба усме ра ва ти ве ру ка та квој 
про шло сти у ко јој се по ми њу грех, стра да ње, крст, ис ку пље ње, опро
штај, мо рал на чи сто та и ис пу ња ва ње за по ве сти Бож јих, не го ка бу
дућ но сти (ес ха то ну) у ко јој ће се по ми ња ти са мо бла го дар ност (ев ха
ри стиа). И у Пра во слав ној Цр кви има епи ско па чи ја је ве ра окре ну та 
ка про шло сти, и то је не га тив на ди мен зи ја. Али сре ћом, има и оних 
ко ји су окре ну ти ка бу дућ но сти и то је по зи тив на ди мен зи ја. Сту
ден ти те о ло шког фа кул те та тре ба ло би да бу ду на стра ни по зи тив не, 
ес ха то ло шке ди мен зи је, да стра жа ре над њом и да је по тен ци ра ју као 
ис прав ну. Јер, ако она не ста не, и сту ден ти ће за то сно си ти од го вор
ност. А да би се што бо ље при пре ми ли за тај за да так, не тре ба по
на вља ти оно што је ре кла Цр ква, тј. што су ре кли Го спод Исус Хри
стос и све ти Оци, не го тре ба ту ма чи ти њи хо ве ре чи, тач ни је: чи та ти 
ту ма че ња у са вре ме ној те о ло шкој ли те ра ту ри, на ро чи то у књи га ма 
ми тро по ли та Зи зју ла са.
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Основ ни ста во ви епи ско па Иг ња ти ја
ко ји су су прот ни уче њу Пра во слав не Цр кве:

1.  У по след њих не ко ли ко ве ко ва дог ма ти ка је по гре шно по сма тра
на из етич ког, мо рал ног угла. (1–02)1

2.  По Цр кву је штет но и по губ но ка да се обра ћа па жња на грех, на 
ети ку, на крст, на из ба вље ње од ђа во ла и ис ку пље ње од гре ха, са 
ци љем да нам Бог опро сти гре хе. (1–02)

3.  Циљ хри шћан ства ни је ис пу ња ва ње за по ве сти Бож јих и чу ва ње 
мо рал ног за ко на. (1–03)

4.  Због по гре шно схва ће ног ци ља хри шћан ство је у по след њих хи
ља ду го ди на из гу би ло тво рач ку, кре а тив ну уло гу у дру штву. (1–03)

5.  Мо рал ни за кон се стал но ме ња, у за ви сно сти од то га шта љу ди 
чи не. (1–04)

6.  Пра во слав ни су се ве за ли за про шлост и та ко до спе ли на мар ги
не ци ви ли за ци је и исто ри је. (1–05)

7.  Ако је ис пу ња ва ње за по ве сти Бож јих на ша су шти на, он да не
што ни је у ре ду са на ма. (1–06)

8.  Ако се не про ме ни мо, оста ће мо ша чи ца љу ди по пут сек ти на 
За па ду. (1–06)

9.  Су шти на Цр кве ни је у ис пу ња ва њу за по ве сти Бож јих. (1–08)
10.  Су шти на Цр кве је у из ба вље њу од смр ти, али не та ко што ће мо 

се по ка ја ти и што ће нам Бог опро сти ти гре хе. (1–09)
11.  Смрт је у при ро ди чи та ве тво ре ви не, а не са мо љу ди. Смрт не 

за ви си од до бра и зла. То су све ти Оци под вла чи ли. (1–10)
12.  Хри стос не спа са ва љу де од гре ха, не го це лу тво ре ви ну спа са ва 

од смр ти. (1–12)
13.  Ако је Цр ква ту да чу ва Бо жан ске за ко не, и ако се хри шћан ство 

схва та као ис пу ња ва ње мо рал них нор ми и мо рал них за ко на, 
он да чо век не ма по тре бе за Цр квом. (1–15)

14.  Ако је Бог уса дио чо ве ку са вест, као што је ми слио Кант, он да 
му не тре ба Цр ква и ње на је рар хи ја. (1–16)

15.  По што ва ње за по ве сти Бож јих не мо же ре ши ти про блем смр ти, 
оно нас мо же са мо још ви ше за гли би ти и ство ри ти вр зи но ко ло 
око нас. (1–21)

16.  По сма тра ње хри шћан ства са ста но ви шта ис пу ња ва ња за по
ве сти Бо ж  јих ка та стро фал но ра за ра Цр кву. По сле ди це та квог 

1 Ре фе рен ца у за гра ди упу ћу је на ори ги нал ни текст (од но сно ау диосни мак) 
где је из ре чен или на го ве штен да ти став.
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схва та ња су тра гич не и ка та стро фал не по жи вот и по сто ја ње. 
(1–23)

17.  Вер ни ци на ла зе си гур ност у бе смрт но сти ду ше. Та кви ма Бог 
ни је по тре бан. (1–24)

18.  Ако Цр ква же ли да бу де ле кар за род људ ски, уоп ште за чи та ву 
ва се ље ну, и то до бар ле кар ко ји мо же да ле чи, мо ра да ус по ста ви 
пра вил ну ди јаг но зу. А та ди јаг но за је про блем смр ти, а не грех у 
сми слу кр ше ња Бож јих За по ве сти. (1–29, 1–30, 1–31)

19.  Мно го има све ти те ља, али са мо по је ди ни све ти те љи су схва та
ли у че му је про блем, тј. да је смрт про блем. (1–03)

20.  Ав гу стин је ство рио те о ри ју по ко јој про блем ни је смрт, не го 
грех у сми слу кр ше ња Бож јих за по ве сти. (1–31)

21.  По гре шно је ве ро ва ти у не што што је би ло у про шло сти. (1–34)
22.  Го спод ће ми да ти жи вот у бу дућ но сти, без об зи ра шта се ов де 

де ша ва ло. (1–35)
23. Да је спа се ње у опра шта њу гре хо ва, он да Син Бож ји не би ни 

по стао чо век. Он је мо гао од о зго да опро сти гре хе и – ре ше на 
ствар. (1–43)

24.  Ва ра се онај ко ми сли да смо ми не што згре ши ли Бо гу, и да је 
Син Бож ји за то по стао чо век, ра ди ис ку пље ња на ших гре хо ва 
– та ква те о ло ги ја не др жи во ду. Та ко уче све ти Гри го ри је Бо го
слов и све ти Ата на си је Ве ли ки. (1–44)

25.  Ни је смрт ушла у свет као по сле ди ца па да у грех, не го је свет 
смр тан за то што је ство рен. (1–45)

26.  Тај на Хри сто ва је сје ди ње ње твар не и не твар не при ро де у Си ну 
Бо жи јем, али не због гре хо ва при ро де и тво ре ви не, јер она је 
смрт на за то што је ство ре на, не го за то што је Бог и ство рио свет 
са тим ци љем. (1–45)

27.  Наш за да так ни је да ви ди мо шта су све ти Оци ре кли, не го да 
про ту ма чи мо шта су хте ли да ка жу. (1–47)

28.  Ни је за да так дог ма ти ке да по на вља оно што је Цр ква ре кла и 
де фи ни са ла, или што је Го спод ре као у Све том Пи сму. (1–48)
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Епи скоп Иг ња ти је:

1. У по след њих не ко ли ко ве ко ва дог ма ти ка је по гре шно по
сма тра на из етич ког, мо рал ног угла. (1–02)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Све ти Гри го ри је Ни ски де ли це ло куп но хри шћан ско уче ње на 
два де ла: на етич ки део и на тач не дог ма те (εἰς τὸ ἠϑικὸν μέρος καὶ τὴν 
τῶν δογμάτων ἀκρίβειαν).17

Догматика, I, 172: 17) Свети Гри го ри је Ни ски, Ерist. 24.

За по ве сти Го спод ње у Еван ђе љу ни су ни шта дру го до етич ке дог
ме. На при мер: сва ко бла жен ство у Бе се ди на Го ри је сте дог ма. Без пр
вог бла жен ства не ма спа се ња, јер без сми ре ња – не ма спа се ња. Исто 
та ко: без мо ли тве, без по ста, без љу ба ви – не ма спа се ња. Све су то 
еван ђел ске етич ке дог ме, увек нео п ход не, увек не из мен љи ве, увек 
оба ве зне за све. Сва ка све та вр ли на и је сте дог ма; и то све та дог ма 
хри шћан ског жи во та.

Догматика, III, 578579.

„Чо ве ку ко ји го во ри од се бе, мо гу ће је гре ши ти, об ма ну ти и би
ти об ма нут, али ва се љен ска Цр ква, по што ни ка да ни је го во ри ла и 
не го во ри од се бе не го од Ду ха Бо жи ја (ко је га она не пре кид но има 
и има ће за сво га учи те ља до ве ка), не мо же ни на ко ји на чин по гре
ши ти, ни об ма ну ти, ни би ти об ма ну та, већ је по доб но Бо жан ском 
Пи сму, не по гре ши ва и има сваг да шњу ва жност“74.

Догматика, I, 29:74) Посланiе па трiар ховь во сточ нока ѳо ли че ской Цер
кви о пра во слав ной вѣрѣ, члан 2.

Сле пу ве ру има онај ко ји не из вр шу је за по ве сти Го спод ње59.
Догматика, III, 437:59) Све ти Мак сим Ис по вед ник, Сеntur, III, 45: Р. gг. t. 

90, со1. 1280 А.

2 Референца (римски и арапски број) упућује на том и страницу књиге: 
„Догматика Православне Цркве“ оца Јустина Поповића, у оквиру издања 
„Сабрана дела светог Јустина Новог у 30 књига“, издавачи: Задужбина 
„Свети Јован Златоуст“ Авве Јустина Ћелијског и манастир Ћелије код 
Ваљева. Фусноте су пренете аутентично.
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Епи скоп Иг ња ти је:

2. По Цр кву је штет но и по губ но ка да се обра ћа па жња на 
грех, на ети ку, на крст, на из ба вље ње од ђа во ла и ис ку пље ње од 
гре ха, са ци љем да нам Бог опро сти гре хе (1–02).

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Од тре нут ка на ру ше ња за по ве сти Бож је Са та на и ан ђе ли ње го
ви усе ли су у ср це, у ум, и у те ло људ ско, као на свој соп стве ни пре
сто.44 На ру шив ши за по вест Бож ју у ра ју Адам је учи нио пр во бит ни 
грех, и свој грех пре нео (τὴν ἁμαρτίαν πα ρέ πεμ ψεν) на све.45 Ада мо
вим пре сту пом грех је до спео у све љу де (εἰϚ πάνταϚ ἀνϑρώπουϚ ἔφϑα
σ εν ἡ ἁμαρτία);46 и љу ди су, за у ста вив ши се ми шљу на злу, по ста ли 
смрт ни, и њи ма је овла да ла по ква ре ност, тру леж (φϑορὰ).47

Догматика, I, 324:44)Св. Ма ка ри је Ве ли ки., Ho mil. 6, 5.;45) Св. Ва си ли је 
Вел., Ho mil dic ta tem po re fa mis et sic cit., 7.;46) Св. Ата на си је Вел. Con tra arian. 
Orat I, 51; t, 26 со1. 117 С; 47) Св. Ата нас. De in car nat. Ver bi, 4; t. 25, 104 В.

„Ка да је вр хов ни апо стол, ве ли све ти Зла то уст, и то пре но што 
је све ја сно схва тао, на зван Са та ном за то што се по сти део кр ста, ка
кво ће из ви ње ње на ћи они ко ји по сле та кве очи глед но сти од ри чу 
овај до мо строј спа се ња (τὴν οἰκονομίαν)? Јер ка да та кав пре кор до би
ја онај ко ји је на зван бла же ним и ко ји је ис по ве дио Хри сто во Бо жан
ство, он да по ми сли, че му ће се под врг ну ти они ко ји и са да од ба цу ју 
тај ну кр ста (τοῡ σταυροῡ τò μυστήριον)!“63

Догматика, II, 413: 63)Све ти Јо ван Зла то уст In Math. Ho mil. 54, 4: Р. gr. t. 
58, со1. 536–537.

Ако ме ко упи та, из ја вљу је бо го му дри Зла то уст, шта је нео бич но 
учи нио Хри стос, он да ћу ја оста ви ти не бо, зе мљу, мо ре, вас кр се ње 
мно гих мр тва ца, и оста ла чу де са што је тво рио, па ћу ука за ти је ди
но на крст, ко ји је слав ни ји од све га оста ло га.24 Сва ко де ло и чу до 
Хри сто во је пре ве ли ко, и бо жан стве но, и чу де сно, али је ча сни крст 
ње гов чу де сни ји од све га (πάντων ἐστι θαυμαστό τερον).25

Догматика, II, 421: 24) Толкованiя на прор. Исаію, гл. 28, ст. 16; Твор. Св. Ј. 
Златоуста, т. VI, кн. 1, стр. 169 (С. Петербургь, 1900). 25) Св. Да ма скин, De fi de, 
IV, 11; Р. gr. t. 94, со1. 1128 D.
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Не над ма шни Зла то у сти бла го вест ник бла го ве сти: Шта то крст ни
је учи нио? Он је дао уче ње о бе смрт но сти ду ше, о вас кр се њу те ла, о 
пре зи ра њу зе маљ ских бла га, о че жњи за бу ду ћим бла гом; он је љу де на
чи нио ан ђе ли ма; њи ме су сви и сву да по ста ли фи ло со фи и спо соб ни за 
сва ку вр ли ну7. Крст је осно вао Цр кву. Крст jе те мељ вр ли на ма. Крст jе 
отво рио раj.8

Догматика, III, 699: 7) Св. Зла то уст, In 1 Cor. Ho mil. 4, 3; Р. gr. t. 61, со1. 35. 
8) Све ти Јо ван Зла то уст, In Math. Ho mil. 54, 5; Р. gr. t. 58, со1. 538.

Епи скоп Иг ња ти је:

3. Циљ хри шћан ства ни је ис пу ња ва ње за по ве сти Бож јих и 
чу ва ње мо рал ног за ко на. (1–03)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

То је увек тро стру ки под виг и тро стра на бор ба: бор ба са смр ти
ма, са гре си ма, са ђа во ли ма. И увек тро стру ка по бе да: над смр ћу, над 
гре хом, над ђа во лом. За то се Спа си те љев спа со но сни под виг и са сто
јао у то ме: у по бе ди над гре хом, смр ћу и ђа во лом. Ма шта хри шћа
нин ра дио, он се у ства ри не пре ста но хрве са ова три сво ја не при ја
те ља. И не ма ви шег, ни дру гог, ци ља за ње га осим ово га: да по бе ди 
грех, смрт и ђа во ла. То је циљ хри шћан ства, јер то је циљ чо ве чан
ства, по што је чо век ство рен за без гре шност, за бе смрт ност, за Бо га.

Догматика, III, 332.

Бог нас ство ри за без гре шност, за бе смрт ност, за жи вот веч ни у 
Бо гу. Да је та ко, по ка зу је и сам Спа си тељ, Го спод Хри стос, ко ји до ђе 
да нас спа се од гре ха, смр ти и ђа во ла, ко ји нас и ли ша ва ју без гре
шно сти, бе смрт но сти и Бо га.

Догматика, III, 333.

Епи скоп Иг ња ти је:

4. Због по гре шно схва ће ног ци ља хри шћан ство је у по след
њих хи ља ду го ди на из гу би ло тво рач ку, кре а тив ну уло гу у дру
штву. (1–03)
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Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Дог мат ске исти не су у све му бо жан ске, бес ко нач не, без гра нич не 
и веч не, јер су од бес ко нач ног, без гра нич ног и веч ног Бо га. Оне по 
са мој при ро ди сво јој не мо гу би ти од чо ве ка и по чо ве ку. Ту чо век 
не ства ра, јер љу ди не ма ју у се би мо ћи и си ле да ства ра ју веч не и 
бес крај не исти не, већ их го то ве при ма ју од Бо га. Њи хо во се ства
ра ла штво у овом по гле ду са сто ји у то ме: да веч не дог мат ске исти не 
усво је ве ром, и бла го дат ним под ви зи ма еван ђел ским пре тво ре их у 
свој жи вот, у сво ју ми сао, у сво је осе ћа ње. И та ко по стиг ну све тост и 
са вр шен ство. У том по гле ду Све ти те љи су жи во ова пло ће ње веч них 
исти на дог мат ских. Они су по сед ни ци све тих исти на дог мат ских, а 
ти ме и њи хо ви про по вед ни ци и ис по вед ни ци. Пра во слав ни дог ма
ти чар мо ра ићи њи ма за све дог мат ске исти не, учи ти се у њих, не за
бо ра вља ју ћи при том да се са Све ти те љи ма оп шти мо ли твом, по стом 
и бде њем. Оту да је по сао пра во слав ног дог ма ти ча ра под ви жнич ки 
и еклек тич ки. Под ви жнич ки на пр вом ме сту, јер се пра во слав ни чо
век учи у Све ти те ља кроз све те под ви ге у мо ли тве ном по што ва њу и 
стра хо по што ва њу пред но си о ци ма веч них исти на Бож јих.

Догматика, I, 13.

Епи скоп Иг ња ти је:

5. Мо рал ни за кон се стал но ме ња, у за ви сно сти од то га шта 
љу ди чи не. (1–04)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Цр ква ши ром це ло га све та, има ју ћи чврст по че так од Апо сто ла, 
оста је при јед ном и истом уче њу9. Апо сто ли и њи хо ви уче ни ци учи
ли су она ко ка ко про по ве да Цр ква, и по ста ли су са вр ше ни – per fec
ti10. Ко ји су ван Цр кве, ван исти не су – ἐκτὸϚ τῆϚ ἀληϑείαϚ;11.

Догматика, III, 460: 9) Све ти Ири неј Ли он ски. Con tra ha ers, III, 12, 7; со1. 
901 С; 10) Све ти Ири неј Ли он ски, Con tra ha ers, III, 12, 13; со1. 906 С.11) Све ти 
Ири неј Ли он ски, Con tra ha ers, IV, 33, 7; со1. 1076 В.
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Епи скоп Иг ња ти је:

6. Пра во слав ни су се ве за ли за про шлост и та ко до спе ли на 
мар ги не ци ви ли за ци је и исто ри је. (1–05)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Сврх све га, ми смо ду жни др жа ти пр во бит но Пре да ње, уче ње 
и ве ру Ва се љен ске Цр кве, ве ру ка кву нам је пре дао Го спод, про по ве
да ли Апо сто ли, са чу ва ли Оци. Јер на тој ве ри је осно ва на Цр ква – ἡ 
Ἐκκλησία, τεϑελίωται, и ко от пад не од ње, тај не мо же би ти и зва ти се 
хри шћа нин.

Догматика, III, 462.

„Сте ћи са бор но устрој ство ду ха не мо гу ће је друк чи је не го ула
же њем и ужи вља ва њем у Цр кву. Сав сми сао пра во слав ног вла да
ња над вре ме ном и жи ве ве зе са све то о тач ким вре ме ном са сто ји се 
упра во у ну ме рич кој исто вет но сти Цр кве, јед не и је дин стве не у свом 
ва се љен ском, са бор ном и све вре ме ном би ћу, у не пре кид но сти је рар
хиј ске на след но сти, оба вља ња Тај ни, оп ште ња ве ре и деј ству ју ћег у 
њи ма јед ног Ду ха и јед не бла го да ти“33.

Догматика, III, 829: 33) Г. Фло ров ски, Очeв дом, „Хри шћан ски жи вот“ за 
1925, стр. 359.

Епи скоп Иг ња ти је:

7. Ако је ис пу ња ва ње мо рал ног за ко на (за по ве сти Бож јих) 
на ша су шти на, он да не што ни је у ре ду са на ма. (1–06)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

На ше се спа се ње са сто ји у ово ме: пра вил но ве ро ва ти у Све ту 
Тро ји цу и тво ри ти све те за по ве сти Бож је.28

Догматика, III, 605;28) Све ти Те о дор Сту дит, Пи сма, Пи смо 156, стр. 535; 
Тво ре ни ја Св. Те о до ра Сту ди та, С. Пе тер бург, 1907.

Бо го лик се по ста је вр ше њем за по ве сти Бож јих47. У за по ве сти ма 
Бож јим је жи вот веч ни и вр ли не. Јер од за по ве сти Бож јих по ста ју 
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вр ли не, а из вр ли на ис ти чу тај не, са кри ве не у ре чи ма Све то га Пи
сма. У вр ли на ма се успе ва ка да се др же за по ве сти; и опет: за по ве сти 
се др же ка да се рев ну је у вр ли на ма.48

Догматика, III, 608: 47) Све ти Си ме он Но ви Бо го слов, Λογοs, 30, 4; стр. 
153; из да ње Д. За го ре о са, Си рос 1886; 48) Све ти Си ме он Но ви Бо го слов, Λόγοs, 
40; стр. 246; из да ње Д. За го ре о са, Си рос 1886.

Пре сту па њем за по ве сти Бож је, то јест во ље Бож је, пр ви љу ди 
су пре сту пи ли за кон и сту пи ли у бе за ко ње, јер је грех – бе за ко ње (ἡ 
ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἁνομία)41. За кон Бож ји: до бро, слу же ње до бру, жи вље
ње у до бру, за ме њен је за ко ном ђа во љим: злом, слу же њем злу, жи вље
њем у злу. За по вест Бож ја је за кон, јер из ра жа ва во љу до брог и пре
до брог Бо га; на ру ше ње те за по ве сти је грех, и ја вља се као на ру ше ње 
за ко на Бож јег, као бе за ко ње.42 Не по слу шно шћу пре ма Бо гу, ко ја се 
про ја ви ла као вр ше ње во ље ђа во ло ве, пр ви љу ди су дра го вољ но от
па ли од Бо га и при љу би ли се ђа во лу, уве ли се бе у грех и грех у се бе,43 
и ти ме у осно ву на ру ши ли сав мо рал ни за кон Бож ји, ко ји ни је дру го 
до во ља Бож ја ко ја од чо ве ка тра жи је ди но: све сну и дра го вољ ну по
слу шност и не из ну ђе ну по кор ност.

Догматика, I, 304:41) 1 Јн. 3, 4;42) ср. Св. Ј. Да ма скин, De fid. IV, 22; Р. gr. t. 94 
со1. 1197 С; 43) ср. Рм. 5, 19.

Епи скоп Иг ња ти је:

8. Ако се не про ме ни мо, оста ће мо ша чи ца љу ди по пут сек ти 
на За па ду. (1–06)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Не са о бра жа ва ње Бо го чо ве ка Хри ста ду ху вре ме на, не го са о бра
жа ва ње ду ха вре ме на ду ху Хри сто ве веч но сти, Хри сто ве бо го чо веч
но сти – то је је ди на истин ска ми си ја Цр кве, Цр кве апо стол ске и пра
во слав не. Је ди но та ко Цр ква ће мо ћи са чу ва ти жи во твор ну и не за мен
љи ву лич ност Бо го чо ве ка, ту нај ви шу вред ност у сви ма све то ви ма; ви
дљи вим и не ви дљи вим, и у сви ма вре ме ни ма, до са да шњим и бу ду ћим.

Догматика, III, 835.



58

Епи скоп Иг ња ти је:

9. Су шти на Цр кве ни је у ис пу ња ва њу за по ве сти Бож јих. (1–08)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Мо ли тве но бо го сло вље Цр кве опи су је бо го чо ве чан ске за по ве сти 
и бо го чо ве чан ске вр ли не као гра ди лач ке си ле Спа со ве ко је из гра ђу ју 
Цр кву у ње ној бо го чо ве чан ској све о бу хват но сти, и у њој: на ше осве
ће ње, на ше пре о бра же ње, на ше спа се ње, на ше охри сто вље ње, на ше 
обо го чо ве че ње, на ше обо же ње, на ше отро ји че ње. И нај ле ти мич ни је 
за гле да ње у мо ли тве ни жи вот Цр кве то нам по ка зу је и све до чи.

Догматика, III, 612.

Епи скоп Иг ња ти је:

10. Су шти на Цр кве је у из ба вље њу од смр ти, али не та ко што 
ће мо се по ка ја ти и што ће нам Бог опро сти ти гре хе. (1–09)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Сва ким сво јим бла го дат ним да ром, сва ком сво јом вр ли ном, 
сва ким сво јим под ви гом, сва ким сво јим по кај нич ким под ви гом, 
хри шћа нин „Цр кву из гра ђу је“ – οἰκοδομεῖ84.

Догматика, III, 24: 84) Ср. 1 Кор. 14, 4. 5. 12. 26.

По ка ја ње је све та тај на у ко јој хри шћа нин ис по ве да сво је гре хе 
пред све ште ни ком, и пре ко ње га до би ја не ви дљи ви опро штај гре хо
ва од са мо га Го спо да Хри ста, од са ме Цр кве, јер је сва ки грех – грех 
про тив Бо га, про тив Цр кве, про тив љу ди. Ову све ту тај ну уста но вио 
је сам Спа си тељ ра ди опро шта ја гре хо ва, учи ње них по сле кр ште ња.

Догматика, III, 573.

Оп чи ње на гре хом, људ ска је при ро да скло на гре ху. Али ако се 
ка је, тре ба јој опра шта ти гре хе: оно ли ко пу та опра шта ти, ко ли ко се 
пу та ка је. Та ква је за по вест спа се ња, про пи са на све ми ло сти вим Спа
си те љем: Ако ти са гре ши брат твој, по ка рај га; па ако се по ка је, опро
сти му.94 И ако ти се дам пу та на дан са гре ши, и се дам пу та на дан до ђе 



59

к те би и ре че: ка јем се: опро сти му. На пи та ње сво га уче ни ка: Го спо де, 
ко ли ко пу та ако ми са гре ши брат мој да му опро стим? до се дам пу та? 
Спа си тељ од го ва ра: Не ве лим ти до се дам пу та, не го до се дам пу та 
се дам де сет.95 Овим Спа си тељ ни је од ре дио број, ве ли све ти Зла то уст, 
не го без број ност (τò ἄπειρον). Он ни је од ре дио број ко ли ко смо пу та 
ду жни опра шта ти бли жње му, не го је по ка зао да је то на ша не пре кид
на и сваг да шња ду жност96.

Догматика, II, 720–721: 94) Лк. 17, 3–4; 95) Мт. 18, 21–22; 96) Све ти Јо ван Зла
то уст, In Math. Ho mil. 61, 1; Р. gr. t. 58, соl. 589.

Епи скоп Иг ња ти је:

11. Смрт је у при ро ди це ле тво ре ви не, а не са мо љу ди. Смрт не 
за ви си од до бра и зла. То су све ти Оци под вла чи ли. (1–10)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Син Бож ји за то до ђе да рас ко па де ла ђа во ла (1 Јн. 3, 8). А ка ква 
је ђа во ло ва де ла рас ко пао Син Бож ји? По што је при ро ду, ко ју је Бог 
ство рио без гре шном, ђа во на вео на пре ступ за по ве сти Бож је и на 
про на ла зак гре ха смр ти, то је Бог Ло гос вас по ста вио у се би ову при
ро ду, не до ступ ну ђа во ло вом за во ђе њу и про на ла же њу гре ха64.

Догматика, II, 618: 64) Све ти Ата на си је Ве ли ки Con tra Apol li nar. lib. I, 15; 
Р. gr. t. 26. со1. 1120 CD, 1121 А.

Све ти Си ме он Но ви Бо го слов бла го ве сти: Као што те ло уми ре 
ка да се ду ша одво ји од те ла, та ко и ду ша уми ре ка да се Дух Све ти 
одво ји од ду ше. Жа о ка смр ти је грех, јер су смрт и тру ле жност по
род гре ха. Ду ша је кроз грех умр ла за веч ни жи вот, одво јив ши се од 
Ду ха Све тог и од Цар ства Ње го вог. За ду шом по шло је и те ло пу тем 
смр ти.60

Догматика III, 437: 60) Ло гос IV. 1. 2. Пре под. оца на шег Си ме о на Но вог 
Бо го сло ва, Де ла (на грч ком), из да ње Ди о ни си ја За го реа, у Си ро су 1886.

„Смр ћу За ко но да вац за у ста вља рас про сти ра ње гре ха“, ве ли све
ти Ки рил Алек сан дриј ски, „и у са мој ка зни про ја вљу је чо ве ко љу бље. 
По што је Он, да ју ћи за по вест, са пре сту па њем за по ве сти сје ди нио 
смрт, и по што је пре ступ ник пот пао под ову ка зну, то Он и уде ша ва 
та ко да са ма ка зна слу жи на спа се ње. Јер смрт раз о ра ва ову жи вот ну 
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при ро ду на шу, и на тај на чин, с јед не стра не за у ста вља деј ства зла, а с 
дру ге – из ба вља чо ве ка од бо ле сти, осло ба ђа га на по ра и тру да, пре
се ца ње го ве не во ље и бри ге, и чи ни крај стра да њи ма те ле сним. Ето 
ка квим је чо ве ко љу бљем Су ди ја раз бла жио са му ка зну“53. Са ма ка
зна на смрт пре ла зи у чо ве ко љу бље, ве ли све ти Гри го ри је Бо го слов, 
јер је смрт пре се ца ње гре ше ња (τò διακοπῆναι τὴν ἁμαρτίαν), да зло не 
би по ста ло бе смрт но (ἴνα μὴ ἀϑάνατον ᾖ τὸ κακὸν)54.

Догматика, I, 348: 53) Све ти Ки ри ло Алек сан дриј ски, De in car nat. Do mi ni; 
ср. св. Тро фил. Ad Au to lic, II, 26; 54) Све ти Гри го ри је Бо го слов, Orat. 38, 12, t. 36, 
со1. 324 D.

Грех ни је са став ни део при ро де људ ског те ла, јер је ру ком без гре
шног Твор ца те ло би ло са зда но без гре шним и чи стим. Грех је од ђа
во ла ушао у чо ве ка кроз ње го ву сло бод ну во љу и при ста нак, али он је 
туђ при ро ди људ ског те ла и са чи ња ва је ди ну не при род ност у при ро ди 
бо го зда ног те ла. Те ло Го спо да Ису са би ло је при род но и ре ал но као и 
те ло сва ког чо ве ка уоп ште, са мо у ње му ни је би ло не при род ног на но
са гре хов но сти.

Догматика, II, 85.

Бог је ство рио чо ве ка укра ше ним сва ком вр ли ном... Ство рио га 
је по при ро ди без гре шним, и по во љи сло бод ним. Али не у сми слу да 
је био не спо со бан за грех већ да је чи ње ње гре ха усло вље но не ње го
вом при ро дом не го сло бод ном во љом.32

Догматика, III, 606: 32) Све ти Јо ван Да ма скин, De fi de, lib. II, 12; Р. gr. t. 94; 
со1. 920 В, 924 А.

Епи скоп Иг ња ти је:

12. Хри стос не спа са ва љу де од гре ха, не го чи та ву тво ре ви ну 
спа са ва од смр ти (1–12)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Из бес крај ног свог ми ло ср ђа Бог Ло гос се ова пло тио ра ди спа
се ња љу ди од гре ха,75 а Бог Отац ко ји је из љу ба ви по слао Си на свог 
у овај свет на зи ва се Оцем ми ло сти76.

Догматика, II, 718: 75) Лк. 1, 77–78: 76) 2 Кор. 1, 3.
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Са мо ова пло ће ње Бо га Ло го са је сте жр тва по се би, ко ја до сти же 
сво ју пу но ћу у бо го чо ве чан ској смр ти. Циљ је бо го ва пло ће ња уни
ште ње гре ха: Го спод се је дан пут, на свр шет ку вре ме на, ја вио са те
лом, да сво јом жр твом уни шти грех; и Он је је дан пут при нео се бе, 
да узме гре хе мно гих (εἰϚ τὸ πολλῶν ἀνε νεγ κεῖν ἁμαρτίαϚ)45. – Ту ма
че ћи ове ре чи Апо сто ло ве, све ти Зла то уст ка же: Го спод Хри стос је 
је дан пут умро за све љу де. Шта, зар ми ви ше не уми ре мо пре ђа шњом 
смр ћу? Уми ре мо, али не оста је мо у њој (ἀπ οϑν ήσκ ομεν μὲν, ἀλλ᾽ οὐ 
μένο μεν ἐν αὐτῷ); а то не зна чи уми ра ти. Ти ра ни ја смр ти и истин ска 
смрт је ка да умр ли већ не ма мо гућ но сти да се вра ти у жи вот; он да 
ово ни је смрт већ спа ва ње (οὐ ϑάνατοϚ τοῦτό ἐστιν, ἀλλὰ κοίμησιϚ). 
Смрт је мо гла за др жа ти у сво јој вла сти све; Хри стос је сто га и умро, 
да би нас осло бо дио. Та ко се и Хри стос је дан пут при не се (Је вр. 9, 
28). Ки ме се при не се? Очи глед но – сам со бом. Ти ме апо стол по ка зу
је у Хри сту не са мо све ште ни ка не го и при нос и жр тву. За тим до да је 
и узрок због ко га се при не се: Он се је дан пут при не се, да узме гре хе 
мно гих (ст. 28)46.

Догматика, II, 481: 45) Је вр. 9, 26. 28; 10, 5; 46) Све ти Јо ван Зла то уст, In He br. 
Ho mil. 17, 2; Р. gr. t. 63, со1. 129.

Бо го чо ве чан ска си ла Спа си те ље вих ре чи спа са ва, јер су то ре чи 
ова пло ће ног Бо га Ло го са. Спа са ва од гре ха, јер је спа се ње – спа се ње 
од гре ха,57 а то зна чи: од си ле ко ја усмр ћу је, умрт вљу је, уби ја. За то 
спа се ње и из вр шу је Онај ко ји је Жи вот, јер као та кав Он даjе жи
вот, ожи во тво ра ва, и ти ме осло ба ђа чо ве ка од умр тви те ља: гре ха. 
Јер спа сти се зна чи: ожи ве ти из гре хов ног мр тви ла, и ући у жи вот 
но ви, у жи вот веч ни, у жи вот бо го чо веч ни.

Догматика, II, 699: 57) Мт. 1, 21; 58) Јн. 14, 6; 11, 25.

Го спод је до шао у свет: да по стра да за гре хе на ше, да би нас 
осло бо дио од ро бо ва ња не при ја те љу ро да људ ског – ђа во лу (ἵνα ἡμᾶϚ 
ἐλε υϑ ερώσῃ ἐκ τῆϚ δουλείαϚ τοῦ ἐχϑροῦ)55.

Догматика, II, 431: 55) Во святый и ве ли кій че твер токъ на утре ни, на сти
хов нѣ сти хи ры.

Бо го чо ве чан ски до мо строј спа се ња ро да људ ског од гре ха и 
смр ти пред ста вља со бом бо жан ски му дру и склад ну це ли ну, ко ја по
чи ње ова пло ће њем Је ди но род ног Си на Бож јег, а за вр ша ва се ње го
вим ваз не се њем на не бо.

Догматика, II, 672.
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Пре жи вљу ју ћи то за све љу де и уме сто свих љу ди Он је пла као и 
ту жио над гре си ма све га све та и мо лио се до кр ва вог зно ја27. Све то 
Он ни је чи нио ра ди се бе28, већ ра ди људ ског ро да, чи је је гре хе, стра
да ња и смрт дра го вољ но узео на се бе.

Догматика, II, 423: 27) Лк. 22, 44; 28) Лк. 23, 27–38.

То зна чи: људ ска при ро да је тек у Го спо ду Хри сту до шла до пот
пу не све сти о ужа сно сти и па кле но сти гре ха и смр ти. До тле, она је 
би ла у не ком гре хов ном за но су, у не ком бу ни лу, у не ком по лу сну, у 
не ком пи јан ству од зла и стра сти. Да би је раз бу дио, отре знио и спа
сао од гре ха и смр ти, чо ве ко љу би ви Го спод је као исти ни ти чо век, 
као има лац истин ске чо ве чан ске при ро де дра го вољ но про шао кроз 
сва стра да ња и смрт, очи шћу ју ћи и осве ћу ју ћи људ ску при ро ду од 
гре ха и смр ти.

Догматика, II, 423.

По бла же ном Те о фи лак ту, Спа си те ље ве ре чи: „ко је се за вас да
је и про ли ва“ не зна че да се те ло ње го во да је и крв про ли ва са мо за 
Апо сто ле не го за сав род људ ски (ὑπὲρ τῆϚ ἀνϑρωπίνηϚ φύσεωϚ), за сву 
људ ску при ро ду уоп ште (ὑπὲρ τῆϚ ἡμε τέραϚ φύσεωϚ τῶν ἀνϑρώπων) 82.

Догматика, II, 435: 82) Бла же ни Те о фи лакт, Enar ra tio in evang. Lu cae, сар. 
22, v. 20; Р. gr. t. 123, со1. 1069 АВ.

Епи скоп Иг ња ти је:

13. Ако је Цр ква ту да чу ва Бо жан ске за ко не, и ако се хри
шћан ство схва та као ис пу ња ва ње мо рал них нор ми и мо рал них 
за ко на, он да чо век не ма по тре бе за Цр квом. (1–15)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Не са мо об ред ним, већ и мо рал ним и гра ђан ским за ко ном Бог је 
при пре мао иза бра ни на род за веч ни мо рал ни за кон, ко ји је имао об ја
ви ти Ме си ја и да ти љу ди ма бла го дат ну си лу за ње го во из вр ше ње. Не
мо ћан да љу ди ма да са вр шен ство и да их спа се гре ха и смр ти, ста ро за
вет ни за кон је бу дио и про ду бљи вао са зна ње о гре шно сти, а ти ме по
ја ча вао че жњу за Ис ку пи те љем од гре ха и упу ћи вао љу де ве ри у Ње га5.

Догматика, I, 375: 5) Рм. 8, 3; 3, 20; 7, 7–8; Је вр. 10, 1.
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И за и ста, они су за Спа си те ља и спа се ње би ли при пре ма ни мо
рал ним за ко ном ко ји је Бог на пи сао у ср ци ма њи хо вим те је деј ство
вао кроз са вест њи хо ву12.

Догматика, I, 376: 12) Рм. 2, 14–15.

Епи скоп Иг ња ти је:

14. Ако је Бог уса дио чо ве ку са вест, као што је ми слио Кант, 
он да му не тре ба Цр ква и ње на је рар хи ја. (1–16)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

За кон гре ха, ко ји се та ји у при ро ди људ ској, во ју је про тив за ко
на ума и чи ни чо ве ка сво јим ро бом, те чо век не чи ни до бро ко је хо ће 
не го зло ко је не ће, по сту па ју ћи та ко због гре ха ко ји жи ви у ње му (ἡ 
οἰκοῡσα ἁμαρτία)33. У при ро ди људ ској бо ра ви смрад и осе ћа ње гре
ха, ве ли све ти Да ма скин, то јест по хо та и чул на на сла да, и на зи ва ју 
се за ко ном гре ха; а са вест са чи ња ва за кон ума људ ског34. За кон гре ха 
који се таји у природи људској, во ју је про тив за ко на ума...

Догматика, I, 321: 33) Рм. 7, 14–23, ib; 34) Све ти Јо ван Да ма скин, De fid. IV, 
22; со1. 1200 В.

Без бо жни ке пак че сто и по тај но му чи са вест због злих де ла њи
хо вих.29

Догматика, I, 360: 29) Блаж. Ав гу стин Ena rr. in psalm. 53, 8.

Епи скоп Иг ња ти је:

15. По што ва ње за по ве сти Бож јих не мо же ре ши ти про блем 
смр ти, оно нас мо же са мо још ви ше за гли би ти и ство ри ти вр зи но 
ко ло око нас. (1–21)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

За вре ме ку ша ња у пу сти њи Го спод Хри стос је, по све том Ири не
ју, ко нач но оте рао од се бе Са та ну, као за ко ни то по бе ђе но га (qu a si le
gi ti me vic tum); и не ка да њи Ада мов пре ступ за по ве сти Бож је уни штен 
је по мо ћу за по ве сти За ко на, ко ју је са чу вао Син чо веч ји, не пре сту
пив ши за по вест Бож ју... Па ли ан ђео по бе ђен је од Си на чо веч јег ко ји 
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је са чу вао за по вест Бож ју. Јер као што је он у по чет ку на го во рио чо ве
ка да пре кр ши за по вест Твор ца, због че га га је и имао у сво јој вла сти, 
а ње го ва се власт са сто ји у пре сту пу и од ступ ни штву (po te stas au tem 
ejus est tren sgres sio et apo sta sia), ко ји ма је све зао чо ве ка, – то је, с дру ге 
стра не, Са та на имао би ти по бе ђен кроз чо ве ка и би ти све зан оним 
истим око ви ма ко ји ма је он био све зао чо ве ка, да би се чо век, осло бо
див ши се, вра тио сво ме Го спо ду, оста вља ју ћи оне око ве, ко ји ма је био 
све зан, то јест пре ступ (tren sgres si o nem). Јер ве зи ва ње Са та не би ло је 
осло бо ђе ње чо ве ка, јер: не мо же не ко ући у ку ћу ја ко га и по кућ ство 
ње го во оте ти, ако нај пре не све же ја ко га (Мт. 12, 29). Сто га Го спод из
об ли ча ва Са та ну за про ти вље ње Бо гу, Ко ји је све ство рио, и по бе ђу је 
га по мо ћу за по ве сти, а за по вест је Бож ја За кон70.

Догматика, II, 488: 70) Све ти Ири неј Ли он ски, Con tra ha e res. V, 21, 2. 3.

Епи скоп Иг ња ти је:

16. По сма тра ње хри шћан ства са ста но ви шта ис пу ња ва ња за
по ве сти Бож јих ка та стро фал но ра за ра Цр кву. По сле ди це та квог 
схва та ња су тра гич не и ка та стро фал не по жи вот и по сто ја ње. (1–23)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Све стра но об ла го да ће ни Све ти Си ме он Но ви Бо го слов бла го
ве сти: Ко љу би Бо га и др жи за по ве сти Бо жи је, обла чи се у си ла зе ћу 
с ви си не си лу Ду ха Све то га, ко ја се не ја вља ве шта стве но, већ као 
ум на све тлост – ἐν εἴδει φωτὸϚ νοητοῦ62.

Догматика, III, 555; 62) Св. Си ме он Но ви Бо го слов, ΛόγοϚ; 19, 2; стр. 108. 
Из да ње Ди о ни си ја За го ре о са, у Сиросу 1886.

Чо век тре ба стал но да при мо ра ва се бе на сва ко до бро, на вр ше
ње свих за по ве сти Го спод њих, ма кар се то и не хте ло ср цу због гре
ха што је у ње му. На при мер: при мо ра ва ти се бе на сми ре ност пред 
сви ма љу ди ма; при нуд но об у ча ва ти се бе ми ло сти во сти, снис хо дљи
во сти, чо ве ко љу бљу, до бро ти, стал ном пре би ва њу у мо ли тва ма, и у 
сва ко вре ме про си ти са ве ром да Го спод до ђе, на ста ни се у ње му, 
уса вр ши га и укре пи у сви ма за по ве сти ма сво јим, да би ду ша ње го ва 
по ста ла оби та ли ште Го спо да Хри ста59.

Догматика, III, 588: 59) Св. Ма ка ри је Ве ли ки, De cu stod. cor dis, 12. 13. 14; 
со1. 833 С, 840 В.С.
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Ако Ду хом Све тим жи ви мо, не ма смр ти у на ма; све је у на ма 
жи во за сва ку Бож ју исти ну и прав ду и до бро. Но ми мо же мо Ду хом 
Све тим жи ве ти, ако Ду хом Све тим и хо ди мо. А хо ди мо Њи ме, ако 
све те за по ве сти Ње го ве др жи мо, ако све те вр ли не Ње го ве тво ри мо.

Догматика, III, 351.

Док не ста не мо др жа ти све за по ве сти Го спод ње, не мој мо оче ки
ва ти да ће мо се удо сто ји ти Ду ха Све то га42.

Догматика, III, 414: 42) Све ти Ва си ли је Ве ли ки – Пра ви ла крат ко из ло же
на, пи та ње 204; Р. gr. t. 31, со1. 1218 В.

Епи скоп Иг ња ти је:

17. Вер ни ци на ла зе си гур ност у бе смрт но сти ду ше. Та кви ма 
Бог ни је по тре бан. (1–24)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Суд би на на шег људ ског би ћа и у овом и у оном све ту за ви си од 
на ших вр ли на и од на ших по ро ка. Све ти Је фрем бла го ве сти: У час 
из ла ска на шег из овог жи во та, при раз лу че њу ду ше од те ла, зби ва 
се ве ли ка тај на. Ду ши при сту па ју до бри Ан ђе ли и мно штво не бе ске 
вој ске. Исто та ко при сту па ју и све су прот не си ле и кне зо ви та ме. И 
јед ни и дру ги хо ће да узму ду шу и да јој од ре де ме сто. Сто га, ако је 
ду ша ов де, на зе мљи, сте кла до бре осо би не, во ди ла че стит жи вот и 
би ла вр лин ска, он да се и у дан из ла ска ње ног, вр ли не, ко је је сте кла 
ов де, пре тва ра ју у до бре Ан ђе ле, окру жу ју је, и не до пу шта ју да је се 
до так не ни ка ква су прот на си ла. И све ти Ан ђе ли с ра до шћу и ве се
љем узи ма ју ду шу и од но се је Хри сту, Го спо ду и Ца ру сла ве43.

Догматика, III, 585: 43) Тво ре ни ја Све тог Је фре ма Си ри на, Мо сква 1848, 
стр. 77–79. част пја та ја.

Епи скоп Иг ња ти је:

18. Ако Цр ква же ли да бу де ле кар за род људ ски, уоп ште за 
чи та ву ва се ље ну, и то до бар ле кар ко ји мо же да ле чи, мо ра да ус
по ста ви пра вил ну ди јаг но зу. А та ди јаг но за је про блем смр ти, а не 
грех у сми слу кр ше ња Бож јих за по ве сти. (1–29, 1–30, 1–31)
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Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Веч но здра вље и бо го чо ве чан ско са вр шен ство да је се ду ши Ду
хом Све тим за др жа ње за по ве сти Го спод њих. Из ср ца те исти не бла
го ве сти Све ти Гри го ри је Па ла ма: Го спод Хри стос је је ди ни ле кар ду ша 
људ ских; љу ба вљу пре ма Ње му и др жа њем за по ве сти Ње го вих по сти
же се здра вље ду ше и са вр шен ство. Спа со но сно са вр шен ство у обла
сти по зна ња и уче ња са сто ји се у са гла сном ми шље њу са Про ро ци ма, 
Апо сто ли ма и са сви ма уоп ште Све тим Оци ма, пре ко ко јих го во ри 
Дух Све ти о Бо гу и Ње го вим тва ри ма. Ства ри пак ко је је Дух Све ти 
из о ста вио и дру ги су их от кри ли, не ко ри сне су за спа се ње ду ше73.

Догматика, III, 440: 73) Triade II, 1, 42 Jean Mayen dorf, De fen ce des sa ints 
hesycha tes; Lo u vain 1959.

Из сво је пре бо га те ри зни це Св. Си ме он из но си и ово бо го чо
ве чан ско би сер је: За по ве сти Хри сто ве су као ле ко ви то би ље. Ка да 
бла го дат Све све то га Ду ха до ђе у чо ве ка, она ис ко ре њу је и уни шта ва 
стра сти јед ну за дру гом, док не осло бо ди сву ду шу од њих. На тај на
чин бла го дат об на вља чо ве ка и по ду ши и по те лу. И чо век, на пре ду
ју ћи у вр ли на ма, ра сте, „у ме ру ра ста ви си не Хри сто ве“66. И уко ли ко 
ви ше успе ва у вр ше њу за по ве сти Бож јих, он се уто ли ко ви ше очи
шћу је, про све тљу је, про све ћу је, и удо сто ја ва ви де ти от кри ве ња ве ли
ких тај ни. Про све ћи ван Ду хом Све тим, та кав чо век сти че но ве очи, 
и но ве уши, и на све гле да ду хов но. Та кав чо век ви ди Бо га, уко ли ко је 
то мо гу ће за људ ску при ро ду, и уко ли ко је то бла го у год но Бо гу67.

Догматика, III, 556: 66) Еф. 4, 13; 67) Св. Си ме он Но ви Бо го слов, Λόγоς 65; 
стр. 339, 340, 341. Из да ње Ди о ни си ја За го ре о са, у Сиросу 1886.

Епи скоп Иг ња ти је:

19. Мно го има све ти те ља, али са мо по је ди ни све ти те љи су 
схва та ли у че му је про блем, тј. да је смрт про блем. (1–30)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Да је смрт уни ште на, и да је крст по стао по бе да над њом, и да 
она не ма ви ше си ле, не го да је ствар но мр тва (εἷναι νεκρὸν αὐτὸν 
ἀλ ηϑῶϚ), не ма ли је знак и ја сан до каз то га то што је сви уче ни ци 
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Хри сто ви ни по да шта ва ју, сви уда ра ју на њу и не пла ше је се, већ је 
кр сним зна ком и ве ром у Хри ста по ти ру као мр тву. У ста ро вре ме, 
пре бо жан ског до ла ска Спа си те ље вог, смрт је би ла стра шна и са мим 
Све ти те љи ма, и сви су опла ки ва ли умр ле као про па ле. А са да, по што 
је Спа си тељ вас кр сао те ло, смрт ви ше ни је стра шна, не го је сви ко ји 
ве ру ју у Хри ста по ти ру као ни шта (ὡϚ οὐδὲν αὐτὸν ὄντα πατοῦσι), и 
ви ше во ле да умру не го да се од рек ну ве ре у Хри ста. Јер они си гур
но зна ју да они ко ји уми ру не про па да ју већ жи ве и кроз вас кр се ње 
ће по ста ти не тру ле жни (ἄφϑαρτοι). Је ди но је лу ка ви ђа во, ко ји нам 
се у ста ро до ба гор ко на ру гао смр ћу, остао истин ски мр тав (ἔμεινε 
ἀληϑῶϚ νεκρὸϚ), по што су уни ште не смрт не му ке. И ево до ка за за 
то: прe но што по ве ру ју у Хри ста, љу ди сма тра ју смрт стра шном и 
пла ше је се; а чим при сту пе Хри сто вој ве ри и Хри сто вом уче њу, они 
то ли ко пре зи ру смрт, да с ра до шћу на ср ћу на њу и по ста ју све до ци 
вас кр се ња, ко је је Спа си тељ из вр шио ра ди уни ште ња смр ти. Чак и 
де чи ца хи та ју да умру. И не са мо љу ди, не го и же не се уче ка ко да се 
бо ре са смр ћу. Она је та ко не моћ на по ста ла, да је и же не, ко је је она 
ра ни је др жа ла у об ма ни, исме ва ју као мр тву и уни ште ну. По што је 
Спа си те љем на кр сту смрт по бе ђе на и осра мо ће на, и по што су јој 
све за не и ру ке и но ге, то сви ко ји хо де у Хри сту по ти ру смрт, и по
ста ју ћи му че ни ци за Хри ста они јој се ру га ју и са под сме хом јој го во
ре: смр ти, где ти је по бе да? па кле, где ти је жа лац?89

Догматика, II, 527–528: 89) Св. Атанасијe Ве ли ки, De in car nat. Ver bi, 27; 
со1. 141 С, 144 АВ: ср. Ори ген, Con tra Cels. lib. VII, с. 17.

Све ти Ата на си је Ве ли ки бла го ве сти: За пра вил но раз у ме ва ње 
Све тог Пи сма по тре бан је вр лин ски жи вот, чи ста ду ша и хри сто ли
ка вр ли на – τῆϚ κατὰ Χριστὸν ἀρετῆϚ, да би ум био у ста њу до сти ћи 
оно што же ли... Јер без чи стог ума и без по дра жа ва ња жи во та све тих 
ни ко не мо же раз у ме ти уче ње све тих15.

Догматика, III, 581: 15) Св. Ата на си је Ве ли ки, De In carn. Ver bi, 57; Р. gr. t. 
25, со1. 196.

Епи скоп Иг ња ти је:

20. Ав гу стин је ство рио те о ри ју по ко јој про блем ни је смрт, 
не го грех у сми слу кр ше ња Бож јих за по ве сти. (1–31)
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Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Сто га нас је Он на у чио да и у мо ли тви го во ри мо: И опро сти 
нам ду го ве на ше (Мт. 6, 12), по што је Он Отац наш, чи ји ду жни ци 
по  ста до смо, пре сту пив ши ње го ву за по вест54. Оку сив ши од за бра ње
ног пло да, на ши пра ро ди те љи су исто вре ме но са тим при ми ли у се бе 
смрт, јер су оку си ли у не по слу шно сти, а не по слу шност пре ма Бо гу 
до но си смрт55.

Догматика, II, 454: 54) Св. Ири неј Ли он ски, Con tra ha e res. V, 17, 1; 55) Св. 
Ири неј Ли он ски, Con tra ha e res. V, 23, 1.2.

Где не ма гре ха, не ма ни смр ти, јер је ди но грех про из во ди смрт.
Догматика, III, 822.

Све оп шту на след ност пр во род ног гре ха, ко ја се про ја вљу је у 
све оп штој гре шно сти љу ди, ни је из ми слио чо век, већ она са чи ња ва 
бо го от кри ве ну дог мат ску исти ну хри шћан ске ве ре. „Ни сам ја из ми
слио пр во род ни грех, пи сао је бла же ни Ав гу стин про тив пе ла ги ја на
ца, у ко ји ва се љен ска Цр ква ве ру је од  и ско на, не го си ти, ко ји од ба
цу јеш тај дог мат, без сум ње но ви је ре тик“54.

Догматика, I, 325: 54) Бл. Ав гу стин, De nupt. et con cup. II, 12.

„Пре сту пив ши за по вест Бож ју чо век је пао у гре хов не по ми сли, 
не што је Бог ство рио ове по ми сли ко је га за ро бљу ју, не го што их 
је ђа во лу кав ством по се јао у ра зум ну при ро ду чо ве ко ву (τῇ λογικῇ 
φύσει τοῡ ἀνϑρώπου), ко ја је по ста ла пре ступ на и од Бо га од ба че на, 
та ко да је ђа во уста но вио у при ро ди чо ве ко вој за кон гре ха (νόμον 
ἁμαρτίαϚ), и смрт ца ру је кроз де ло гре ха“70.

Догматика, I, 311: 70) Св. Ата нас. Вел., Con tra Apol li nar. lib. II, 6; Р. gr. t. 26, 
со1. 1141 А.

Епи скоп Иг ња ти је:

21. По гре шно је ве ро ва ти у не што што је би ло у про шло сти. (1–34)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

По сма тран из чи стих исто риј ских чи ње ни ца Све тог От кри ве
ња, Исус се у све му по ка зу је као Бог, као Бог у те лу, као Бог у исто
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ри ји, као Бог у вре мен ском и про стор ном жи во ту. Вер ност чи ње ни
ца ма От кри ве ња, то је оно што се тра жи од не при стра сног ис тра
жи ва ча при ис пи ти ва њу оно га што се од но си на Ису са исто риј ске 
еван ђел ске ствар но сти. Ако се из вр ну, уна ка зе, из ви то пе ре или од
ба це исто риј ске чи ње ни це от кри ве ња, он да се гу би ре ал на под ло га, 
на ко јој се је ди но мо же осе ти ти и по зна ти Бо жан ство Го спо да Ису са. 
Са мо бу квал но усва ја ње исто риј ских еван ђел ских чи ње ни ца мо же 
нам да ти та чан и ја сан по јам о Ису су као Бо гу и Го спо ду. На пу шта ње 
исто риј ских чи ње ни ца Све тог От кри ве ња зна чи на пу шта ње је ди ног 
пу та ко ји чо ве ко во осе ћа ње и са зна ње од во ди у тач но и пра вил но 
схва та ње Лич но сти Ису со ве.

Догматика, II, 33.

Епи скоп Иг ња ти је:

22. Го спод ће ми да ти жи вот у бу дућ но сти, без об зи ра шта се 
ов де де ша ва ло. (1–35)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Веч ни жи вот, ко ји је дат у Лич но сти Го спо да Ису са, не ми нов но 
се про је ци ра и као ње го во уче ње. Оту да: ис пу ња ва ње ње го вих за по
ве сти да је жи вот веч ни. На пи та ње бо га тог мла ди ћа: Учи те љу бла ги, 
шта ми тре ба чи ни ти да до би јем жи вот веч ни? Спа си тељ од го ва ра: 
Ако же лиш ући у жи вот, др жи за по ве сти95. Спа сти се у ства ри зна
чи сте ћи жи вот веч ни96, јер спа се ње би ва осло бо ђе њем од гре ха као 
је ди не си ле ко ја усмр ћу је. А смрт се по ти ску је и уни шта ва жи во том. 
А у јед ној дру гој при ли ци Спа си тељ на исто пи та ње од го ва ра, да се 
жи вот веч ни до би ја др жа њем за по ве сти Бож јих, ко је се све син те зи
ра ју у две ма за по ве сти ма о љу ба ви пре ма Бо гу и бли жње му, ста вља
ју ћи као при мер ми ло сти вог Са мар ја ни на97. За то што се жи вот веч
ни за до би ја вр ше њем за по ве сти, Го спод Исус и на зи ва тај пут уским 
пу тем98. И сви ма бла го ве сти: За и ста, за и ста вам ка жем: ко ји др жи 
реч мо ју, не ће ви де ти смр ти ни ка да99.

Догматика, II, 734–735: 95) Мт. 19, 16; Мк. 17; 10, 17. 19; Лк. 18, 18. 20; 96) Мт. 
19, 25; 97) Лк. 10, 25 – 37; 98) Мт. 7, 14; 98) Јн.8, 51.
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Епи скоп Иг ња ти је:

23. Да је спа се ње у опра шта њу гре хо ва, он да Син Бож ји не би 
ни по стао чо век. Он је мо гао од о зго да опро сти гре хе и ре ше на 
ствар. (1–43)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Шта је Бо го чо ве ков под виг спа се ња ро да људ ског ако не под виг 
опра шта ња гре хо ва љу ди ма?

Догматика, II, 720.

Не ви ни Го спод Хри стос по стао је за нас кле тва на тај на чин 
што је при мио на се бе про клет ство пр во род но га гре ха и свих гре хо
ва све га све та89, са сви ма стра шним по сле ди ца ма гре ха: не мо ћи ма, 
му ка ма, стра да њи ма, смр ћу, ко је и са чи ња ва ју ту жну и не ми нов ну 
ка зну за грех. Спа си тељ је, иа ко без гре шан, те као та кав сло бо дан 
од про клет ства за не ис пу ње ње За ко на, под нео све му ке и ка зне ко је 
због гре ха ле же на људ ском ро ду, и ти ме нас ис ку пио од про клет
ства гре ха. Сви су на ро ди би ли под про клет ством (ὑπὸ κατάραν), ве
ли све ти Ју стин, јер су сви би ли под ло жни гре си ма и по ро ци ма. Го
спод Хри стос је при мио на се бе про клет ство сви ју, за сав род људ ски 
под нео по ни же ње и смрт, да би сво јом смр ћу и вас кр се њем по бе дио 
смрт90.

Догматика, II, 498: 89) Ср. Јн. 1, 29; 90) Св. Ју стин Муч. и Фи ло соф, Di a log. 
cum Tryph. c. 95; Ароlog. I, 63.

Ми смо пре сту пи ли за по вест Твор ца и по ста ли ње го ви не при
ја те љи. Ова пло ће њем сво јим Го спод нас је вра тио у при ја тељ ство са 
Бо гом, по став ши по сред ник из ме ђу Бо га и љу ди (1 Тм. 2, 5), уми ло
сти вља ва ју ћи за нас Оца ко ме смо са гре ши ли, и сво јом по слу шно
шћу по кри ва ју ћи на шу не по слу шност и да ру ју ћи нам по кор ност и 
оп ште ње са на шим Твор цем. Сто га нас је и на у чио да у мо ли тви го
во ри мо: и опро сти нам ду го ве на ше (Мт. 6, 12), јер је Он Отац наш 
ко ме смо по ста ли ду жни ци, пре сту пив ши ње го ву за по вест55.

Догматика, II, 353: 55) Св. Ири неј Ли он ски, Con tra ha er. V, 17, 1.

Смр ћу без гре шног Пра вед ни ка, ко ју је Он до бро вољ но пре тр
пео ме сто не пра вед ни ка, род људ ски је осло бо ђен од го вор но сти за 
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грех, осло бо ђен и са мог гре ха, те је ди не пре пре ке из ме ђу ње га и Бо
га, тог је ди ног не при ја тељ ства ње го вог пре ма Бо гу, и при ве ден Бо гу.

Догматика, II, 444.

Ту ма че ћи Апо сто ло ве ре чи: Хри стос да де се бе у от куп за све59, 
све ти Ки рил Алек сан дриј ски ве ли: Не ма сум ње, Хри сто ва смрт је 
спа со но сна за цео свет (σωτήριοϚ τῷ κόσμῳ παντί). Да Хри стос ни је 
Бог, ка ко би Он сам био до во љан за от куп свих (πῶϚ ἄν ἀρκέ σειεν εἰϚ 
τὸ γε νέ σ ϑαι πάντων ἀντίλυτρον αὐτόϚ τε καί μόνοϚ)? Али Он сâм би до
во љан умрев ши за све, јер је и из над свих (ὅτι καὶ ὑπὲρ πάνταϚ ἐστί). 
Бог је да кле Онај ко ји је смр ћу сво га те ла уда љио смрт од све та60. 
Са мо за то што је Хри стос – Бог Ло гос, Ње го ва крв нас очи шћа ва од 
сва ко га гре ха. Са мо за то што ни је под ти ра ни јом гре ха, Он је мо гао 
осу ди ти грех и спа сти род људ ски од ти ра ни је гре ха.

Догматика, II, 455–456: 59) 1 Тм. 2, 6; 60) Св. Ки рил Алек сан дриј ски, De 
rec ta fi de ad re gin.; Р. gr. t. 76, со1. 1296 ВС; ср. ib. со1. 1293 А; 61) Св. Ки рил Алек
сан дриј ски, qu od unus sit Chri stus; Р. gr. t. 75, со1. 1269 В.

По што је смрт ушла у свет кроз не по слу шност пр во га чо ве ка, 
то га ра ди се из го ни по слу шно шћу дру го га чо ве ка (Рм. 5, 12–19). Сто
га Го спод би ва по слу шан до са ме смр ти (Флб. 2, 8), да по слу ша њем 
ис це ли грех не по слу ша ња, а вас кр се њем из мр твих уни шти смрт ко
ја је ушла у свет са не по слу ша њем74.

Догматика, II, 622: 74) Св. Ата на си је Ве ли ки, Adver sus Apol li nar. An ti rr he
tic, ib. 21; со1. 1165 АВ.

Епи скоп Иг ња ти је:

24. Ва ра се онај ко ми сли да смо ми не што згре ши ли Бо гу, и да 
је Син Бож ји за то по стао чо век, ра ди ис ку пље ња на ших гре хо ва. 
Та ква те о ло ги ја не др жи во ду. Та ко уче све ти Гри го ри је Бо го слов 
и све ти Ата на си је Ве ли ки. (1–44)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

По гру жен мо ли тве но и тре пет но у ве ли ку тај ну бо го ва пло ће ња, 
све ти Ата на си је Ве ли ки го во ри: Ми смо узрок што је Он си шао, и 
ми смо сво јим пре сту пом иза зва ли чо ве ко љу бље Ло го са, те је Го спод 
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до шао к на ма и ја вио се ме ђу љу ди ма. Ми смо да кле по вод (ὑπ όϑ εσιϚ) 
ње го вом ова пло ће њу (τῆϚ ἐκείνου ἐνσωματώσεωϚ)73.

Догматика, II, 22:73) Св. Ата на си је Ве ли ки, De in car nat. Ver bi Dei, 4; Р. gr. 
t. 25, со1. 104 А.

Без гре шан у свeколикој ре ал но сти сво је Бо го чо ве чан ске лич
но сти Го спод Хри стос, по не из мен љи вим бо жан ским за ко ни ма, ни је 
мо гао умре ти, јер је смрт по сле ди ца гре ха, пла та за грех.92 Он, но
ви ра ди нас Адам и Бог, по стао је, по ре чи ма све тог Гри го ри ја Бо го
сло ва, стра да ју ћим у бор би са гре хом93. Иа ко по при ро ди сво је бо
жан ске без гре шно сти бе смр тан и над смр тан, чо ве ко љу би ви Го спод 
је до бро вољ но при мио смрт за љу де ко је је због гре ха и све оп ште 
огре хо вље но сти пу сто ши ла смрт, и сво јом ис ку пи тељ ском жр твом 
по стао Ис ку пи тељ и Спа си тељ ро да људ ског од гре ха и смр ти.

Догматика, II, 437: 92) Serm. 186; P. lat. t. 39, col. 999. 93) Св. Гри го ри је Бо го
слов, Оrat. 30, 1; Р. gr. t. 36, со1. 104 СD. 

Епи скоп Иг ња ти је:

25. Ни је смрт ушла у свет као по сле ди ца па да у грех, не го је 
свет смр тан за то што је ство рен. (1–45)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Бог ни је ство рио смрт, ни ти ужи ва у ра зо ре њу жи вих би ћа, не го 
је смрт ушла у свет за ви шћу ђа во ла (Прем. Сол. 1, 13; 2, 24)62.

Догматика, II, 357: 62) Св. Ки рил Алек сан., Qu od unus sit Chri stus; Р. gr. t. 
75, со1. 1352 ВС.

Смрт је не са мо при род на по сле ди ца гре ха, не го и при род на ка
зна за грех.

Догматика, II, 525.

Гре хом је чо век осмр тио се бе, и смрт је по ста ла за кон за људ ска 
би ћа; ра ђа ју ћи се као чо век, Го спод Хри стос из го ни из људ ске при ро
де на че ло смр ти – грех, и обе смр ћу је сав род људ ски98.

Догматика, II, 365: 98) 22 де кем. Пред празденство..., на утре ни, сѣда леъ, 
Сла ва и нын ѣ: Хри стосъ бо Го сподь, Бо жій Сынь, изъ Дѣвы ра жда ет ся чи
стыя, весь родъ че ло вѣчь обез смертству я, ра зр ѣ шая же кля тву пра ма те ре Евы.
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„Из гре ха су се као из из во ра из ли ле на чо ве ка бо ле сти, не во ље, 
стра да ња“, ве ли све ти Те о фил92. Гре хо па дом је те ло из гу би ло сво је 
пр во бит но здра вље, не ви ност и бе смрт ност, и по ста ло бо ле шљи во, 
по роч но и смрт но. Оно је до гре ха би ло у са вр ше ној хар мо ни ји са 
ду шом; та је хар мо ни ја са гре хом пре ста ла, и на стао је рат те ла са 
ду шом. Као не ми нов на по сле ди ца пр во род ног гре ха ја ви ла се смрт 
те ла за то што је грех унео у те ло ра зор но на че ло бо ле сти, не мо ћи и 
тру ле жи, и што је Бог уда љио пра ро ди те ље од др ве та жи во та, чи јим 
би ро дом они мо гли одр жа ти бе смрт ност сво га те ла93, а то зна чи: бе
смрт ност са сви ма бо ле сти ма, не во ља ма и стра да њи ма.

Догматика, I, 315: 92) Св. Те о фил, Аd Au to lic. 11, 25; 93) 1 Мојс. 3, 22.

Ста вив ши, да кле, чо ве ка у за јед ни цу са со бом (јер га је ство рио 
за не рас па дљи вост, – Прем. Сол. 2, 23), Он га је пу тем за јед ни це са 
со бом од вео до не рас па дљи во сти. А по што смо пре сту па њем за по
ве сти по мра чи ли и уна ка зи ли цр те ли ка Бож јег у се би (τοὺϚ τῆϚ ϑείαϚ 
εἰκόνοϚ χαρακτῆραϚ) то смо се ми, по став ши зли, ли ши ли за јед ни це 
са Бо гом, и, об рев ши се из ван жи во та (ἔξω τῆϚ ζωῆϚ), пот па ли под 
рас па дљи вост смр ти75.

Догматика, II, 362: 75) Св. Да ма скин, De fi de, IV, 4; со1. 1108 АВС.

Сво јим без гре шним жи во том, сво јом не за слу же ном смр ћу (јер 
смрт је по сле ди ца гре ха, а гре ха у Спа су ни је би ло) Го спод Хри стос је 
у се би оправ дао људ ску при ро ду, по ка зав ши је Бо гу као без гре шну, 
и на тај на чин укло нио са ње пра вед ни гнев и суд Бож ји, а про пу тио 
пут сва ком људ ском би ћу у вас кр се ње.

Догматика, II, 516.

Бог нас је ство рио за не тру ле жност (ἐπ᾽ ἀφϑα ρσίαν), а ка да смо 
пре сту пи ли ње го ву спа со но сну за по вест, Он нас је осу дио на тру ле
жност смр ти (φϑορᾷ ϑανάτου), да зло не би би ло бе смрт но; али као 
мно го ми ло стив, си шав ши к слу га ма сво јим, и по став ши сли чан на
ма, Он нас сво јим стра да њем из ба ви од тру ле жно сти (τῆϚ φϑορᾶϚ διὰ 
τοῦ ἰδίου πάϑουϚ ἐλυτρώσατο); из све тог и не по роч ног ре бра свог из
ве де нам из вор опро шта ја: во ду за наш пре по род и уми ва ње од гре ха 
и тру ле жно сти, а крв као пи ће ко је да је веч ни жи вот50.

Догматика, II, 430: 50) Св. Да ма скин, De fi de. IV, 9; Р. gr. t. 94, со1. 1120 
ВС–1121 А.

Све што је у чо ве ку од Бо га при род но је; је ди но грех ни је од Бо
га, за то је он не што про тив при род но. Кроз пре ступ, ве ли све ти Да
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ма скин, ми смо из оно га што је при род но (ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν) за па ли 
у оно што је про тив при род но (εἰϚ τὸ παρὰ φύσιν).74

Догматика, II, 361: 74) Св. Да ма скин, De fi de, III, 14; Р. gr. t. 94, со1. 1044 СD–
1045 А.

Не ми нов ни за вр ше так гре ха је сте смрт и по ги бао.
Догматика, II, 703.

Епи скоп Иг ња ти је:

26. Тај на Хри сто ва је сје ди ње ње твар не и не твар не при ро де у 
Си ну Бо жи јем, али не због гре хо ва при ро де и тво ре ви не, јер она 
је смрт на за то што је ство ре на, не го за то што је Бог и ство рио свет 
са тим ци љем. (1–45)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Пред ви ђа ју ћи још пре ства ра ња чо ве ка да ће овај по сло бод ном 
деј ству во ље сво је па сти у грех и за лу та ти у бес пу ћа и по но ре зла, 
Бог је, по бу ђен чо ве ко љу бљем, ре шио да па лог чо ве ка спа се у сво је 
вре ме. То га ра ди ре ши ло је Тро јич но Бо жан ство да се па ло ме чо ве
ку пру жи сред ство спа се ња ова пло ће њем Је ди но род ног Си на Бож јег.

Догматика, I, 363.

Још пре по ста ња све та (πρὸ καταβολῆϚ κόσμου) Го спод Исус је 
од  ре ђен да ску по це ном кр вљу сво јом ис ку пи љу де пре по ра ђа ју ћи их 
Ду хом Све тим кроз ве ру у Тро јич но Бо жан ство43.

Догматика, I, 364: 43) 1 Пе тр. 1, 19–23.

Са пре мно ге љу ба ви сво је пре ма љу ди ма Бог их Го спо дом Хри
стом ожи вља ва из гре хов не осмр ће но сти, вас кр са ва их са Њим на 
но ви жи вот у Ду ху Све том, пре о бра жа ва их у Ње му чуд ном бла го
да ћу сво јом50.

Догматика, I, 365: 50) Еф. 2, 4–6; Рм. 8, 10–11; 6, 4–5.

За ве ли ко де ло спа се ња љу ди у Го спо ду Хри сту од гре ха и смр
ти, ко је је у пре веч ном Са ве ту пред о дре ђе но од Пре све те Тро ји це, чо
ве ко љу би ви Бог је по сте пе но при пре мао род људ ски. Од ре див ши од 
веч но сти да па лог чо ве ка спа се ова пло ће њем, жи во том, смр ћу и вас
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кр се њем Је ди но род ног Си на свог, Бог је сво ју од лу ку при вео у де ло, не 
чим су пр ви љу ди па ли, ни уско ро по сле па да, не го ка да је на сту пи ла 
„пу но ћа вре ме на (πλήρωμα τοῦ χρόνου)“51, вре ме на схва ће ног и гле да
ног са гле ди шта Бож јег, са гле ди шта веч но сти. Ова пу но ћа вре ме на, 
гле да на из ну тра, из са мог вре ме на, озна ча ва са зре лост гре ха у све ту, 
ње го ву пре те ћу пу сто шност, пот пу ну ус ки слост људ ске при ро де ква
сцем гре хов но сти, са вр ше ну не моћ људ ске при ро де да се бе со бом спа
се од гре ха и смр ти, пот пу ну огре злост љу ди у гре ху, све стра ну осмр
ће ност и по ро бље ност смр ћу.

Догматика, I, 365: 51) Гал. 4, 4.

Од мах по гре хо па ду чо ве ко љу би ви Го спод је у про ми сли тељ ској 
љу ба ви сво јој от крио Ада му и Еви тај ну ис ку пље ња обе ћав ши им да 
ће „Се ме же ни но“ са тр ти зми ју = ђа во ла и ње го ву тво ре ви ну: грех и 
смрт, и спа сти род људ ски54, и ти ме по ста ти сми сао и цен тар це ло
куп не исто ри је људ ске од Ада ма па до по след њег чо ве ка на зе мљи.

Догматика, I, 366: 54) 1 Мојс. 3, 15.

Епи скоп Иг ња ти је:

27. Наш за да так ни је да ви ди мо шта су све ти Оци ре кли, не го 
да про ту ма чи мо шта су хте ли да ка жу. (1–47)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Све ти Да ма скин је јед ном за сваг да утвр дио ру ко вод но на че ло 
за пра во слав не дог ма ти ча ре, го во ре ћи у пред го во ру сво га дог мат
ског си сте ма „Тач но из ло же ње пра во слав не ве ре“ о сво јој уло зи: „Ја 
не ћу ни шта сво је го во ри ти, не го ћу украт ко из ло жи ти оно што су 
ре кли Бож ји и му дри љу ди“. На во де ћи ове ре чи ве ли ког и све тог бо
го сло ва ја се, у ни штав но сти и убо го сти сво јој, је два усу ђу јем ре ћи, 
да сам се и ја при ра ду др жао овог на че ла ње го вог. И још до да јем у 
пла ме ној искре но сти: пре ма ње му и оста лим Оци ма Цр кве, фи ло
со фи ма Ду ха Све то га, ја сам као глу во нем; ја му цам (о, да ми је да 
сри чем!) веч не исти не Бож је са ве ли ким Оци ма, ве ли ким у све то сти 
и му дро сти, а нај пре за чу де сним му зи ча рем веч них исти на – све тим 
Јо ва ном Да ма ски ном.

Догматика, I, 13.



Епи скоп Иг ња ти је:

28. Ни је за да так дог ма ти ке да по на вља оно што је Цр ква ре
кла и де фи ни са ла, или што је Го спод ре као у Све том Пи сму. (1–48)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Све то Пи смо је из вор све тих дог ма та са мо у оном сми слу, об ли
ку и са др жи ни, ка ко га од Го спо да Хри ста и све тих Апо сто ла има, чу
ва и ту ма чи је ди на, све та, са бор на, апо стол ска Цр ква Пра во слав на. 
Као бо го чо ве чан ско те ло Хри сто во, ко је ожи во тво ра ва Дух Све ти, 
она је ди на има бо жан ску си лу и власт да све том рев но шћу чу ва и 
очу ва сву бо го от кри ве ну са др жи ну и сми сао Све то га Пи сма75.

Догматика, I, 29: 75) у Јев се ви ја Ке са риј ског, Hist. ec cles. V, 28.

Да би дог ма ти ка ис пу ни ла свој за да так, нео п ход но је по треб но 
да у сво ме бес крај но од го вор ном по слу има не са мо струч ног већ 
и не по гре шног ру ко во ђа. Та кав ру ко вођ не мо же би ти чо век, ни ти 
ишта чо ве чи је, због огра ни че но сти, ре ла тив но сти, огре хо вље но сти 
све га људ ско га. Не мо же би ти ни са мо Све то От кри ве ње, због раз ло
га ко је смо на пред из не ли при раз ма тра њу пи та ња о од но су из ме ђу 
От кри ве ња и дог ма та, и из ме ђу От кри ве ња и Цр кве. Та кав ру ко вођ 
мо же би ти са мо Је ди на, Све та, Са бор на и Апо стол ска Цр ква Хри
сто ва, ко ја жи ви из над свих људ ских ре ла тив но сти на ви си на ма бо
го чо ве чан ске не по гре шно сти и ко ју Дух Све ти во ди кроз мрач ну и 
стра шну исто ри ју ово га све та пу тем без гре шне исти не Хри сто ве, др
же ћи ње но ва се љен ско са зна ње и осе ћа ње у гра ни ца ма бо жан ске не
по гре шно сти. Сто га је пра во слав ни дог ма ти чар ду жан да се у сво ме 
ра ду ру ко во ди ис кљу чи во тим ва се љен ским са зна њем и осе ћа њем 
Цр кве. Он то мо же по сти ћи ако бла го дат ним под ви зи ма еван ђел
ским по ста не су те ле сник у веч но жи вом бо го чо ве чан ском те лу Цр
кве, јер са мо на тај на чин би ће у ста њу да не пре ста но осе ћа и са зна је 
све бо жан ске исти не, ко ји ма се хра ни и жи ви ва се љен ско са зна ње и 
осе ћа ње Цр кве Хри сто ве76.

Догматика, I, 61: 7б) ср. Еф. 3, 6; 1 Кор. 12, 27, 6. 15; Еф. 4, 25; 5, 30; Рм. 12, 5.

Сва ка реч Бож ја – пу на је исти не Бож је, исти не све те и веч не, 
ко ја, ка да уђе у ду шу, уно си у њу бо жан ску све тлост и осве ћу је је на 
сву веч ност. Сто га се Спа си тељ мо ли тве но обра ћа Оцу Свом не бе
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ском за уче ни ке сво је: Оче, осве ти их исти ном Сво јом, реч је Тво ја 
исти на (ὁ λόγοϚ ὁ σὸϚ ἀλήϑειά ἐστι)71, – то јест: „учи ни их све ти ма 
да ју ћи им Ду ха Све то га и пра ве дог ма те (ἁγίουϚ ποίησον διὰ τῆϚ τοῦ 
ΠνεύματοϚ δόσεωϚ καὶ τῶν ὀρϑῶν δογμάτων). Јер ис по ве да ње пра вих 
дог ма та о Бо гу осве ћу је ду шу. А да Спа си тељ го во ри о дог ма ти ма 
ви ди се из оно га што је до дао: реч је тво ја исти на, – то јест, у њој не
ма ни чег ла жног, не го све што је ре че но тре ба да се на сва ки на чин 
ис пу ни; исто та ко у њој не ма ни чег фи гу ра тив ног (οὐδὲν τυπικὸν), 
ни чег те ле сног (οὐδὲν σωματικὸν). Та ко и Па вле го во ри о Цр кви, да је 
њу Хри стос осве тио реч ју – ἐν ρήματι (Еф. 5, 26). Зна чи, и реч Бож ја 
очи шћу је72. Ако чо век не при ма реч Хри сто ву као реч Бож ју, као реч 
Исти не, иза ње го вог не при ма ња сто ји лаж и отац ла жи, у ко ме не ма 
исти не и ко ји ни је од исти не73.

Догматика,: II, 683–684: 71) Јн. 17, 17; 72) Св. Ј. Зла то уст, In Joan. Ho mil. 82, 
1: Р. gr. t. 59, со1. 443; 73) Ср. Јн. 8, 44; 18, 37.

ЗА КЉУ ЧАК
из ве ден из пре да ва ња вла ди ке Иг ња ти ја  
на осно ву Дог ма ти ке Пра во слав не Цр кве

Ова кав од нос пре ма за по ве сти ма Бож јим и уче њу све тих Ота
ца не ми нов но во ди у да ље од сту па ње од пра во слав не ве ре и по ра ђа 
мно ге дру ге, још ве ће за блу де и још ве ће не ги ра ње или из вр та ње нај
ва жни јих хри шћан ских исти на, и то оп ште по зна тих и сви ма до ступ
них исти на о Бо гу, Цр кви, све тим тај на ма, ве ри, ду ши, мо ра лу, гре ху, 
кр сту и све му оно ме што је код све тих Ота ца та ко ја сно и не дво сми
сле но об ја шње но. Сма тра мо да пра во слав ном хри шћа ни ну не тре ба 
по себ но до ка зи ва ти, на при мер, да је смрт по сле ди ца гре ха, а не обр
ну то (а пре о све ће ни епи скоп Иг ња ти је твр ди упра во обр ну то), јер 
је пра во слав но уче ње сви ма по зна то и до ступ но. Па ипак, по тру ди
ће мо се да у на ред ном пе ри о ду при пре ми мо ма те ри јал сли чан ово ме 
за сва ку од по ме ну тих ва жни јих те ма, јер и све том апо сто лу Па влу 
ни је би ло до сад но пи са ти јед но исто, на ма на укре пље ње. За то и ов
де, на кра ју овог при ло га, же ли мо да под се ти мо сва ко га на осно ве 
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пра во слав не ве ре, та ко ле по и ре чи то из ло же не у сле де ћим ре чи ма 
оца Ју сти на По по ви ћа3:

„У це ло куп ном Спа си те ље вом уче њу, од пр ве до по след ње ре
чи, та ји се јед на иста тај на. Бла го вест спа се ња, Еван ђе ље спа се ња. 
Сва ка Спа си те ље ва реч има спа со но сни зна чај за сву при ро ду људ
ску, за сва ко би ће људ ско. Ни јед на Спа си те ље ва реч ни је без зна ча ја 
по спа се ње све та. У ње го вом уче њу је све ва жно, све – нај ва жни је. 
Ни шта се ту не мо же ни до да ти ни од у зе ти, а да се не оште ти Бо го
чо ве чан ски до мо строј спа се ња, јер све са чи ња ва јед ну спа со но сну 
це ли ну: Бо го чо ве чан ско уче ње о спа се њу чо ве ка од гре ха, зла и ђа
во ла усва ја њем Бо го чо ве ка за жи вот и циљ жи во та. За то це ло куп но 
Спа си те ље во уче ње све ти Оци на зи ва ју ´за по ве сти ма спа се ња´. Та
ко, све ти Учи тељ ва се ље не, Ва си ли је Ве ли ки, ве ли у сво јој Ли тур ги ји 
ко ја је апо стол ског по ре кла: ´И по жи вев ши у ово ме све ту, и дав ши 
за по ве сти спа се ња (δοὺϚ προστάγματα σωτηρίαϚ), и одво јив ши нас од 
идол ске об ма не, Је ди но род ни Син Бож ји при ве де нас по зна њу исти
ни тог Бо га и Оца´. Све за по ве сти спа се ња да те су за то што су нео п
ход не (ἀναγκαῖα) за по стиг ну ће ци ља спа се ња (πρὸϚ τὸν τῆϚ σωτηρίαϚ 
σκ οπόν), ина че не би би ле про пи са не“.

3 Догматика, II, 701.
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УЧЕ ЊЕ О БО ГУ, 
из ло же но на пре да ва њи ма епи ско па Иг ња ти ја Ми ди ћа

Ма те ри јал се са сто ји из ау диосни ма ка и тран скрип та пре да ва
ња епи ско па Иг ња ти ја. Цео текст је по де љен на сми са о не це ли не и 
та ко пре зен то ван и у тран скрип ту, и у при ло же ним ау диосним ци ма 
на ком пакт ди ску.

Из над сва ког ци та та по де бља ним сло ви ма је дат кра ћи са др жај 
ци та та или нај ва жни ји ста во ви из не ти у ци та ту. Сва ки ци тат је обе
ле жен бро јем 2 (што зна чи: све ска дру га) и ред ним бро јем ци та та, 
на при мер: 2–15. На исти на чин су обе ле же ни и при ло же ни ау дио
сним ци сва ког ци та та по на о соб. У са др жа ју ко ји сле ди мо же се ви де
ти са ког пре да ва ња је пре у зет да ти ци тат. Ау диосним ци ком плет
них пре да ва ња би ће при ло же ни уз тре ћу све ску.

По сле ци ти ра них пре да ва ња на бро ја ни су нај ва жни ји ста во ви 
вла ди ке Иг ња ти ја, из но ше ни на пре да ва њи ма. За тим је сва ки од тих 
ста во ва из дво јен и ис под ње га су на ве де ни ре ле вант ни ци та ти из де
ла Све тих Ота ца, из ко јих се ја сно ви ди ко ли ко су ста во ви вла ди ке 
Иг ња ти ја су прот ни уче њу Пра во слав не Цр кве.

На кра ју су уме сто за кључ ка на ве де не ре чи све тог Јо ва на Крон
ш та т ског.

Ци та ти су ко ри шће ни из сле де ћих пре да ва ња
2–01 Екли си о ло ги ја Б, 2002.
2–02 О ве ри у Бо га у Ста ром За ве ту 6.11 2007.
2–03 О ве ри у Бо га у Ста ром За ве ту 6.11.2007.
2–04 Све ти Оци о ства ра њу све та 24.12.2007.
2–05 О ве ри 30.10.2007.
2–06 О по сто ја њу Бо га – Све та Тро ји ца 23.10.2003.
2–07 О ве ри у Бо га у Ста ром За ве ту 6.11. 2007.
2–08 О по сто ја њу Бо га – Све та Тро ји ца 23.10.2003.
2–09 О по сто ја њу Бо га – Све та Тро ји ца 23.10.2003.
2–10 О ве ри у Бо га у Ста ром За ве ту 6.11.2007.
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2–11 4,3; 26.11.2003.
2–12 Ве ра у Све ту Тро ји цу и ути цај те ве ре на жи вот наш Б    
          11.12.2007.
2–13 О Све тој Тро ји ци 13. 11. 2007.
2–14 Ве ра у Све ту Тро ји цу и ути цај те ве ре на жи вот наш Б 11.12.2007.
2–15 07.3; 17.12.2003.
2–16 Бла же ни Ав гу стин 29.11.2007.
2–17 Ве ра у Све ту Тро ји цу и ути цај те ве ре на жи вот наш 11.12.2007.
2–18 IV–04–10.12.2003
2–19 Бла же ни Ав гу стин 29.11.2007.
2–20 Бла же ни Ав гу стин 29.11.2007.
2–21 О ес ха то ну 13.11.2007. (сло бод но пре да ва ње)
2–22 Све ти Оци о ства ра њу све та 24.12.2007
2–23 Дог мат о ства ра њу све та 13.12.2007.
2–24 IV–04–10.12.2003.
2–25 Дог мат о ства ра њу све та 13.12.2007.
2–26 Ве ра у Све ту Тро ји цу и ути цај те ве ре на жи вот наш 11.12.2007.
2–27 IV–04–10.12.2003.
2–28 IV–03–03.12.2003
2–29 Екли си о ло ги ја Д 2002.
2–30 03–III–12.11.2003
2–31 Екли си о ло ги ја Б 2002.
2–32 Ве ра у Све ту Тро ји цу и ути цај те ве ре на жи вот наш 11.12.2007.
2–33 О ве ри у Бо га у Ста ром За ве ту 6.11.2007.
2–34 Екли си о ло ги ја Б 2002.
2–35 Екли си о ло ги ја Ц 2002.
2–36 Све ти Oци о ства ра њу све та 24.12.2007.

2–01
Тек ће да вас за бо ли гла ва кад чу је те ово шта при чам...
Владика Иг ња ти је: „Јел вас бо ли гла ва? Иза ђи те, ду шо, сло бод но...“
Сту дент: „Бо ли ме ка да слу шам пре да ва ње.“
Владика Иг ња ти је: „Бо ле ће вас ви ше ка да чу је те ово што при чам.“

2–02
Тврд ња да је Бог свет за то што је пра ве дан и не по гре шив је 

не зна бо жач ка и по гре шна, као и тврд ња да ми тре ба да бу де мо 
све ти у сми слу по што ва ња за по ве сти и за ко на. Они ко ји та ко сх
ва  та ју све тост Бо жи ју и све тост људ ску че сто ква ре сво је од но се 
са дру гим љу ди ма и пре ки да ју свој од нос са Бо гом. Ис прав но сх
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ва  та ње је да је Бог свет у он то ло шком сми слу, тј. за то што по сто ји, 
а не за то што ис пу ња ва за по ве сти.

„Узми те, ре ци мо, кад го во ре љу ди о све то сти Бо жи јој. Све тост, 
да кле, Бо жи ја све тост, а уоп ште по сле и на ша све тост, као љу ди, као 
све ти те ља, је у ства ри ви ђе на из пер спек ти ве је лин ске, да је Бог свет 
за то што Он ап со лут но по шту је све за ко не, и не по гре шив је у сми
слу то ме: ни кад не пре ко ра чу је за ко не, и то за ко не, пре све га за ко не 
до бра, за ко не прав де, за ко не, не знам... естет ске и не знам све то. И 
та да у ства ри кад се то пре но си на нас, и ка да го во ри мо о све то сти 
љу ди, да бу де мо све ти, тре ба да бу де мо све ти као што је свет Отац 
наш не бе ски, то се ста вља као иде ал у сми слу ис пу ње ња за по ве сти 
и за ко на! Ме ђу тим, то не ма ни ка кве ве зе са све то шћу. Бог је свет у 
он то ло шком сми слу, свет је за то што по сто ји, што веч но по сто ји... 
а не за то што ис пу ња ва за по ве сти. Па зи те до бро, ово вам скре ћем 
па жњу на ово, за то што је ово вр ло ду бо ко ушло у на шу свест, и ми 
не мо же мо дру га чи је, и за то на ши од но си са дру гим љу ди ма се че сто 
ква ре, за то што и ми у ства ри по сма тра мо дру гог чо ве ка, а и Бо га пре 
све га, да Он мо ра, да кле, да ис пу ња ва те нор ме, ина че ау то мат ски се 
наш од нос са Њим пре ки да.“

2–03
Ка да по сма тра мо би блиј ског Бо га па да у очи да је Он сло бо

дан од мо рал них нор ми. Он не по шту је прин ци пе до бра, за раз ли
ку од Пла то но вог бо га, и не при др жа ва се та квих прин ци па као 
што су, ре ци мо, прав да и ле по та.

„Дру ги је дан мо ме нат ко ји па да у очи ка да по сма тра мо би блиј
ског Бо га, то је у ства ри Ње го ва сло бо да у од но су на свет, и у од но су 
на за ко не при ро де, и да кле етич ке за ко не, мо рал не, ове, та ко зва не 
дру штве не за ко не. Бог је ап со лут но сло бо дан и Он је Тај ко ји ства ра 
свет, али га не ства ра, да кле, ни ти се по на ша у од но су на свет па зе ћи 
на за ко не, на прин ци пе. Као што би то, ре ци мо, би ло код Пла то на. 
Код Пла то на Бог ства ра свет и увек па зи на иде је. Ни шта не ства ра 
што пре ко ра чу је, да кле, што ни је идеј но, у сми слу, што не по сто ји... 
и за то ка же Пла тон да Бог ства ра свет елип тич ког об ли ка, од но сно 
окру глог об ли ка, за то што је иде ја кру га нај са вр ше ни ја што се ти че 
фор ме, и Бог ако би ство рио дру ги, дру га чи ји свет, Он би на тај на
чин у ства ри пре кр шио, од но сно био би кон тра тим иде ја ма, и та да 
у ства ри то за Гр ка ни је би ло мо гу ће. С дру ге стра не, Бог ства ра свет 
ап со лут но хар мо нич ним, да кле та ко ђе при др жа ва се за ко на и ни шта 
не ра ди у од но су на свет што би евен ту ал но до ве ло у пи та ње те за
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ко не... ле по ту, за ко не ле по га, за ко не склад но га, хар мо нич но га и та ко 
да ље. Је вре ји ви де Бо га у од но су на свет, као Оно га у чи јој је вла сти 
тај свет и ње го во по сто ја ње и Он не по ла же ра чу не и не при др жа ва се 
ни ка квих прин ци па. Та ко ђе, Бог се не при др жа ва у би блиј ском ис ку
ству ни ка квих етич ких од ред би и нор ми, као што је ре ци мо прав да, 
као што је ре ци мо... не што... ле по та или... не знам ни ја.“

2–04
Пла тон увек го во ри да бог чи ни не што што је до бро и не мо

же чи нити ни шта што ни је до бро и пра вед но. Ово ни је би ло при
хва тљи во за хри шћа не, јер су они хте ли Бо га ко ји је сло бо дан, тј. 
мо же чи ни ти и до бро и зло. Да на шње схва та ње Бо га да он не мо же 
чи ни ти ни шта не пра вед но оста так је грч ке ми сли и ве о ма је да ле
ко од ори ги нал не би блиј ске ми сли.

„И то је би ло та ко ва жно, у ства ри, за Је ли не, и кад се го во ри ло 
о Бо гу, Пла тон упра во та ко го во ри о Бо гу, да Бог у ства ри... чи ни не
што што је до бро, у скла ду са иде јом до бра, ле по те, и не мо же ни шта 
да ра ди што је про тив но тој иде ји. А ту су и дру ге ства ри: ре ци мо 
Бог не мо же да ра ди не што што ни је пра вед но, што се ко си са иде јом 
прав де, јер ау то мат ски до во ди у пи та ње сво је по сто ја ње и свој про
сто бо жан ски, да кле, је дан ка рак тер. Ме ђу тим, ре кох, ов де за хри
шћа не ово ни је би ло при хва тљи во из тог раз ло га што Бог та да ни је 
био сло бо дан, Он је био усло вљен у сво јој де лат но сти. А хри шћа ни 
су хте ли јед но га Бо га, би блиј ско га Бо га од Ко га све за ви си, а Ко ји 
не за ви си ни од че га, и Ко ји се не при др жа ва ни ка квих иде ја, ни ка
квих за ко на, да кле где не ма за ко на ко ји сто је из над Бо га. То сад ка да 
упо ре ди те да нас са схва та њем, ре ци мо, да на шњим схва та њем Бо га, 
ви де ће те ко ли ко то... од у да ра, и ко ли ко је то да ле ко од ори ги нал не 
би блиј ске и хри шћан ске ми сли о ап со лут ној сло бо ди Бо жи јој, јер ми 
да нас ма њеви ше та ко ве ру је мо у Бо га да Бог не што мо же да чи ни, 
а не што не мо же... не што не сме, јер ау то мат ски до во ди у пи та ње 
по сто ја ње сво је. Али та кав нам је и од нос пре ма љу ди ма, и у ства ри 
не што чо век све до чи, и не што не сме, и ка да то што ми сли мо да не 
сме – учи ни, та да га ми у ства ри не ги ра мо као чо ве ка, као... по го то ву 
не ги ра мо спа се ње и та ко да ље. Да кле, али то је све оно што је за о ста
ло, ре кох, из грч ке ми сли о Бо гу.“

2–05
По на ша ње ста ро за вет них пра вед ни ка не укла па се у Бож ји 

за кон. Бог да је кон тра дик тор не за по ве сти. Нај пре за по ве ди јед
но, а за тим дру го, са свим су прот но од пр вог.
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„Јер ре ци мо, ако уз ме те и уоп ште по на ша ња ста ро за вет них пра
вед ни ка, и упо ре ди те то са за ко ном ко ји Бог да је, па зи те, го во ри мо о 
Де ка ло гу, то се не укла па. Не укла па се у за кон. Ка ко мо же да се укло
пи у за кон ако вам Бог ка же: „По штуј оца и ма тер да бу деш сре ћан 
и да по жи виш на зе мљи“, Бож ја да за по вест... ка ко ти мо же ре ћи на 
дру гој стра ни: „Ако не омр знеш на оца и ма тер, же ну и де цу – ни си 
ме не до сто јан“? То су кон тра дик тор не ства ри, од истог Бо га. И ка ко 
мо же Бог да ка же, ре ци мо, у за ко ну: „не чи ни пре љу бу“, а да ка же 
ово ме: иди сад да лег неш са сво јом слу шки њом, и, овај, има ћеш не 
знам по род, ова ки, не знам, она ки... и чу да та мо. И ка ко мо же Бог да 
ка же: „не убиј“, а ша ље ан ђе ла и он, и он уби ја све... ми сир ске пр вен
це? Где је ту за кон, где је ту по што ва ње за ко на од стра не исто га то га 
Бо га ко ји да је те за ко не? Мо же мо ми то да схва ти мо да нас? Мо же мо 
ми да иза ђе мо на та кав је дан, је дан од нос са Бо гом? Или смо у ста њу 
да сва ко га ве ша мо на Те ра зи је ко ји са мо ту врд не не што да по ре ме ти 
оно што смо ми ство ри ли, а ка мо ли Бог. Не мо же. Али, ово је ве ра. 
Ово је ве ра, да кле, ко ја све гра ни це упо ре ђу је са... не ло гич ним. То је 
љу бав. То је сло бо да.“

2–06
Ста ри За вет је пун ра зних не мо рал них пре сту па ко ји су ди

рект на на ре ђе ња Бо жи ја и ко је Бог чи ни.
„3ато да нас има те... мо ра ли зам цар ству је сву да, и у хри шћан

ству. И не ма ви ше ту... Мо ра ли зам чак ви ше не мо же да иде и с опра
шта њем. И ви ше не збу њу је и то кад ка же Го спод: Ето, ја ви ше се не 
се ћам ва ших гре хо ва, и то... Ка ко се не се ћа?! Ка ко мо же то?! Зар не 
ула зи веч но у то мо је би ће ако ја да нас, ре ци мо, овај, учи ним не што? 
То што ће, ре ци мо, др жа ва да ме за бе ле жи по том не ком пре сту пу 
мо ме, и ја мо гу и да чи ним тај пре ступ и да оста вим то, а оста јем тај 
што сам то учи нио, или не знам, на ру шио не ки за кон при род ни. И 
ни ко ви ше не мо же да га опе ре, и не ма ви ше, не знам... И кад ка же
мо: па ето, опро сти ли смо не ком – то ни је тач но! Ми га по зи ва мо и 
гле да мо га, иден ти фи ку је мо га са тим. Ме ђу тим, то у Ста ром За ве ту, 
бар из вор ном то ме, је у ства ри би ло не до пу сти во, ка да се го во ри ло о 
Бо гу. И за то Ста ри За вет је пун тих и та квих не ких мо рал них пре сту
па, ко ја су ди рект но на ре ђе ња Бо жи ја и ко је Он чи ни... раз не. Оту да, 
и са ми зна те, ови... хел син шки од бо ри, не знам, за људ ска пра ва и 
не знам ни ја шта већ ка ко се не зо ву ти код нас пред став ни ци, овај, 
не до зво ља ва ју да се ве ро на у ка пре да је у шко ли из ме ђу оста лог за то 
што, ка же, го во ре о ге но ци ду, ка же, та мо у Ста ром За ве ту, и Бог њи
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хов је ге но цид ни Бог што уби ја та мо све то... И то, не до пу сти во је да 
се то де ци го во ри да нас у два де сет пр вом ве ку... Да кле, јед но то тал
но по и сто ве ће ње по сто ја ња и Бо га са јед ним нор ма ма при род ним, 
или мо рал ним, или не знам ни ја ка квим, да ви ше ни Бог не мо же 
да иза ђе из те... из те... то га... те сво је... од но сно... и Он ви ше не мо же 
да ра ди не што што би хтео, мо жда, му че ник, и та ко... Он мо ра то да 
ра ди, ако Му... ако не, не ма ви ше, не по сто ји и го то во! За час ће мо ми 
да Му ре ши мо суд би ну као што ре ша ва мо суд би ну са срп ским на ро
дом или са ирач ким или не знам ни ја... за то што Он др знуо се да он, 
ето, тра жи не ку сло бо ду и да по сто ји та ко, у јед ном Свом из ра зу и 
не знам ни ја све то...“

2–07
Код Је ли на (не зна бо жа ца) и код Пла то на бог ни ка да ни је мо

гао учи ни ти не што што се ко си ло са прав дом, ни ти не што што 
је ру жно. Би блиј ски Бог је, ме ђу тим, ап со лут но сло бо дан од тих 
огра ни че ња, тј. мо же чи ни ти оно што је не пра вед но и ру жно. Пла
то нов бог не мо же да во ли не пра вед ност, а би блиј ски Бог мо же. За
то је Ста ри За вет пун уби ста ва, пун кр ше ња свих мо гу ћих мо рал
них од ред би, чак и оних ко је Бог да је Сам. Он их да је, а за тим их Он 
кр ши. На при мер, Он да је за по ве сти: „не убиј“, „не чи ни пре љу бе“, 
„по штуј оца и ма тер“, а за тим тра жи да се то не по шту је. Ста ри За
вет је пун пре љу бе, и то по Бож јим ин струк ци ја ма. Ово на гла ша
вам, јер је да нас у хри шћан ство ушло је лин ско од ре ђе ње Бо га и ми 
че сто по гре шно го во ри мо о Бо гу у је лин ским ка те го ри ја ма.

„Да кле, оно што је би ло ап со лут но по треб но, да кле, и код Је ли
на, ка да су они го во ри ли о Бо гу и о Ње го вом од но су пре ма све ту: Бог 
је лин ски, Пла то нов, ре ци мо, бог ни кад ни је мо гао да учи ни не што 
што се ко си ло са прав дом, и што се ко си ло са тим та ко зва ним уста
ље ним мо рал ним нор ма ма. За то су код ста рих Је ли на ти та ко зва ни 
ми то ви ма њеви ше и би ли не ка фи ло соф ска, да та ко ка жем те о ре ти
са ња, од но сно спе ку ла ци је о Бо гу, и мит, ре ци мо, да је бог ре ци мо, 
вр хов ни бог Зевс, оже њен бо ги њом Те ми дом ко ја је у ства ри бо ги ња 
прав де – то из ра жа ва у ства ри да тај вр хов ни бог не мо же чи ни ти 
ни шта што је не пра вед но. С дру ге стра не, да кле, Бог ни је мо гао да 
чи ни не што што је ру жно, да кле ни је мо гао да бу де у ства ри сло бо
дан, јед ном реч ју, у од но су на свет.

Има јед на див на сту ди ја ко ја се ба ви овом про бле ма ти ком, а то 
је сту ди ја јед ног грч ко га на уч ни ка Си ку три са, ко ји је ана ли зи рао по
јам Бо га код Пла то на и по јам Бо га хри шћан ског, у сми слу би блиј ског. 
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И оно што за па жа Си ку трис, то је да хри шћан ски Бог је ап со лут но 
сло бо дан, у сми слу би блиј ски Бог је ап со лут но сло бо дан, и то га ка
рак те ри ше. То му је основ на ка рак те ри сти ка ко ја Га раз два ја од та ко
зва ног је лин ског схва та ња бо га. И за то он та мо кон ста ту је, да кле, да 
код Пла то на бог ап со лут но не мо же да во ли гре шни ка, за то што не 
мо же да во ли не пра вед ност, не мо же да кле да до пу сти не пра вед ност, 
не мо же да до пу сти ру жно ћу, јер и гре шник... И то зна чи, да кле, све 
то што је ве за но за тај... ту хар мо ни ју, пра вед ност, јер и пра вед ност 
као етич ка ка те го ри ја има ве зе са овим, да кле пра вед ност, зна те... и 
та ко се и она пред ста вља – не ка прав да са не ким те ра зи ја ма ко је су 
ап со лут но у ис тој рав ни, да кле не мо же да бу де не про пор ци о нал
но, мо ра да бу де пра вед но. Али то, ре кох, та пра вед ност има ве зе са 
овим што на зи ва мо есте ти ком, да кле што је ап со лут но, да кле, хар
мо нич но. Бог Пла то нов, ка ко ка же Си ку трис, уоп ште ни је мо гао да 
до пу сти та ко не што и да он у ства ри се про ја вљу је на та кав на чин, 
као дис хар мо ни ја, као не што што ис ка че из окви ра етич ких нор ми 
и прин ци па. Ме ђу тим, ка же, ако хри шћан ског Бо га, од но сно би блиј
ског Бо га, же ли мо да укло пи мо у ове прин ци пе, ви де ће мо у ства ри 
да се Он гу би, од но сно да ту ви ше не ма Бо га ни ка квог, јер би блиј ски 
Бог је ап со лут но Бог ко ји ис ка че из свих тих фор ми. И за то Ста ри 
За вет је пун уби ста ва, пун да кле кр ше ња свих мо гу ћих мо рал них од
ред би, чак и оних од ред би ко је Бог да је Сам. Он их да је као нор ме на 
Си на ју Мој си ју, и по сле то га Он их Сам кр ши. Узми те, ре ци мо, при
мер, ка да има те за по вест: „не убиј“, или „не чи ни пре љу бе“ или... не 
знам ни ја, „по штуј оца и ма тер“ или не знам... све то Бог у дру гим 
слу ча је ви ма тра жи да се то не по шту је. Кад, ре ци мо, ста ри Изра иљ
ци осва ја ју обе ћа ну зе мљу и упра во под ин струк ци ја ма Бож јим они 
чи не у ства ри то, уби ја ју све што је жи во, не сме ни шта да оста не, 
да кле и... То је ап со лут но не што што се ко си са тим, са тим за ко ном, 
од но сно са од ред бом да се не уби је, или ре ци мо... пу но је сад, сад у 
тих... Ста рог За ве та пре љу бе, ре ци мо не знам ни ја, и то по Бож јим 
не ким ин струк ци ја ма. Да кле, јед ном реч ју: Бог Ста рог За ве та је ап
со лут но сло бо дан, у од но су на свет. Тран сцен ден тан, да кле, не мо же 
се уоп ште гле да ју ћи, по сма тра ју ћи свет, до ћи до за кључ ка да по сто ји 
Бог и ка кав је Он, и с дру ге стра не Тај Бог је и ап со лут но сло бо дан, 
ра ди шта хо ће и, јед ном реч ју, не по ла же ра чу не ни ко ме, ни ти из над 
Ње га по сто ји не ка... не ке нор ме, не ки за ко ни ко је Он, ко ји ма је Он 
пот чи њен, као што је то слу чај код Гр ка: по сто је иде је веч не ко ји ма је 
Бог пот чи њен, не мо же да ра ди... не мо же ни шта да учи ни да пре ко
ра чи те иде је. Ово вам го во рим због то га и на гла ша вам, што је да нас 
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у хри шћан ство ушло са свим ово, да кле, је лин ско од ре ђе ње Бо га, и 
ми у ства ри че сто о Бо гу го во ри мо у овим ка те го ри ја ма, је лин ским. 
И за нас Бог ма њеви ше по ста је јед но не сло бод но би ће и је дан прин
цип, а не јед на сло бод на лич ност.“

2–08
Би блиј ски Бог мо же за час све да оте ра у ни шта ви ло, јер је 

хи ро вит.
„O бо гу код Пла то на, код фи ло софâ, ре ци мо, ко ји у ства ри по и

сто ве ћу ју бо га са ну сом... Бог је је дан без лич ни, да кле, је дан нус ко ји, 
у ства ри, све кон тро ли ше, а он сам по сто ји за то што по сто ји – не
ма он ни ка квог узро ка, ни ти се код Пла то на мо же го во ри ти да је он 
лич ност, па мо же сад да про ме ни сву ту си ту а ци ју на гла вач ке и да 
ка же: „сад ми се не сви ђа ово“, као што, мо же то код Је вре ја. А лич
ни Бог, тај Бог, да кле, у ко га ве ру ју Је вре ји мо же за час све да оте ра у 
ни шта ви ло као што је и до вео све из не би ћа у би ће! Он је та кав, хи
ро вит, Ко ји мо же да уби је, и Ко ји уби ја и ожи вља ва, и опет да кле, у 
Ње го вој ру ци се све на ла зи.“

2–09
Јов па ти ни крив ни ду жан за то што је Бог сло бо дан да по сту

пи с њим на о па ко и не пра вед но.
„Јов та мо ни крив ни ду жан па ти, и то је остао про блем за све 

нас. И да нас се по ја вљу ју, ви дим, и нат пи си ко је ја до би јам: за што је 
па тио, Јов, не тре ба... сад то ни ко не мо же да од го во ри, ва жно је да се 
вр те те при че око то га: нитʹ је ова ко, нитʹ је она ко, не знам ни ја... Али 
сви су за ро бље ни тим та ко зва ним етич ким нор ма ма и као, ети ка је 
ту нај ва жни ја! И сто га се од го ва ра на то пи та ње: За што Јов па ти? А 
јед но став но та мо по ка зу је та исто ри ја Јо во ва да је Бог ту сло бо дан, и 
да мо же за час и да уни шти Јо ва и ка ква ту ети ка, шта он ту има... Па 
му ка же: ʹај де, ку каш, и, овај, не знам ни ја, ја сам ту не пра ве дан, ʹај де 
уста ни! Где си ти био, ка же, кад сам ја ства рао свет? Шта ми слиш, да 
ћу ја да се по ко ра вам или сам ја ту Бог? Ко је ту, овај, не знам ни ја... 
Да кле, та кав је раз го вор је дан мо гао да се до го ди, и Јов на кра ју ка же: 
Ја... Не ка из ви ни Ис ку пи тељ мој. Да кле, он хо ће тај лич ни од нос са 
Бо гом. И за то он же ни сво јој, кад му же на ка же: Хај де по ху ли на кра
ју на Бо га па да се ота ра сиш, и да ти умреш, и да се ми сми ри мо, јер 
ту ви ше не ма ни ка квог Бо га! И онај адво кат ко ји је био ту, од но сно 
на го ва рао Јо ва, при ја тељ ње гов... Да кле, то ви ше ни је био Бог за то 
што се по сум ња ло, тај Бог ра ди све што је на о па ко! Али Јо ву, Јо ву је 
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ста ло, не ка ра ди Он што је на о па ко, ста ло му је до те лич не за јед ни
це, да кле да ја сто јим пред То бом, да си Ти лич ност, и Ти мо жеш... И 
за то и ка же, за вр ша ва: и знам да је жив Ис ку пи тељ мој. Да кле, Он 
је јед на лич ност ко ја сто ји над пра хом мо јим! И ко ји ће ме по ди ћи, 
овај, у по след њи дан. Да кле, то је сва су шти на то га, да кле, то га јед ног 
лич ног од но са са Бо гом ко ји же ли да под ву че Ста ри За вет.“

2–10
Књи га о Јо ву се че сто ту ма чи на не зна бо жач ки на чин, у сми слу 

да ми не зна мо шта је за нас до бро, и да је све до бро што Бог чи ни.
„Књи га о Јо ву је упра во ин кор по ри ра на у ка нон Ста ро га За ве та 

за то што но си ову ди мен зи ју од но са, је вреј ског од но са пре ма Бо гу и 
ње го вог је вреј ског схва та ња Бо га. Та мо Јов, ви ди те... све је до бар и не 
знам ни ја, и де ша ва ју му се ства ри ка та стро фал не, да кле, али он на 
кра ју та мо сто ји пред Бо гом и ка же: Бог да де, Бог узе, не ка је бла го
сло ве но. Ап со лут но да кле из ра жа ва сло бо ду Бо жи ју у од но су на Ње га 
и на оп ште, на свет. И за то кад чи та те, ре ци мо, мно ге трак та те о тој 
те ми, а има то... Ва зда бо го сло ви се огле да ју и же ле да се, ова ко, про ја
ве, да се, ми слим, да по ка жу сво ју му дрост, па пи шу о то ме... И увек се 
то за вр ши на тој осно ви не кој етич кој, не кој је лин ској, а то је у ства ри 
да ми на кра ју кра је ва не зна мо шта је то до бро, све је то до бро за нас 
што Бог чи ни... Или, не знам ни ја, за што пра вед ни ци стра да ју, а гре
шни ци бла гу ју – то су ва зда би ле те ме... Ја знам, на ма су на став ни ци у 
шко ли да ва ли, и на фа кул те ту, и у сред њој шко ли, у бо го сло ви ји... То 
је би ла те ма веч на – за што пра вед ни ци стра да ју а гре шни ци бла гу ју, и 
све то у окви ру ово га, да кле, што ни је би блиј ско, и ни је да кле... и не би 
тре ба ло да бу де ни хри шћан ско – а то је тра же ње не ких објашњења, 
ка у зал них и у ве зи... све у ве зи са етич ким нор ма ма, где Бог, ипак Он 
по шту је етич ке нор ме, али то је за при вре ме но и не знам ја већ ка кве 
већ све де фи ни ци је има мо, од но сно об ја шње ња ове про бле ма ти ке.“

2–11 
Бог није Бог по нужности, него по слободи.
„И то су свети Оци тако формулисали, свети Григорије Богослов, 

свети Максим Исповедник, када су рекли да је највеће светогрђе и 
богохулство да рећи да Бог јесте Бог зато што мора да буде Бог... да је 
Бог Бог по нужности. Једно је дакле, и ту треба правити ту разлику 
јер није постојање Божје у односу на нас. Бог је за нас нужност зато 
што постоји независно од нас али то не значи да је он нужност и за 
самога себе.”
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2–12
Шта би било ако би Бог постојао по при ро ди, и да се ту ни шта 

не мо же про ме ни ти. То би зна чи ло да Бог ни је сло бо дан, јер не мо
же Сам Се бе да уни шти. Ако Бо жи је по сто ја ње за ви си од Ње го ве 
при ро де, он да и на ше по сто ја ње за ви си од на ше при ро де.

„Ако при сту пи мо Бо гу са тач ке гле ди шта Ав гу сти на, где се Бог 
пр во бит но по сма тра као по сто је ћи, као јед на су шти на, ко ја има у 
се би еле мен те тро јич но сти, та да у ства ри има мо јед но по сто ја ње Бо
жи је ко је је де тер ми ни са но у сми слу: Бог по сто ји за то што по сто ји. 
И по сто ји на та кав на чин за то што је та кав, та ква Му је су шти на. И 
ту се не мо же ни шта про ме ни ти. Али ако та ко по сма тра мо Бо га пр
ви про блем је у ства ри да Бог ни је сло бо дан, он то ло шки. Он мо же, 
да кле, да не што чи ни у сми слу сло бо де не ко га из бо ра, да би ра из ме
ђу не че га, ово га или оно га, али ни је он то ло шки сло бо дан, у сми слу 
да од Ње го ве сло бо де за ви си Ње го во по сто ја ње. Јер ако по сто ја ње 
за ви си од при ро де бо жан ске, та да, то ка ко при ро да са др жи, ка ква 
је она – то је та ко, ту са да не мо же ни шта да про ме ни ни ти Отац, 
ни ти Син, ни ти Дух Све ти. Да кле, про блем у ства ри ко ји се на ме ће 
и ко ји се кроз те о ло ги ју про вла чи, је сте про блем сло бо де Бо жи је, и 
то је не што што ап со лут но по тен ци ра Све то Пи смо Ста ро га За ве та, 
да кле да је Бог ап со лут но сло бод но би ће, и не са мо у од но су на нас, 
па зи те до бро, не го у од но су на сво је соп стве но по сто ја ње. Да кле, ако 
би при сту пи ли овом про бле му Бо жи јег по сто ја ња са Ав гу сти но ве 
тач ке гле ди шта, има мо про блем са на ма, са, да кле, чо ве ком, са љу ди
ма уоп ште, са ство ре ном при ро дом. Ако Бог по сто ји за то што при
ро да Га чи ни та квим, или при ро да је бе смрт на и... ап со лут но, да кле, 
та ква ка ква је, та да у ства ри љу ди исто та ко су по при ро ди то што 
је су. Бу ду ћи да смо ми ство ре ни, то зна чи да смо не ка дру га при ро
да, дру га чи ја не го што је то бо жан ска при ро да. Али без об зи ра ка ко 
ока рак те ри са ли ту на шу при ро ду, оно што је бит но, то је ако је Бог 
за ви стан од Сво је при ро де у Свом по сто ја њу, та да ап со лут но смо и 
ми за ви сни у свом по сто ја њу од – при ро де. Ако од Бо жи је сло бо де 
не за ви си Ње го во по сто ја ње, да кле Бо жи је по сто ја ње, већ од при ро
де, та да ни од на ше сло бо де не за ви си на ше по сто ја ње, већ од на ше 
при ро де. Са да мо же да вам се овај про блем учи ни не ва жан ако по
сма тра те то по вр шно.“

2–13
Бог по сто ји за то што је сло бо дан и хо ће да по сто ји, а не по Сво

јој су шти ни. До каз: ако се ја уби јем, па по сле ипак по сто јим, он да ту 
не ма ни ка кве сло бо де. Бог је сло бо дан и не мо ра да по сто ји.
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„Тре ћи мо ме нат ко ји све ти Оци ка па до киј ци из во де из ово га да 
је Бог кон крет на лич ност, да кле Отац, и да је Он узрок по сто ја њу 
Си на, је сте у ства ри да на овај на чин Бог по сто ји ап со лут но сло бод
но. За то ће ре ћи све ти Гри го ри је Бо го слов да, ако го во ри мо о Бо гу да 
Он по сто ји за то што мо ра да по сто ји, то, ка же све ти Гри го ри је Бо го
слов, је нај ве ће све то гр ђе! То је нај ве ћа бо го ху ла! Ако би се за Бо га 
ре кло да би мо рао да по сто ји. Али па зи те сад: ка ко би мо гли да ка же
мо за Бо га и за што ре ци мо у гла ва ма на ших љу ди не мо же још увек 
да про би је то да Бог по сто ји сло бод но за то што хо ће да по сто ји, не го 
увек иде ова ди мен зи ја да се уоп ште не пи та, не по ста вља пи та ње: да 
ли Бог хо ће да по сто ји? Не го Бог по сто ји за то што, ето та ко, Он је 
Бог и не ма ту оћене ће. Ода кле је то? Па то је ода тле што се Бог по и
сто ве ћу је са су шти ном, и што су шти на у ства ри је узрок по сто ја ња. 
Узми те наш при мер: ако ми, ако ја ре ци мо, же лим да сво ју сло бо ду 
по сто ја ња до ве дем у за ви сност, од но сно мо је по сто ја ње да до ве дем у 
за ви сност од мо је сло бо де, то не мо гу за то што су шти на мо ја по сто ји 
не за ви сно од ме не. Али то зна чи да сам ја ство ре но би ће, да ми је не
ко дао су шти ну и ту го то во, не ма ту шта... да се ми сли. Ја мо гу да из
вр шим са мо у би ство! Али, ја ни шта не ћу про ме ни ти! За то што ја не 
мо гу да уби јем ту су шти ну... ко ја и ова ко по сто ји. То кад би ја мо гао 
да из вр шим са мо у би ство, па на тај на чин, ка ко ка же До сто јев ски, да 
од јед ном све га не ста не – то би зна чи ло у ства ри да ја... да мо ја... мо је 
по сто ја ње за ви си од мо је сло бо де! Да кле, ако би Бо жи је по сто ја ње 
за ви си ло од су шти не Ње го ве, та да не би мо гло да се по ста ви пи та ње 
ни ти узро ка у Бо гу, у сми слу да... а по го то ву не да Бог по сто ји сло
бод но. Он би мо рао да по сто ји та ко ка ко по сто ји, као су шти на. И 
су шти на то дик ти ра, су шти на је веч на, и су шти на је та ква, и ту сад... 
не ма ту Бог, овај, шта... Он, да кле, ни је сло бод но би ће, као ре ци мо у 
овом слу ча ју као што сам вам то го во рио.“

2–14
Би ло би нај ве ће све то гр ђе и нај ве ћа по гр да Бо га твр ди ти да 

је Бог Бог и да мо ра да бу де Бог за то што је Бог по при ро ди – ка
же вла ди ка Иг ња ти је и при пи су је те сво је ре чи све том Гри го ри ју 
Бо го сло ву, све том Мак си му Ис по вед ни ку и пле ја ди дру гих све тих 
Ота ца. На су прот то ме, по Ав гу сти но вој фи ло со фи ји све за ви си 
од при ро де, а сло бо да се схва та са мо као мо гућ ност да чи ни мо ово 
или оно, а не као мо гућ ност да по сто ји мо или не по сто ји мо.

„Да кле ако је Бог, ка ко ка же Све ти Гри го ри је Бо го слов, а по на вља 
то по сле све ти Мак сим Ис по вед ник и пле ја да дру гих све тих Ота ца, 



92

ако је Бог Бог за то што мо ра да бу де Бог, за то што је та ко по при ро ди, 
та да, ка же, то је нај ве ће све то гр ђе! „И ме га ли те ра ибри енан ти ту Теу“, 
ка ко ка же та мо до слов но. То је нај ве ће све то гр ђе, нај ве ћа... нај ве ћа, 
овај... по гр да Бо га, да Он мо ра да по сто ји та кав ка кав је, и да ту не ма 
шта да бу де. Да кле, то нам, та кав за кљу чак нам да је Ав гу сти но ва фи
ло со фи ја, од но сно Ав гу сти нов при ступ Бо гу, и то се, ви ди те, ма ни
фе сту је у це лом жи во ту. Да нас љу ди су ап со лут но при хва ти ли ова кав 
став: да све за ви си од при ро де. Сло бо да је не што што са мо мо же да се 
о њој раз го ва ра на ни воу фе но ме на, у сми слу етич ко га, по ли тич ко га 
ако хо ће те, ни воа, со ци јал ног... Зна чи, сло бо дан си да чи ниш ово или 
оно. Сло бо дан си, да кле, да би раш из ме ђу ове и ове оп ци је, пар ти је 
и не знам ни ја ту шта у жи во ту. Али ни си сло бо дан у том сми слу да 
од тво је сло бо де за ви си тво је по сто ја ње или не по сто ја ње. То је не што 
што је де тер ми ни са но – ти по сто јиш, по сто ји при ро да и ту ти ни шта 
не мо жеш да про ме ниш. И за то, у ства ри, да нас се ни ко не бри не за 
смрт. И уоп ште ни ко не по ста вља про блем смр ти.“

2–15
Да нас у дог ма ти ка ма по гре шно пи ше да Бог има јед ну су шти

ну, што зна чи да је то јед на без лич на су шти на ко ја има сво ја свој
ства, и то ни је из раз сло бод не лич но сти. Ако у Сим во лу Ве ре ста
ви мо за пе ту по сле ре чи „Ве ру јем у јед но га Бо га“, он да ће ис па сти 
да ми ве ру је мо у јед но га без лич но га Бо га ко ји има јед ну су шти ну. 
То је ав гу сти нов ска те о ло ги ја, ко ја је, на жа лост, до ми нант на у на
шој те о ло ги ји.

„Да кле, ов де би тре ба ло ис та ћи, да је по сто ја ње, да кле, Бо жи је, 
у кон тек сту она ко ка ко га је пред ста вио Ав гу стин, ни је из раз јед не 
сло бод не лич но сти – Оца, већ у ства ри Бог по сто ји та ко по Се би. 
Је дан Бог је, да кле, јед на без лич на су шти на ко ја има сво ја свој ства. 
И за то у дог ма ти ка ма, и Ис то ка и За па да, на жа лост, сад и Ис то ка, 
ка да се го во ри о Бо гу увек се го во ри пр во, ка да се го во ри о јед ном 
Бо гу, го во ри се о јед ној бо жан ској су шти ни и о ње ним свој стви ма, 
не знам... да је она нео гра ни че на, ду хов на, не ма те ри јал на, не знам 
ни ја.. и... А у дру гом пла ну се го во ри о Тро ји ци, о Бо гу Оцу, Си ну и 
Све то ме Ду ху и њи хо вим свој стви ма: да је Отац не ро ђен, Син је ро
ђен, Дух Све ти про ис хо ди... и та ко ре дом. Да кле, ов де се ви ди ути цај 
Ав гу сти на ко ји, у ства ри, под јед ним Бо гом, да кле, под ра зу ме ва то, 
то, ту, тај „ди ви нис“, да кле бо жан ство. И за то смо се и спо ри ли са 
по кој ним оцем Ла за ром Ми ли ном, он је сад по кој ни, где ће да сто
ји за рез и да ли је, да ли је ва жно то, где ће да сто ји за рез у Сим во лу 
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Ве ре? Да ли ће да сто ји по сле, „Ве ру јем у јед но га Бо га“ па за рез, па 
по сле „Оца, Све др жи те ља, Твор ца не ба и зе мље“, или ће ста ја ти: „Ве
ру јем у јед но га Бо га Оца“, па за пе та, за рез у ства ри, не знам.. од но сно 
за рез, за пе та, све јед но... За пе та је срп ски из раз, ка жу не ки, а ово је... 
ово је хр ват ски, али... ме ни то баш... Да кле, ов де је вр ло ва жно, ја 
сам ре као: да ако ста ви мо ов де, да кле, ако ту узме мо, овај, дах, ако ту 
пре ки не мо, ка ко ви то са ве ту је те са да и ми сли те, то зна чи да ве ру је
мо у јед но га Бо га! Ко га Бо га? Без лич но га? И да је за вас је дан Бог, да
кле, јед на су шти на? Е он... То је, па та кав је, то! Јер ако ка же мо, тад је 
он то схва... ако ка же мо да ве ру је мо у јед но га Бо га Оца, шта ће мо са 
овим дру гим? Да кле, и по ред свег на по ра, да кле, да се то, овај, схва
ти, остао је тај... ду бо ко, да кле, тај траг од Ав гу сти нов ске те о ло ги је 
ко ја је, на жа лост, до ми нант на и у на шој те о ло ги ји.“

2–16
Ав гу стин је по шао од јед но га Бо га као јед не су шти не, а за тим 

је у тој су шти ни тра жио узро ке за по сто ја ње Све те Тро ји це. То 
је нео пла то ни стич ки при ступ ко ји је, на жа лост, за сту пљен и код 
свих на ших дог ма ти ча ра но ви јег вре ме на и због то га се у свим на
шим дог ма ти ка ма нај пре го во ри да је Бог је дан по сво јој су шти ни, 
па тек он да се го во ри о Оцу, Си ну и Све то ме Ду ху.

„Ав гу стин је по шао од јед но га Бо га као јед не су шти не, без лич не, 
и код Ав гу сти на кад се го во ри о јед ном Бо гу ми сли се на јед ну су шти
ну. Пр во се да кле то име ну је као је дан Бог, а за тим, по сле то га се у тој 
су шти ни тра же узро ци за по сто ја ње Све те Тро ји це: Оца, Си на и Све
то га Ду ха. И тај при ступ на жа лост је и код свих на ших дог ма ти ча ра 
но ви јег вре ме на, и за то ће те у свим на шим дог ма ти ка ма да ви ди те, 
пр во се го во ри о јед ном Бо гу као Бо жан ској су шти ни, а по сле то га се 
го во ри о Све тој Тро ји ци, да кле Бо гу Оцу, Си ну и Све то ме Ду ху као 
лич но сти ма ко је у ства ри су на не ки на чин, да кле, свој ства, ако хо ће
те, те су шти не. Ово је Ав гу стин, ова кав је дан при лаз Све тој Тро ји ци, 
од но сно овом про бле му, пре сли као, од но сно узео је од Пла то но вог... 
нео пла то ни стич ке фи ло со фи је и уоп ште нео пла то ни стич ког при сту
па, да кле, ан тро по ло ги је, од но сно чо ве ку, али и на кра ју и Бо гу.“

2–17
У на ше дог ма ти ке је ушло по гре шно Ав гу сти но во уче ње по 

ко ме се нај пре твр ди да је Бог је дан, па тек он да да Бог има три Ли
ца. Та ко су учи ли сви ко ји су ишли у бо го сло ви ју и ра ди ли по оцу 
Ју сти ну или по би ло ко ме дру гом.
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„Да кле, та ко је от при ли ке Ав гу стин об ја снио да је Бог Све та 
Тро ји ца, да кле да је Он ум, као нус, али уну тар се бе као су шти на, 
да кле, и за то је и ушао у тер ми но ло ги ју тај тер мин „ди ви нис“. То је 
тер мин у ства ри у ла тин ском је зи ку јер се од но сио на Бо га, што је 
озна ча ва ло у ства ри Бо жан ство или Бо жан ску су шти ну. И та ко је 
ушло у ства ри и у на ше дог ма ти ке и то да се пр во, кад се го во ри о 
Бо гу, сви ко ји сте за вр ши ли бо го сло ви је има те те дог ма ти ке и то сте 
учи ли, би ло да сте ра ди ли по оцу Ју сти ну, би ло да сте ра ди ли по не
ком би ло ко ме, да кле, овај... То је та ко, пр во има те то по гла вље ко је 
го во ри о јед ном Бо гу као су шти ни, па по сле то га има те по гла вље ко је 
го во ри о Све тој Тро ји ци, за то што је ов де то би ло ап со лут но мо гу ће, 
по Ав гу сти но вој кон цеп ци ји, то да кле та ко из ве сти. И за то се о Бо
гу го во ри да је Он су шти на, не по зна та, ду хов на, нео гра ни че на и то 
је Је дан Бог, Он је Је дан по су шти ни... А по сле то га се го во ри о лич
но сти ма и њи хо вим свој стви ма, као да су у ства ри, то је упра во то 
Ав гу сти но во, да су то свој ства, у ства ри, те су шти не... Очин ство, не 
знам, Си нов ство... Дух.“

2–18
Да нас се љу ди Бо гу мо ле „џу мле“. И кад их пи та те ком се Бо гу 

мо ле, они се чу де та квом пи та њу. Али по што је Бог тро ји чан, он да 
се тре ба мо ли ти са мо јед ном Ли цу Све те Тро ји це, јер у про тив ном 
ће та мо ли тва би ти без лич на и би ће упу ће на не ком без лич ном Бо
гу, а то ни кад ни је би ло у Цр кви. Бо гу Оцу се хри шћа нин мо же 
обра ћа ти је ди но на ли тур ги ји, ни ка ко из ван ли тур ги је. То зна чи 
да се мо ли тва „Оче наш“ не мо же из го ва ра ти ван ли тур ги је.

„Вр ло је бит но раз ли ко ва ти лич но сти у Све тој Тро ји ци, и ово, 
да кле, овај до га ђај хри сто ло ги је сам по ка зу је, а да не го во ри мо ка
да бу де мо го во ри ли о екли си о ло ги ји, ви де ће те ко ли ко је ту бит но 
та ко ђе раз ли ко ва ти лич но сти Све те Тро ји це. Да нас, ре ци мо, све то 
иде џу мле: „ми се мо ли мо Бо гу“. Ка да пи та те: Ком се Бо гу мо ли те? 
– то бу де чуд но пи та ње! И... Ко ме се мо ли те? Оцу? Или Си ну? Или 
Све то ме Ду ху? Бог је, да кле, Све та Тро ји ца! Кон крет не лич но сти! 
Не мо же те ова ко... без лич но да се мо ли те: са мо се мо ли те Бо гу, не
ком без лич ном Бо гу. То ни кад ни је би ло у Цр кви и за то и го во ри мо 
у по је ди ним мо ли тва ма, ре ци мо, као што је мо ли тва Го спод ња „Оче 
Наш“, и же ли мо да по ка же мо да је то ли тур гиј ска мо ли тва. Љу ди не 
схва та ју шта то зна чи и по ред то ли ких об ја шње ња ко ја чи ни мо и ко
ја су чи ни ли све ти Оци, и ко ја чи ни мо ми са да но ви ји.. но ви је ге не
ра ци је бо го сло ва, да је ли тур гиј ска мо ли тва због то га што је та мо ли
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тва упу ће на Оцу! И Бо гу Оцу се мо же обра ћа ти хри шћа нин и је ди но 
се обра ћа са мо у ли тур ги ји! Ни кад из ван ли тур ги је! Из ван ли тур ги је 
мо гле су да по сто је мо ли тве Хри сту, Ду ху Све то ме, све ти те љи ма, не 
знам ни ја, али не на ли тур ги ји! Од но сно, не Бо гу Оцу из ван ли тур
ги је. За то све мо ли тве ли тур гиј ске, осим оних ко је су ка сни је уве де
не, па се на пра ви ла јед на ве ли ка па па зја ни ја и у кон тек сту ли тур ги је 
са да... сва ко ту уба цу је шта хо ће... мо ли тву ко ју хо ће, и... не знам ни 
ја шта већ та мо све не иде. Нај ста ри је мо ли тве је, пре све га, ана фо ра, 
мо ли тва бла го дар но сти – је ди на мо ли тва ко ја је би ла ли тур гиј ска, 
по сле су ове до да те. И ово што је Оче Наш ко ју нам бе ле жи Све то 
Пи смо – то су две мо ли тве ко је су би ле ли тур гиј ске. Оне су у ства ри 
упу ће не Бо гу Оцу. Ка сни је тек, у је да на е стом ве ку, од но сно два на е
стом, и по сто ји та... тач но се зна ко све уче ству је у тим рас пра ва ма, 
ка да су уве ли у ства ри за вр ше так ана фо ре, ко ји у ства ри се обра ћа, 
од но сно као да се ана фо ра обра ћа Све тој Тро ји ци: Оцу и Си ну и 
Све то ме Ду ху, „и Те би при но сим, Оцу и Си ну и Све то ме Ду ху“. А 
ина че, прет ход но, до је да на е сто га ве ка, нај ста ри је мо ли тве би ле су 
са мо... мо ли тве ана фо ре су би ле са мо упу ће не Оцу, без за вр шет ка 
`Оцу и Си ну и Све то ме Духу`.“

2–19
Код ис точ них Ота ца Бог увек зна чи Отац, а да нас је Бог по

стао без ли чан и љу ди не мо гу да од го во ре ком се Бо гу мо ле, тј. не 
раз ли ку ју ка да се мо ле Оцу, ка да Си ну, а ка да Све то ме Ду ху, јер 
има раз ли ке ка да се ко ме мо ли те.

„Али ов де са да да ре зи ми ра мо, да је Ав гу стин у ства ри, у том 
свом де лу „De Tri ni ta te“ или „О Тро ји ци“, упра во по ста вио је дан дру
ги те мељ, вра ти ви ши се по но во на он то ло ги ју ста ро је лин ских фи ло
со фа, а то је да је су шти на у ства ри та ко ја прет хо ди у Бо гу, у сми слу 
да кад го во ри мо о јед ном Бо гу ми Га иден ти фи ку је мо са јед ном су
шти ном, бо жан ском. И оту да од Ав гу сти на па на да ље ће мо има ти у 
тер ми но ло ги ји за пад них те о ло га, а и фи ло со фа, из раз за Бо га, а то је 
у ства ри Di vi na или Di vi ni ta tis, ΘεότηϚ или Бо жан ство, Бо жан ство у 
сми слу обра ћа мо се Бо жан ству, у сми слу обра ћа мо се јед ној бо жан
ској су шти ни. И Бог у ства ри, у том кон тек сту, за раз ли ку од ис точ
них Ота ца где Бог увек зна чи Отац, Бог Отац, јед на кон крет на лич
ност, Бог је по стао јед на реч без лич на, да кле, јед на: Бог. Ја се сје ди
њу јем са Бо гом, од но сно ја се мо лим Бо гу, а кад га пи та те: Ко ме Бо гу 
се мо ли те? – „Па Бо гу!“ – Да кле, и код нас ви ше не мо же би ти ви ше 
ре чи да ли се мо ли те Оцу, или Си ну и Све том Ду ху, а не мо же те се 
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мо ли ти Бо гу из ван ове три лич но сти, али има раз ли ке кад се ко ме 
мо ли те! Има раз ли ке у по рет ку, ако хо ће те, пре све га цр кве ном, ли
тур гиј ском по рет ку. И има раз ли ке у при пад но сти, да кле, Цр кви ако 
се мо ли те Бо гу, или сте са мо... ве ру је те у Бо га, то не зна чи да мо ра те 
да бу де те и при пад ник Цр кве да би ве ро ва ли у Бо га. Ве ру ју љу ди у 
Бо га без кр ште ња или ре ци мо при пад ни ци не ког члан ства, од но сно 
чла но ви не ке за јед ни це, ве ру ју у Бо га, по сто ји Бог. Да не го во ри мо 
дру ге ре ли ги је, ре ци мо му сли ма ни, ко ји та ко ђе ве ру ју у Бо га, али не 
ве ру ју у Бо га као лич ност, не го ве ру ју у Бо га као у без лич но.“

2–20
Бо га чи ни јед ним Отац, а не су шти на. Ка да ка же мо да ве ру

је мо у јед ног Бо га, ми ка же мо: ве ру је мо у Јед ног Бо га Оца. Је дан 
Бог је Отац.

„Бог је је дан, не раз де љив, али су исто вре ме но три би ћа, три кон
крет не лич но сти. Оно што још све ти Оци ка па до киј ци на гла ша ва ју, 
то је у ства ри да је тај је дан Бог, у ства ри, то да Бо га чи ни јед ним, не 
чи ни Га су шти на, не го Отац. И ка да се обра ћа ју хри шћа ни, и уоп ште 
у Ста ром За ве ту, да кле љу ди ко ји ве ру ју у Бо га, у том би блиј ском, да
кле, ис ку ству о Бо гу, они се увек обра ћа ју Бо гу као јед ној кон крет ној 
лич но сти. За хри шћа не је то Бог Отац. За Је вре је је то био Бог Ко ји је 
имао мно га име на, али је био та ко ђе јед на кон крет на лич ност. Да кле, 
то ни је јед на су шти на без лич на, ко ја чи ни, ко ја је сте тај је дан Бог, 
већ је то Отац. И кад ка же мо ми да ве ру је мо у Јед ног Бо га, ми ка же
мо: ве ру је мо у јед ног Бо га Оца. Је дан Бог је Отац.“

2–21
Нај ка та стро фал ни је об ја шње ње Све те Тро ји це је по ре ђе ње 

са Сун цем, зра ци ма и то пло том. Бо ље об ја шње ње је кад ви ди те 
тро ји цу љу ди: Пе тра, Пан ту и Јан ка. Они има ју исту су шти ну, јед
ну су шти ну, а три су раз ли чи те лич но сти.

Сту дент ки ња од го ва ра: „Ка да се по ста ви по јам Све те Тро ји це, 
па да се ка же да ли су то три Бо га или је то је дан Бог, а то је је дан Бог 
по су шти ни, а три ли ца, Ње го ва... То је об ја снио... ми слим, ме ни се 
то сви ђа то об ја шње ње: ка да по гле да те у Сун це, Сун це је јед но, а оно 
има сво ју све тлост, то пло ту и жар. Три би ти ја су шти на јед на, та ко да 
је то Бог Отац, Бог Син, Бог Дух Све ти.“

Владика Иг ња ти је: „То вам је нај ка та стро фал ни је об ја шње ње 
ко је сте мо гли да чу је те...“

Сту дент ки ња: „Ме ни се сви ђа...“
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Владика Иг ња ти је: „...али би мо гло да бу де бо ље об ја шње ње, 
као кад ви ди те тро ји цу љу ди: Пе тра, Пан ту и Јан ка, и они су сва тро
ји ца љу ди, има ју исту су шти ну, да кле јед ну су шти ну, али су тро ји ца, 
три лич но сти, три би ћа. И за то што је чо век ико на Бо жи ја, ни је Сун
це ико на Бо жи ја. Не мо же мо гле да ти Сун це и го во ри ти о Бо гу, али 
гле да ти у чо ве ка и го во ри ти о Бо гу, то би мо гли, за то што је то ико на, 
не мо жеш да ви диш, ре ци мо, овај, не знам ни ја, ку ћу па да ка жеш: 
аха, па ја знам ову ку ћу, то је... по зна јем са да и вла ди ку Иг ња ти ја. 
Не го мо раш да ви диш мо ју сли ку, па да ка жеш: аха, то је Иг ња ти је. 
Да кле, сли ка Бо жи ја је чо век, а не Сун це.“

2–22
Бог ни је уна пред знао да ће ство ри ти свет и ка кав ће тај свет 

би ти. Хри шћа ни су од ба ци ва ли иде ју да Бог све зна уна пред, јер 
би то зна чи ло да се по сто ја ње све та про јек ту је у веч но сти, да кле 
пре са мог ства ра ња, а то је је ли ни стич ко уче ње о веч ним иде ја
ма. Бог је јед но став но у јед ном тре нут ку по же лео да ство ри свет 
и ство рио га је, а пре то га тај свет ни је по сто јао чак ни у Бо жи јем 
све зна њу.

„Да кле, Бог не ства ра свет из сво је пред по сто је ће су шти не, и 
дру го да ни је, да кле, из не ке дру ге пред по сто је ће су шти не, да кле, пре 
не го да ство ри свет, да Бог ство ри свет, све та ни је би ло у ап со лут ном 
сми слу те ре чи, ни је би ло ни у ка квој фор ми. Ни ти опет мо же мо по
и сто ве ти ти, од но сно мо же мо сме сти ти свет у ње го вом идеј ном по
сто ја њу у уму Бо жи јем, у сми слу да Бог од веч но сти има ум и у уму 
со зер ца ва, све зна, бу ду ћи да све зна, зна и ства ри ко је ће ра ди ти у 
бу дућ но сти, зна и свет и на тај на чин у ства ри се про јек ту је, да та ко 
ка жем по сто ја ње све та у веч но сти. Да кле и то су хри шћа ни од ба ци
ва ли. Оно што оста је као за кљу чак из ово га, то је у ства ри да је Бог 
сло бод но ство рио свет, да је у јед ном тре нут ку за же лео и ство рио 
не што што ни је по сто ја ло до тле ни у ка квом слу ча ју.“

2–23
Оп ци ја ко ју су хри шћа ни хте ли гла си да је Бог пре ства ра ња 

био са мо Бог, без веч них иде ја и ми сли и без зна ња о оно ме што 
ни је Бог, тј. о оно ме што тек тре ба да бу де ство ре но.

„И за то су све ти Оци у том пе ри о ду на сто ја ли да ка жу да је у 
ства ри Бог Ство ри тељ, али је Ство ри тељ не у оном Пла то но вом сми
слу, ни ти у овом Ори ге но вом сми слу, да Он има веч но иде је у се би, 
или да у Ње му са веч но по сто ји ма те ри ја, не го да је Он Ство ри тељ ни 
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из че га (ἀπὸ τὸ μὴ εἶναι). Ме ђу тим, шта то зна чи „μὴ εἶναι“ то не би ће? 
Ка ко је ту ка те го ри ју мо гу ће об ја сни ти? И шта је то што су под ра
зу ме ва ли хри шћа ни под тим из ра зом? Не би ће је мо гло да се пр о ту
ма чи дво ја ко. У јед ном хри шћан ском сми слу, да кле да ни шта ни је 
по сто ја ло пре не го да Бог ство ри свет. По сто јао је са мо Бог. И да тај 
Бог не ма у се би ни ка кве при ме се не чег дру гог осим што је Он. Ни ти 
веч не иде је, ни ти ми сли у се би о не че му што ни је Он, ни ти опет, ма
те ри ју по ред се бе. Да кле, то је би ла јед на оп ци ја ко ју су, от при ли ке, 
хри шћа ни хте ли. Ме ђу тим, овај из раз је ту ма чен, то „μὴ εἶναι“ и у 
јед ном дру гом кон тек сту, кон тек сту да кле ка кав су да ли Ари сто тел и 
Пла тон у сво је вре ме, и Фи лон. А то је у ства ри да то „μὴ εἶναι“, да кле 
то не би ће, да је свет ство рен из не би ћа за њих је под ра зу ме ва ло јед
ну дру гу ка те го ри ју по сто ја ња. Ни је под ра зу ме ва ло ово ап со лут но 
не би ће. Као, ре ци мо, што је го во рио Ари сто тел: во да и облак. Во да 
ни је облак, али... то ни је облак – во да, да кле па ра, ни је во да. То ни је 
ап со лут на ка те го ри ја за то што па ра је сте во да у јед ном дру гом об ли
ку. Ка да се па ра згу сне, та да по ста је во да. Или, ре ци мо, дру ги при
мер: уз бр до и низ бр до, κατίφοροϚ καὶ ἀνίφοροϚ. Уз бр до ни је низ бр до 
– то сви зна мо. Али то ни је низ бр до, то ни је ап со лут на ка те го ри ја, 
за то што ако по гле да те од о здо је сте уз бр до, а ако по гле да те од о зго то 
је низ бр до. Ра ди се о ис тој ства ри.“

2–24
Да Адам ни је по гре шио, Адам би био Хри стос, јер би се сје

ди нио са Си ном Бож јим. Та да Хри стос не би био Исус Хри стос, 
не го Адам Хри стос. Ме ђу тим, Адам је нео че ки ва но од био та кву 
мо гућ ност и уме сто да се сје ди ни са Бо гом и по ста не је дан дух са 
Њим, он се сје ди нио са блуд ни цом и по стао јед но те ло са њом. Пад 
пр во га Ада ма из не на дио је Бо га.

„Да Адам ни је по гре шио, Адам би био Хри стос. Опет би го во ри
ли о Хри сту, са мо што би тај Хри стос био са да Адам Хри стос, не би 
био Исус Хри стос. Адам би се сје ди нио са Си ном Бож јим, и том сје
ди ње њу би у ства ри... твар на при ро да не би ис ку си ла смрт, иа ко ју је 
но си ла у се би као по тен ци ју. Ме ђу тим, пад пр вог Ада ма, од би ја ње да
кле, оно што је и Бо га из не на ди ло, то је у ства ри до не ло је дан но ви мо
ме нат у хри сто ло ги ју, а то је смрт. Да кле, Бог је са да имао да би ра, Син 
Бож ји је имао да би ра: или ће да се оства ри пр во бит ни план Бо га Оца 
о тво ре ви ни да се с Њим сје ди ни сва ство ре на при ро да, пре ко чо ве ка 
на рав но, и да та ко по сто ји веч но, али ако то хо ће да оства ри, сад мо ра 
да про ђе кроз ову... ис ку ство смр ти, за то што је сад тај, у ства ри чо век, 
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тај ко ји у ства ри има смрт, но си смрт у се би, или ће ди ћи ру ке од то га 
и оста вља при ро ду да про пад не, не же ле ћи да кле да... бу ду ћи да је то 
у ства ри би ла... гре шка Ада мо ва, и да ни је то пред ви ђе но пр во бит ним 
пла ном Бож јим... да кле стра да ње Хри сто во. И Хри стос при хва та, у 
ства ри, Бог да кле ни је оста вио свет, и Син Бож ји је при хва тио, до бро
вољ но, да уђе у тај свет и да пре тр пи смрт, ту да кле но ву ди мен зи ју, 
но во ис ку ство, ко је је до шло нео че ки ва но, због гре ха Ада мо вог, за то 
што је Адам од био, и што је уме сто да се сје ди ни са Бо гом по чео да се 
сје ди њу је са же ном. Ка ко ка же све ти Мак сим Ис по вед ник: уме сто да 
се сје ди ни са Бо гом и по ста не „ен пнев ма“, ми сле ћи на пре ва зи ла же
ње од но са смр ти, да по ста не је дан дух са Бо гом, он се сје ди нио, ка же, 
са блуд ни цом и по стао је „ен со ма“ у сми слу смрт но сти, бу ду ћи да код 
све тог Мак си ма Ис по вед ни ка „ен со ма“ је те ло, да кле, ко је је пре све га 
но си оц те ре ал но сти смр ти, ис ку ства смр ти у на шем жи во ту.“

2–25
Епи тет „веч ни“ Бо гу је при пи сао Ори ген. И Пла тон ка же да 

у Бо гу не би тре ба ло да бу де тих та ко зва них про ме на, а хри шћа ни 
су ка сни је то пре у зе ли од Ори ге на и Пла то на. Ори ген ни је мо гао 
да до зво ли да свет не по сто ји, а да не бу де Све др жи тељ, или да је 
Бог Све др жи тељ по стао, а да не кад ни је био. Иде ја о веч но сти и 
не про мен љи во сти Бо жан ства про из ла зи из је ли ни зма.

„То је као, ка ко ка же Ори ген, као кад би има ли из вор и во ду. 
Да кле, во да по ти че од из во ра, али је во да исто та ко веч на за то што 
је из вор ве чан и што не мо же во да, од но сно не мо же из вор да бу де 
без во де. Ту ар гу мен та ци ју је упо тре био Ори ген, и ре као је: ако је Бог 
Тво рац и Све др жи тељ, та да Он би мо рао да бу де веч ни Тво рац и веч
ни Све др жи тељ, јер у Бо гу не би мо гло да бу де на пре до ва ња и опа да
ња, тих та ко зва них про ме на. Јер сам по јам Бо га упра во то тра жи, као 
што то ка же и Пла тон, а што усва ја ју и хри шћа ни ка сни је (...), да кле, 
веч но би ће и исто веч но би ће, не ма ту го редо ле, и не знам ни ја... не
што што ни је би ло у Бо гу, па се по ја ви ло или не што што се по ја ви ло 
и иш че зну ло. То је свој стве но ма те ри ји, од но сно ство ре ним би ћи ма, 
и за то Ори ген ни је мо гао да до зво ли, у ства ри, да свет не по сто ји, а 
да Бог бу де Све др жи тељ, или да је Бог Све др жи тељ по стао, а не кад 
ни је био. Јер ако не ма шта да др жи, ако ни је Пан до кра тор, (...) да кле 
ако ни је у вла сти, ако не ма, да кле, оно на че му Он спро во ди сво ју 
власт, не мо же се го во ри ти о Ње го вој вла сти. Али то је не што што 
про из ла зи, ре кох, из је ли ни зма, где је ли ни сти, у ства ри, је ли ни стич
ки фи ло со фи то же ле. И за то за њих у ства ри је све веч но, и за то то 
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што је веч но оно је Бо жан ство. И не про мен љи во је, исти на је не про
мен љи ва.“

2–26
Све ти Ата на си је Ве ли ки од ба цу је мо гућ ност да је Бог мо гао 

од о зго опро сти ти гре хе и да ни је мо ра ло до ћи до ова пло ће ња Си
на Бо жи јег. И дру ги све ти Оци твр де да то ни је би ло мо гу ће.

„Да је би ло ствар енер ги је, да кле на шег од но са са Бо гом, да је 
то ствар енер ги је са мо, та да ни шта ово не би се де ша ва ло. За што би 
мо ра ло би ти да Син по ста не чо век, да стра да, да вас кр са ва, да... не 
знам ни ја... пе тља се ту са на ма? Зар ни је мо гло то од о зго, она ко да 
иси ја ва? И не знам ни ја, ка ко хо ће те узми те те енер ги је, да од о зго 
Бог, овај, чи ни што чи ни, и да нас све до те ра та мо где тре ба. Али то 
све ти Ата на си је Ве ли ки у сво ме де лу „О ова пло ће њу Си на Бо жи јег“ 
од ба цу је та кву јед ну мо гућ ност да Бог од о зго мо же да пра шта, што 
за вас, за ва ше гла ве, те о ло ги је ва ше... и не знам ни ја... ових ко ји вас 
уче те о ло ги ју то је мо гу ће, за то што ви ми сли те све се то мо же, овај, 
стр па ти у је дан по јам да је Бог све мо гућ. И чим је Бог све мо гућ не
маш ви ше рас пра ве! А че кај те, сад је ов де јед но бр до ства ри... ко ји су 
се де си ли до га ђа ји и ко ји тра же об ја шње ње! Ко ји не мо гу тек та ко да 
се пре кри же јед ном цр том, да је Бог све мо гућ и го то во. Мо гло је све 
то да се не де си и мо гло је све то да бу де, овај, не знам ни ја, да не бу
де. Али све ти Оци ин си сти ра ју да ни је мо гло. Без ова пло ће ња Си на 
Бо жи је га не ма спа се ња на ма! И то ни је Бо жи је из и гра ва ње, да кле ‘ај
де сад Он не ма шта да ра ди, ‘оће да жр тву је Сво га Си на са да, а мо же 
то и дру га чи је да бу де’.“

2–27
Етич ки гле да но Хри стос је мно го гре шан, јер су мно ги Ње го

ви по ступ ци, етич ки гле да но, би ли гре шни, за шта су га Је вре ји и 
оп ту жи ва ли. Али Хри стос је без гре шан у том сми слу што ни је под
ло жан смр ти, бу ду ђи да ни је ро ђен од му жа и же не као ми, не го на 
дру ги на чин.

„Ми упра во ка же мо да је Бог, Син Бож ји, по стао чо век, са вр шен 
у све му на ма, од но сно са вр шен као чо век, са вр шен у све му на ма по 
чо ве чан ству – осим гре ха. Шта се ов де под ра зу ме ва под гре хом? Не 
са мо етич ка ка те го ри ја јер, ако би етич ки ме ри ли по ступ ке Хри сто
ве, та да мно ги би се на шли гре шни, за шта су Га и оп ту жи ва ли Је
вре ји. Али Он је ми мо гре ха, за то што је упра во ро ђен на овај на чин, 
да кле Он је ми мо смр ти, Он је бе смр тан, ни је под ло жан смр ти као 



101

ми, а ми смо под ло жни за то што се ра ђа мо од му жа и од же не, ме ђу
тим Хри стос се ра ђа на друк чи ји на чин и Он је за то без гре шан, пре 
све га за то.“

2–28
Угле да ње на Хри ста и сле до ва ње за Хри стом је по гре шно – то 

је по сле ди ца Ав гу сти но вих и Ори ге но вих за блу да.
„На жа лост, код Ав гу сти на има мо то одва ја ње чо ве ка од при

ро де, нај пре под ути ца јем Пла то но ве ан тро по ло ги је, где у ства ри је
ди но ду ша има те жи ну, и она је је ди но ва жна, бе смрт на ду ша... Ав
гу стин узи ма та кву ан тро по ло ги ју, и он у ства ри у по чет ку го во ри о 
спа се њу са мо ду ше, оно што, је го во рио и Ори ген, али ка сни је укљу
чу је и те ло, јер на то га те ра и ис по ве да ње ве ре у Вас кр се ње мр твих, 
и уоп ште до га ђај Хри стов, Ова пло ће ња, да је Хри стос по стао чо век, 
што у ства ри и у Ори ге но вој кон цеп ци ји, и у ав гу сти нов ској, ко ли
ко год да је Ав гу стин ра ди кал ни ји у од но су на Ори ге на ка да ка же да 
ни шта но во га под Сун цем не ма осим то да је Бог по стао чо век, ипак 
у крај њој ин стан ци, крај њи за кљу чак је у ства ри, да тај до га ђај Хри
стов ни је он то ло шке ка те го ри је за Ав гу сти на, не го гно се о ло шке, као 
што је био за Ори ге на. Хри стос је по стао чо век да би на ма ука зао пут 
и да би нам дао са ве те, за ко не по ко ји ма тре ба да се вла да мо да би и 
ми сти гли та мо, овај, у веч ност. Он је са да као је дан ту упра ви тељ, 
у сми слу он... учи тељ! За Ори ге на и за Ав гу сти на. И за то је у ства
ри тај пут у спа се ње на За па ду ва зда био imi ta tio Сhristi, ими та ци ја 
Хри ста, да кле ими ти ра ње Хри ста: ићи сто па ма, да кле, тре ба ра ди ти 
оно што је ра дио Хри стос, за то што је Он, мно го то га ни је нам ре ко, 
али је по ка зао Сво јим де ли ма. Да кле то тре ба раз ли ко ва ти од овог и 
ова квог при сту па сје ди ње ња са Хри стом и по сле до ва ња Хри сту, од
но сно ими та ци ја Хри ста. Ими та ци ја Хри ста мо же да бу де и ван Цр
кве, да кле ван јед ног до га ђа ја сје ди ње ња са Хри стом. Мо гу ја сам да 
узмем да чи там оно што Хри стос пре по ру чу је, и да имам пред со бом 
Ње го во жи ти је, од но сно жи вот Ње гов, ка ко је Он жи вео и да та ко у 
ства ри се на дам да ја та ко жи вим. Ме ђу тим, то је са свим друг чи је од 
оно га што на зи ва мо сје ди ње ње са Хри стом.“

2–29
Хри стос је од су тан, али је на ли тур ги ји при су тан кроз дру ге 

љу де, оку пље не на ли тур ги ји. При су тан је као кад не ко до ђе на 
ка пи ју, па мај ка по ми сли да је то њен син ко га је по сла ла у вој ску. 
У том тре нут ку њој се учи ни ло да је то њен син, и то зна чи да је он 
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био при су тан у том до га ђа ју, а по сле, кад при ђе бли же, она ви ди да 
ни је то њен син. То је при мер ко ји об ја шња ва при су ство Хри сто во 
Ду хом Све тим на ли тур ги ји.

„И то је тај на, у ства ри, што мо же мо да не ка ко об ја сни мо при су
ство Хри сто во као лич но сти у ли тур ги ји, као ли тур гиј ско са бра ње, 
иа ко је Он од су тан. Ја сам вам при чао те при ме ре и на во дио, и још 
ни је зго рег опет да... Мо же јед на лич ност да бу де при сут на иа ко је 
фи зич ки од сут на, ако сте ве за ни за њу, ако сте, да кле, лич но ве за ни 
за ту лич ност. Го во рио сам онај при мер са... кад су два при ја те ља ко ји 
су бли ски, до го во ри ли се да се на ђу на јед ном ме сту. И је дан од њих 
је до шао, а дру ги ни је. На том ме сту су би ли дру ги љу ди, али оно што 
је за пам тио тај ко ји је до шао, он је то уства ри, оно што је при ме тио, 
то је да је овај, да је чи тав про стор био ис пу њен оном лич но шћу ко ја 
је би ла од сут на. Или, ре ци мо, он мо же по сле да се се ти, он се се ћа 
свих ко ји су би ли та мо, ал’ у оном тре нут ку, да кле, овај је био при су
тан иа ко је био од су тан фи зич ки, био је при су тан, као лич ност, и он 
је ис пу нио сав тај про стор, а сви су ови оти шли у дру ги план. Исто се 
де ша ва ка да ма ти по ша ље де те на вој ску, у рат, кад га че ка да се вра
ти, не из ве сно је да ли ће се вра ти ти, не ће се вра ти ти, кад ће се вра
ти ти... Она тад, да кле, у сва ко ме ко ји се по ја ви на ње ној ка пи ји, ко ји 
за ку ца на вра та ње на, она у том тре нут ку кон ста ту је при сут ност ње
но га си на! Док га ви ди из да ле ка ка ко иде, она ви ди сво га си на! Кад 
до ђе овај, па се уве ри по при ро ди да њен син ни је то, она та да у ства
ри мо же да кон ста ту је... Али прет ход но, прет ход но је она у ства ри... 
До га ђај се де сио та кав да је њен син био при су тан! И па са да, она се 
уве ри ла да ни је. Да кле, то у ства ри чи ни Дух Све ти, да кле ту лич ну 
за јед ни цу са Хри стом, ко ја у ства ри чи ни Хри ста при сут ним кроз 
љу де ко ји се ту про ја вљу ју, од но сно са би ра ју на све тој ев ха ри сти
ји. Да кле, то, да кле, тре ба до бро, за пам ти ти, да Дух Све ти, у ства ри, 
чи ни јед ну за јед ни цу, нај при сни ју за јед ни цу са Хри стом, али на тај 
на чин што чи ни, у ства ри, што уста но вљу је је рар хиј ску струк ту ру.“

2–30
Ако не ма мно гих на ли тур ги ји, он да у ис точ ном, пра во слав

ном ис ку ству не мо же би ти го во ра о при су ству Хри сто вом на Ли
тур ги ји, па ма кар се Хри стос по и сто ве ћи вао са хле бом и ви ном.

„Али све упра во ука зу је на то, и то до бро тре ба за пам ти ти, да 
упра во без ове јед не, јед не... јед ног ис ку ства ре ал но га, ли тур гиј ско
га, је не мо гу ће у ства ри об ја сни ти пре све га за што ка па до киј ски Оци 
раз у ме ју ту про бле ма ти ку и по ста вља ју је друк чи је не го што ће је 
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по ста вља ти за пад ни, и за што да нас у ства ри пра во слав ни мо гу да 
го во ре о тој пр о бле ма ти ци, да кле о јед ном и мно штву, а да за пад ни 
то уоп ште не мо гу да схва те... И да још увек је про блем тај три ја до ло
шки из ме ђу Ис то ка и За па да, ко га са да у по след ње вре ме на уч ни ци 
као што је: Шил со, као што је Ра нер, као што су... Карл Барт, ко ји су 
по ста ви ли као про блем и ука за ли да ов де не што ни је у ре ду – ту не
ма иден тич не... иден тич ног ту ма че ња у од но су на то шта под ра зу ме
ва За пад под Тро ји цом, под Бо гом, Јед ним Бо гом, а шта под ра зу ме ва 
Ис ток? Али оно што је ми тро по лит Зи зју лас у јед ном свом члан ку 
на вео, то је у ства ри... За пад не мо же да, ка ко се он та мо из ра зио, не 
мо же то да схва ти, за то што не ма ту ан те ну с ко јом мо же да ухва
ти те сиг на ле, од но сно не ма то ис ку ство... ли тур гиј ско. Јер код њих 
Ли тур ги ја је у ства ри не што што чи ни је дан чо век за се бе, и да је по
сто ја ње... Ли тур ги ја да кле по сто ји као... не за ви сно од мно гих. Да кле, 
Хри стос та мо по сто ји не за ви сно од по сто ја ња мно гих. Ме ђу тим, 
у ис точ ном ис ку ству ли тур гиј ском не мо же би ти ре чи о Хри сту, и 
уоп ште при сут но сти Хри ста на Ли тур ги ји, ма кар се Он по и сто ве ћи
вао и са хле бом и ви ном, ако не ма мно гих! За то што ни ко не мо же у 
пра во слав ном ис ку ству да слу жи, или у пре да њу да слу жи ли тур ги ју 
сам, као што је то на За па ду мо гу ће.“

2–31
Код мно гих те о ло га, ре ци мо код оца Ју сти на, под Те лом Хри

сто вим се по гре шно под ра зу ме ва Хри стос као је дин ка ко ји је про
то тип под ви жни ка, и као та кав од ре ђу је иден ти тет Цр кве. Са та
квим схва та њем чо век ко ји хо ђе да по ста не члан Цр кве ди рект но 
иде на при че шће, ко је по и сто ве ћу је са Те лом Хри сто вим, и при 
том не ма у ви ду за јед ни цу са епи ско пом. Би ло је од пре суд не ва
жно сти да се по ја ви ан та го ни зам из ме ђу та два схва та ња Цр кве: 
1) као ли тур гиј ског са бра ња и 2) као под ви жнич ког ис пу ња ва ња 
за по ве сти Бож јих, јер то су це ли не ко је су ме ђу соб но не спо ји ве.

„Иа ко се ка же, код мно гих те о ло га, да је Цр ква Те ло Хри сто во, 
уз ми те ре ци мо код оца Ју сти на, под Те лом Хри сто вим се под ра зу ме
ва упра во то, Хри стос као је дин ка, ко ји у ства ри тим сво јим на чи
ном жи во та, под ви гом да кле, је сте то, да кле, Цр ква, тај на. То зна чи 
по но во има мо тај та ко зва ни пр о то тип под ви жни ка, ко ји у ства ри 
од ре ђу је иден ти тет Цр кве, без об зи ра што се он сад на зи ва Хри стом. 
Чак... чак и ка да се са Те лом Хри сто вим по и сто ве ћу је, по и сто ве ћу
ју да ро ви... ли тур гиј ски, да кле, да ро ви при че шћа, та ко ђе у ства ри, 
од но сно, под тим се под ра зу ме ва да је то Те ло Хри сто во. И кад не ко 
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до ђе са да у Цр кву, он у ства ри да би узео Те ло Хри сто во, да би, да кле, 
по стао члан Те ла Хри сто вог, он ди рект но иде на при че шће, узи ма то 
у се бе и по ста је Те ло Хри сто во, он уно си у се бе Те ло Хри сто во, Хри
ста, не ма ју ћи у ви ду за јед ни цу – то му уоп ште не тре ба... Са мном 
ко ји сам та мо, слу жим... Са оном ба ком та мо, мо јом јед ном Дро бић
ком та мо ко ја, све, овај, стал но... Она је та мо учи те љи ца не ка, она је 
рев но сна за Цр кву, увек сто ји ту, али она је стал но ту, али сва ко га 
ће да ис пра ви: за што ти она ко си наг нуо ра ме на, за што ти ова ко, 
тре баш да се кла њаш ова ко... Ја сам је ма ло, овај, опо ми њао... Али 
до бро, ви ди мо, не мо же она то, али она је до бро на мер на. И сад има 
ту је дан ма ли, не ки по пов син, ма ли, ко ји у ства ри не во ли она да га 
опо ми ње, и он не ка ко има не што про тив ње. Кад год про ђе по ред ње, 
а она ту не што увек ге сти ку ли ра, он се окре не, још не зна да го во ри, 
зна не што да го во ри, али он јој пр стом по ка зу је. Не ће он ту сад ту њу 
да, да, да слу ша, да она ту... овај, учи. Он оће да бу де ту сад... Да кле, 
то је не за ви сно од то га. И упра во, у ства ри, у ова квом јед ном ви ђе њу 
Цр кве, иден ти те та Цр кве, у мо на шком под ви гу, и уоп ште у под ви
гу, сав бо го слу жбе ни ци клус, укљу чу ју ћи ту и све ту ли тур ги ју, је у 
ства ри по ста ло сред ство за тај мо на шки под виг. Ли тур ги ја у мно
гим гла ва ма љу ди, и по го то во мо на ха, али и ових дру гих, има сво ју 
ва жност са мо због то га што је то под виг: два са та сто јиш у дуп ке. 
Од но сно сто јиш, ὄρτιοϚ; сто јиш, она ко, не по ме раш се. То је да кле... 
под виг пра виш! Још кад је зи ма, за ми сли: ми нус 20 сте пе ни, па још 
у цр кви не ма гре ја ња... Уто ли ко је то... има ва жност та Ли тур ги ја, 
за то из ра жа ва под виг! Да је то тач но, што он ка же, без об зи ра што 
ви ова ко се сме је те, то се по ка зу је, у ства ри, да се Ли тур ги ја ви ше не 
мо же до жи вља ва ти као ра дост! Ни ти ика ко мо же са да да уђе у на ше 
гла ве да кад се слу жи Ли тур ги ја тај дан је дан ра до сти, ко ји раз ре ша
ва пост, и та ко и по ти пи ку то. За то што је, ре кох, по ста ло сред ство 
за оства ре ње то га под ви жнич ко га... ко ји у ства ри има упра во то за 
циљ – сје ди ње ње са бес те ле сним Ло го сом, где у ства ри са да до ла зи 
до из ра жа ја упра во та... као што је то, ре ци мо, Пла тон го во рио, да 
чи ни ти до бро, у сми слу, све ти Оци су, ја гле дам код све тих Ота ца, то 
је вр ло чест мо тив, да сам по се би, у ства ри кад чи ниш до бро, уче
ству јеш у до бру, јер уче ству јеш у иде ји до бра, а бу ду ћи да је вр хов на 
иде ја до бра Бог, та да не по сред но уче ству јеш у Бо гу. Зна чи, ни је ти 
по треб но да бу деш, у крај њем слу ча ју, члан јед не кон крет не за јед ни
це, у овом сми слу ли тур гиј ске, не го са мим тим, да кле, што си до бар, 
што, ре ци мо, раз ми шљаш о Бо гу, што си, не знам, те о лог си већ. И 
за то су и фи ло со фе у ства ри при бро ја ли у те о ло ге, по го то во Пла то
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на, у те о ло ге пре, у хри шћа не пре хри шћан ства, за то што су о Ло го су 
го во ри ли, а у хри шћан ству се по ја вио Ло гос. Да кле, уче ство вао је на 
не ки на чин у Ло го су Бо жи јем, имао је за јед ни цу са Њим, без да мо
ра да се по ја ви Тај Ло гос у те лу. И ода тле це ла ети ка код Пла то на, да 
оно што је па мет но, што је му дро, што је до бро, то тре ба чи ни ти, и 
та да у ства ри уче ству јеш у том ко смич ком, ко смич ком ло го су, ко ји 
одр жа ва ко смос, одр жа ва свет у хар мо ни ји и да је му би ће. И ако слу
чај но не што... У то ме и је сте, у ства ри, у мо рал ном за ко ну код ста рих 
фи ло со фа, код Пла то на, и грех што твој грех на ру ша ва ту склад ну 
це ли ну. Вр ли на је, под у пре ти то оп ште, тај оп шти ко смич ки ло гос 
кроз сво је по на ша ње, те та ко се укла па мо сви у то. Ово је да кле би ло 
не што што је би ло пре суд но да се по ја ви тај та ко зва ни ан та го ни зам 
из ме ђу под ви жни штва и ли тур гиј ске прак се. Од но сно, ди хо то ми ја 
ли тур гиј ско га иден ти те та. И она, на жа лост, још увек по сто ји у на
шим гла ва ма. Ми не мо же мо, те шко мо же мо то сад да спо ји мо. Али 
и кад спо ји мо то, ми то спа ја мо као две це ли не, ко је ви ди мо да су у 
ства ри (стал но не где нам пра ве про блем), не спо ји ве.“

2–32
Ми да нас го во ри мо на шој бра ћи да је Хри стос тај ко ји се мо

ли Оцу на Ли тур ги ји, и за то су на Ли тур ги ји не при ме ре не оне мо
ли тве ко је су упу ће не Хри сту, јер он да ти, Хри сте, ко ји слу жиш, 
ко ји се при но сиш, у ства ри уба цу јеш јед ну не га ци ју у сво ју мо ли
тву, тј. мо лиш се са мо ме се би. Али ви то не при хва та те, као и они, 
и су прот ста вља те се из мр жње пре ма дру го ме, же ле ћи да по ста не
те слав ни под у пи ру ћи не што што је нео др жи во.

„То што ми да нас го во ри мо на шој бра ћи и љу ди ма ко ји не ће да 
чу ју, ни је то са мо да је ста ри је то да ни је тро пар тре ће га ча са био у 
Ли тур ги ји упо тре бља ван. Ни је то са мо ствар ста ри не. И то се ап со
лут но зна кад је ово на ста ло и кад је уба че но у Ли тур ги ју, не го је ап
со лут но ва жно због те о ло шке ства ри. Јер ако су све мо ли тве упу ће не 
Оцу на све тој Ли тур ги ји, од јед ном ти уба цу јеш јед ну мо ли тву ко ја је 
упу ће на и Си ну. Шта то зна чи? Ко ји је тад онај ко ји се мо ли? Ако сам 
ја, ако та мо ис по ве да епи скоп и онај ко ји ка же да си ти Хри сте, Ко ји 
слу жиш, Ко ји при но сиш, и Ко ји се при но сиш, та да од јед ном имаш 
ту не га ци ју то га. За то што: ка ко мо же да бу де тај, Хри стос Ко ји се 
мо ли, да се мо ли са мом се би? Али то у ва ше гла ве не до ла зи. Ви са
мо зап не те за не што и ће ра те, и то ће ра те из мр жње пре ма дру го ме! 
Ни је ва ма ста ло, као ни њи ма, до Цр кве мно го, не го он про мо ви ше 
се бе! И он ми сли: Ако је овај по стао сла ван што је ре као ти ме да је 
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овај, не знам ни ја, по сто сла ван, сви га пљу ју... али под зна ци ма.. у 
њи хо вим гла ва ма... да не ко та ко ми сли, и да ми све што чи ни мо, у 
ства ри чи ни мо да про мо ви ше мо се бе, и та... они ће по ста ти слав ни 
ти ме што ће са да да... да, овај... под у пи ру не бу ло зе, од но сно не што 
што не мо же да оп ста не, и што је уоп ште нео др жи во!“

2–33
Ка да би нас не ко упи тао: Где је Бог ваш? – тре ба ло би да од го

во ри мо: Ево, то је та за јед ни ца, тај до га ђај ли тур гиј ски, не дељ ни, 
кад слу жи мо – то је Бог наш. Али на жа лост, под ути ца јем је ли ни
зма и на ших му дрих те о ло га ви ће те тра жи ти при су ство Бо жи је у 
мр твој при ро ди и од го во ри ће те да је Хри стос при су тан у хле бу и 
ви ну, мо шти ма, све ти те љи ма, итд. Ме ђу тим, при су ство Бо жи је би 
тре ба ло по и сто ве ти ти са жи вим лич но сти ма, али то да нас, на жа
лост, ни је та ко.

„Наш ли тур гиј ски, да кле, до га ђај... Ли тур ги ја је у ства ри, пре 
све га је до га ђај. И ако би хте ли да то из јед на чи мо са Ста рим За ве том 
и оно што нам Ста ри За вет го во ри, тад би мо ра ли у ства ри да се... то 
уђе у на шу свест: да се Бог про ја вљу је као је дан ли тур гиј ски до га ђај! 
Ако по шту је мо ово што го во ри Ста ри За вет да се Бог про ја вљу је у 
јед ном до га ђа ју, а не по при ро ди, јер по при ро ди ни ко од ста ро за вет
них љу ди ни је мо гао ни ти оче ки вао да ви ди Бо га, већ као је дан до га
ђај, та да у ства ри би мо ра ли да има мо, ре кох, то, та кав при ступ, да је 
тај до га ђај у ства ри про ја ва Бо жи ја. Са да го во ри мо ре ци мо, про ја ва 
Хри ста као Бо га, да кле, мо ра ла би да бу де ве за на за Ли тур ги ју, за је
дан до га ђај. И кад би нас не ко пи тао: ‘Где је ваш Бог Ко га ви сла ви те?‘ 
– тре ба ло би да бу де од го вор наш: Ево, то је та за јед ни ца, тај до га ђај 
ли тур гиј ски, не дељ ни, кад слу жи мо – то је Бог наш. Ме ђу тим, шта 
се де си ло? Де си ло се, у ства ри, под ути ца јем је ли ни зма и уоп ште и 
дру гих, да је са да у ства ри, Бог исто код нас по и сто ве ћен са при ро
дом или са енер ги ја ма, ко је се че сто, овај, го во ре да су... има ју и при
род не и не при род не, од но сно нат при род не, не твар не. Али у сва ком 
слу ча ју, да кле, од су ству је овај, ова свест о то ме да је Бог до га ђај, да се 
про ја вљу је у јед ном до га ђа ју. И за то, ре ци мо, ви сви, ко од вас то не 
схва та та ко да, кад го во ри мо о Хри сту, о Те лу Хри сто вом, о Са мом 
Хри сту, да кле, ко од вас не по и сто ве ћу је Хри ста са хле бом и ви ном? 
И уоп ште, том чи та вом, овај, тим про це сом тран суп стан ци ја ци је, 
бу ду ћи да хлеб и ви но су хлеб и ви но, да кле, тај про цес пре тва ра ња, 
у ства ри, је би тан, ко ји пре тва ра са да у те ло и крв Хри сто ву. Али кад 
вас не ко пи та та мо: Где је Хри стос на Ли тур ги ји? – ап со лут но да кле 
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сви ће те се сло жи ти, од но сно сви ће те у глас од го во ри ти да кле, да је 
то у ства ри те ло и крв Хри сто ва, од но сно хлеб и ви но да је Хри стос. 
И сви та ко вер ни ци, на жа лост под ути ца јем нас и на ших му дрих те
о ло га, под зна ци ма на во да, то ту ви де. Или, ре ци мо ви ди мо Бо жи је 
при су ство у мо шти ма, све ти те љи ма, енер ги ја ма, и... да кле... али од
су ству је да кле ап со лут но овај при ступ, да кле, да је... Бог се по и сто
ве ћу је са јед ним до га ђа јем. Да не го во ри мо да о то ме да кле, да нас не 
мо же мо да по и сто ве ти мо при су ство Бо жи је са жи вим лич но сти ма. 
Иа ко сви ис по ве да мо да је чо век ико на Бо жи ја, да кле ико на Бо жи ја 
што би под ра зу ме ва ло, да кле, да у ње му, у том чо ве ку, ви ди мо Бо га, 
јер он је ико на Ње го ва, као што би, ре ци мо, јед на мо ја фо то гра фи ја, 
ва ша фо то гра фи ја би ла та, тај, да кле, је дан еле ме нат ко ји по ка зу је, 
да кле, ука зу је на не што, чи ни при сут ним оно га ко га из ра жа ва фо то
гра фи ја. Да кле, чак и то ап со лут но не мо же да уђе у наш ум ви ше, и 
да ми Бо га по и сто ве ти мо са жи вим чо ве ком, ма кар у тој фор ми ре
кох, ико ниј ској, да је ико на Бо жи ја, али ипак ми мо ње га не ма Бо га. И 
то се све де ша ва упра во због то га што од су ству је, ре кох, овај еле ме
нат до га ђа ја и до га ђа ња као при су ства Бо жи је га или про ја ве Бо жи је 
и од су ству ју ови еле мен ти дру ги, као што су лич ни од нос и од нос 
сло бо де са Бо гом, да кле, већ се Бог по и сто ве ћу је са при ро дом. И нај
лак ше је у ства ри, као што ви ди те и са ми, нај лак ше је по и сто ве ти ти 
Бо га са јед ном мр твом при ро дом, ако би та ко, под зна ци ма на во да... 
ка жем, мр твом при ро дом, јер је она ко ја не... не мр да, ко ја се не ме ња 
на не ки на чин. То је ти пич но за грч ко схва та ње, јер и при ро да код 
Гр ка је би ла исти на са мо у том кон тек сту не про мен љи во сти. И исти
на је за то код Гр ка би ла исти на ко ја се не ме ња. То је био... то је би
ла ка рак те ри сти ка, ап со лут на ка рак те ри сти ка исти не, не што што се 
ме ња ни је има ло исти ну у се би, са мо што је не про мен љи во. Е сад за
ми сли те кад чо век... и чо век је при ро да јед на, али он се ме ња, и за то 
он не мо же да бу де... по и сто ве ћен са Бо гом, али ова мо не што што се 
не ме ња, ре ци мо што је ста тич но, узми те сим во ле хлеб и ви но, или 
уз ме те ре ци мо ико ну са му по се би, ка да уз ме те ре ци мо мо шти, то... 
то је све не што што ви ше на ма ули ва по ве ре ње да је то Бог, не го ре
ци мо оне жи ве лич но сти. Про бу ди те ту де вој ку, нек иде да се уми је.“

2–34
Хри стос ни је ни шта дру го не го је дин ство твар не и не твар не 

при ро де у јед ној лич но сти. Све ти Мак сим је пр ви ме ђу све тим Оци
ма по ста вио тај про блем: да ли би Хри ста би ло да Адам ни је по гре
шио. И од го во рио је: би ло би. И за то не мо же по сто ја ти Цр ква без 
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Ли тур ги је на ко јој Хри стос при су ству је као јед на кон крет на лич
ност, као је дан чо век. А тај чо век је епи скоп. У епи ско пу се на ли тур
ги ји пр о ја вљу је Хри стос. За то је епи скоп га рант је дин ства Цр кве и 
ње но га иден ти те та.

„Он сад раз ви ја јед ну дру гу кон цеп ци ју, би блиј ску кон цеп ци ју 
ви ђе ња исти не све та ко је је у ства ри у сје ди ње њу са Бо гом укуп не 
ма те ри јал не при ро де, ко ји је у ства ри по след њи до га ђај. За то ће све
ти Мак сим Ис по вед ник хри сто ло ги ју и Хри ста да ста ви као не што 
пр во што ни је за ви сно и од па да чо ве ко вог. Ста ви ће га као циљ ства
ра ња све та, јер Хри стос ни је ни шта дру го не го је дин ство твар не и 
не твар не при ро де у јед ној лич но сти. То је Хри стос, то је Тај на Хри
сто ва. И за то ре кох све ти Мак сим Ис по вед ник ће пр ви, у ства ри, у 
од но су на сво ју кон цеп ци ју ес ха то ло шку, та ко би блиј ску, да по ста ви 
тај про блем, ко ји не ће би ти по ста вљен код све тих Ота ца до све тог 
Мак си ма. А то је: Да ли би Хри ста би ло и да Адам ни је по гре шио? 
И од го ва ра све ти Мак сим: би ло би. За то што је Хри стос циљ све та. 
Циљ због ко га је свет ство рен, а тај циљ је сје ди ње ње са Бо гом. Без 
ко га сје ди ње ња не мо же да по сто ји твар на при ро да. Док ме ђу тим, 
код Пла то на, свет је ве чан, он је ве чан у сво јој не ма те ри јал ној при ро
ди, и да кле, он не ма он то ло шку по тре бу да има за јед ни цу са Бо гом, 
он је по се би бог, по сво ме би ћу, по сво јој при ро ди, за то што је ве чан. 
И за то це ла та дра ма по сле то га, ко ју је Ори ген по сле узео, се у ства
ри од ви ја упра во на овом под ви жнич ком пла ну, мо рал ног, да кле чи
шће ња од стра сти, га ше ња и све та ко. Ме ђу тим, ова ква кон цеп ци ја 
све то га Мак си ма уво ди по но во ли тур гиј ско са бра ње као епи цен тар 
Цр кве. Јер ако је крај њи циљ сје ди ње ње све га са Хри стом, али Хри
стом тим ко ји под ра зу ме ва сје ди ње ње ма те ри јал не и не ма те ри јал не 
при ро де у јед ној лич но сти, лич но сти Си на Бо жи јег. Та да у ства ри 
ико на то га по след ње га до га ђа ја је и са да и ов де, Ли тур ги ја као пред
о кус то га сје ди ње ња. За то не мо же у ства ри, по све том Мак си му, да 
по сто ји Ли тур ги ја од но сно Цр ква без Ли тур ги је као јед не кон крет не 
за јед ни це, у ко јој тре ба да бу де при су ство Хри сто во као јед не кон
крет не лич но сти, чо ве ка, бу ду ћи да је Хри стос по стао чо век, и са
бра ња око ње га, је дин ство са њим. И упра во све ти Мак сим ће се по
но во вра ти ти на, на ис ку ство све тог Иг ња ти ја Бо го но сца и уоп ште 
пр ва три ве ка, ко ји у ства ри у ова квој кон цеп ци ји ви де у епи ско пу 
про ја ву Хри ста и жи во при су ство Хри ста у Ли тур ги ји кроз епи ско па 
и у епи ско пу ко ји ће би ти га рант је дин ства Цр кве и ње но га иден ти
те та, док упра во мо на шки, упра во јед на ова ква дру га кон цеп ци ја, 
мо на шка, под ви жнич ка, она је су че ли ла Хри ста, од но сно епи ско па 
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са мо на хом. И епи скоп мо же да бу де уто ли ко по што ван у Цр кви уко
ли ко бу де мо нах, уко ли ко да кле је.... по и сто ве ћу је се са мо на шким 
под ви гом. Уко ли ко он бу де тај, е сад, ка ко ће те да... Да ли иден ти
тет епи ско па из ви ре из ње го вог под ви жнич ког жи во та, или из ви ре 
из ме ста, од но сно хи ро то ни је ме ста ко је он за у зи ма на Ли тур ги ји, о 
то ме ће мо го во ри ти, али ово је бит но да је ова кон цеп ци ја ста ви ла, 
су че ли ла ова два, и за то ни је слу чај но да нас, да ви ка да иде те не где 
ду хов ни ку ни кад ни ко ме од вас не ће па сти на па мет да оде те до епи
ско па. Он не ма ни ка кве ве зе са по бо жно шћу у ва шим гла ва ма, али 
код ду хов ни ка се иде, та мо, код под ви жни ка. И са да где вам је цен
тар око ко га се ви оку пља те, епи скоп или под ви жник, јер та мо где се 
оку пља те та мо ће у ства ри би ти не ка цр ква и шта ли дру го. Та мо!“

2–35
По сле Вас кр се ња Хри сто вог сва Хри сто ва ја вља ња и ли тур

гиј ско при су ство Хри сто во је у оно ме ко ји слу жи Ли тур ги ју: а 
то је епи скоп, окру жен на ро дом Бож јим. Та за јед ни ца епи ско па 
(опри сут ње ног Хри ста) и на ро да Бо жи јег на зи ва се Те ло Хри сто
во. По гре шно је ри мо ка то лич ко уче ње, као и уче ње оца Ју сти на 
По по ви ћа, да за јед ни ца ни је бит на, а да је Те ло Хри сто во у ства ри 
те ло јед не ин ди ви дуе, по и сто ве ће но са да ро ви ма ко ји се при но се 
на ли тур ги ји (хле бом и ви ном). У ствар но сти, ме ђу тим, Те ло Хри
сто во ни је те ло не ке ин ди ви дуе, не го за јед ни ца ко ју кон сти ту и ше 
Дух Све ти, и ни је по треб на не ка ве ли ка фи ло со фи ја да би се то 
та ко про ту ма чи ло.

„Ина че, у Све том Пи сму се из ри чи то, и по сле Вас кр се ња Хри
сто во га и Ваз не се ња на Не бо, из ри чи то се под вла чи да је при сут ност 
Хри сто ва у ства ри у Ли тур ги ји, и то у ли цу оно га ко ји слу жи, при
но си да ро ве. За то сва ја вља ња Хри сто ва по сле Ваз не се ња, Вас кр се ња, 
Вас кр се ња Хри сто во га, су у ства ри ли тур гиј ска ја вља ња, ли тур гиј ско 
при су ство Хри сто во, и упра во оно га ко ји та мо слу жи, ко ји на чал
ству је. Он је тај ко ји ло ми хлеб и да је уче ни ци ма сво јим, и бла го си ља 
и да је, при че шћу је их, што уче ни ци та да у том до га ђа ју ви де ње го
во при су ство, и он је тај ко ји сто ји на сре ди ни и го во ри: ‘Мир вам’. 
Да кле, Све то Пи смо Но вог За ве та нам ука зу је, нај ста ри ји до ку мен ти 
нам ука зу ју, у ства ри, да је при су ство упра во Хри сто во, жи во га Хри
ста, у Ли тур ги ји и кроз ли тур гиј ско са бра ње, ко је има у ства ри ову, 
ову да кле, струк ту ру: је дан, пр ви, да кле епи скоп, окру жен на ро дом 
Бож јим. Оту да и име за Цр кву као Те ло Хри сто во. Ме ђу тим, ов де, кад 
смо код Те ла Хри сто во га, тре ба раз ли ко ва ти по је ди на уче ња као што 
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су то... ка то ли ци, ри мо ка то ли ци, па и на ши ве ћи ном, узми те оца Ју
сти на чи тај те, и дру ге ове, пра во слав не те о ло ге, ко ји у ства ри ка да 
го во ре о Цр кви као Те лу Хри сто вом, они го во ре о јед ном ин ди ви ду
ал ном те лу ко је у ства ри се про ми че кроз ве ко ве, ка ко су то го во ри
ли ри мо ка то ли ци – pro lon ga tus Chri stus је у ства ри тај ин ди ви ду ал ни 
Хри стос, да кле јед но, под Те лом Хри сто вим као Цр квом се под ра зу
ме ва инди ви ду ал но те ло, јед на инди ви дуа. Ода тле, ода тле је про и за
шло и то да да нас за јед ни ца не ма ни ка кво га... ни ка ка во га сми сла за 
та кве те о ло ге, она је у дру гом пла ну, то је не што што ни је бит но, али 
је Те ло Хри сто во у ства ри по и сто ве ће но са да ро ви ма, хле бом и... и... и 
ви ном да кле, кр вљу као... да кле, јед на ин ди ви дуа. Ме ђу тим, с об зи ром 
на оно што нам до га ђа ји Пе де сет ни це го во ре, а то је у ства ри да Дух 
Све ти кон сти ту и ше Те ло Хри сто во као за јед ни цу мно гих око Хри ста, 
кон крет них лич но сти, та да у ства ри то Те ло Хри сто во, Цр ква као Те
ло Хри сто во... тре ба у ства ри про ту ма чи ти, тре ба у ства ри... и то ни је 
баш не ка ве ли ка фи ло со фи ја про ту ма чи ти, да је то у ства ри за јед ни
ца, ко ја има, ре кох, ова кву струк ту ру: Хри стос и око ло Ње га апо сто ли 
и на род Бож ји.“

2–36
И ме ђу љу ди ма мо ра по сто ја ти јед на лич ност ко ја је га рант 

је дин ства Цр кве. За је дин ство ни је бит но ис прав но ис по ве да ње 
ве ре, не го јед на лич ност ко ја про ја вљу је сло бо ду ти ме што тра жи 
не што од вас.

Владика Иг ња ти је: „Ако го во ри мо, ако смо на чи сто са тим, да
кле, да у Бо гу је дин ство, ко је је нео п ход но за по сто ја ње Бо га, оства
ру је јед на лич ност, да кле Отац, ка ко ми је дин ство у Цр кви оства ру
је мо? Ка ко, ре ци мо, мо же мо ми да до ђе мо до за кључ ка да си и ти и ја 
и Мар ко и Јан ко, да смо сви ми, овај, Цр ква и да смо у Цр кви?“

Сту дент: „Па пр во, је ли, што зра чи мо љу бав ка Бо гу Оцу кроз...“
Владика Иг ња ти је: „Ма дај, глу по сти... Шта при чаш, чо ве че, 

глу по сти? Ти пр ви пут из ла зиш сад на ис пит?“
Сту дент: „Да... пр ви пут на дог ма ти ку, да.“
Владика Иг ња ти је: „До ћи ћеш дру ги пут, ду шо мо ја, не мо же 

та ко, мо раш ти то... ипак ти је зад њи ис пит, мо раш да учиш.“
Сту дент: „Да, зад њи ис пит...“
Владика Иг ња ти је: „Да кле, ето ви диш ка кав је тај про блем. Ако 

ни је јед на лич ност ко ја чи ни је дин ство и чи ни за јед ни цу, и да бу де мо 
јед но као што је у Бо гу, та да би мо гли да се сло жи мо са овим љу ди
ма ко ји ка жу да у Цр кви ми ме ри мо на ше по сто ја ње у Цр кви ти ме 
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што ис по ве да мо пра ву и исти ни ту ве ру. Ње му не тре ба епи скоп ни
ти би ло ко ји пр ви уну тра, да по сто ји, да кле, да се он ве зу је за ње га у 
сми слу да има је дин ство са њим и да је он, да је јед на лич ност га рант 
је дин ства Цр кве. Не го за мно ге да нас је га рант је дин ства ве ра у сми
слу: ја по на вљам то што су све ти Оци го во ри ли, ја сам исти ни ти и 
пра ви и... овај, сва ки ко ји не по на вља то ни је пра ви. Али ви диш, ду
шо мо ја, то не во ди ка ства ра њу Цр кве. Ви мо же те и да са ми ис по ве
да те ве ру и да учи те то што су све ти Оци го во ри ли, не тре ба ни ка кав 
поп или вла ди ка, или не знам ни ја... Али вла ди ка је по тре бан! Од но
сно јед на лич ност је по треб на ко ја оси гу ра ва је дин ство упра во ако 
схва ти мо по сто ја ње, да кле, ова ко, на осно ву оно га што су нам све ти 
Оци го во ри ли о Све тој Тро ји ци. Да кле, не чи ни нас је дин стве ним 
су шти на, ти ме што си ти чо век, ја чо век, има мо исту при ро ду, не! 
Ми да би би ли је дин стве ни мо ра да по сто ји јед на лич ност око ко је 
се ује ди њу је мо, и увек по сто ји, у сва ком, чак и да су дво ји ца, или две 
лич но сти, мо ра да по сто ји је дан, ко ји у ства ри има ту... то је га рант 
је дин ства. Он је тај ко ји про ја вљу је ту сло бо ду, ако хо ће те, он тра
жи не што од вас и ви од го ва ра те на то. Не мо же те би ти у је дин ству 
са јед ном дру гом лич но шћу, ако ми сли те да вам је дин ство оси гу ра
ва при ро да, или да је дин ство оси гу ра ва иде ја, не ка. За то што има те 
исте иде је, као што ре ци мо ја имам исте иде је, имам исте... као да нас, 
ре ци мо, чу јем че сто ме ђу мла дим љу ди ма, ка ко они ка жу, ка ко ето 
њи ма то од го ва ра, они не знам ни ја, они су у па ру... са не знам, мно
ги би се, овај, уда ли, за ба вља ли, при ја те љи, ни је ва жно шта... За то 
што ми, ка же, има мо за јед нич ка ин те ре со ва ња ко ја нас ује ди њу ју. То 
да нас ује ди њу ју за јед нич ка ин те ре со ва ња, то је ми слим... Је дин ство 
мо же са мо да бу де лич но ти ме што ви од го ва ра те на ње го ву љу бав 
ко ју је он тра жио од вас, а не за јед нич ка ин те ре со ва ња. Та да сте ви 
лич ност у од но су на ту дру гу лич ност, ко ја је исто та ко лич ност у 
од но су на вас. И то је у ства ри он то ло шки од нос, то је он то ло шко ис
ку ство. Та да у ства ри, кад се та ко сје ди ња ва те јед но са дру гим, да кле 
од го ва ра те на лич но... лич ни... да та ко ка жем... љу бав дру го га пре ма 
ва ма, та да ви не мо же те без ње га. Ако су вам иста ин те ре со ва ња, та
да ви не мо же те без тих ин те ре со ва ња, а не без ње га! Ви ће те на ћи 
дру го га ко ји има иста ин те ре со ва ња, или на кра ју, ако не ма ни ко га 
ви ће те са ми са тим што вас ин те ре су је, не знам би о скоп, не знам 
фуд бал, не знам, овај, ди ско те ка, не знам... слу шам Ел ви са При сли ја, 
не знам, овај, ко га већ има те ви са да... мно ги... да. Да кле, али то, то, 
да кле, од мах ства ра ин ди ви дуу. Ми ло ше! Да до ђе те дру ги пут, ду шо, 
мо ра да учи те то.“

Сту дент: „Ја сно.“
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Ста во ви епи ско па Иг ња ти ја ко ји су су прот ни 
уче њу Пра во слав не Цр кве

1. Не зна бо жач ка је тврд ња да је Бог свет за то што је пра ве дан и не
по гре шив. Бог је свет за то што по сто ји, а не за то што ис пу ња ва 
за по ве сти. (2–02)4

2. Би блиј ски Бог се у Ста ром За ве ту не при др жа ва прин ци па пра в де 
и мо ра ла, Сам по сту па не пра вед но и дру ги ма за по ве да да по
сту па ју не пра вед но. (2–03, 2–07)

3. Би блиј ски Бог у Ста ром За ве ту је хи ро вит, да је кон тра дик тор не 
за по ве сти, тј. за по ве да да се кр ше за по ве сти ко је је Он Сам дао. 
(2–05, 2–07, 2–08)

4. Бог је био не пра ве дан пре ма Јо ву. Књи га о Јо ву се по гре шно ту
ма чи у сми слу да ми са ми не зна мо шта је за нас до бро, а Бог 
зна, и да Бог што год чи нио, увек чи ни оно што је за нас до бро. 
(2–04)

5.  Хри шћан ски Бог је ап со лут но сло бо дан, тј. ни је оба ве зан да 
увек чи ни са мо до бра де ла и да увек по сто ји. Он мо же чи ни ти 
и зло, и мо же пре ки ну ти Сво је по сто ја ње (тј. уни шти ти Са мо га 
Се бе). (2–03, 2–07, 2–11, 2–12, 2–13, 2–14)

6.  Бог ни је јед на су шти на, не го јед на лич ност. (2–15, 2–16, 2–17)
7.  Не мо же мо се мо ли ти јед но ме Бо гу уоп ште но, не го увек са мо 

јед ном кон крет ном Ли цу Све те Тро ји це – или Оцу, или Си ну, 
или Ду ху Све то ме. У про тив ном, на ша мо ли тва ће би ти упу ће на 
не ком без лич ном Бо гу. (2–18, 2–19)

8.  Бо гу Оцу се хри шћа нин мо же мо ли ти са мо на Ли тур ги ји, ни
ка ко из ван Ли тур ги је (то зна чи да мо ли тву „Оче наш“ не тре ба 
из го ва ра ти из ван Ли тур ги је). (2–18)

9. Бо га чи ни јед ним Отац, а не су шти на. Ка да ка же мо да ве ру је мо 
у јед ног Бо га, ми ка же мо да ве ру је мо у јед ног Оца. Је дан Бог је 
Отац. (2–20)

10.  Нај ка та стро фал ни је об ја шње ње Све те Тро ји це је по ре ђе ње са 
Сун цем, зра ци ма и то пло том. (2–21)

11. Бо ље об ја шње ње Све те Тро ји це је по ре ђе ње са тро ји цом љу ди 
– Пе тром, Пан том и Јан ком, кад их ви ди мо. Сва тро ји ца има ју 

4 Ре фе рен ца у за гра ди упу ћу је на ори ги нал ни текст (од но сно ау дио сни
мак) где је из ре чен или на го ве штен да ти став.
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исту чо ве чан ску су шти ну (тј. сва тро ји ца су љу ди), али су то три 
раз ли чи те лич но сти. (2–21)

12. Бог не зна уна пред шта ће се до го ди ти, јер би то зна чи ло да све 
ства ри и сви до га ђа ји по сто је од веч но сти у Бо жи јем све зна њу. 
(2–22, 2–23)

13. Пад пр во га Ада ма из не на дио је Бо га. (2–24)
14.  Бог је про мен љив. Иде ја о веч но сти и не про мен љи во сти Бо

жан ства је не зна бо жач ка. (2–25)
15.  Све ти Ата на си је Ве ли ки од ба цу је мо гућ ност да је Бог мо гао од

о зго опро сти ти гре хе и да ни је мо ра ло до ћи до ова пло ће ња Си
на Бо жи јег. И дру ги све ти Оци ин си сти ра ју да то ни је би ло мо
гу ће. (2–26)

16.  Етич ки гле да но Хри стос је мно го гре шан, јер су мно ги Ње го ви 
по ступ ци, етич ки гле да но, би ли гре шни, за шта су га Је вре ји и 
оп ту жи ва ли. Али Хри стос је без гре шан у том сми слу што ни је 
под ло жан смр ти, бу ду ћи да ни је ро ђен од му жа и же не као ми, 
не го на дру ги на чин. (2–27)

17. Угле да ње на Хри ста и сле до ва ње за Хри стом је по гре шно – то је 
по сле ди ца Ав гу сти но вих и Ори ге но вих за блу да. (2–28)

18. Хри стос је од су тан у ово ме све ту. (2–29)
19.  Ако не ма мно гих на Ли тур ги ји, он да у ис точ ном, пра во слав ном 

ис ку ству не мо же би ти го во ра о при су ству Хри сто вом на Ли
тур ги ји, па ма кар се Хри стос по и сто ве ћи вао са хле бом и ви ном. 
(2–30)

20.  По гре шно је схва та ње оца Ју сти на и мно гих дру гих те о ло га да се 
под Те лом Хри сто вим под ра зу ме ва Хри стос као је дин ка. Са та
квим по гре шним схва та њем чо век за не ма ру је за јед ни цу са епи
ско пом и, кад по ста не члан Цр кве, иде ди рект но на при че шће, 
ко је по и сто ве ћу је са Те лом и Кр вљу Хри сто вом. (2–31, 2–35)

21. Хри стос је тај ко ји се мо ли Оцу на Ли тур ги ји, и за то су на Ли
тур ги ји не при ме ре не оне мо ли тве ко је су упу ће не Хри сту, јер 
та ко ис па да да се Хри стос, ко ји слу жи, сам се би мо ли. То је у 
ства ри не га ци ја мо ли тве. (2–32)

22.  Бог наш је за јед ни ца на Ли тур ги ји, али под ути ца јем је ли ни зма 
и на ших му дрих те о ло га љу ди тра же при су ство Бо жи је у мр твој 
при ро ди и го во ре да је Хри стос при су тан у хле бу и ви ну, уме сто 
да га тра же у жи вим лич но сти ма. (2–33)

23.  Хри стос је при су тан на Ли тур ги ји у лич но сти епи ско па, ко ји је 
у за јед ни ци са мно ги ма. (2–34)

24.  У епи ско пу се на Ли тур ги ји про ја вљу је Хри стос. За то је епи скоп 
га рант је дин ства Цр кве и ње ног иден ти те та. За је дин ство ни је 
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бит но ис прав но ис по ве да ње ве ре, не го јед на лич ност ко ја про ја
вљу је сло бо ду ти ме што тра жи не што од вас. Та лич ност је епи
скоп. (2–34, 2–36)

25.  Те ло Хри сто во ни је те ло јед не ин ди ви дуе, по и сто ве ће но са да
ро ви ма ко ји се при но се на Ли тур ги ји (хле бом и ви ном), не го 
за јед ни ца епи ско па (опри сут ње ног Хри ста) и на ро да Бо жи јег. 
(2–35)

Епи скоп Иг ња ти је:

1. Не зна бо жач ка је тврд ња да је Бог свет за то што је пра ве дан 
и не по гре шив. Бог је свет за то што по сто ји, а не за то што ис пу ња
ва за по ве сти. (2–02)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Све тост (ἁγιότηϚ) је свој ство Бож је ко је по ка зу је да се во ља Бож ја 
у све му ру ко во ди ап со лут ним до бром, да је ње но пер ма нент но ста ње 
– пот пу но је дин ство са до бром у ко ме ца ру је са вр ше на чи сто та и од
су ству је сва ко зло. Са вр ше на све тост је од ли ка све га Бо жи јег. У Бо гу 
су и све тост и сло бо да без гра нич ни и не из мен љи ви, за то Он не мо же 
гре ши ти ни по ста ти не свет. Ње го ва је во ља хар мо нич на у сви ма сво
јим свој стви ма и деј стви ма; у њој је не мо гућ су коб, или про тив реч
ност, или не моћ.

Догматика, I, 124.

По пут Све то га Пи сма, вер ни чу ва ри бо го от кри ве них исти на, све
ти Оци мно го стра но ис ти чу, об ја шња ва ју и по све до ча ва ју све тост Бо
жи ју као ап со лут но, веч но, са мо бит но, не из мен љи во свој ство Бо жи је. 
По њи ма, Бог је је ди ни свет по при ро ди и сто га је ди ни из вор све то сти, а 
љу ди мо гу по ста ти све ти је ди но за јед ни ча ре ћи у Бож јој све то сти по мо
ћу бла го дат них под ви га. „Ва и сти ну, је ди ни је свет Онај ко ји је по при
ро ди свет (φύσει ἅγιοϚ); и ми смо све ти, али не по при ро ди већ за јед ни
ча ре њем (μετοχῇ) под ви жни штвом (ἀσκ ήσει) и мо ли твом“.83 По што је 
ап со лут но до бар, ап со лут но свет, ап со лут но не из мен љив, Бог не мо же 
гре ши ти; при зна ти мо гућ ност гре ха у Бо гу исто је што и од ба ци ти Бо га 
као веч но и ап со лут но би ће.

Догматика, I, 125: 83) Св. Ки рил Је ру сал. Ca tech. ХХIII, 19.
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Сам Спа си тељ од луч но из ја вљу је: Ни ко ни је до бар (ἀγαϑὸϚ) 
осим јед но га Бо га.78 До бро та људ ска, упо ре ђе на са Бож јом, не мо же 
се на зва ти до бро том; а и кад се на зи ва до бро том, на зи ва се уко ли ко 
до ла зи љу ди ма као дар од је ди не ап со лут не до бро те – Бо га.79 По што 
је ап со лут но свет и ап со лут но до бар, то Бог не мо же ни чи ни ти зло 
ни би ти узрок зла.80 За Бо га је при род на не мо гућ ност – би ти зао, чи
ни ти зло, би ти узрок зла.81 То нај ре чи ти је по ка зу је и до ка зу је Бо го
чо век Хри стос, у чи јој је чу де сној лич но сти и без гре шном жи во ту 
об ја вље на љу ди ма са вр ше на све тост и са вр ше на до бро та Бож ја.82

Догматика, I, 125: 78) Мк. 10, 18; 79) Јак. 1, 17; Јн. 3, 27; 80) Јак. 1, 13; Прич. Сол. 
11, 20; Јн. 1, 5; 81) 1 Јн. 1, 5; Јн. 8, 12; 9, 5; 82) ср. Јн. 1, 5; 9, 46; 1 Пе тр. 2, 22; 1 Јн. 3, 5.

Епи скоп Иг ња ти је:

2. Би блиј ски Бог се у Ста ром За ве ту не при др жа ва прин ци па 
прав де и мо ра ла, Сам по сту па не пра вед но и дру ги ма за по ве да да 
по сту па ју не пра вед но. (2–03, 2–07)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

У сво јој ап со лут ној прав ди и све то сти Бог је не са мо је ди ни све
пра вед ни За ко но да вац, већ и је ди ни све пра вед ни Су ди ја: Је дин јест 
за ко но по ло жник и су ди ја,92 ко ји као та кав пра вед но на гра ђу је из вр
ши о це сво га за ко на, а на ру ши о це пра вед но ка жња ва.93 Све што ра ди 
на ис пу ње њу пра вед ног и све тог за ко на Бож јег Бог на гра ђу је или у 
овом или у оном све ту; све пак што на ру ша ва, по ти ре и ома ло ва
жа ва Ње гов све ти за кон Он ка жња ва или у овом или у оном све ту. 
Пра вед ни За ко но да вац је у исто вре ме и пра вед ни Су ди ја,94 ко ји по 
веч ној прав ди су ди, и су ди ће на за вр шет ку све та и ве ка сва ком чо
ве ку по себ но и сви ма љу ди ма ску па.95 Од лу ке пре све те и са вр ше не 
прав де Бож је су ап со лут но пра вед не и пра вич не, јер се она не оба
зи ре на ли це и по ре кло, не гле да ко је ко, не го пра ве дан суд су ди по 
ве ри и де ли ма.96 Ни ко и ни шта не мо же по ко ле ба ти прав ду Бож ју, јер 
прав да Је го пре би ва јет во вјек вје ка.97

Догматика, I, 128: 92) Јак. 4, 12; 93) Пс. 7, 12; 9, 9; 66, 5; 95, 13; 118, 75; Пс. 3, 13; 
Д. А. 17, 31; 94) 2 Тм. 4, 8; 95) Д. А. 17, 31; Мт. 25, 32–46; Рм. 14, 10; Д. А. 10, 42–43, Еф. 
6, 8; 2 Кор. 5, 10; 2 Тм. 4, 7–8; 1 Пе тр. 3, 12; Рм. 12, 19; 5 Мојс. 32, 35; 96) 1 Пе тр. 1, 17; 
3, 12; Рм. 2, 6; 11; Пс. 5, 12–13; 23, 4–5; Прич. Сол. 3, 33; 2 Кор. 5, 10; 97)Пс. 110, 3; ср. 
47, 11; 101,28.
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Веч на прав да пра вед ног и све тог За ко но дав ца зах те ва од љу ди 
до бро вољ но вр ше ње све тих и пра вед них за ко на и за по ве сти Бож јих, 
ка ко би на тај на чин уз ра ста ју ћи ра стом Бож јим до сти гли у ме ру ра
ста пу но ће Хри сто ве91.

Догматика, I, 127: 91) Кол. 2, 19; Еф. 4, 13.

Ко је учи нио сво је ср це чи стим, не ће спо зна ти са мо ло го се од 
Бо га ни жих и од Ње га за ви сних бив ству ју ћих, не го ће, све то пре ва
зи ла зе ћи, ви де ти до не кле и Бо га са мог, ко ји је крај ње са вр шен ство 
свих вр ли на.

Све ти Мак сим Ис по вед ник, ΑΡXΗ ΚΑΙ ΤΕΛ ΟΣ – Аспек ти фи ло соф ске и 
те о ло шке ми сли Мак си ма Ис по вјед ни ка, Гно стич ки сто сло ви, Луча, Никшић 
2006, стр. 229.

„Бог је до бар, ве ли све ти Ата на си је Ве ли ки, или бо ље ре ћи: Он 
је из вор до бро те; а по што До бро ме ни је свој стве на за вист ни пре ма 
че му, то је Он, не ма ју ћи за ви сти ни пре ма че му, ство рио све из ни че
га Реч ју сво јом, Го спо дом на шим Ису сом Хри стом“.72

Догматика, I, 247: 72) Св. Ата на си је Велики De in carn. Ver bi, 3; Р. gг. t. 25, 
со1. 101 АВ.

Епи скоп Иг ња ти је:

3. Би блиј ски Бог у Ста ром За ве ту је хи ро вит, да је кон тра дик
тор не за по ве сти, тј. за по ве да да се кр ше за по ве сти ко је је Он Сам 
дао. (2–05, 2–07, 2–08)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Бо жан ски Ло гос Бо га Оца ми стич ки при су ству је у сва кој од (Ње
го вих) за по ве сти, а Бог Отац је по при ро ди (Сво јој) це ло сно и не раз
дел но при су тан у Ло го су. Ко при хва та бо жан ске за по ве сти и ко се по 
њи ма вла да, при ма Ло го са Бо жи јег ко ји је у њи ма. Ко пре ко (по што ва
ња) за по ве сти при ма Ло го са, за до би ја и при ро ду Оца и Ду ха ко ји су у 
ње му. „За и ста вам ка жем: ко ји при ма оно га ко га ша љем, ме не при ма, 
а ко ме не при ма, при ма Оно га ко ји ме је по слао“ (Јн 13, 20). Та ко, ко 
при ма и др жи се за по ве сти, ми стич ки при ма Све ту Тро ји цу.

Све ти Мак сим Ис по вед ник, ΑΡXΗ ΚΑΙ ΤΕΛ ΟΣ – Аспек ти фи ло соф ске и 
те о ло шке ми сли Мак си ма Ис по вјед ни ка, Гно стич ки сто сло ви, Луча, Никшић 
2006, стр. 225.
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Бог је благ, али и пра ве дан. Пра вед но ме је, пак, свој стве но да 
да је по за слу зи, као што је на пи са но. Убла жи, Го спо де, до бре и пра ве 
ср цем, а оне ко ји се укла ња ју на кри ве пу те ве, оте ра ће Го спод са они
ма ко ји чи не бе за ко ње (Пс. 124,4–5). Он је ми ло стив, али и Су ди ја, 
јер, ре че но је: Го спод во ли ми ло сти њу и суд (Пс. 32,5). Сто га и ка же: 
Ми лост и суд ћу ти пе ва ти, Го спо де (Пс. 100,1). А ми смо на у чи ли на 
ко ји ма је ми лост, бу ду ћи да је ре че но: Бла же ни ми ло сти ви, јер ће би
ти по ми ло ва ни (Мт. 5,7). Ви диш ли ка ко Он са ра су ђи ва њем упо тре
бља ва ми лост. Он не ми лу је без ра су ђи ва ња, ни ти су ди без ми ло сти. 
Јер, Го спод је ми ло стив и пра ве дан (Пс. 114, 5). Сто га не мој мо по зна
ва ти са мо (јед ну) по ло ви ну Бо га, окре ћу ћи Ње го во чо ве ко љу бље у 
по вод за ле њост. Гр мља ви на и му ње по сто је сто га да до бро та не би 
би ла пре зре на. Онај ко за по ве да Сун цу да оба сја ва, ка жња ва и сле
по ћом. Онај ко да је ки шу, си па и огањ. Јед но по ка зу је бла гост, а дру
го стро гост. Ра ди јед но га во ли мо, а ра ди дру го га се бо ји мо, да и на ма 
не бу де ре че но: Или пре зи реш бо гат ство до бро те Ње го ве и кро то сти 
и ду го тр пље ња, не зна ју ћи да ме до бро та Бо жи ја на по ка ја ње во ди? 
Не го сво јом упор но шћу и не по ка ја ним ср цем са би раш се би гнев за 
дан гне ва (Рим. 2, 4–5).

Све ти Ва си ли је Ве ли ки, Тра гом је ван ђел ског под ви га, Хи лан дар 1999, 
стр. 116.

Епи скоп Иг ња ти је:

4. Бог је био не пра ве дан пре ма Јо ву. Књи га о Јо ву се по гре
шно ту ма чи у сми слу да ми не зна мо шта је за нас до бро, а Бог зна, 
и да Бог што год чи ни, увек чи ни оно што је за нас до бро. (2–04)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

„Про ми сао Бож ји че сто до пу шта, ве ли све ти Да ма скин, да пра
вед ник за пад не у не во ље, да би се дру ги ма по ка за ла до бро де тељ ко ја 
се скри ва у ње му, као што је то слу чај са Јо вом... По не кад Бог до пу
шта да све ти, по бо жни чо век те шко стра да, да не би от пао од пра ве 
са ве сти ни ти пао у гор дост због да ро ва не му си ле и бла го да ти, као 
што је то слу чај са апо сто лом Па влом“.

Догматика, I, 359: 20) Св. Јо ван Дамаскин De fid. II, 29; соl. 965 А; cp. ib. со1. 
956 В.



118

Ка да Бог до пу шта или ша ље не во ље на пра вед ни ке, Он по сту па 
по сво јој пре му дрој прав ди, јер на зе мљи не ма пра вед ни ка ко ји не би 
ни у че му са гре шио.3 Бог то чи ни са до бром на ме ром: да их по мо ћу 
то га још ви ше пре ка ли у до бру и утвр ди у ве ри, а ти ме и од сва ко га 
гре ха очи сти.4 Ка да пак Бог у овом све ту оба си па гре шни ке сво јим 
до бри ма, Он то чи ни да би их до бро том про бу дио и по бу дио на по
ка ја ње, по ка зу ју ћи им ти ме сво ју ми ло сти ву прав ду и све до че ћи им 
да је бла жен ство и ра дост са мо у бо жан ском до бру.5

Догматика, I, 130: 3) 1 Јн. 1, 8; 3 Цар. 8, 46; Прич. Сол. 20, 9; Јов. 14, 4–5; 15, 
14; Пс. 50, 7; Ис. 64, 6; Еклез. 7, 21; 4) 1 Пе тр. 1, 6–7; 2 Кор. 4, 17; Рм. 8, 18; 5, 3–5; 
Јов. 23, 10; Прич. Сол. 17, 3; 27, 21; Си рах. 2, 5; Зах. 13, 9; Јак. 1, 2–4; Прем. Сол. 
3, 6; 2 Кор. 12, 10; 5) Рм. 2, 4; 2 Пе тр. 3, 9; Ис. 30, 18.

Као све са вр ше но и је ди но са мо бит но би ће, Бог не ма пред мет 
сво га хте ња ван се бе. Има ју ћи у ап со лут ној пу но ћи сва са вр шен ства, 
Бог је као та кав сам пред мет сво је во ље и хте ња. Ван Ње га и не ма до
бра, ни ти га мо же би ти.

Догматика, I, 120.

Бо га по зна је мо не по су шти ни Ње го вој, не го по ве ли чан стве
ном де ла њу Ње го вом и про ми слу о (Сво јим) ство ре њи ма. Јер кроз 
њих као кроз огле да ло ми ви ди мо Ње го ву без гра нич ну до бро ту, му
дрост и си лу (ср. Рим 1, 20).

Све ти Мак сим Ис по вед ник, ΑΡXΗ ΚΑΙ ΤΕΛ ΟΣ – Аспек ти фи ло соф ске 
и те о ло шке ми сли Мак си ма Ис по вјед ни ка, Четири стотине глава о љубави, 
Луча, Никшић 2006, стр. 101.

До бро је и пре до бро оно што је бо жан ско, а та ко ђе и Ње го ва 
во ља: јер оно што Бог хо ће, то је до бро. А за кон пред ста вља за по вест 
ко ја нас то ме по у ча ва; од но сно, да пре би ва ју ћи у во љи Бо жи јој на ла
зи мо се у све тло сти; док пре сту па ње те за по ве сти је сте грех.

Св. Јо ван Да ма скин, Тач но из ло же ње пра во слав не ве ре, Бе о град – Ник
шић 2001, стр. 341–342. 

За те ле сна до бра Го спод је за по ве дио: „Ишти те нај пре Цра ство 
Бо жи је и прав ду Ње го ву, и ово ће вам се све до да ти“ и „не бри ни те се 
ду шом сво јом шта ће те је сти (...) и у шта ће те се оде ну ти. Отац ваш 
не бе ски да ће сва ко ме што му је по треб но.“ Кад ми по не че му од ово га 
оску де ва мо, то се зби ва за то што смо ла ко ми сле ни и не вер ни, и што 
се не др жи мо ове за по ве сти – а та да је и оску ди ца и мо ли тва у ве зи са 
њом на ше де ло. Или се то, као код Јо ва, зби ва због Про ми сла и чо ве
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ко љу бља Бо жи јег, ка ко би смо сте кли још ве ћа и дра го це ни ја до бра; а 
та да је ова оску ди ца, на рав но, де ло Бо жи је, и она не по ста је раз лог за 
мо ље ње и за про збу, не го за сла во сло вље и бла го да ре ње, као што је и 
Јов го во рио: „Да је бла го сло ве но име Го спод ње“ у све ве ко ве.

Све ти Ни ко ла Ка ва си ла, Ту ма че ње Све те Ли тур ги је, Бе се да, Но ви Сад 
2002, стр. 189–190.

Бог је благ, бе стра сан и не про ме њив. У пра ву је и (по се ду је) исти
ну онај ко ми сли да се Бог не ме ња. Он, ме ђу тим, мо же би ти у не до у
ми ци због то га (што се ка же) да се Бог ра ду је до бри ма, а од вра ћа од 
злих, што се гне ви на гре шни ке, а ми лу је оне ко ји се ис пра вља ју. (Ње
му) тре ба ре ћи да се Бог не ра ду је и не гне ви (ра дост и ту га, на и ме, 
пред ста вља ју не ко стра да ње). Ње му се ни да ро ви ма не мо же уго ди ти, 
јер би (то зна чи ло) да је са вла дан ужи ва њем. Ни је ис прав но на осно ву 
људ ских ства ри за кљу чи ва ти да Бо жан ство по сту па до бро или рђа во. 
Бог је благ и са мо ко ри сти љу ди ма. Он ни ка да ни ко ме не шко ди, већ 
је увек исти. Ми, пак, или смо до бри и сје ди њу је мо се са Бо гом због 
слич но сти са Њи ме, или по ста је мо зли и одва ја мо се од Ње га због не
слич но сти. Жи ве ћи по вр ли ни, ми има мо (образ) Бож ји. Про злив ши 
се, пак, чи ни мо да Он по ста је наш не при ја тељ, иа ко се Он не гне ви ни 
за што. На ши гре си не до пу шта ју да нас Бог из ну тра, у на ма са ми ма, 
про све ћу је, већ нас ве зу ју за му чи те ље де мо не. За до бив ши раз ре ше
ње од гре хо ва кроз мо ли тве и до бор чин ства, ми не при до би ја мо и 
не ме ња мо Бо га, већ се сво јим по ступ ци ма и сво јим обра ћа њем ка 
Бо жан ству ис це љу је мо од зло ће, и већ се опет на сла ђу је мо Бо жи јом 
до бро том. Прем да, ре ћи да се Бог окре ће од злих, исто је што и ре ћи 
да се Сун це скри ва од оних ко ји су ли ше ни ви да.

Све ти Ан то ни је Ве ли ки, До бро то љу бље, I том, Хи лан дар 1996, стр. 76.

Епи скоп Иг ња ти је:

5. Хри шћан ски Бог је ап со лут но сло бо дан, тј. ни је оба ве зан 
да увек чи ни са мо до бра де ла и да увек по сто ји. Он мо же чи ни ти 
и зло, и мо же пре ки ну ти Сво је по сто ја ње (тј. уни шти ти Са мо га 
Се бе). (2–03, 2–07, 2–11, 2–12, 2–13, 2–14)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

При го вор: „Бог ни је све мо гућ за то што не мо же гре ши ти и што 
не мо же умре ти“,64 у ства ри је со фи стич ки си ло ги зам. Све ти Епи фа
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ни је бо го му дро ра су ђу је ка да ве ли: Бог мо же чи ни ти све што за же ли, 
али чи ни са мо оно што је са гла сно са Бо жан ством.65 Све ти Кли мент 
пак пи ше: „За Бо га не ма ни чег не мо гу ћег осим ла жи“.66 Бла же ни Ав
гу стин бо го слов ству је: „Ка да го во ри мо да Бог не мо же умре ти, ни 
об ма њи ва ти, ти ме се не ума њу је ње го ва моћ. На про тив, ње го ва би 
моћ по ста ла ма ња, кад би ово не мо гу ће по ста ло за Ње га мо гу ће. За то 
упра во Он и је сте све мо ћан што не мо же умре ти, ни об ма њи ва ти се. 
Јер све мо гу ће му ва ља да је свој стве но ка ко учи ни ти оно што хо ће, та
ко и не по ку ша ва ти оно што не ће, и што би учи ни ло, кад би се де си ло 
с њим, да не бу де све мо ћан“.67

До гм а ти ка, I, 123–124: 64) Ви клиф је пи сао: De us „ec ca re non po test, er go 
non est on mi po tens“; 65) Св. Епифаније Ha e res. 70, 7; 66) Св. Климент Epist ad Сог. 
27; 67) блажени Августин De ci vit. Dei, V, 10, 1.

Све мо гућ ство (παντοδυναμία) је свој ство Бож је ко јим Бог оства
ру је све што је угод но ње го вој пре све тој, пре до број и пре му дрој во
љи. Све мо гућ ство је Бож је у ап со лут ној хар мо ни ји са сви ма оста лим 
свој стви ма Бож јим, и деј ству је из њих, кроз њих, и са њи ма, а ни ка ко 
без њих или про тив њих. Оту да Бог чи ни све што мо же хте ти сво јом 
са вр ше но све том, са вр ше но до бром, са вр ше но пра вед ном, са вр ше но 
му дром, са вр ше но не из мен љи вом при ро дом. Он не мо же хте ти не
што, што би би ло у су прот но сти са ње го вим веч ним би ћем и не из
мен љи вим свој стви ма.

Догматика, I, 122.

Као би ће са вр ше но и ап со лут но до бро Бог не мо же ни хте ти, ни 
би ра ти, ни чи ни ти ишта дру го осим до бра. Во ља Бож ја, за то што је по 
при ро ди сво јој нај ви ше до бро, и то до бро – не из мен љи во, веч но, са вр
ше но, не мо же се у сво ме до бру ме ња ти, ни уса вр ша ва ти, ни опа да ти.52

Дог ма ти ка, I, 122: 52) Ори ген, Con tra Cels. V, 14; бл. Ав гу стин, Con tra Fa
ust. XXII, 22; Св. Ва си ли је Вел. He a xa em. hom. 2, 4; Св. Гри го ри је Бо госл. Оrat. 
34, 10; Св. Ки рил Алекс. In Joan. lib. V с. 8, vers. 29.

И ви дје Бог да је до бро (По ста ња 1). Пр во от кро ве ње, бра ћо, 
о ово ме све ту, ко је нам са оп шта ва Све то Пи смо, је сте то, да је свет 
про и за шао од до бра а не од зла, од Бо га а не од не ке си ле су прот не 
Бо гу, и не од не ка кве уо бра же не пра и звор не ме ша ви не од до бра и 
зла. Дру го от кро ве ње, бра ћо, о ово ме све ту је сте то, да је све до бро 
што је до бри Бог ство рио. До бра је све тлост, до бар свод не бе ски, до
бро коп но, до бро мо ре, до бра тра ва, би ље и род но др ве ће, до бра све
ти ла не бе ска: сун це, ме сец и зве зде, до бре жи во ти ње вод не и пти це 
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не бе ске, до бре све жи ве ду ше по вр ста ма њи хо вим, до бра сто ка и 
сит не жи во ти ње и зве ро ви зе маљ ски; нај зад до бар и чо век, го спо
дар над свим ство ре њи ма под го спод ством Бож јим. И ви дје Бог да је 
до бро. Оце ни тељ вред но сти ово га све га ни је и не мо же би ти не ко ко 
по вр шно и де ли мич но гле да овај свет не го са мо Онај ко ји ви ди сва 
ство ре ња укуп но и сва ко на по се, ко ји зна њи хов број, име, свој ства 
и су шти ну не срав ње но бо ље од свих љу ди на зе мљи. Он ви дје да је 
све до бро ве о ма. Па ипак је би ло љу ди, ко ји су кле ве та ли де ло Бож је 
го во ре ћи, да је овај свет зло у су шти ни сво јој, да су зло по је ди нач на 
ство ре ња, и да је зло ма те ри ја из ко је су би ћа зе маљ ска уоб ли че на. 
Зло је ме ђу тим у гре ху, а грех је од злог ду ха; зло је да кле, у ду ху зла 
а не у ма те ри ји. Дух от па ли од Бо га се јач је зла у све ту. Оту да ку кољ 
по Бож јој пше ни ци. Дух зла тру ди се, да као сво ја ору ђа зла упо
тре би и дух чо веч ји и ма те ри јал не ства ри у оп ште. Он је тај, ко ји и 
уба цу је по ми сао у ра зум људ ски, као да је сав ство ре ни свет зло, и 
као да је ма те ри ја, из ко је су ство ре ња уоб ли че на, основ но зло. Он 
кле ве та Бож ја де ла, да би за кло нио сво ја; оп ту жу је Бо га, да не би он 
био оп ту жен. О бра ћо мо ја, чу вај мо се ко вар ства зло га ду ха. Чу вај мо 
се на ро чи то од злих по ми сли ко је он се је по уму на шем. О Го спо де 
Ису се Хри сте, исти ни ти Про све ти те љу и Спа си те љу наш, у Тво је ру
ке пре да је мо ум наш и ср ца на ша. Оба сјај нас Ти Тво јом исти ни том 
све тло шћу. Те би сла ва и хва ла ва век. Амин.

Епископ Николај, Oхридски про лог, 5 де цем бар, Бе се да о одсу ству зла у 
де ли ма Бож јим, Београд 1961, стр. 994.

Епи скоп Иг ња ти је:

6. Бог ни је јед на су шти на, не го јед на лич ност. (2–15, 2–16, 2–17)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

„Три су јед но (τὰ τρία ἓν), али јед но не ипо ста сју не го Бо жан
ст вом. Је ди ни ца у Тро ји ци обо жа ва на (ΜονὰϚ ἐν Τριάδι προσ κυν ου
μένη), и Тро ји ца у Је ди ни ци огла вље на (καὶ ΤριὰϚ εἰϚ μονάδα ἀνα κε
φα λαιουμένη), сва до стој на обо жа ва ња, сва цар ска, јед но пре стол на, 
све слав на, над ко смич ка, над вре мен ска, не ство ре на, не ви д љи  ва, не
при ко сно ве на, не до ку чи ва, ко ја је ди но зна ка кав је по ре дак у њој, а 
ко ју ми под јед на ко по шту је мо и ко јој слу жи мо, и ко ја је ди на ула зи у 
Све ти њу над све ти ња ма оста вља ју ћи сву твар из ван“.86

Догматика, I, 172–173: 86) Св. Гри го ри је Богослов Оrat. 6, 22; t. 35, 749 С.
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„Но во за вет но уче ње о Бо жан ству и јед но сушт но сти три ју Бо жан
ских Ли ца бо го на дах ну то је из ра зио пр ви Ва се љен ски са бор усти ма 
Оси је кор дов ског: ‘Бо жан ство ни је јед но ли це, као што ми сле Је вре ји, 
већ три Ли ца, не по име ну са мо не го раз ли ку ју ћи се ме ђу со бом по ипо
ста си... Син је Бог, не део не го са вр шен исто као и Отац, исте су шти не 
ка кве и Отац ко ји Га је ро дио на не ис ка зан на чин. За јед но са Оцем и 
Си ном по сто ји и Дух Све ти, ко ји има исту су шти ну и власт као Отац и 
Син. Ми смо да кле ду жни ис по ве да ти јед ну во љу, јед но цар ство, јед ну 
си лу, јед но го спод ство..., јед но Бо жан ство и исту су шти ну Оца и Си на 
и Све то га Ду ха. Не до пу шта ју ћи ме ша ње или раз де ље ње Ли ца не из ре
ци ве и бла же не Тро ји це, ми ве ру је мо да је Отац увек Отац исти ни тог 
Си на, увек онај ко ји је сте и ко ји оста је, и Син – исти ни ти Син исти ни
тог Оца, увек онај ко ји је сте и ко ји оста је, и Дух Све ти – исти ни ти Дух 
Све ти, увек онај ко ји је сте и ко ји оста је, – Тро ји ца не раз дељ на, не ис ка
за на..., ко ја има јед но Бо жан ство и исту су шти ну’.“65

Догматика, I, 156: 65) Ге лас. Hist. con cil. Nic. I, 11.

„Сва ко се бо жан ско свој ство, учи све ти Ата на си је, на ла зи у Бож
јој су шти ни (ἐν οὐσία); и ка да би свој ства по сто ја ла одво је но од ње, 
или оде ли то јед но од дру гог, Бо жан ска би се Је ди ни ца (ἡ θεία μονάϚ), 
ко ја је не де љи ва (ἀδιαίρετοϚ), по ка за ла сло же на (син те тос), де љи ва 
на су шти ну и ак ци ден ци ју (τεμ νομένη εἰϚ οὐσίαν καὶ συμβεβηκόϚ), 
што не мо же има ти ме ста у Бо жан ству.“16

Догматика, I, 97: 16) Св. Ата на си је Велики Con tra arian. Orat. IV, 2; Р. gr. t. 
36, со1. 469 В; ср. Св. Ила ри је De Tri nit. lib. 8.

„У јед ној не раз де љи вој су шти ни ко ју на зи ва мо Бог по сто је три 
оде ли та Ли ца: Отац, Син и Све ти Дух; за јед нич ка им је су шти на и 
сва ње на свој ства, и за то има ју јед но за јед нич ко име (ὄνομα κοινὸν): 
Бог, Бо жан ство,71 а по себ на су им лич на свој ства.“

Догматика, I, 169: 71) Св. Гри го ри је Бо го слов, Оrat. 40. 45; t. 36, 424 А.

„Она (Реч Бож ја) та ко му дро учи ду шу да по зна је јед но га Бо га, 
јед ну Су шти ну, три Ипо ста си; Је ди ни цу су шти ном три и по ста сну, и 
Тро ји цу Ипо ста си јед но сушт ну; Је ди ни цу у Тро ји ци и Тро ји цу у Је ди
ни ци. Не дру гу и дру гу, ни ти дру гу по ред дру ге, ни ти дру гу кроз дру
гу, ни ти дру гу у дру гој, ни ти дру гу из дру ге, не го Исту у Са мој Се би, 
Са му по Се би и исто вет ну Са мој Се би; и Је ди ни ца и Тро ји ца по ка зу ју 
се не сло же не (од де ло ва), и раз ли чи тост не раз де љи ву и не раз луч ну.“

Све ти Мак сим Ис по вед ник, ΑΡXΗ ΚΑΙ ΤΕΛ ΟΣ – Аспек ти фи ло соф ске и те
о ло шке ми сли Мак си ма Ис по вјед ни ка, Мистагогија, Луча, Никшић 2006, стр. 177.
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„За јед нич ко и јед но у Тро јич ном Бо жан ству је сте то што сва три 
са веч на Ли ца има ју јед ну исту су шти ну (το ταυτον, τηϚ ουσιαϚ), јед но 
исто деј ство ва ње, јед ну исту во љу, јед ну исту власт, јед ну исту моћ, 
јед ну исту до бро ту. Сва ка од три Ипо ста си је јед но са оста ли ма не 
ма ње не го са са мом со бом, тј. Отац, Син и Дух Све ти у све му су јед
но (κατα παντα εν εισιν) осим не ро ђе но сти, ро ђе но сти и ис хо ђе ња. 
Очин ство је лич но свој ство Оца, си нов ство – Си на, ис хо ђе ње – Ду ха 
Све то га.“ 75

Догматика, I, 170: 75) Св. Ј. Да ма скин, De fid. I, 8; Р. gr. t. 94, со1. 828 СD.

Епи скоп Иг ња ти је:

7. Не мо же мо се мо ли ти јед но ме Бо гу уоп ште но, не го увек са
мо јед ном кон крет ном Ли цу Све те Тро ји це – или Оцу, или Си ну, 
или Ду ху Све то ме. У про тив ном, на ша мо ли тва ће би ти упу ће на 
не ком без лич ном Бо гу. (2–18, 2–19)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

„За ми сли те, ве ли Све ти Гри го ри је Бо го слов, Тро ји цу као је дан 
би сер, ко ји је ода свуд исти и под јед на ко бли ста. Ако се ма ко ји де лић 
би се ра оште ти, сва ле по та ње го ва про па да. Та ко ка да ома ло ва жа ва
те Си на да би ука за ли по што ва ње Оцу, Отац не при ма ва ше по што
ва ње. Отац се не про сла вља не по што ва њем Си на. По што ва ње Си на 
по ста је по што ва њем Оца. Ако ома ло ва жа ва те Ду ха Све то га, Син не 
при ма ва ше по што ва ње. Јер иа ко Дух Све ти ни је на исти на чин од 
Оца на ко ји Син, ипак је Он од истог Оца (ἐκ τοῦ αὐτοῦ ΠατρὸϚ). Или 
по штуј вас це лу Тро ји цу, или је ома ло ва жа вај це лу, да би био до сле
дан се би.“84

Догматика, I, 172: 84) Св. Гри го ри је Богослов, Оrat. 37, 18; t. 36, 304 АВ.

„Ако је, да кле, сво јим Бо жан ством нај пре обо жио плот ко ју је 
узео, та да и све нас обо жу је, не про па дљи вом пло ћу, не го обо же
ном, та ко да Га ни ка ко ви ше не по зна је мо као чо ве ка, не го као јед ног 
истог са вр ше ног Бо га у две ма при ро да ма, јер је дан је Бог – по што је 
не про па дљи вост про гу та ла про па дљи вост и те ло ни је иш че зло од 
бес те ле сног, не го се чи та во из ме ша ло и оста ло не сме ша но, не из ре
ци во по ме ша но и у не сме ша ној сме ша но сти сје ди ње но са тро јич ним 
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Бо жан ством, та ко да је дан Бог у Оцу и Си ну и Све то ме Ду ху при ма 
по кло ње ње и ни ти да од до мо стро ја Тро ји ца при ма не ки до да так у 
бро ју, ни ти да од те ла бу де под врг ну та не кој стра сти.“

Све ти Си ме он Но ви Бо го слов, Са бра не бе се де, Београд 2005, стр. 345.

Епи скоп Иг ња ти је:

8. Бо гу Оцу се хри шћа нин мо же мо ли ти са мо на ли тур ги ји, 
ни ка ко из ван ли тур ги је (то зна чи да мо ли тву „Оче наш“ не тре ба 
из го ва ра ти из ван ли тур ги је). (2–18)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

„И кад се мо лиш Бо гу, не бу ди као ли це мје ри, ко ји ра до по си на
го га ма и на рас кр шћу ули ца сто је и мо ле се да их ви де љу ди. За и ста 
вам ка жем: при ми ли су пла ту сво ју. А ти кад се мо лиш, уђи у кли јет 
сво ју, и за тво рив ши вра та сво ја, по мо ли се Оцу сво ме ко ји је у тај
но сти; и Отац твој ко ји ви ди тај но, уз вра ти ће те би јав но. А ка да се 
мо ли те, не пра зно сло ви те као не зна бо шци, јер они ми сле да ће за 
мно ге ри је чи сво је би ти усли ше ни. Не бу ди те, да кле, слич ни њи ма; 
јер зна Отац ваш шта вам тре ба при је но што за и ште те од Ње га. Ова
ко, да кле, мо ли те се ви: Оче наш ко ји си на не бе си ма, да се све ти име 
тво је; да до ђе цар ство тво је; да бу де во ља тво ја и на зе мљи као на не
бу; хлеб наш на су шни дај нам да нас; и опро сти нам ду го ве на ше као 
што и ми опра шта мо ду жни ци ма сво јим; и не уве ди нас у ис ку ше ње, 
но из ба ви нас од зло га. Јер је тво је цар ство и си ла и сла ва у ви је ко ве. 
Амин.“ (Мт 6, 5–13)

Епи скоп Иг ња ти је:

9. Бо га чи ни јед ним Отац, а не су шти на. Ка да ка же мо да ве ру
је мо у јед ног Бо га, ми ка же мо да ве ру је мо у јед ног Оца. Је дан Бог 
је Отац. (2–20)
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Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

„Тро ји ца је за и ста Тро ји ца, али Тро ји ца озна ча ва не на бра ја ње 
не јед на ких пред ме та не го збир јед на ких и рав но чест них, при че му 
на зив сје ди њу је оно што је сје ди ње но по при ро ди и не до зво ља ва да 
се рас па да њем бро ја ра зо ри оно што је не ра зо ри во“.87

Догматика, I, 173: 87) Св. Гри го ри је Богослов, Оrаt. 23, 10; t. 35, 1161 В.

„Ука зи ва ње на тро јич ност Ли ца у Бо гу све ти Оци ви де та ко ђе и 
у се ра фим ској пе сми: Свет, Свет, Свет Го спод Са ва от, ко ју је про
рок Иса и ја чуо при ли ком сво га бо го ви ђе ња.19 Три крат но по на вља ње 
ре чи: Свет, раз ма тра но у ве зи са оста лим тек стом ове гла ве, по ка зу је 
да се пе сма од но си на јед ног Бо га у Тро ји ци. Про рок је ви део Го спо да 
где се ди на пре сто лу ви со ку и уз диг ну ту, и чуо глас ње гов ко ји го
во ри: Ко га ћу по сла ти, и ко ће за нас ићи?20 Ово пи та ње по ка зу је да 
се јед но ли це Све те Тро ји це обра ћа се би рав ни ма. Кон тек стом ових 
ме ста са но во за вет ним ме сти ма21 по твр ђу је се да је про рок Иса и ја у 
овом ви ђе њу ви део Го спо да Бо га, тј. Оца и Си на и Све то га Ду ха. Ка да 
Се ра фи ми, ве ли све ти Ата на си је Ве ли ки, сла во сло ве Бо га, го во ре ћи 
три крат но, Свет, Свет, Свет Го спод Са ва от, они сла во сло ве Оца и Си
на и Све то га Ду ха... Јер Отац и Син и Све ти Дух је сте Го спод Са ва от. 
Јер јед но је Бо жан ство и је дан Бог у три ма Ипо ста си ма.22 Нај ја сни
је све до чан ство Ста ро га За ве та о Све тој Тро ји ци на ла зи се у књи зи: 
Пре му дро сти Со ло мо но ве; оно гла си: Во љу Тво ју ко би по знао, да Ти 
ни си дао Пре му дрост и по слао Твог Све тог Ду ха са ви си не.23

Дог ма ти ка, I, 150: 19) Ис. 6, 3; 20) [Ис.] ib. ст. 8; 21) Јн. 12, 41; Д. А. 28, 25–26; 22) 
Све ти Ата на си је Ве ли ки, De in carn. et con tra arian. 10; t. 26, со1. 1000 В; ср. Св. 
Григ. Бо госл., Оrat. 38. 8, Оrat. 45, 4; Св. Ва сил. Вел., Advers. Eu nom. III, 3; Св. Ам
вро си је, De fid. II, 12; св. Ј. Зла то уст, Advers. Ju da e os, Оrat. 1, 1; 23) Прем. Сол. 9,17.

Три Бо жан ске Ипо ста си су је дан Бог је дин ством су шти не; Оне 
вла да ју њо ме пот пу но и са вр ше но јед но ли ко. Ипо ста си су на ро чи ти 
на чи ни тро лич ног по сто ја ња (τρόπоι ὑπ άρξεωϚ) јед не и исте Бо жан
ске су шти не.“99

Дог ма ти ка, I, 174–175: 99) Ср. Св. Ва сил. Вел. Ho mil. con tra sa bel. et Ari um 
et anom. n. 6; Р. gr. t. 31, 613 А; Св. Ата на си је Вел. Con tra arian. Orat. III, 15.

„Та кви, да кле, зна ју, по кре та ни бо жан ским Ду хом, јед на кост у 
ча сти и је дин ство Оца и Си на. Јер у Оцу Они ви де Си на и у Си ну Ду
хом ви де Оца, као што је на пи са но: Ја сам у Оцу и Отац у ме ни, од но
сно Дух са по сто ји са Оцем. На и ме, ако Он од Оца ис хо ди, а Отац је 
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чи тав у чи та вом Си ну, чи тав је у њи ма и Дух Све ти. А Отац и Син и 
Све ти Дух су је дан Бог, Ко ји при ма по кло ње ње од све га што ди ше. И 
ка ко ћеш мо ћи да ка жеш да су три сун ца јед но? Јер ако их сје ди ниш, 
сје ди ни ће се, а ако не, из гу би ћеш је дин ство. И ни по што не ћеш на ћи 
Оца, без Си на и Ду ха, али ни Си на без Оца и Ду ха, ни ти Ду ха Све тог 
без је дин ства са Оним из Ко јег ис хо ди. Јер ве ру ју да су у Ду ху Отац 
и Син, и у Си ну Отац и Дух, а у Оцу Син Ко ји са веч но сваг да по
сто ји и са ко јим бли ста Дух Све ти. То је је дан Бог и не тро ји ца, Ко ји 
Је сте у три ма Ипо ста си ма и је сте на исти на чин, Ко ји од бес крај них 
си ла при ма сла во по ја ње у јед ној са при род но сти и цар ству и Бо жан
ству. Јер, прем да се у сва ком од Њих са гле да ва ју са при род не од ли ке 
бо жан ске осо бе но сти, три су ипак јед но и јед но је три, што не би ва 
ка да су и пи та њу сун ца.“

Све ти Си ме он Но ви Бо го слов, Са бра не бе се де, Бе о град 2005, стр. 383–384.

Епи скоп Иг ња ти је:

10. Нај ка та стро фал ни је об ја шње ње Све те Тро ји це је по ре ђе
ње са Сун цем, зра ци ма и то пло том. (2–21)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

„Ка да ка жем Бог, ве ли овај све ти Бо го слов, тре ба да вас јед но вре
ме но оба сја јед на и тро стру ка све тлост; тро стру ка пре ма свој стви ма 
или Ипо ста си ма или Ли ци ма (κατὰ τὰϚ ἰδιότηταϚ εἴτουν ὑπ οστ άσειϚ 
εἴτε πρόσωπα), а јед на – због су шти не, то јест због Бо жан ства (κατὰ 
τὸν τῆϚ οὐσίαϚ λόγον, εἴτουν ΘεότητοϚ). Јер ако се Бо жан ство де ли не
де љи во (διαιρεῑται ἀδιαιρέτωϚ), ако се та ко мо гу из ра зи ти, и сје ди њу је 
се раз де љи во (συνάπ τεται διῃρημένωϚ). Јер Бо жан ство је јед но у три
ма (ἓν γὰρ ἐν τρισὶν ἡ ΘεότηϚ), и три су јед но (καὶ τὰ τρία ἕν); у њи ма је 
Бо жан ство, или тач ни је ре ћи: они су Бо жан ство.“ 85

Дог ма ти ка, I, 172:85) Св. Гри го ри је Богослов Оrat, 39, 11; t. 36; 345 CD; ср. 
Оrat. 43, 30; t. 36, 537 В.

Епи скоп Иг ња ти је:

11. Бо ље об ја шње ње Све те Тро ји це је по ре ђе ње са тро ји цом 
љу ди – Пе тром, Пан том и Јан ком, кад их ви ди мо. Сва тро ји ца 
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има ју исту чо ве чан ску су шти ну (тј. сва тро ји ца су љу ди), али су то 
три раз ли чи те лич но сти. (2–21)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

„Јер је тро је што свје до чи на не бу: Отац, Ри јеч и Све ти Дух; и 
ово је тро је јед но. И тро је је што свје до чи на зе мљи: дух, и во да, и 
крв; и тро је је за јед но. (1 Јов. 5, 7–8)

Кад чи та мо Све то Пи смо тре ба буд но да мо три мо на сва ку реч. 
Бр зом чи та о цу, нпр., не ће па сти у очи раз ли ка ко ју Је ван ђе лист по
вла чи из ме ђу не бе ског трој ства и зе маљ ског трој ства. За не бе ско трој
ство он ка же: и ово је тро је јед но, а за зе маљ ско: и тро је је за јед но. 
Огром на је раз ли ка из ме ђу би ти јед но и би ти за јед но. Отац, Син и Дух 
Све ти су јед но, док су дух и во да и крв са мо за јед но, а не јед но. Јер и 
не при ја те љи мо гу би ти за јед но али не и јед но. Сви су љу ди на зе мљи 
за јед но али ни су јед но. Во да и крв чи не те ло, а дух је дух. Ти је ло пак 
же ли про тив ду ха а дух про тив ти је ла (Гал. 5, 17); ни су, да кле, јед но, 
али су пак за јед но. И кад чо век умре, за јед ни ца се ки да и пре ста је: крв 
и во да иду на јед ну стра ну, а дух на дру гу. До чим је бо жан ско трој ство 
на не бе си ма не са мо за јед но не го и јед но. Но има јед но трој ство у уну
тра шњем не бу чо ве ко вом, ко је тре ба да бу де не за јед ни ца не го је дин
ство, да би чо век бла жен био и ово га и оно га све та. То је је дин ство ума, 
ср ца и во ље. До кле је ово тро је са мо у за јед ни ци, до тле је чо век у ра ту 
и са са мим со бом и са не бе ским Трој ством. Ка да пак ово тро је по ста не 
јед но, та ко да ни јед но не вла да и ни јед но не ро бу је, он да чо век би ва 
ис пу њен јед ним ми ром ко ји пре ва зи ла зи сва ки ум (Фил. 4, 7), сва ку 
реч, сва ко об ја шње ње, сва ки страх и сва ку жа лост. Та да ма ло не бо у 
чо ве ку по чи ње ли чи ти на ве ли ко не бо Бож је, и образ и по до би је Бож
је би ва та да ја сно у чо ве ку. Го спо де тро је ди ни, по мо зи нам ли чи ти бар 
на оне ко ји ли че на Те бе. Те би сла ва и хва ла ва век. Амин.“

Епископ Николај, Охрид ски про лог, 6. ја ну ар, Бе седа о тајанственом  
божанском Тројству, Београд 1961, стр. 57.

„Шта је Бог у су шти ни, то не мо же зна ти не са мо ни је дан ви дљи
ви створ не го и не ви дљи ви, тј. ни са ми Ан ђе ли, по што не ма ни ка квог 
по ре ђе ња из ме ђу Твор ца и тва ри. Али за на шу по бо жност до вољ но 
је и то, као што све до чи све ти Ки рил Је ру са лим ски, ка да зна мо да 
има Бо га је ди но га, Бо га ве чи то га, ко ји је ва зда се би са мом по до бан и 
ра ван.“ 23 Али на дум ност и не схва тљи вост Бо жан ства вр ху ни у Тро
јич но сти Бо жан ских Ли ца при ап со лут ном је дин ству су шти не. ‘Ни
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ка квим по ре ђе њем ни је мо гу ће пот пу но об ја сни ти ову дог му и раз го
вет но пред ста ви ти у на шем уму на ко ји на чин је Бог је дан у су шти ни 
а Тро ји чан у ли ци ма... Ни ка кав ум, не са мо људ ски не го и ан ђел ски 
не мо же по сти ћи Ње га, ни је зик из ра зи ти. Ве ру ју ћи на та кав на чин, 
ми ни шта ви ше не ис тра жу је мо... За нас је до ста што Све то Пи смо... 
го во ре ћи о јед ном Бо гу, по ка зу је нам Тро јич ност Ли ца.... О то ме мно
го крат но го во ре и Учи те љи Цр кве’.“24

Дог ма ти ка, I, 81: 23) Правосл. ис по вѣд. Ibid; 24) Правосл. ис по вѣд. Ibid. 10.

„Ни ка кво по ре ђе ње, ни ка кав сим вол, ни ка ква сли ка, ни ка ква реч, 
узе ти из људ ског жи во та у вре ме ну и про сто ру, не мо гу до вољ но и ја
сно из ра зи ти ову пре све ту тај ну. ‘Ја сам вр ло бри жљи во раз ми шљао о 
ово ме’, из ја вљу је Све ти Гри го ри је Бо го слов, ‘По сма трао са сва ке стра
не, тра же ћи не ко по ре ђе ње (εἰκόνα τινὰ) за ово, али не про на ђох ни
шта на зе мљи што би се мо гло упо ре ди ти са Бо жан ством. Јер ако се и 
про на ђе не ка ма ле на слич ност, она ве ћим де лом умак не, оста вља ју ћи 
ме до ле са по ре ђе њем... Нај зад сам до шао до за кључ ка да је нај бо ље 
оста ви ти на стра ну сва по ре ђе ња и сен ке као не што вар љи во и да ле ко 
од исти не, а др жа ти се по бо жне ми сли оста ју ћи при ма ло ре чи, има ти 
Ду ха Све тог за пу то во ђа, чу ва ју ћи до кра ја као свог при сног дру га и 
са го вор ни ка оза ре ње ко је при мих од Ње га, про ла зи ти овај век и, пре ма 
сво јим мо ћи ма, убе ђи ва ти и дру ге да се кла ња ју Оцу и Си ну и Све то ме 
Ду ху – јед но ме Бо жан ству и си ли‘.“ 2

Дог ма ти ка, I, 175: 2) Св. Гри го ри је Богослов Оrat. 31, 31. 33; t. 36, 169 А. 172 
А; ср. ib. n. 10, со1. 144 ВС, Бл. Ав гу стин, De Tri nit. VII, 7.

Епи скоп Иг ња ти је:

12. Бог не зна уна пред шта ће се до го ди ти, јер би то зна чи ло да 
све ства ри и сви до га ђа ји по сто је од веч но сти у Бож јем све зна њу. 
(2–22, 2–23)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

„Као са мо бит ни, ве чи ти и ап со лут ни дух, Бог по се ду је све са вр
ше ни, ве чи ти ум. У Бож јем уму све је без гра нич но и бес крај но. Ту 
не ма гра ни це из ме ђу би ти и зна ти. Ње го во је зна ње у сва ком по гле ду 
све зна ње. Не ма ме ре ни ње го вој при ро ди ни ње го вом зна њу. Сто га 
Све то От кри ве ње учи да зна њу Бож јем не ма ме ре,12 Бог је – Го спо дар 
зна ња.13 Са вр ше но зна ње и са вр ше на му дрост су на та јан ствен на
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чин јед но у Бо гу; у Ње му је ду би на му дро сти и зна ња.14 Не ма сум ње 
да Бож је зна ње ни је ре зул тат спољ них ути са ка, пре ра ђе них за тим у 
уму ми сле ном де лат нош ђу. Бог зна на на чин не схва тљив за наш ум. 
То Све то От кри ве ње по твр ђу је го во ре ћи: Ко по зна ум Го спод њи (τὶϚ 
ἔγνω νοῦν Κυρίου)? 15

Дог ма ти ка, I, 116: 12) Пс. 146, 5; 13) 1. Цар. 2, 3; 14) Рм. 11, 33; ср. Ис. 11, 2; 15) 
Рм. 11,34; 1 Кор. 2, 16; Ис. 40, 13; ср. Прем. Сол. 9, 13; Си рах. 1, 5.

Све зна ње (παγγνοσία) је свој ство ума Бож јег, ко јим Бог на нај са
вр ше ни ји и нај пот пу ни ји на чин зна и се бе и све оста ло. Не по сред ни 
пред мет Бож јег са зна ња је сте би ће и свој ства са мог Бо га. У Бо гу као 
би ћу са мо бит ном, веч ном и не из мен љи вом, са вр ше но са мо са зна ње 
и све зна ње је не по сред ни, веч ни акт. Са мо са зна ње чо ве ко во, као та
јан стве на су шти на бо го ли ке ду ше ње го ве, у срав ње њу са Бож јим са
мо са зна њем ни је дру го до бес крај но да ле ки од бле сак, ко ји ни ка ко 
не мо же да про ник не у су шти ну Бож јег са мо са зна ња, ко је је за сва ки 
ство ре ни ум огра ђе но нат при сут ном све тло шћу.16

Дог ма ти ка, I, 116–117: 16) ср. 1. Тм. 6, 16.

Бог нас по сма тра као да смо у по зо ри шту, као што и зе маљ ски 
цар гле да оне ко ји се бо ре у по зо ри шту, ка ко ре ко смо. Али цар зе
маљ ски не зна уна пред оне ко ји има да бу ду по ра же ни или да по бе де, 
док не ви ди ис ход, и при пре ма вен це, а да не зна ко ме ће их пре да ти. 
А не бе ски Цар и о јед ни ма и о дру ги ма до бро све зна и пре бор бе. 
За то је они ма ко ји су Му тра жи ли да сед ну са де сне и ле ве стра не у 
сла ви Ње го вој Он го во рио: Ни је мо је да вам то дам, јер то ће се да ти 
они ма ко ји ма је при пре мље но.

Све ти Си ме он Но ви Бо го слов, Сабра не бе се де, Београд 2005, стр. 293. .

Епи скоп Иг ња ти је:

13. Пад пр во га Ада ма из не на дио је Бо га. (2–24)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Он зна уна пред све, и про шлост и са да шњост и све што има да 
се до го ди до кра ја вре ме на, те све то гле да као да већ по сто ји. Око 
Ње га и у Ње му све по сто ји.

Све ти Си ме он Но ви Бо го слов, Сабра не бе се де, Бе о град 2005, стр. 292.
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Иа ко уна пред зна све ми сли, сва осе ћа ња, сва де ла људ ска,25 Бог 
ипак ти ме не ума њу је, ни ти сте шња ва, ни ти пред о дре ђу је ми сли, 
осе ћа ња, де ла људ ска, јер је са ма сло бо да дар Бож ји чо ве ку, чи ја не
при ко сно ве ност чи ни чо ве ка чо ве ком, тј. бо го ли ким би ћем. По ред 
то га, пред ви ђа ју ћи де ла људ ска, Бог у исто вре ме пред ви ђа и сло бо
ду људ ску као узроч ни ка и из вр ши о ца тих де ла. Уна пред зна ју ћи све 
ми сли људ ске, и осе ћа ња, и де ла, Бог их зна као сло бод не ми сли, као 
сло бод на осе ћа ња, као сло бод на де ла, а не као нео п ход на.26

Дог ма ти ка, I, 117–118: 25) ср. Пс. 138, 2–4; 118, 168; 37, 10; Мт. 6, 6; Дан. 13, 
2; 26) ср. Бла же ни Ав гу стин, De li ber. ar bi tr. Ш, 4.

Бог, по сво јој до бро ти, пре во ди из не би ћа у би ће све оно што је 
по ста ло, и уна пред зна све што се има до го ди ти. А да ни је тре ба ло да 
по ста ну, не би има ли ни зли да по ста ну, ни ти би Бог имао пред зна ње 
о њи ма. Јер зна ње је у ве зи са свим оним што по сто ји, а пред зна ње са 
свим оним што се има до го ди ти; пре вас ход но је, да кле, би ће, а за тим 
до бро и зло би ће. Ме ђу тим, ако је тре ба ло да, до бро том Бо жи јом, бу ду 
ство ре ни, а њи хов по ста нак да бу де оме тен ти ме што ће по вла сти том 
про из во ље њу би ти зли, он да би зло над вла да ло до бро ту Бо жи ју. Пре
ма то ме, све што се ства ра, Бог ства ра до брим, а сва ко би ва до бар или 
зао по вла сти том про из во ље њу. Иа ко је, да кле, Го спод ре као: Бо ље би 
му би ло да се ни је ро дио тај чо век, ни је то го во рио ко ре ћи вла сти ту 
тво ре ви ну, не го зло ко је је при оп ште но тво ре ви ни, по ње ном вла сти
том про из во ље њу и не смо тре но сти. Јер не смо тре но шћу вла сти те во ље 
чо век је учи нио Са зда те ље ву до бро де тељ бес ко ри сном за се бе; као ка
да би не ко, при мив ши од ца ра бо гат ство и власт, зло ста вљао сво га до
бро чи ни те ља, те га овај, са вла дав ши га ка ко му до ли ку је, ка зни, ви де ћи 
да овај до кон ца оста је при сво ме зло де лу.

Свети Јо ван Да ма скин, Тач но из ло же ње пра во слав не ве ре, Београд – Ник
шић 2001, стр. 341.

Епи скоп Иг ња ти је:

14. Бог је про мен љив. Иде ја о веч но сти и не про мен љи во сти 
Бо жан ства је не зна бо жач ка. (2–25)
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Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Бог је бес по чет но и бес ко нач но са мо би тан, и као та кав – не из
мен љив и у су шти ни, и у свој стви ма, и у де ли ма.32

Дог ма ти ка, I, 101: 32) Ср. Је вр. 6, 17; Пс. 32, 11; Ис. 46, 4; Прич. Сол. 19, 2.

Но да ли је ова пло ће њем Си на на сту пи ла про ме на у не из мен
љи вој при ро ди Све те Тро ји це? Ово пи та ње вр ло це лис ход но ре ша ва 
Цр ква бо го от кри ве ним уче њем о на чи ну сје ди ње ња две ју при ро да у 
лич но сти Го спо да на шег Ису са Хри ста. По том уче њу, ко је су фор
му ли са ли Оци IV Ва се љен ског Са бо ра, две при ро де у Го спо ду Хри
сту сје ди ње не су не са мо не раз дељ но и не раз луч но не го и не сли ве но 
и не из мен љи во (ἀτρέπτωϚ), та ко да се ни Бо жан ство ни је про ме ни
ло у чо ве чан ство, ни чо ве чан ство у Бо жан ство, већ су и бо жан ска 
и чо ве чан ска при ро да оста ле у сво јим свој стви ма и гра ни ца ма при 
јед ној ипо ста си Бо го чо ве ка Хри ста, због че га је Бо жан ство оста ло 
не из мен љи во. Ова пло ће њем би на сту пи ла про ме на у Тро јич ном Бо
жан ству са мо у том слу ча ју ка да би се у лич но сти Го спо да Ису са бо
жан ска при ро да из ме ша ла са чо ве чан ском и на тај на чин обра зо ва ле 
јед ну но ву, ме шо ви ту при ро ду, што у ства ри и са чи ња ва су шти ну 
мо но фи зит ске је ре си.38

Дог ма ти ка, I, 103: 38) Св. Гри го ри је Ни ски о то ме пи ше: Бог „у од но су пре
ма сва кој вр сти про ме не има свој ство не из мен љи во сти, и Он ју је про ја вљи вао 
не са мо у јед но из ве сно вре ме не го је увек био та кав; и од вре ме на до мо стро ја 
спа се ња, и за вре ме са мог до мо стро ја, и по сле то га; у сво ме не из мен љи вом и 
не про мен љи вом је сте ству Он ни је, за вре ме сво је де лат но сти за нас, ни шта 
из ме нио у не што што не од го ва ра ово ме је сте ству. Јер не рас па дљи вост и не
из мен љи вост по при ро ди сваг да оста је иста и не ме ња се за јед но са ни жом 
при ро дом ка да се по до мо стро ју спа се ња сје ди њу је са овом, слич но сун цу ко је, 
ба ца ју ћи зрак у та му, не по мра ча ва све тлост зра ка већ по мо ћу зра ка пре тва
ра та му у све тлост. Та ко и све тлост исти ни та, за си јав ши у та ми на шој, ни је 
по мра чи ла та мом већ је со бом осве тли ла мрак... И као што се Бо жан ство, бу
ду ћи у рас па дљи вом те лу, ни је под вр гло рас па дљи во сти, та ко исто Оно ни је 
по ста ло дру га чи је и ни је се из ме ни ло ле че ћи из мен љи вост ду ше на ше... Ми 
об ја вљу је мо и све до чи мо да је Хри стос, Бож ја си ла и Бож ја пре му дрост, увек 
не из мен љив, увек не рас па дљив“ (Письмо 3, стр. 465, 466 и 470, Тво ре ния св. 
Григ. Нис ка го, т. VI II, Мо сква 1871).

Епи скоп Иг ња ти је:

15. Све ти Ата на си је Ве ли ки од ба цу је мо гућ ност да је Бог мо
гао од о зго опро сти ти гре хе и да ни је мо ра ло до ћи до ова пло ће ња 
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Си на Бож јег. И дру ги све ти Оци ин си сти ра ју да то ни је би ло мо гу
ће – твр ди вла ди ка Иг ња ти је. (2–26)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

По не ис ка за но пре му дром чо ве ко љу бљу свом Бог је иза брао 
ова пло ће ње Је ди но род ног Си на свог као сред ство за спа се ње ро да 
људ ског. Он је то учи нио не што спа се ње све та ни је мо гао из вр ши
ти на дру ги на чин, већ што је спа се ње ова пло ће њем нај ко ри сни је за 
љу де и нај це лис ход ни је. О то ме све ти Ата на си је Ве ли ки ова ко бо го
слов ству је: И не до ла зе ћи у свет Бог је мо гао са мо ре ћи реч и та ко 
раз ре ши ти кле тву. Али тре ба има ти у ви ду оно што је ко ри сно за љу
де, а не пре да ва ти се раз ми шља њу о то ме шта је све мо гу ће Бо гу. Го
спод про ми шља о оно ме што је ко ри сно за љу де, па то и чи ни. Он је 
до шао да устро ји на ше спа се ње (τὴν ἡμῶν ἐργ άσηται σωτηρίαν). Не ма 
сум ње, Он је, по све мо ћи сво јој, мо гао с не ба из ре ћи реч, опро сти ти 
гре хе љу ди ма и раз ре ши ти их кле тве. Али то би мо гло би ти штет но 
по љу де, јер би они, охра бре ни опра шта њем, убр зо по но во па ли у 
грех; та да би им опет тре ба ло опро сти ти, и не би би ло кра ја та квим 
опра шта њи ма, а они би се све ви ше на ви ка ва ли на грех и по ста ја ли 
би све го ри и го ри. Гре ше ћи не пре ста но, њи ма би не пре ста но би ло 
по треб но опра шта ње, и ни ка да се не би осло бо ди ли гре хо ва и њи хо
вих по губ них по сле ди ца.85

Дог ма ти ка, II, 23–24:85) Св. Ата на си је Велики Con tra arian., Orat. II, 68; Р. 
gr. t. 26, со1. 292А–293А.

Има глу пих љу ди, ве ли бла же ни Ав гу стин, ко ји го во ре: зар Пре
му дрост Бож ја ни је мо гла дру га чи је осло бо ди ти љу де не го на тај на
чин што по ста де чо век, што се ро ди од же не и што под не се сва она 
зла од гре шни ка? Ми им од го ва ра мо: сва ка ко, мо гла је; али и да је 
дру га чи је учи ни ла, ва шој се глу по сти и то не би до па ло.

Дог ма ти ка, II, 25: 89) Блажени Августин De ago ne chri sti a no, с. 11; Р. lat. t. 
40, со1. 297.

Епи скоп Иг ња ти је:

16. Етич ки гле да но Хри стос је мно го гре шан, јер су мно ги Ње
го ви по ступ ци, етич ки гле да но, би ли гре шни, за шта су га Је вре ји 
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и оп ту жи ва ли. Али Хри стос је без гре шан у том сми слу што ни је 
под ло жан смр ти, бу ду ћи да ни је ро ђен од му жа и же не као ми, не
го на дру ги на чин. (2–27)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Жи ве ћи у све ту ко ји у злу ле жи,19 Го спод Исус грѣ ха не со тво ри, 
ни обрѣ те ся лесть во ус тѣхъ е го,20 јер гре ха у Ње му не ма (ἁμαρτία ἐν 
αὐτῷ οὐκ ἔστι).21 Бу ду ћи је ди ни без гре шан ме ђу свим љу ди ма свих 
вре ме на, Спа си тељ је мо гао, смео и имао пра во да ђа вол ски лу ка ве 
не при ја те ље сво је, ко ји су Га не пре ста но вре ба ли да би Га окри ви ли 
у гре ху, не у стра ши во и јав но упи та: ко ји ме од вас ко ри за грех (τίϚ ἑξ 
ὑμῶν ἐλέγ χει με περὶ ἁμαρτίαϚ).22

Дог ма ти ка, I, 319: 19) 1 Јн. 5, 19; 20) 1 Пе тр. 2, 22; ср. 2 Кор. 2. 5. 21; 21) 1 Јн. 3, 
5; ср. Ис. 53, 9: 22) Јн. 8, 46.

По пут Све то га Пи сма, вер ни чу ва ри бо го от кри ве них исти на, 
све ти Оци мно го стра но ис ти чу, об ја шња ва ју и по све до ча ва ју све
тост Бо жи ју као ап со лут но, веч но, са мо бит но, не из мен љи во свој
ство Бо жи је. По њи ма, Бог је је ди ни свет по при ро ди и сто га је ди ни 
из вор све то сти, а љу ди мо гу по ста ти све ти је ди но за јед ни ча ре ћи у 
Бож јој све то сти по мо ћу бла го дат них под ви га. „Ва и сти ну, је ди ни је 
свет Онај ко ји је по при ро ди свет (φύσει ἅγιοϚ); и ми смо све ти, али 
не по при ро ди већ за јед ни ча ре њем (μετοχῇ), под ви жни штвом (ἀσκ
ήσει) и мо ли твом“.83 По што је ап со лут но до бар, ап со лут но свет, ап со
лут но не из мен љив, Бог не мо же гре ши ти; при зна ти мо гућ ност гре ха 
у Бо гу исто је што и од ба ци ти Бо га као ве чи то и ап со лут но би ће.

Дог ма ти ка, I, 125:83) Св. Ки ри ло Је ру сал. Ca tech. ХХIII, 19.

Грех се ни у ка квом ви ду не мо же при пи са ти Бо гу. Сва ки грех 
је пре сту па ње во ље Бож је, што чо век чи ни зло у по тре бом бо го да не 
му сло бо де. У ства ри, грех је је ди но зло. А све оста ло што ми на зи
ва мо фи зич ким злом, као зе мљо тре си, по мо ри, гла ди, раз не не во ље, 
ко ји ма нас Бог ка жња ва за гре хе, – ни је по се би зло, ни ти се због 
то га мо же ре ћи да је Бог ви нов ник зла, као што су то не ки је ре ти ци 
го во ри ли.

Дог ма ти ка, I, 126.
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Епи скоп Иг ња ти је:

17. Угле да ње на Хри ста и сле до ва ње за Хри стом је по гре шно – 
то је по сле ди ца Ав гу сти но вих и Ори ге но вих за блу да. (2–28)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Зна чи, Го спод Исус и Бог наш Ко ји ни шта ни је са гре шио био је 
би јен, да би гре шни ци ко ји Му по дра жа ва ју не са мо при ми ли опро
штај гре хо ва, не го да би због сво је по слу шно сти по ста ли и са при ча
сни ци Ње го вог Бо жан ства, а од оно га ко то не при ма у сми ре њу ср
ца, јер се сра ми да по дра жа ва Вла ди чи ним стра да њи ма, по сти де ће се 
Хри стос пред ан ге ли ма и Оцем Сво јим Ко ји је на не бе си ма. А сми сао 
то га је у сле де ћем: Он, бу ду ћи Бог, ра ди нас је по стао чо век. Био је 
ши бан, пљу ван и рас пет, као да нас је кроз то, ка ко је, не стра да лан 
Бо жан ством, по стра дао, по у ча вао и го во рио нам: „Ако хо ћеш“, ка же, 
„чо ве че, да по ста неш бог и да до стиг неш веч ни жи вот и да пре би ваш 
са Мном, што твој пра ро ди тељ ни је до сти гао, јер је не ка да по же лео 
зло, сми ри се ка ко сам се сми рио Ја ра ди те бе; и од ло жив ши над ме
ност и гор дост де мон ског умо ва ња, при ми ша ма ре, при ми пљу ва ње 
и би је ње, пре тр пи то до смр ти и не ћеш се по сти де ти. А ако је ра ди 
те бе, ја ћу о Свом до ла ску са сла вом по ка за ти ка ко се сти дим то га да 
ти бу деш са Мном, те ћу ре ћи Сво јим ан ге ли ма: Он се по сти део Мо га 
сми ре ња и ни је при хва тио да оста ви сла ву све та и упо до би се Ме ни, а 
са да ка да се сам об на жио од про па дљи ве сла ве, док сам се Ја про сла
вио у бе смрт ној сла ви Сво га Оца, сти дим се и да га гле дам! Не ка за то 
бу де из ба чен одав де, не ка бу де укло њен као не ча стив, да не ви ди сла ву 
Го спод њу!“ То ће, да кле, чу ти они ко ји на из глед др же све за по ве сти 
ка ко до ли ку је, али из сти да пред љу ди ма не при ма ју увре де и сра мо ће
ње или псов ке ко је им се упу ћу ју, ни ти тр пе ша ма ре и удар це од њих.

Све ти Си ме он Но ви Бо го слов, Сабра не бе се де, Бе о град 2005, стр. 203–204.

По ста ни мо као Хри стос, јер је и Хри стос (по стао) као ми; по
ста ни мо бо го ви ра ди Ње га, јер је Он ра ди нас (по стао) чо век. Узео 
је (на Се бе) оно што је ло ши је (тј. људ ску при ро ду), да би (на ма) дао 
оно што је бо ље (тј. Бо жан ство); оси ро ма ши, да се ми Ње го вим си
ро ма штвом обо га ти мо; узе об лич је слу ге, да ми сло бо ду до би је мо; 
си ђе до ле, да би се ми уз ви си ли (го ре); би ку шан – да би ми по бе ди
ли (ку ша ча); би ли шен ча сти – да би (нас) про сла вио; умре – да нас 
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спа се; уз не се се (на не бо) – да Се би при ву че оне ко ји су ле жа ли до ле 
у па ду гре ха. Не ка сва ко да је све, не ка пло до но си све Оно ме ко ји је 
Се бе дао у от куп и за ме ну за нас. А не ће да ти ни шта та кво ка кав је 
сам он, кад схва та тај ну (Хри сто ву) и кад по ста је ра ди Хри ста све 
оно што је Он за нас по стао.

Све ти Гри го ри је Бо го слов, Пра знич не бе се де, Тре би ње – Вр њач ка Ба ња 
2001, стр. 39.

Епи скоп Иг ња ти је:

18. Хри стос је од су тан у ово ме све ту. (2–29)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

А да би по знао да и Хри ста ви де они ко ји Га во ле и чу ва ју Ње го ве 
за по ве сти, по слу шај са мо га Го спо да шта ка же: Ко има за по ве сти Мо је 
и др жи их, то је онај ко ји Ме љу би. А ко ји љу би Ме не то га ће љу би ти 
Отац Мој, и Ја ћу га љу би ти и ја ви ћу му се сам. Да кле, не ка при ме на 
зна ње сви Хри шћа ни да је Хри стос не ла жни и исти ни ти Бог и да се 
они ма, ко ји чу ва њем за по ве сти по ка зу ју љу бав пре ма Ње му, он не
сум њи во ја вља, као што је сам ре као. И сам Све ти Дух да ру је им се 
Ње го вим ја вља њем, а исто та ко кроз Све тог Ду ха и Он и Отац нео де
љи во пре би ва ју са њи ма.

Све ти Си ме он Но ви Бо го слов, Сабра не бе се де, Бе о град 2005, стр. 353.

Где је ду хов на на у ка, та мо је и сми ре ње, и че сти тост, и скром
ност. Где су муж, же на и де ца у сло зи и љу ба ви сје ди ње ни уза ма вр
ли не, та мо је ме ђу њи ма Хри стос. Он не тра жи ни злат не кро во ве, ни 
бли ста ве сту бо ве, ни ти леп мер мер, не го ле по ту ду ше, ду хов ну ле по
ту, тр пе зу ко ја оби лу је пра вед но шћу и пло до ви ма ми ло сти ње. Ка да 
Он угле да та кву тр пе зу, истог тре нут ка до ла зи и уче ству је у са бра њу.

Све ти Јо ван Зла то усти, Де вет бе се да на по ста ње (Ше сто днев ник), Вршац 
2001. стр. 81.

Епи скоп Иг ња ти је:

19. Ако не ма мно гих на ли тур ги ји, он да у ис точ ном, пра во
слав ном ис ку ству не мо же би ти го во ра о при су ству Хри сто вом на 
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Ли тур ги ји, па ма кар се Хри стос по и сто ве ћи вао са хле бом и ви
ном. (2–30)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Од Сво је не по роч не пло ти, ко ју је при мио из чи стих бе да ра 
све не по роч не Ма ри је и Бо го ро ди це, од ко је се ро ди те ле сно, на ма 
пре да је хра ну. И, је ду ћи је, сва ки од нас вер них ко ји до стој но је де
мо плот Ње го ву у се би има це лог ова пло ће ног Бо га и Го спо да на
шег Ису са Хри ста, Са мог Си на Бож јег и Си на Дје ве и све не по роч не 
Ма ри је, Ко ји се ди са де сне стра не Бо га и Оца, са гла сно оно ме што 
Сам Он ка за: Ко ји је де те ло Мо је и пи је крв Мо ју у Ме ни пре би ва и 
Ја у ње му, а да ни ка да не про ис ти че, ни ти се те ле сно ра ђа и оде љу је 
од нас. И Он се ви ше не по зна је у на ма по пло ти као плод утро бин, 
не го је бес те ле сно у те лу, на не из ре цив на чин ме ша ју ћи се са на шим 
су шти на ма и при ро да ма и бо го тво ре ћи нас као Сво је са те ле сни ке и 
оне ко ји су плот од пло ти Ње го ве и ко сти од ко сти ју Ње го вих. То је 
у на ма нај ве ће чу до Ње го вог не из ре ци вог до мо стро ја и снис хо ђе ња 
ко је је из над сва ке ре чи, та тај на пу на сва ког ужа са, ко ју сам окле вао 
да за пи шем и дрх тао у стра ху да ма кар и по ку шам да то учи ним.

Све ти Си ме он Но ви Бо го слов, Сабра не бе се де, Бе о град 2005, стр. 275.

Је дин ство Лич но сти чи ни те Го спод Исус го во ри о се би, да ће 
Он, Син Чо веч ји, да ти жи вот веч ни они ма ко ји ве ру ју у Ње га, јер је 
Он – хлеб Бож ји ко ји си ла зи с не ба и да је жи вот све ту.21 При то ме, 
Го спод из ја вљу је, да је Он, Исус из На за ре та, у свој сво јој чо ве чан
ској ствар но сти, хлеб жи во та, и ко ји до ла зи к Ње му не ће оглад не ти, 
и ко ји ве ру је у Ње га не ће ни ка да ожед не ти.22 Но нај не по сред ни ји 
чо ве чан ски ре а ли зам зву чи из ових Спа си те ље вих ре чи ко је нај о чи
глед ни је све до че о Ње му као јед ној је ди ној Лич но сти ова пло ће ног 
Бо га Ло го са: Ја сам хлеб жи ви ко ји си ђе с не ба (ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτοϚ ὁ ζῶν, 
ὁ ἐκ τοῡ οὐρανοῦ καταβάϚ); ко ји је де од ово га хле ба жи ве ће ва век; и 
хлеб ко ји ћу ја да ти те ло је мо је (ἡ σά ρξ μου ἐστὶν), ко је ћу да ти за жи
вот све та. За и ста, за и ста вам ка жем: ако не је де те те ла Си на Чо веч
је га и не пи је те кр ви ње го ве, не ће те има ти жи во та у се би. Ко ји је де 
мо је те ло (ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα) и пи је мо ју крв (καὶ πίνων μου τὸ 
αἷμα) има жи вот веч ни, и ја ћу га вас кр сну ти у по след њи дан. Јер је 
те ло мо је пра во је ло и крв мо ја пра во пи ће.23

Дог ма ти ка, II, 100: 21) Јн. 6, 27. 29. 33. 42;22) Јн. 6, 35; ср. 6, 38–40; 23) Јн. 6, 
51. 53–55.
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Епи скоп Иг ња ти је:

20. По гре шно је схва та ње оца Ју сти на и мно гих дру гих те о ло
га да се под Те лом Хри сто вим под ра зу ме ва Хри стос као је дин ка. 
Са та квим по гре шним схва та њем чо век за не ма ру је за јед ни цу са 
епи ско пом и кад по ста не члан Цр кве иде ди рект но на при че шће 
ко је по и сто ве ћу је са те лом и кр вљу Хри сто вом. (2–31, 2–35)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Не ис ка за не ре чи из го во ре не Па влу у ра ју, од но сно веч на добра 
ко ја око не ви де и ухо не чу и на ср це чо ве ку не до ђо ше, ко ја је при
пре мио Бог они ма ко ји Га љу бе, не на ла зе се на ви си ни, не огра ни
ча ва ју се ме стом, не кри ју се у ду би ни, ни ти су скри ве на до бра на 
кра ју зе мље или мо ра, не го су пред то бом и пред тво јим очи ма. А 
шта су она? Уз бла га при пре мље на на не бе си ма, то су са мо те ло и 
крв Го спо да на шег Ису са Хри ста ко је ми сва ко га да на ви ди мо и је
де мо и пи је мо, а ми мо њих ниг де не ћеш ус пе ти да на ђеш ни шта од 
по ме ну тог, ма кар об и шао це лу тво ре ви ну. А ако хо ћеш да са знаш да 
је исти на то о че му је реч, по ста ни де ла њем Бож јих за по ве сти свет и 
та ко се при че сти све ти ња ма, па ћеш та да тач но упо зна ти сми сао то
га што чу јеш. А да би се до дат но уве рио, по чуј и ре чи са мо га Го спо
да, Ко ји ова ко го во ри Ју де ји ма и Сво јим уче ни ци ма: За и ста, за и ста 
вам ка жем: ни је вам Мој сеј дао хлеб са не ба, не го Отац Мој да је вам 
исти ни ти хлеб са не ба. Јер хлеб је Бож ји онај ко ји си ла зи са не ба и 
да је све ту жи вот. Ре ко ше му: Го спо де, дај нам сваг да тај хлеб. А Исус 
им ре че: Ја сам хлеб жи во та, ко ји до ла зи Ме ни не ће оглад не ти и ко ји 
у Ме не ве ру је не ће ни ка да ожед не ти. Та да гун ђа ху Ју деј ци на Ње га, 
јер ре че: Ја сам хлеб жи во та ко ји си ла зи са не ба, и го во ра ху: Ни је ли 
ово син Јо си фов, ко ме ми зна мо оца и мај ку? Ка ко он да го во ри да је 
си шао са не ба? Не мој он да и ти да се упо до биш Ју де ји ма, роп ћу ћи и 
го во ре ћи: „Ни је ли ово на ди ско су хлеб и у пу ти ру ви но ко је ми сва
ко днев но ви ди мо и је де мо и пи је мо?“

Све ти Си ме он Но ви Бо го слов, Сабра не бе се де, Бе о град 2005, стр. 320.

Шта је свој стве но хри шћа ни ну? Да се очи сти од сва ке не чи сто те 
те ла и ду ха Кр вљу Хри сто вом, да тво ри све ти њу у стра ху Бож јем и 
љу ба ви Хри сто вој, да не ма не чи сто те или по ро ка или не чег слич ног, 
већ да је свет и не по ро чан, бу ду ћи да је де те ло Хри сто во и пи је крв.

Све ти Ва си ли је Ве ли ки, Тра гом је ван ђел ског под ви га, Хиландар 1999, стр. 90.
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Епи скоп Иг ња ти је:

21. Хри стос је тај ко ји се мо ли Оцу на Ли тур ги ји, и за то су на 
Ли тур ги ји не при ме ре не оне мо ли тве ко је су упу ће не Хри сту, јер 
та ко ис па да да се Хри стос, ко ји слу жи, сам се би мо ли. То је у ства
ри не га ци ја мо ли тве. (2–32)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Али, ре ћи ће не ко, Хри стос је Онај Ко ји ову све ште ну рад њу са
вр ша ва. Пре ма то ме, шта је чуд но у то ме ако Он по сре ду је и за све
ти те ље и за са му Сво ју Мај ку? Али не ма ни ка квог раз ло га да то чи ни; 
јер ни је то на чин Хри сто вог по сре до ва ња. Он је за и ста по стао „по
сред ник из ме ђу Бо га и љу ди“, али не уз по моћ не ко ли ко ре чи и мо ли
та ва, но Са мим Со бом; ти ме што је Он исти и Бог и чо век, сје ди нио је 
Бо га са љу ди ма по ста вља ју ћи се бе као за јед нич ку ме ђу две ју при ро да. 
Ми сли ти да Он увек по сре ду је у мо ли тва ма све те Ли тур ги је, то је са
свим по грд но и не у ме сно. Иа ко је Хри стос Онај Ко ји са вр ша ва све ту 
ли тур ги ју, ипак не ће мо Ње му при пи са ти све што се на тој слу жби 
чи ни и из го ва ра. На и ме, де ло и циљ ове све те Тај не, од но сно осве ће
ње Да ро ва и осве ће ње вер ни ка, Он Сам оства ру је, а мо ли тве и про збе 
у ве зи са тим при но си све ште ник; јер оно пр во при па да Го спо ду, а 
ово дру го слу зи. Све ште ник се мо ли, Он ис пу ња ва мо ли тве; Спа си
тељ да ру је, а све ште ник бла го да ри за то што је да ро ва но; Све ште ник 
при но си Да ро ве, а Го спод их при ма. При но си, на рав но, и Го спод али 
он Оцу при но си Са мо га Се бе и ове да ро ве, кад они по ста ну Он Сам, 
од но сно кад се пре тво ре у Ње го во Те ло и Ње го ву Крв. А по што Са
мо га се бе при но си, због то га се и ве ли да је Он исти и Ко ји при но си 
и Ко ји се при но си и Ко ји при ма. Но, Хлеб и Ви но, ко ји су још увек 
Да ро ви, при но си све ште ник, а при ма их Го спод. 

...Но, ако и по ред овог што је ре че но, не ко ипак твр ди да ли тур
гиј ске мо ли тве – или све, или са мо по је ди не од њих – пред ста вља ју 
ре чи Хри сто ве, тај се не раз ли ку је мно го од оних не по бо жних ко ји 
су се др зну ли да оспо ре сла ву Ње го ву. Про чи тај све мо ли тве, и схва
ти ћеш да све ре чи у њи ма је су ре чи слу гу. Про чи тај и ону мо ли тву у 
ко јој све ште ник по ми ње све ти те ље, а ко ју они др ско при пи су ју Хри
сту, и не ћеш у њој про на ћи ни шта што при ли чи Си ну рав но ча сном 
са Оцем, не го све ре чи у њој при ли че слу га ма. Пре све га, ово ни је 
ев ха ри сти ја са мо јед ног чо ве ка, не го за јед нич ка бла го дар ност све ко
ли ког људ ског ро да; у њој бла го да ре љу ди ко ји су са гре ши ли, али ко



је ипак ни је на пу сти ло чо ве ко љу бље Бож је. За тим, ова бла го дар ност 
ни је упу ће на са мо Оцу, не го и Си ну и Ду ху Све то ме; у њој вер ни ци 
по ми њу и Мај ку Бож ју, као што слу ге по ми њу сво ју го спо да ри цу, и 
тра же да се ње ним за ступ ни штвом и за ступ ни штвом све ти те ља удо
сто је и по се те Про ми сла Бо жи јег.

Све ти Ни ко ла Ка ва си ла, Ту ма че ње Све те Ли тур ги је, Бе се да, Но ви Сад 
2002, стр. 177–179.

За и ста, Хри стос је по сред ник, чи јим по сре до ва њем до нас до спе
ше сва до бра ко ја нам је Бог да ри вао; или бо ље ре ћи, ко ја нам увек да
ру је. Јер, Хри стос ни је по сре до вао са мо је дан пут за сваг да и све нам 
пре дао, а за тим то по сре до ва ње на пу стио, не го увек по сре ду је, и то не 
ре чи ма и мо ли тва ма, као што то чи не све ште ни ци, не го де лом. А ко јим 
то де лом? Ти ме што нас сје ди њу је са Со бом и што нам Со бом пре да је 
Сво је бла го да ти у скла ду с тим ко ли ко је сва ко од нас до сто јан и ко ли ко 
је очи стио се бе.

Све ти Ни ко ла Ка ва си ла, Ту ма че ње Све те Ли тур ги је, Бе се да, Но ви Сад 
2002, стр. 159.

За што све ште ник, ра ди осве ће ња Да ро ва не при зи ва Си на, Ко ји 
је Све ште ник и Ко ји осве ћу је, као што је већ ре че но, не го при зи ва 
Оца? За то да би ти на у чио да си лу осве ће ња Спа си тељ не по се ду је 
као чо век, већ као Бог, и то због бо жан ске си ле ко ју у за јед ни ци са 
Оцем по се ду је.

Све ти Ни ко ла Ка ва си ла, Ту ма че ње Све те Ли тур ги је, Бе се да, Но ви Сад 
2002, стр. 124.

Епи скоп Иг ња ти је:

22. Бог наш је за јед ни ца на Ли тур ги ји, али под ути ца јем је ли
ни зма и на ших му дрих те о ло га љу ди тра же при су ство Бож је у мр
твој при ро ди и го во ре да је Хри стос при су тан у хле бу и ви ну, уме
сто да га тра же у жи вим лич но сти ма. (2–33)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Али, ако би Хлеб и при ли ком жр тво при но ше ња остао Хлеб, та
да би Хлеб био тај ко ји је под нео жр тву и та да би се жр тва са сто ја ла у 
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жр тво при но ше њу Хле ба. Но, по што су пре тво ре ни обо је, и оно што 
је не жр тво ва но и Хлеб, и по што је уме сто не жр тво ва но га по стао жр
тво ва ни, од но сно по што је од Хле ба по ста ло Те ло Хри сто во, због то
га и ве ру је мо да се оно жр тво при но ше ње са вр ша ва не на Хле бу, не го 
на Те лу Хри сто вом; због то га ова жр тва ни је жр тва Хле ба, не го жр
тва Јаг ње та Бож јег, ка ко се и на зи ва.

Све ти Ни ко ла Ка ва си ла, Ту ма че ње Све те Ли тур ги је, Бе се да, Но ви Сад 
2002, стр. 128.

Да бу де мо ње го ве кр ви и ње го ва ду ха, срод ни ци по те лу и по 
ду ху, – то је Спа си тељ хтео да оства ри по мо ћу при че шћа кр вљу ње
го вом и те лом ње го вим.

Епи скоп Ни ко лај, Са бра на де ла, књи га V, Мудра игу ма ни ја љу бо стињ ска, 
Диселдорф 1977, стр. 466.

Епи скоп Иг ња ти је:

23. Хри стос је при су тан на ли тур ги ји у лич но сти епи ско па 
ко ји је у за јед ни ци са мно ги ма. (2–34)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Све ште ник ка зу је по вест о оној стра шној Ве че ри: и ка ко ју је 
Хри стос пре свог стра да ња пре дао Сво јим уче ни ци ма; и ка ко је узео 
Ча шу у ру ке; и ка ко је узео Хлеб и за бла го да рив ши, осве тио их; и ка
ко је из ре као ре чи ко ји ма је Тај ну об ја вио. Па по што по но ви те Хри
сто ве ре чи, све ште ник при кла ња гла ву и мо ли се Бо гу и пре кли ње 
га да оне бо жан ске ре чи Ње го вог Је ди но род ног Си на и Спа си те ља 
на ше га бу ду при ме ње не и на ове пред ло же не Да ро ве; а Да ро ви, по
што при ме Ње го вог Пре све тог и све сил ног Ду ха, да бу ду пре тво ре
ни: Хлеб у са мо ча сно и све то Те ло Ње го во, а Ви но у са му пре чи сту и 
све ту Крв Ње го ву. По што све ште ник све ово учи ни и из го во ри, ти ме 
се це ли на све ште но слу же ња ис пу ни и из вр ши; Да ро ви су осве шта
ни, жр тво при но ше ње је окон ча но, а ве ли ки жр тве ни При нос све
ште но Јаг ње ко је је за кла но за свет, по чи ва пред на шим очи ма на 
све тој Тр пе зи. Јер, Хлеб ви ше не пред ста вља об лич је Те ла Го спод њег, 
ни ти дар пред ста вља образ истин ског Да ра, ни ти он, као на ка квој 
сли ци, со бом из о бра жа ва спа со но сна стра да ња Хри сто ва – то је са
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мо Пре све то Те ло Вла ди ке Хри ста, ко је је истин ски под не ло све оне 
пат ње, увре де и ра не; ко је је рас пе то и за кла но; ко је је по све до чи ло 
пред Пон ти јем Пи ла том до бро ис по ве да ње; ко је је ши ба но, зло ста
вља но, ко је је под но си ло пљу ва ња, оку си ло жуч. Исто та ко, и Ви но 
по ста је са ма Крв ко ја је ис те кла кад је Те ло би ло про бо де но. Ово је 
Крв и ово је Те ло, ко је је за че то од Ду ха Све то га, ро ђе но од Бла же не 
Де ви це Ма ри је; ко је је по гре бе но, ко је је уста ло у тре ћи дан, уз не ло 
се на не бе са и се ло са де сне стра не Оца.

Све ти Ни ко ла Ка ва си ла, Ту ма че ње Све те Ли тур ги је, Бе се да, Но ви Сад 
2002, стр. 107–109.; На ве де не су ре чи мо ли тве из Ли тур ги је све тог Ва си ли ја 
Ве ли ког; ова мо ли тва се из го ва ра на кра ју Ли тур ги је, док се све ште ник вра ћа 
ка Тра пе зи пред ло же ња.

Он (све ти Ва си ли је Ве ли ки) удо сто јен да на пи ше ре чи ко је Го
спо да с Не ба до но се не зе мљу. Ова пло ћу ју ћи га у Све ту Крв ко ја је 
од ви на, у Све ти Хлеб ко ји је од бра шна, и де ша ва се нај ве ће чу до: да 
Го спод ова пло ћу је Се бе, и пре тва ра и ви но и хлеб у Те ло Сво је Ду
хом Све тим. Удо сто јен све ти Ва си ли је, он и све ти Јо ван Зла то уст, да 
Го спод бу де ме ђу на ма. Го спод Те лом Сво јим сав при су тан увек ова
пло ћу је Се бе, увек по ка зу је Се бе очи глед но сви ма на ма, и да је Се бе 
сва ко ме од нас, да ми ис пу ни мо се бе Го спо дом Хри стом. Оно што 
је све ти Ва си ли је на зи вао чи сто том жи во та, јер се Го спод усе лио у 
ду шу ње го ву, то и ми хри шћа ни кроз Све то При че шће чи ни мо ако 
се тру ди мо да што ви ше чи сти мо и очи сти мо се бе од сва ког гре ха. 
Цр ква Хри сто ва је Те ло Хри сто во, јед на на Не бу и на Зе мљи, Ан ђе ли 
и љу ди из ме ша ни, Све ти те љи и гре шни ци из ме ша ни.

Авва Ју стин, Пра знич не Бе се де, Бе о град 1998, стр. 84; 

Епи скоп Иг ња ти је:

24. У епи ско пу се на Ли тур ги ји про ја вљу је Хри стос. За то је епи скоп 
га рант је дин ства Цр кве и ње ног иден ти те та. За је дин ство ни је бит но ис
прав но ис по ве да ње ве ре, не го јед на лич ност ко ја про ја вљу је сло бо ду ти
ме што тра жи не што од вас. Та лич ност је епи скоп. (2–34, 2–36)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Као што је Лич ност Бо го чо ве ка Хри ста јед на и је дин стве на, та ко 
је и Цр ква, Њи ме и у Ње му и на Ње му осно ва на, јед на и је дин стве на. 
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Је дин ство Цр кве не ми нов но сле ди из је дин ства Лич но сти Бо го чо ве
ка Хри ста. Ор ган ски је дан и је дин ствен Бо го чо ве чан ски ор га ни зам 
у сви ма све то ви ма, Цр ква се, по свим не бо зем ним за ко ни ма не мо
же де ли ти. Сва ко де ље ње зна чи ло би ње ну смрт. Сва у Бо го чо ве ку, 
она је нај пре и по све му Бо го чо ве чан ски ор га ни зам, па он да Бо го
чо ве чан ска ор га ни за ци ја. У њој је све бо го чо ве чан ско: и жи вот, и 
ве ра, и љу бав и кр ште ње, и ев ха ри сти ја, и сва ка ње на све та тај на, и 
сва ка ње на све та вр ли на; и сво ње но уче ње, и сав њен жи вот, и сва 
ње на бе смрт ност, и сва ње на веч ност, и све ње но устрој ство. Да, да, 
да: у њој је све бо го чо ве чан ски јед но и не де љи во: и охри сто вље ње, и 
осве ће ње, и обо же ње, и пре о бра же ње и отро ји че ње, и спа се ње. У њој 
је све ор ган ски и бла го дат но по ве за но у јед но Бо го чо ве чан ско те ло, 
под јед ном Гла вом – Бо го чо ве ком Го спо дом Хри стом. Сви ње ни чла
но ви, иа ко као лич но сти увек це лост ни, сло бод ни и не при ко сно ве
ни, но сје ди ња ва ни јед ном бла го да ћу Све то га Ду ха кроз све те тај не 
и све те вр ли не у ор ган ско је дин ство, са чи ња ва ју јед но те ло и ис по
ве да ју јед ну ве ру, ко ја их сје ди њу је ме ђу соб но и са Го спо дом Ису
сом. Хри сто но сни Апо сто ли бо го на дах ну то бла го ве сте је дин ство и 
је дин стве ност Цр кве, за сни ва ју ћи их на је дин ству и је дин стве но сти 
ње ног осни ва ча – Бо го чо ве ка Го спо да Хри ста и Ње го ве Бо го чо ве
чан ске Лич но сти; „јер те ме ља дру го га ни ко не мо же по ста ви ти осим 
оно га ко ји је по ста вљен, ко ји је Исус Хри стос.“1

Дог ма ти ка, III, 209–210: 1) 1 Кор 3, 11.

Обе ћа ње ко је је Спа си тељ у тре нут ку свог ваз не се ња дао сво јим 
уче ни ци ма, а кроз њих Цр кви: И ево ја сам са ва ма у све да не до свр
шет ка све та,14 мо гао је ис пу ни ти, ис пу нио је, и не пре кид но ис пу њу је 
ти ме што као Бо го чо век веч но жи ви на ла зе ћи се с де сне стра не Бо га 
Оца и мо ле ћи се за нас.15 Јер је као Бо го чо век Он гла ва те лу Цр кве, 
ко јој сва си ла и моћ и све моћ до ла зе од Ње га, Бо го чо ве ка.16 По ре чи 
све тог Гри го ри ја Па ла ме: Уда љив ши се од сво јих уче ни ка те лом (τῷ 
σώματι), Спа си тељ је увек остао са њи ма Бо жан ством (τῇ Θε ότητι).17

Дог ма ти ка, II, 668–669: 14) Мт. 28, 20; 15) Рм. 8, 34; 16) Еф. 1, 22; Кол. 1, 18; 17) 
Св. Гри го ри је Па ла ма Ho mil. 22, In Ascen sion. Do mi ni e Sal vat. no stri J. Chri sti; 
Р. gr. t. 151, со1. 296 С.

Је дин ство и је дин стве ност Бо го чо ве чан ске ве ре, – то је основ 
и те мељ це ло куп не Цр кве Хри сто ве. А у тој ве ри све и сва је Бо го
чо век Го спод Исус Хри стос, ко ји је Со бом као Цр квом за на век сје
ди нио не бо са зе мљом, ан ђе ле с љу ди ма, и што је ва жни је од све га 
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нај ва жни јег: Бо га са љу ди ма. Исто риј ски је очи глед но и не сум њи во: 
у Бо го чо ве чан ској ве ри се са др же све бо го чо ве чан ске све те тај не и 
све те вр ли не, ко је оба вља ју на ше охри сто вље ње, на ше обо го чо ве че
ње, на ше обо же ње, на ше отро ји че ње, и кро за све то – на ше спа се ње. 
Из ве ре, као из пр во вр ли не, ро је се све све те вр ли не и све све те тај не. 
Оне нас пре ко чу де сног Бо го чо ве ка, ова пло ће ног Бо га Ло го са, и сје
ди њу ју са Три све тим Бо жан ством. То је за нас љу де нај са вр ше ни је и 
нај пот пу ни је је дин ство, све је дин ство.

Дог ма ти ка, III, 211.

Епи скоп Иг ња ти је:

25. Те ло Хри сто во ни је те ло јед не ин ди ви дуе, по и сто ве ће но 
са да ро ви ма ко ји се при но се на Ли тур ги ји (хле бом и ви ном), не
го за јед ни ца епи ско па (опри сут ње ног Хри ста) и на ро да Бо жи јег. 
(2–35)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Из ње га је све ти је ло, са ста вље но и скло пље но ка ко при ли чи 
сва ким до ди ром да ро ва ња, по деј ству и ме ри сва ко га де ла (Еф. 4, 16).

Реч је ов де, бра ћо, о те лу ду хов ном, о цр кви Бож јој све тој. Из 
Ње га, то јест из Хри ста, це ло је то те ло са ста вље но и скло пље но ка ко 
при ли чи. Апо стол пре му дри не на ла зи ни ка кво бо ље срав ње ње цр
кве не го са те лом чо веч јим. Што је гла ва на те лу чо веч јем то је Хри
стос Го спод на те лу Цр кве. Из гла ве ра зи ла зе се нер ви по сви ма де ло
ви ма те ла, и по мо ћу не ра ва сви де ло ви те ла опа жа ју, осе ћа ју и кре ћу 
се, а у том опа жа њу, осе ћа њу и кре та њу и је сте жи вот њи хов. Мо гло 
би се ре ћи, да гла ва кроз мо зак и нер ве при су ству је у сва ком де лу 
те ла. Од се че ли се гла ва, сва ки део те ла тре нут но би ва умрт вљен. 
И Хри стос при су ству је у сва ком де лу цр кве, тј. у сва ко ме вер но ме 
чла ну ње ном. Кроз Ње га сва ки вер ни опа жа цар ство ду хов но, осе ћа 
љу бав и кре ће се пра вил но к Бо гу. Од Ње га сва ки члан до би ја си лу, 
пре ма деј ству и ме ри, тј. пре ма слу жби и да ру. Ту си лу Го спод да је 
не по сред но, до ди ром, осязаніемь, са мо лич ним при су ством Сво јим. 
Љу бав је чу до твор на спо на, ко ја спа ја Хри ста са вер ни ма, вер не са 
Хри стом, и вер не ме ђу со бом. Шта би ва, бра ћо, с јед ним де лом те
ла, ка да се ис ки да ју нер ви, ко ји га ве зу ју с гла вом? По ста је без де лан, 
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нео се тљив, не по кре тан – мр тав. То би ва и са сва ким чла ном Цр кве, 
ко ји иза ђе из са ста ва Цр кве и ти ме пре ки не ве зу сво ју с Гла вом цр
кве. Да нас Бог са чу ва, бра ћо, од те про па сти. О Го спо де Ису се, из во
ре жи во та и љу ба ви, не до пу сти ни ка квој мрач ној си ли, у на ма или 
ван нас, да нас одво ји од Те бе и те ла Твог, Цр кве Тво је све те, ко ју 
си Ти пла тио кр вљу Тво јом ску по це ном. Те би сла ва и хва ла ва век. 
Амин.

Епископ Николај, Охрид ски про лог, 29. но вем бар, Бе се да о строј ном скло
пу Цр кве слич но јед ном те лу, Београд 1961, стр. 976.

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

„Свој ство је гре ха (по на ме ри ђа во ло вој) да све из о па ча ва: да 
све ис кри вље но по и ма, пред ста вља, за ми шља, пред у зи ма, го во ри и 
чи ни, да у це ли ни, ко ли ко је мо гућ но, из о па ча ва на рав стве ни (мо
рал ни) по ре дак или за ко не уста но вље не од Бо га и Са зда те ља све га. 
Та ко је ђа во код љу ди ис кри вио по јам Бо га и на у чио их ап сурд ном 
идо ло по клон ству, ко је и данда нас по сто ји код мно гих на ро да: та ко 
је, пре ко злоб них и гор дих љу ди, он ус пео да ис кри ви и бо го от кри
ве ну ве ру Хри сто ву, по се јав ши број не је ре си и рас ко ле, раз де лив ши 
хри шћа не на мно ге су прот ста вље не та бо ре ко ји не на ви де исти ни ту 
ве ру хри шћан ску, пра во слав ну; па и ме ђу са мим пра во слав ци ма он 
је иза звао и иза зи ва ма ло вер је, без вер је, рас ко ле и ап сурд на уче ња.“ 

Свети Јо ван Крон штат ски, Бли зу је Суд Го спод њи, Београд 2004, стр. 311.



СВЕСКА ТРЕЋА
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Уче ње епи ско па Иг ња ти ја Ми ди ћа
о по сто ја њу, тво ре ви ни, сло бо ди, гре ху, смр ти,
све то сти, све ти те љи ма, уче њу све тих Ота ца,

по ка ја њу, Све том Пи сму, Ли тур ги ји, бо го слу жбе ним
тек сто ви ма, Кр сту и стра да њу Го спод њем и дру гим пи та њи ма  

из ло же но на ње го вим пре да ва њи ма

Ма те ри јал се са сто ји из ау диосни ма ка и тран скрип та пре да ва
ња епи ско па Иг ња ти ја. Цео текст је по де љен на сми са о не це ли не и 
та ко пре зен то ван и у тран скрип ту, и у при ло же ним ау дио сним ци ма 
на ком пакт ди ску.

Из над сва ког ци та та по де бља ним (бол до ва ним) сло ви ма је дат 
кра ћи са др жај ци та та или нај ва жни ји ста во ви из не ти у ци та ту. Сва
ки ци тат је обе ле жен бро јем 3 (што зна чи: све ска тре ћа) и ред ним 
бро јем ци та та, на при мер: 3–7. На исти на чин су обе ле же ни и при
ло же ни ау дио сним ци сва ког ци та та по на о соб. У са др жа ју ко ји сле ди 
мо же се ви де ти са ког пре да ва ња је пре у зет да ти ци тат. На ком пакт 
ди ску при ло же ни су и ау диосним ци ком плет них пре да ва ња, ко ри
шће них у све три све ске.

По сле ци ти ра них пре да ва ња на бро ја ни су нај ва жни ји ста во ви 
вла ди ке Иг ња ти ја, из но ше ни на пре да ва њи ма. За тим је сва ки од тих 
ста во ва из дво јен и ис под ње га су на ве де ни ре ле вант ни ци та ти из де
ла све тих Ота ца, из ко јих се ја сно ви ди ко ли ко су ста во ви вла ди ке 
Иг ња ти ја су прот ни уче њу Пра во слав не Цр кве.

На кра ју су уме сто за кључ ка на ве де не ре чи са мог вла ди ке Иг ња
ти ја о ње го вом про гра му за ве ро на у ку, и ре чи све тог но во му че ни ка 
Кон стан ти на, ко је мо гу по слу жи ти као наш од го вор на све из ја ве ко је 
смо чу ли од вла ди ке Иг ња ти ја, од но сно про чи та ли у ове три све ске.

С об зи ром на то да вла ди ка Иг ња ти је кри ти ку је уче ње Цр кве, 
ко је су сви све ти Оци у свим вре ме ни ма и на сва ком ме сту при хва
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та ли (consensus patri), на шли смо за сход но да у овој тре ћој све сци 
на ве де мо ре чи све тих Ота ца из ра зних ве ко ва и под не бља, до ступ не 
на срп ском је зи ку, и та ко бар де ли мич но по ка же мо ко ли ки је облак 
све до ка пра во слав не ве ре да нас до сту пан свим вер ни ци ма Срп ске 
Пра во слав не Цр кве, јер ми не ве ру је мо са мо јед ном све ти те љу, или 
са мо јед ној по у ци јед ног све ти те ља, – ми ве ру је мо це ло куп ном све
то о тач ком уче њу, склад но и јед но ду шно из ло же ном у са чу ва ним де
ли ма све тих Ота ца, по ре чи ма све тог Иг ња ти ја Бр јан ча ни но ва5: „Не
бо је при ми ло све те Оце у сво ја бла же на не дра. Ти ме је оно по све до
чи ло да су му угод не ми сли, осе ћа ња и де ла све тих Ота ца. Све ти Оци 
су сво је ми сли, сво је ср це и на чин сво га де ло ва ња из ло жи ли у сво јим 
де ли ма. Да кле: де ла све тих Ота ца пред ста вља ју тач но ру ко вод ство 
ка Не бу, по све до че но од стра не са мо га Не ба! Сва де ла све тих Ота ца 
са ста вље на су на на го вор или под ути ца јем Ду ха Све то га. Чу де сна је 
њи хо ва са гла сност, чу де сно по ма за ње! Онај ко се њи ма ру ко во ди без 
ика кве сум ње за ру ко во ди те ља има Ду ха Све тог.“

Ци та ти су ко ри шће ни из сле де ћих пре да ва ња:
3–01 Дог ма ти ка, Ство ре ност, 2002.
3–02 Дог ма ти ка, Ство ре ност, 2002.
3–03 Дог ма ти ка, Ство ре ност, 2002.
3–04 Дог ма ти ка, Ство ре ност, 2002.
3–05 Дог ма ти ка, Ство ре ност, 2002.
3–06 Дог ма ти ка, Ство ре ност, 2002.
3–07 Дог ма ти ка, Ство ре ност, 2002.
3–08 Ве ра у Све ту Тро ји цу и ути цај те ве ре на жи вот наш, 2007, Б  
         11.12.2007.
3–09 Ве ра у Све ту Тро ји цу и ути цај те ве ре на жи вот наш 2007, Б  
          11.12.2007.
3–10 О пр во род ном гре ху, А 25.12.2007.
3–11 О пр во род ном гре ху, А 25.12.2007.
3–12 Све ти Оци о ства ра њу све та Б 24.12.2007.
3–13 Све ти Оци о ства ра њу све та Б 24.12.2007.
3–14 Дог мат о ства ра њу све та 13.12.2007.
3–15 О Све тој Тро ји ци Б 13.11.2007.

5 Све ти Иг ња ти је Бр јан ча ни нов, Ен ци кло пе ди ја пра во слав ног ду хов ног 
жи во та, Бе о град 2005, стр. 549.
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3–16 IV–03–3.12.2003.
3–17 Ве ра у Све ту Тро ји цу и ути цај те ве ре на жи вот наш Б 2007.
3–18 IV–02–26.11.2003.
3–19 IV–03–3.12.2003.
3–20 08.06.2008.
3–21 IV–03–3.12.2003
3–22 О пр во род ном гре ху А 25.12.2007.
3–23 Екли си о ло ги ја Ц 2002.
3–24 08. 06. 2008.
3–25 IV–02–26.11.2003.
3–26 Ве ра у Све ту Тро ји цу и ути цај те ве ре на жи вот наш Б 2007.
3–27 Ве ра у Све ту Тро ји цу и ути цај те ве ре на жи вот наш А 2007.
3–28 III–06–10.12.2003.
3–29 Екли си о ло ги ја Д 2002.
3–30 О ве ри у Бо га у Ста ром За ве ту А 6.11.2007.
3–31 Екли си о ло ги ја Б 2002.
3–32 Екли си о ло ги ја Ц 2002.
3–33 Екли си о ло ги ја Ц 2002.
3–34 Екли си о ло ги ја Ц 2002.
3–35 Екли си о ло ги ја Б 2002.
3–36 О ес ха то ну (сло бод но пре да ва ње) 2007.
3–37 Дог мат о ства ра њу све та 13.12.2007.
3–38 Ве ра у Све ту Тро ји цу и ути цај те ве ре на жи вот наш Б 2007.
3–39 О ес ха то ну (сло бод но пре да ва ње) 2007.
3–40 IV–03–3.12.2003.
3–41 4.3.2008.
3–42 О ве ри А 30.10.2007
3–43
3–44 Од ма ске до лич но сти СКЦ.
3–45 8.6.2006.
3–46 IV–02–26.11.2003.
3–47 Све ти Оци о ства ра њу све та Б 24. 12. 2007.
3–48 III–03–12.11.2003
3–49 О ес ха то ну (сло бод но пре да ва ње) 2007.
3–50 Све ти Оци о ства ра њу све та Б 24.12.2007.
3–51 Бла же ни Ав гу стин 29.11.2007.

3–01
Не мој те ово пи са ти, ово су ства ри суп тил не и те шке за раз

у ме ва ње, али су вр ло бит не за раз у ме ва ње те о ло ги је: ка да не кој 
ства ри при сту па те ра ци о нал но, ло гич ки, ми сле ћи о њој, он да је 
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то ствар. Али ако при сту па те сло бо дом, хте њем и љу ба вљу, он да 
та ствар по ста је жи во, по ста је лич ност!

„Па зи те ова ко. Ако... То не мој те пи са ти! Слу шај те ма ло. То су 
ства ри суп тил не, те шке за раз у ме ва ње, али су вр ло бит не да зна те не
што о те о ло ги ји. Ка да ви при сту па те, ре ци мо, јед ном би ћу, би ло ко
ме: или чо ве ку, или ства ри, при сту па те ра ци о нал но, ло гич ки да кле, 
ми сле ћи о ње му – та да, у ства ри, та ствар, то би ће је у ства ри ствар! 
Ана ли зи ра те га, да кле, ло гич ки да кле га по сма тра те као јед ну ствар. 
Ме ђу тим, ако при сту па те јед ном би ћу сло бо дом, хте њем, же љом да
кле, то зна чи љу ба вљу, та да у ства ри ви то би ће чи ни те лич но шћу! 
Кад по сма тра те, да кле кад уз ме те јед ну ствар с љу ба вљу, кад је за
во ли те, кад је во ли те пр во, она за вас по ста је лич ност, по ста је да кле 
жи во, по ста је не што не по но вљи во!“

3–02
По сто ја ње ства ри и љу ди тре ба не ка ко да бу де из раз на ше во

ље. Ства ри и љу ди ни су не што објек тив но, они до ла зе из не би ћа у 
би ће ка да их ми за во ли мо, и та да по ста ју лич но сти. Сва ка ствар 
ко ју за во ли мо по ста је лич ност, не по но вљи ва лич ност, ми се ве же
мо за њу и кад је из гу би мо то нас бо ли. Кад во лиш не ку ствар, он да 
не мо жеш да ку пиш дру гу. То је кључ за раз у ме ва ње ства ра ња све
та. Свет ни је слу ча јан и ни је мр тва ло ги ка или јед на при ро да, свет 
је јед на лич ност!

„3а нас по сто је љу ди, по сто је ства ри, за нас љу де, са мо ако им 
лич но ова ко при сту па мо, с љу ба вљу! По сло бо ди! Хо те ћи их! Хте ти! 
Тре ба да кле не ка ко да бу ду ства ри и љу ди из ра зи на ше во ље! И њи
хо во по сто ја ње да бу де из раз на ше во ље! На ше же ље! На шег хте ња! 
На ше сло бо де! На ше љу ба ви! И та да, у ства ри, ти љу ди и те ства ри 
по ста ју лич но сти! По ста ју на ше! Оне ни су не што објек тив но, ко је 
по сто је за се бе! Узми те јед ну ствар, да кле, ко ју мо жда се слу жи те, 
или не знам ни ја... И уоп ште не ка ко не при ме ћу је те да по сто ји. Пи
па те је пр сти ма, узи ма те је, слу жи те се њомe, ви ди те је очи ма, умом 
кон ста ту је те да је она још ту, али она као да за вас не по сто ји! Не 
при ме ћу је те је. Ме ђу тим, ка да вам јед ну ту ствар да је јед но би ће ко
је во ли те, да кле ка да ви ту ствар за во ли те на не ки на чин, та да та 
ствар по ста је за вас не што по себ но! Па зи те са да шта ра ди мо у тој... 
шта мо же мо кон ста то ва ти, шта се де ша ва! Де ша ва се, у ства ри, да та 
ствар са да до ла зи из не би ћа у би ће! До ју че је ни смо при ме ћи ва ли! 
Иа ко смо је др жа ли у ру ка ма! Сад из ла зи пред на ше очи као по сто
је ћа! И не са мо као по сто је ћа, као по сто је ћа објек тив на ствар, не го 



151

као јед на лич ност! И за то ка да је из гу би те – бо ли вас! За то што у њој 
ви ди те не по но вљи во би ће! Не мо же те ре ћи: овај, баш ме бри га што 
се раз би ло и што су то де ца по лу па ла, или што сам, овај... то што сам 
до био из љу ба ви, што сам за во лео... Ја ћу да идем у са мо у слу гу, ку
пи ћу дру гу. То да ку пиш дру гу, то се мо же де си ти са мо са ства ри ма 
ко је не во лиш. Али ону ствар ко ју во лиш не мо жеш да ку пиш дру гу! 
Ни кад дру га не мо же да за ме ни ову! Е упра во ов де је у ства ри кључ, 
за што је све ти Мак сим на сто јао да Бог ства ра свет сло бо дом Сво јом, 
љу ба вљу и, да кле, да по зна је свет као Сво ју во љу, а не на осно ву ми
сли и на осно ву оно га… И та ко има те: свет ни је слу ча јан, за то што 
га Бог же ли, слу чај но је не што што ви не же ли те и што... А с дру ге 
стра не, свет ни је јед на мр тва ло ги ка, јед на при ро да, не го је у ства ри 
свет јед на лич ност!“

3–03
По хри шћан ском схва та њу свет се мо же по сма тра ти са мо као 

јед на кон крет на лич ност.
„Сад смо ви де ли, у ства ри, ви де ли да по хри шћан ском схва та

њу свет се не мо же гле да ти без лич но! Са мо, да кле, као лич ност, као 
јед на кон крет на лич ност. Има те на ико но гра фи ји, по гле дај те са мо 
ико но гра фи ју. Ми слим, узми те ста ре ико не, фре ске си ла ска Све тог 
Ду ха на Апо сто ле. И ви де ће те, у ства ри, ка ко Апо сто ли се де го ре, на 
гор њем ме сту, Дух Све ти у ви ду ог ње них је зи ка, а до ле има те јед ног 
чо ве ка, стао, па пи ше „ко смос“. „О ко смос“, у ства ри је свет. Али ов де 
је свет пред ста вљен као је дан чо век! Ако сте ви де ли, ре ци мо Кр ште
ње Хри сто во, ви де ће те та мо, опет у во ди, ка ко је дан та мо чо век... и 
пи ше „о по та мос иор да нис“. Да кле, ико но граф ви ди ре ку та ко ђе као 
јед ног чо ве ка! Има те од мах по ред то га, обич но се та ко сли ка, има те 
јед ну де вој ку ко ја ја ше на не ком дел фи ну, та ко, или не знам, мор
ски... мор ска ке ра, ај ку ла, и пи ше „и та ла са“, да кле, мо ре, бу ду ћи да 
Јор дан се иде пре ма мо ру, ули ва се у мо ре или не знам ни ја... Али 
хо ћу да вам ка жем, ка ко су у ства ри хри шћа ни ви де ли при ро ду као 
лич ност! Не да кле без лич но.“

3–04
Ако Бог ства ра свет во љом Сво јом, а не не ка ко друк чи је, он да 

га ства ра као јед ну лич ност и кроз јед ну лич ност.
„Ако Бог ства ра свет во љом Сво јом, да кле хте њем, сло бо дом: хо ће 

и ства ра, та да у ства ри Бог ства ра свет као јед ну лич ност! И кроз јед ну 
лич ност! Ако је друк чи је, свет та да је у ства ри без лич на при ро да.“
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3–05
Јед на лич ност је но си лац по сто ја ња це ле при ро де. Та лич ност 

је Адам. Ка да апо стол Па вле ка же да је Бог ство рио све кроз Хри
ста, у Хри сту и за Хри ста, то зна чи да је Бог ство рио све у Ада му!

„Да кле јед на лич ност је но си оц по сто ја ња це ле при ро де. И за то 
по сма тран свет у јед ној лич но сти друк чи је из гле да не го кад га по
сма тра те без лич но и, не знам, не знам ка ко. И то је упра во оно... сад 
до ла зи мо на оно што ка же све ти апо стол Па вле за Хри ста, да је Бог, 
ка же, ство рио све кроз Хри ста, у Хри сту и за Хри ста: „екс ав ту, ди 
ав ту ке ис ав тон та пан да“. Друк чи је ре че но: Бог је ство рио све у Ада
му! И ви део је је дан свет као јед ну лич ност! Имао је пред Со бом, да
кле, јед ну лич ност, са ко јом је оп штио.“

3–06
Бог на кра ју ства ра чо ве ка као јед ну лич ност и у ње му во згла

вљу је сву при ро ду, та ко да за хва љу ју ћи то ме чо ве ку сав во згла
вље ни свет по ста је јед на лич ност.

„И, ако сад то пре ме сти мо (ово што сам ја го во рио) на би блиј
ско ис ку ство, ви де ће те у ства ри сле де ће: да Бог на кра ју све га ство ре
но га ства ра чо ве ка, у ко ме во згла вљу је (ства ра јед ну лич ност, да кле, 
Ада ма и Еву), у ко ме во згла вљу је це лу при ро ду! Та ко Бог, да кле, ни је 
ство рио јед ну при ро ду без лич ну, ба шка се бе са сво јим при род ним 
за ко ни ма, већ је у ства ри ство рио је дан свет на ко ји гле да и са ко
јим оп шти као кроз јед ну лич ност, од но сно свет као јед ну лич ност! 
То зна чи ство ри ти из љу ба ви! Зна те, кад на пра ви те не што, сво је, из 
љу ба ви, у ства ри то што сте на пра ви ли има ди мен зи ју лич но сти! Без 
об зи ра што је ствар!“

3–07
Бог је ство рио свет у Ада му и кроз Ада ма! До бро за пам ти те ово!
„Да кле, Бог је ство рио свет у Ада му и кроз Ада ма! Кроз јед ну, 

да кле, лич ност! До бро за пам ти те ово!“

3–08
Бог је чо ве ку на пра вио про блем ти ме што га је ство рио, а ни је 

га прет ход но пи тао, и ни је му дао он то ло шку сло бо ду, тј. мо гућ
ност да се вра ти у не би ће. Тај про блем се огле да у не тр пе љи во сти 
пре ма соп стве ним ро ди те љи ма, јер су нам они на мет ну ти, али и 
пре ма свим дру гим љу ди ма, по што они ни су про из вод на ше сло бо
де и по сто је не за ви сно од на ше во ље. Ре ци мо, сту ден ти ири ти ра ју 
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вла ди ку Иг ња ти ја са мим тим што по сто је, што су при сут ни. А кад 
чо век сам иза бе ре не ко би ће и за во ли га, ти ме га он ство ри, и та ко 
оно по ста је пр о из вод чо ве ко ве сло бо де.

„Са да, мо жда овај про блем вам се учи ни не ва жан ако по сма тра
те то по вр шно. Да кле, про блем сло бо де. Ако по сма тра мо про блем 
сло бо де са етич ке тач ке гле ди шта, или са не ке дру ге, али не са он то
ло шке, та да у ства ри тај про блем не по сто ји – у сми слу: ми смо сви 
сло бод ни етич ки, мо же мо да би ра мо ово и оно... Да кле: хо ћу ово да 
ра дим, не ћу оно да ра дим, из ра жа вам да кле сво ју сло бо ду, ту сам 
сло бо дан. Али, у ду би ни чо ве ко вог би ћа (и то је оно за што сам ре
као: ако по вр шно по сма тра мо), да кле, ако по сма тра мо су штин ски, 
ду бин ски, у ду би ни људ ско га би ћа је у ства ри жеђ за сло бо дом он
то ло шком! Да мо је би ће за ви си од мо је сло бо де, а не од при ро де! Тај 
про блем, у ства ри, ко ји по сто ји код љу ди, би ло о ком про бле му да 
се ра ди, би ло ка ко да га име ну је мо, он из ви ре из ово га про бле ма! Из 
про бле ма да кле што ми има мо би ће, што по сто ји мо а ни је то из раз 
на ше сло бо де! Што нам је не ко дао би ће! Што нам је не ко, што нас 
је не ко, да кле, до вео, ни је нас пи тао! До вео нас у жи вот, дао нам би
ће, ни је нас пи тао! И што смо ми за то че ни ци то га! То га на шег би ћа 
ко је има мо. То, ре ци мо, чо век из ра жа ва на раз ли чи те на чи не. Пр во 
на осно ву оно га што До сто јев ски опи су је тре ти ра ју ћи овај про блем, 
ис тра жу ју ћи овај про блем – сло бо де, а то је где се мла дић бу ни у 
ства ри про тив сво јих ро ди те ља, по ста вља ју ћи пи та ње за што су га 
ро ди ли кад га ни су пи та ли. Ка да у ства ри же ле да му се на мет ну као 
ау то ри тет. Али то је про блем су штин ски са свим, не са мо са ро ди
те љи ма! То је про блем, да кле, и са љу ди ма ко ји нас окру жу ју. За то 
што љу ди ко ји нас окру жу ју, у ства ри, по сто је за се бе! Ни су про из
вод на ше сло бо де. Они су на ма да ти. Ре ци мо, ја сам ушао ов де ме ђу 
ва ма, ме ђу вас, и ви ми сме та те јед но став но, ири ти ра те ме што, што 
по сто ји те, што сте ту! Као и ја вас! А с дру ге стра не, чо век по ка зу је 
ту сво ју те жњу за сло бо дом и упра во он оно би ће же ли, оно би ће га 
не ири ти ра и не сме та му ко је он сам иза бе ре, ко је он во ли! Јер на тај 
на чин га, у ства ри, он том сво јом љу ба вљу га... при хва ти, ако хо ће те 
та ко, од но сно он га ство ри! Он га учи ни да он бу де про из вод ње го ве 
сло бо де! За то, ре ци мо, тај би блиј ски про блем да ће се чо век... да ће 
оста ви ти оца и ма тер и при ле пи ће се же ни, у ства ри тре ти ра про
блем сло бо де! Јер отац и ма ти су у ства ри би ћа на мет ну та! Ни сам ја 
би рао сво ју мај ку, ни ти сам би рао оца. Они су ме ни на мет ну ти као 
отац и ма ти! И за то ја ви ше во лим јед но дру го би ће, ко је ја иза бе рем, 
не го оне ко ји су ме ни ту на мет ну ти!“



154

3–09
И при ро да око нас по сто ји не за ви сно од на ше сло бо де – ни смо 

је ми ство ри ли и за то нам сме та, па је уни шта ва мо и та ко про ја вљу
је мо сво ју сло бо ду. Тек ка да је уни шти мо, он да мо же мо да бу де мо 
мир ни. То је као кад не ко ме ка жеш: „Не ћу те, за ме не не по сто јиш“ 
и ти ме про ја вљу јеш сво ју сло бо ду. И за и ста, што ја хо ћу – то по сто
ји! А што не ћу – то не мо же да по сто ји! Нас чак и на ша соп стве на 
(људ ска) при ро да ири ти ра, јер нам је на мет ну та! На ша сло бо да и 
на ша при ро да не сто је у до бром од но су. Ми не мо же мо сво јом сло
бо дом да про ме ни мо сво ју људ ску при ро ду и за то мр зи мо соп стве
но по сто ја ње. Е сад за ми сли те ка да би и Бог био у ис тој си ту а ци ји, 
тј. кад не би мо гао да уки не соп стве но по сто ја ње! Он би мо гао да се 
љу ти као ма ло де те, али ни шта ту не би мо гао да про ме ни.

„Исто та ко је са при ро дом око нас. Бу ду ћи да и она ту, не за ви сно 
од на ше сло бо де, ни смо ми ство ри ли при ро ду, и она нам сме та! Угро
жа ва на шу сло бо ду! И за то се ми са при ро дом од но си мо упра во та ко! 
Кад ми не што хо ће мо то хо ће мо! А кад не што не ће мо – не ће мо! И то 
на ше „не ћу“ иде до уни ште ња оно га, јер та да мо же мо да бу де мо мир
ни! За то што и кроз то „не ћу“ се про ја вљу је мо ја сло бо да, то је оно ка
да ка же те не ко ме: „Не ћу те, за ме не не по сто јиш“. То да кле „за ме не не 
по сто јиш“ – то ће ре ћи да по сто ја ње је са мо из раз сло бо де! Да кле, што 
ја хо ћу – то по сто ји, ина че не... а што не ћу не ма да по сто ји, не мо же да 
по сто ји! Али то иде, да кле, су штин ски то ли ко да ле ко, да нас у ства
ри на ша при ро да ири ти ра! За то што нам је на мет ну та! На ша сло бо да, 
да кле, ми као сло бод не лич но сти, ако хо ће те та ко, и на ша при ро да не 
сто је у до бром од но су! Ко ли ко пу та сте у ства ри би ли кив ни на са мог 
се бе! Кад не мо жеш не што да ура диш, кад ти при ро да не до зво ља ва, 
или ка да си бо ле стан! Па би хтео не што, па си сав љут! У ства ри ту 
љу ти ну, ту... да кле, ту мр жњу пре но сиш на дру го га, али у су шти ни је 
мр жња пре ма са мом свом по сто ја њу, да кле, ко је је за ви сно... не за ви си 
од те бе, од сло бо де тво је, не го од не чег дру гог!

Е сад за ми сли те да Бог, у ства ри, по сто ји та ко што Га при ро да 
те ра да по сто ји, што Он ни је... Ако Он ни је, да кле, из вор по сто ја ња, 
Ње го ва сло бо да, шта би би ло са Њим? Он би мо гао ко ли ко хо ће да 
се љу ти, као ма ло де те, али то Му је то, не мо же Он да бу де друк чи ји, 
и не мо же ту да се ни шта про ме ни.“

3–10
Са свим је при род но што је чо век не ги рао Бо га као дру гу лич

ност и ре као му „не“, јер је Бог ство рио чо ве ка и са мим тим му се 



155

на мет нуо као Тво рац, угро жа ва ју ћи та ко чо ве ко ву сло бо ду. Отуд 
и чо ве ко ва не тр пе љи вост пре ма ро ди те љи ма, као и пре ма сва ком 
дру гом би ћу ко је по сто ји, јер му је све то на мет ну то. Чо век је сло
бод но би ће са мо у ре ла ци ја ма ко је сам ство ри, а то су оне нај при
ми тив ни је: по ро ди ца, ре ци мо.

„Тре ба ло би ма ло бли же да се, овај, да об ја сни мо то за што је чо
век ре као Бо гу „не“. Па упра во због то га што је чо век као ство ре но 
би ће... У ства ри у том ис ку ству сво је ство ре но сти он има Бо га као 
јед ну лич ност, као јед но би ће ко је га ства ра, и ко је је са мим тим чо
ве ку на мет ну то! Као што на ше ис ку ство са ро ди те љи ма нам по ка зу је 
у ства ри да су нам ро ди те љи на мет ну ти и за то ми има мо не тр пе љи
вост пре ма ро ди те љи ма од оног тре нут ка, да кле, ка да осе ти мо сло
бо ду! Или кад, ако хо ће те, за же ли мо да бу де мо сло бод ни. Кад чо век 
за же ли да бу де сло бо дан, он пр во што чи ни у том тре нут ку, то је у 
ства ри да се ра зи ђе са по ро ди цом, од но сно са ро ди те љи ма – оцем и 
мај ком. Јер они су у ства ри за сва ко га (то је на ше ис ку ство, нај ду бље 
ис ку ство људ ско), они су иза зов за на шу сло бо ду! И то је ап со лут
но код сва ког чо ве ка, та фа за је при сут на, да он у јед ном тре нут ку 
не ги ра сво је ро ди те ље. Сме та ју му. Али у истом тре нут ку, да кле, у 
истом том до бу, он не ка ко же ли да ство ри сво ју за јед ни цу, да... И то 
због то га што та за јед ни ца... и она га ви ше при вла чи за то што је она 
из раз ње го ве сло бо де! Ов де у кон тек сту ства ра ња чо ве ка, и ње го вог 
од но са пре ма Бо гу, Бог се ја вља упра во у та квом јед ном ис ку ству, као 
не ко Ко је чо ве ку на мет нут. И би ло је при род но да чо век, же ле ћи да 
бу де сло бо дан, не ги ра Бо га, као дру гу лич ност! И то је у ства ри, то је 
узрок за што је чо век ре као Бо гу „не“. И то је у ства ри не што што је 
про блем сва ко га од нас, и то не са мо у од но су на Бо га, не го у од но
су на све дру го што по сто ји, на сва ку дру гу лич ност, на сва ко дру го 
би ће. Све оно што по сто ји, да кле, на не ки на чин је на ма на мет ну то и 
чи ни нам се да нам угро жа ва сло бо ду. Са мо он де мо же мо да се кре
ће мо, и чо век по чи ње да се кре ће као не ко сло бод но би ће, са мо у ре
ла ци ја ма ко је он сам ство ри. А то су, ре ци мо, оне нај при ми тив ни је: 
по ро ди ца, ре ци мо.“

3–11
Ка да не ком хри шћа ни ну при ча те да по сто ја ње и не по сто ја ње 

за ви си од сло бо де, он то не узи ма озбиљ но, не иде му у гла ву! По 
ње му, чо век има сло бо ду са мо да се по ви ну је за ко ну Бож јем или да 
се не по ви ну је, и због то га ће би ти на гра ђен или ка жњен. Али он
то ло шки гле да но сло бо да је у то ме: чо век мо же иза бра ти хо ће ли 
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по сто ја ти или не ће. „Пра ва сло бо да је“, ка же Сте па нов, „ка да из вр
шиш са мо у би ство.“

„И нор мал но, са да ка да при ча те не ком од хри шћа на да по сто ја
ње, у ства ри, и не по сто ја ње, оно за ви си од сло бо де и за то је то ли ко 
бит на та сло бо да чо ве ко ва, то ни ко не... овај... не узи ма за озбиљ
но! Сло бо да је са мо уто ли ко да та чо ве ку уко ли ко он мо же да би ра 
из ме ђу за ко на да ли да се по ви ња ва за ко ну Бож јем, или не ће да се 
по ви ња ва, и због то га ће би ти на гра ђен или ка жњен... бла жен ством. 
Или ис па шта њем или бла жен ством, ужи ва њем. Али да ви по ста ви те 
про блем! Он то ло шки! – То не по сто ји! За то што то ни ко ме не иде у 
гла ву! За то што нас је на ви кла, ре кох, ова Ав гу сти но ва фи ло со... од
но сно те о ло ги ја, да и Бог та ко по сто ји – за ви стан од су шти не, и да 
су шти на је та ко ја чи ни Бо га Бо гом... и по сто је ћим. Али упра во то 
До сто јев ски у сво ме де лу, у ‘Злим ду хо ви ма’ тај про блем са да он ста
вља на та пет! И ту ка же Ки ри лов: ‘Ма, ка же, ви сте сит на бо ра ни ја 
што ми сли те да ће те... ти ћеш да уби јеш не ко га, или ћеш за вла да ти 
све том кроз тво је, овај, пар ти је, оно што спре ма онај Сте па нов, и, 
овај, ко му ни сти око ње га, да ће те ви ми сли ти... Али ви сте јав на би
ћа, ка же, ви ни сте сло бод ни, ви уоп ште ни сте ту... овај ми сли те да... 
сло бо да је, ка же, ако ти мо жеш да из вр шиш са мо у би ство! То је сло
бо да! За што?! Па за то што, ка же, том при ли ком ти по ка зу јеш да си 
ап со лут но сло бо дан! И та да по ста јеш Бог — ка же Ки ри лов! За то што 
та да по ка зу јеш да од тво је сло бо де за ви си би ће! Не да се ти ту при ла
го ђа ваш, а ова мо кад је у пи та њу би ће не мо жеш ни шта да учи ниш’.“

3–12
Чо век сво јом сло бо дом мо же до ве сти у пи та ње по сто ја ње 

све та, и мо же ре ћи: „Ја ћу сад овај свет да уни штим“. Он мо же да 
уни шти свет за то што му је тај свет на мет нут и ко си се ње го вом 
сло бо дом. За то се чо век пре ма све ту по на ша као пре ма јед ном би
ћу и ка же му: „За ме не не по сто јиш, и сад ћу ја да по ка жем да не
ћеш да по сто јиш!“

„Мо же све да има те, не знам ни ја, овај, ком фо ре, и не знам шта 
вам ум за ми сли, али ако сло бо де не ма те – чо век се не ми ри са тим, 
чо век не при хва та! То је ка рак те ри сти ка чо ве ка! Све дру го мо же да 
се при ла го ђа ва, сва жи ва би ћа се при ла го ђа ва ју жи вот ним усло ви
ма, али чо век је то би ће ко је у ства ри мо же сво јом сло бо дом да ста ви 
под зна ком пи та ња сва та при ла го ђа ва ња и да до ве де свет у пи та ње... 
пи та ње да кле ње го вог по сто ја ња од сво је во ље, сло бо де. То жи во ти
ња ни ка да не мо же да ура ди! Да она са да од јед ном ка же: ‘Ја ћу сад 
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овај свет да уни штим!’ – то ни јед на жи во ти ња не мо же! Али чо век 
мо же! За то што има сло бо ду! Не у сми слу што има сна ге и, не знам 
ни ја, и ра ци је да он... не го за то што мо же да уни шти, за то што је тај 
свет ње му на мет нут, од но сно ту је и то се ко си са ње го вом сло бо дом! 
И он се пре ма ње му по на ша та ко... као јед ном би ћу ко је он мо же да 
не ги ра! Да ка же: ‘За ме не не по сто јиш! И сад ћу ја да по ка жем да не
ћеш да по сто јиш! ‘.“

3–13
Чо век има про блем за то што ње го во би ће ни је из раз ње го ве 

сло бо де, јер он же ли да сам се би да је би ће и не сла же се са чи ње ни
цом да му је не ко дру ги дао би ће. Та чи ње ни ца га про го ни и му чи; 
а исто та ко ни дру гим би ћи ма ко ја га окру жу ју ни је он дао би ће, 
не го не ко дру ги. То чо ве ку ства ра про блем и за то он стал но ра ту је 
са све том. За то се и мла дић бу ни про тив сво јих ро ди те ља – што су 
га ро ди ли, а ни су га пи та ли. Чо ве ку не сме та са мо оно би ће ко је 
је иза брао, све док то би ће не поч не да се оти ма и по же ли да има 
сво ју во љу. Та да чо век то ме би ћу го во ри: „за ме не не по сто јиш“.

„Е сад ка ко ту сло бо ду тре ба схва ти ти? Обич но љу ди под сло бо
дом под ра зу ме ва ју во љу: ‘хо ћуне ћу’, па тад ка жу: „Па да, и код... код, 
ре ци мо, жи во ти ња има то: „хо ћуне ћу“. И жи во ти ње не што хо ће, не
што не ће“. Ме ђу тим, сло бо да у ства ри ни је у сми слу то ме: ‘хо ћуне
ћу’, у сми слу да кле јед но га при род но га свој ства, ко је но си при ро да 
по се би. То је сад те шко об ја сни ти ло гич ки, али ја ћу по ку ша ти на 
не ким при ме ри ма да вам по ка жем да кле, упра во то да је то чо ве ко
ва сло бо да, од но сно шта је чо ве ко ва сло бо да, шта је сло бо да и ка ко 
се она и за што се она по и сто ве ћу је са ико ном Бож јом у чо ве ку. На 
осно ву оно га што су нам све ти Оци го во ри ли о по сто ја њу Бож јем 
ви де ли смо да Бог по сто ји за хва љу ју ћи Оцу, да кле јед ној лич но сти, 
Ко ји сло бод но ра ђа Си на и ис хо ди Ду ха, и у тој сло бод ној за јед ни ци 
Он по сто ји као Отац, веч ни Отац. Да кле да је из вор по сто ја ња, да
кле, Бо га – сло бо да. То је да кле оно Ње го во са мо би ће. То би сва ка ко 
тре ба ло тра жи ти и у чо ве ку као ико ни Бож јој! И упра во ту се чо век 
ап со лут но раз ли ку је од свих жи вих би ћа, и ту је ње го во... ту мо же мо 
ло ци ра ти сло бо ду. Чо век да кле има про блем тај, за то што ње го во би
ће ни је из раз ње го ве сло бо де! И што сва дру га би ћа ко ја га окру жу ју 
ни су из раз ње го ве сло бо де! А чо век би хтео да бу де он тај, да он сам 
се би да је би ће, да да кле... да он... да ње го во би ће за ви си од ње го ве 
сло бо де! То је оно што се про ја вљу је ка да мла дић бу ни се про тив 
сво јих ро ди те ља, и као про блем ста вља то што су га ро ди ли, а ни су 
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га пи та ли! И у ду би ни, у ства ри, чо ве ко во га би ћа сто ји тај зах тев да 
он хо ће... без об зи ра што то мо жда на пр ви по глед и по вр шин ски 
ова ко кад се гле да, то се не ви ди, ал у ду би ни сто ји тај зах тев да хо ће 
да бу де сам се би, да... по сво јој сло бо ди по сто ји! И то не са мо да би
ра из ме ђу ‘хо ћуне ћу ово, па ћу ово да узмем, ово не ћу’, па на осно ву 
то га да се ви ди да је сло бо дан, не го на осно ву то га што он у ства ри 
же ли да сам се би да је би ће! И не сла же се са тим да му је не ко дао 
би ће, то га про го ни, то га му чи! Исто та ко дру га би ћа, свет ко ји га 
окру жу је, бу ду ћи да кад сам се ја ро дио, ни сам ја ство рио... ја сам за
те као је дан свет око ме не. Тај свет, бу ду ћи да сам га за те као, то зна чи 
он ни је из вор мо је... од но сно ни је из раз мо је сло бо де, не по сто ји за то 
што ја хо ћу да он по сто ји – он ми ства ра про блем! Ја стал но са њим 
ра ту јем! Час смо у не ким... при мир ју не ком, при ја те љу ству, али... час 
смо опет у ра ту, отво ре но. Али, с дру ге стра не, исто вре ме но да кле 
са овом ре ла ци јом, са овим ис по ља ва њем чо ве ко вог би ћа, има мо ту 
па ра ле лу да чо век при зна је да он по сто ји, и он же ли да по сто ји оно 
што он во ли! Што је на не ки на чин из раз ње го ве сло бо де, са чим се 
он сло жи! За то би ћа ко ја во ли те – она вам не сме та ју! Не сме та ју са
мо до тле док она у ства ри су из раз ва ше сло бо де, ва ше во ље. Чим 
би ће поч не да... да... овај се... оти ма и да хо ће сво ју во љу да про ја ви у 
од но су на вас, та да до ла зи те у су коб и са њим! За то што ау то мат ски 
та да се ства ра про блем да он, ви ди те, мо же да по сто ји и хо ће да по
сто ји ми мо мо је во ље! И тад му ка же те: ‘За ме не не по сто јиш!’ Да кле, 
то су ис ку ства око ко јих се вр ти сав људ ски жи вот. Све ово дру го је 
над град ња, све ово дру го је плашт, иза и ис под тих... тих ду бин ских 
тек тон ских по ре ме ћа ја, да кле ко ји се де ша ва ју у чо ве ку.“

3–14
Гу би так јед не лич но сти да је нам ис ку ство не би ћа у ап со лут

ном сми слу.
„3а фи зи ча ра и за... не знам, љу де, ко је... фи ло со фе, то ни је ни

ка кав стра шан до га ђај – смрт, за то што је то про ме на ег зи стен ци је те 
при ро де исте, али при ро да се не гу би. Ре ци мо, је дан та кав фи зи чар ће 
у ства ри, јед ној мај ци ко ја је из гу би ла сво је де те, чи је је де те умр ло, да 
пред ло жи са свим нор мал но ре ше ње, да она ро ди дру го. И та ко има те 
ре ци мо, љу де, и хри шћа не, до бро на мер не, и уоп ште... ко ји се у ства ри 
бо ре про тив смр ти на тај на чин што се ра ђа мо! Да кле, што се ви ше ра
ђа мо, све је на ша бор ба про тив смр ти ја ча, у сми слу ово ме, да кле, као 
што сам ре као. Али овај ар гу мент не ће баш да упа ли код сва ко га, да 
мо же ма ти да ро ди дру го и да се то ни шта ни је де си ло, што је ње но... 
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ње но де те умр ло, или евен ту ал но да до ђе ту не ки до бар те о лог па да 
ка же: ‘То ни шта се ни је де си ло, он је на не бу го ре, жи ви, и овај, ду ша 
му је жи ва, ду ша је бе смрт на, не мо же да умре, и го то во’, и да она иде 
ку ћи пе ва ју ћи с гро бља! То не ће да се де си уко ли ко се ра ди о здра
вим љу ди ма. Гу би так јед не лич но сти у ства ри, ста вља пред на ма, пред 
нас, да кле, до но си... да је нам то ис ку ство не би ћа у ап со лут ном сми слу! 
Мо гу да се ро де сто ти не де це, и мо же иста та ма ти да ро ди још њих 
че ти ри пет, али не мо же се на док на ди ти ово што је из гу бље но! Ово га 
ви ше не ма и не мо же ње га при ро да да на док на ди! То ис ку ство ако не
ма мо и ако то за бо ра ви мо, да кле, ис ку ство сло бо де, ако се те ме љи мо 
на при ро ди, та да ни шта од оно га што смо го во ри ли ни о Бо гу као Све
тој Тро ји ци, ни ти о овој пр о бле ма ти ци, да кле о ства ра њу све та ни из 
че га, не мо же мо ни шта да ка же мо по зи тив но, јер ће би ти све те не бу
ло зе, ко је мо же мо ми да при ча мо се би у бра ду, али свет ће нас ио ва ко, 
овај, отре са ти, као што нас сад отре са, за то што сма тра: ви при ча те 
бај ке, то ни је на у ка! Али без об зи ра што то... што то ни је на у ка за на
у ку, то је ис ку ство с ко јим се рве цео свет! Сва ки чо век! Без об зи ра да 
ли се звао на уч ник, поп, или не знам ни ја шта!“

3–15
Ка да во ли те јед но би ће, ако ње га не ма, он да не по сто ји те ни 

ви. То ис ку ство има ма ти ка да из гу би си на, би ло да га је ро ди ла 
сво јом во љом, би ло да је си ло ва на.

„То је ре ци мо, ис ку ство ко је има ма ти кад из гу би си на, кад из
гу би де те. Она га во ли, да кле, да је му би ће сво јом во љом, сво јом љу
ба вљу... Ни јед на ма ти не ра ђа би ће без сво је во ље, или ре ци мо у 
крај њем слу ча ју, ако бу де ре ци мо, си ло ва ње и то све, али у сва ком 
слу ча ју она.. во ли ре ци мо, јер то зна чи да има си на, да кле, да га при
зна је као сво га си на, без об зи ра ако га је мо жда ро ди ла без сво је во
ље, да кле да га во ли, али у том тре нут ку кад га из гу би, она и са ма у 
ства ри ка же да њој ви ше жи вот, и њој је жи вот из гу бљен! Е ви ди те 
да кле у тој јед ној, у то та квом јед ном ис ку ству... има те то упра во ис
ку ство да чи ни те ви сво јом љу ба вљу јед но би ће да бу де за вас, ва ше 
би ће... да оно по сто ји, али исто вре ме но да кле ти ме што га во ли те ви 
са ми се би да је те по сто ја ње! Јер у ко ли ко ње га не ма – не ма, не по
сто ји те ни ви! Мо жда вам ни је мно го ја сно али... ова ко ме гле да те... 
ту па во, али до бро, још ће мо се ми вра ћа ти на то.“

3–16
Чо век мо же и сам у од но су на се бе да схва ти шта то зна чи „не 

би ти“, „не по сто ја ти“. Жи во ти ње ни су за то спо соб не. Ве ли ка је 
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тра ге ди ја што је Цр ква одав но пре ста ла да се ба ви про бле мом смр
ти као опа сно сти од не би ћа. Цр ква је тај про блем ре ши ла на не зна
бо жач ки, пла то ни стич ки на чин, про гла сив ши ду шу бе смрт ном.

„Чо век мо же у јед ном би ћу, од но сно и сам у од но су на се бе, да 
схва ти у ства ри шта то зна чи ‘не би ти’, ‘не по сто ја ти’. За то ни су по
треб не... од но сно за то ни су спо соб не жи во ти ње. И за то чо век ства
ра... све ово што има мо, да кле де ла чо ве ко ва упра во на ту... на жа
лост... што се ми са тим не ба ви мо и одав но је пре ста ла Цр ква да се 
ба ви са тим још, на ве ли ку тра ге ди ју. И тај про блем, у ства ри смр ти, 
ви ше не по сто ји ни код ко га, по го то ву не као опа сност од не би ћа! 
Цр ква је то ре ши ла на је дан са свим пла то ни стич ки на чин: бе смрт
ност ду ше да кле, чо век је бе смр тан по се би, и све је па ло у во ду, не ма 
ви ше ни лич но сти, ни че га, све је без лич но, све се вр ти око не ких 
за ко на, ну жно сти. Ме ђу тим, и по ред све га то га чо век као би ће, за
то што ни кад не пре ста је да бу де ико на Бож ја, да игра да кле ма ло... 
је дан... би ћа и не би ћа, да по ста вља про блем у ства ри веч но га по
сто ја ња, и да тај про блем, у ства ри, по ста вља из пер спек ти ве угро
же но сти од не би ћа, а не про ме не при ро де као што то до жи вља ва ју 
жи во ти ње: ме ња се и ја ћу сад да ро дим јед но де те, да кле, то сам ја, 
про ме ни ла се фор ма али сам ја то, оно ће ро ди ти дру го опет, ја и 
оно... и све то та ко, да кле...“

3–17
Ако би Бог ство рио ду шу бе смрт ну, он да ми не би смо ви ше 

има ли про блем спа се ња и смр ти, јер би смо сви по сто ја ли са ми од 
се бе и сви би смо би ли обо же ни. Ни ко се не би му чио у па клу, јер је 
са мо смрт узрок бо ла и пат ње, а ако не мо же те да умре те, ко ји он да 
бол мо же не што да вам на не се?

„Или ре ци мо да... то не знам, ка ко ка жу, бе смрт ност ду ше, у сми
слу: Бог је ство рио ду шу бе смрт ну... Та да у ства ри има мо је дан дру ги 
те рен! Мо же и та ко, да се не ко са тим за до во љи и да ка же: ‘у ре ду’, али 
та да има мо је дан дру ги те рен, у сми слу, ако ма ло ду бље то поч не мо 
да ана ли зи ра мо, шта би то зна чи ло? То би зна чи ло у ства ри да ми 
не ма мо про блем са да... спа се ња! То што ка же је дан та мо про фе сор, 
та мо на оно... чуо сам, би ли су на сим по си ју му не ком у Мо скви, па 
овај ка же, об ја шња ва, ка же: али ви не схва та те ви то, ми смо, ка же, 
сви смо ми обо же ни ка же, го то во је то са на ма! Да кле, то би то би ло 
от при ли ке, „апакс диа пан дос“ је не што ура ђе но, и ми не ма мо ви ше 
про блем спа се ња, да кле. Чим смо ство ре ни, и као бе смрт не ду ше, то 
зна чи ми не ма мо про блем спа се ња и смр ти, ми смо ре ши ли тај про
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блем! Али са да да вас ја пи там, да по ђе мо ма ло ду бље! У че му би се 
тад са сто ја ла та ка зна, и то ис па шта ње? Та, да кле... тај бол! Јер ја мо гу 
ар гу мен то ва но да вам по ка жем, ако ви то мо же те да схва ти те, да бол 
у ства ри за ви си, и он по сто ји са мо та да ка да по сто ји ре ал на опа сност 
од смр ти! То је оно што ка же пе сник... овај шпан ски... ко ји ка же: ‘Ма 
ме не ни шта не... не пла ши! То... ва ши ка за ни са ужа ре ним уљем, и не 
знам ни ја... Ме не, ка же, је ди но што пла ши – то је ни шта ви ло! То је 
страх мој да ме не не ће би ти!’ Али сад за ми сли те ви... Ај де ако ло гич
ки да по сма тра мо ма ло, ај де да ма ло укљу чи мо и тај наш ор ган, овај, 
ко ји је ску по цен у Бо сни за то што, пр во: не мош га на ћи сву да, дру го: 
и ако на ђеш... те шко му је раз би ти гла ву и то... до ћи до ор га на да ви
диш... Ај де да укљу чи мо мо зак! Ако сте ви бе смрт но би ће, ако ви не 
мож да умре те, па ко ји бол мо же ва ма да на не се не што?! Бол у ства ри 
је бол за то што је у пи та њу смрт! Фи зич ка бол, фи зич ки да кле по сма
тра но бол је у ства ри атак на... уни шта ваш јед но... јед ну ће ли ју, јед но 
би ће да кле ра за раш! Пси хо ло шки гле да но бол је страх од смр ти! И 
у јед ном и у дру гом слу ча ју се са др жи смрт као узрок бо ла и пат ње.“

3–18
На жа лост, да нас се грех схва та као кр ше ње нор ми, тј. Бож јих 

за по ве сти и во ље Бож је. То је, на жа лост, до ми нант но ту ма че ње 
гре ха и око ње га се све вр ти. По тре бан је ве ли ки на пор да иза ђе мо 
из тог за ча ра ног кру га и вра ти мо се на ис прав но, би блиј ско ту ма
че ње гре ха – а то је да грех има ве зе са он то ло ги јом, а не са ети ком. 
Грех има ве зе са по сто ја њем, а не са по на ша њем, тј. са оним што 
чо век чи ни у од но су на за ко не, би ло да су они Бож ји за ко ни или 
људ ски. Из вор гре ха је сте смрт, а не на ше по на ша ње. За то и ка же у 
Све том Пи сму, та мо код све тог апо сто ла Па вла: „у ње му сви са гре
ши смо“, ми сли се: „у смр ти сви са гре ши смо“. Гре шни смо за то што 
смо смрт ни.

„Грех је, нај ши ре узе то, да нас за хри шћа не и не хри шћа не у ства
ри пре кр шај нор ми, нор ми по на ша ња. Да кле, грех је... по сма тра се, 
је ди но из етич ке пер спек ти ве. Пре кр ши ти за по вест, пре кр ши ти не
ку нор му по на ша ња, или во љу Бож ју, или опет, нор ме ко је ства ра ју 
љу ди у свом жи во ту, зна чи гре ши ти, по гре ши ти, зна чи у ства ри на
чи ни ти грех. То је да нас до ми нант но ту ма че ње гре ха. И на жа лост 
око ње га се све вр ти, и не мо же мо у ства ри из то га за ча ра ног кру га 
да иза ђе мо, по тре бан је ве ли ки на пор да се вра ти мо по но во на би
блиј ско ту ма че ње гре ха, а то је да је грех он то ло шке при ро де! Да кле 
да има ве зе са он то ло ги јом, а не са ети ком! Да има ве зе, друк чи је 
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ре че но, да има ве зе са исти ном би ћа! Са по сто ја њем, да кле, а не са 
по на ша њем и оно ме што чо век чи ни у од но су на за ко не, би ло да су 
они Бож ји за ко ни, или људ ски. У Све том Пи сму грех је у ства ри... 
и гре шни смо, осим по би блиј ском ту ма че њу, за то што смо смрт ни. 
Из вор гре ха је сте смрт, а не на ше по на ша ње! За то и ка же у Све том 
Пи сму, та мо код све тог апо сто ла Па вла: ‘у ње му сви са гре ши смо’, ми
сли се: ‘у смр ти сви са гре ши смо’, за то што сви уми ре мо. Ова кво јед
но ту ма че ње има за по сле ди цу, нај пре... По сле ди це ви ђе ња гре ха као 
етич ке ка те го ри је и ви ђе ња гре ха као он то ло шке ка те го ри је су ве ли
ке и ти чу се на ше га спа се ња, од но сно ти чу се уоп ште на ше га ста ва 
жи вот но га ко га за у зи ма мо.“

3–19
По гре шно је Ав гу сти но во уче ње да је грех пре ступ за ко на, а 

као по сле ди ца то га пре сту па до ла зи ка зна од Оно га Ко је по ста
вио за кон, и та ка зна је смрт. Ис прав но, би блиј ско схва та ње гре ха 
из ло жи ли су све ти Гри го ри је Ни ски и све ти Мак сим Ис по вед ник, 
и оно гла си да је грех по сле ди ца смр ти, а смрт по сле ди ца ство ре
но сти. Да кле, гре шни смо за то што смо смрт ни, од но сно за то што 
смо ство ре ни. И апо стол Па вле кад ка же да смо у ње му сви са гре
ши ли, он ми сли на смрт, да кле у смр ти смо сви са гре ши ли, за то 
што смо сви смрт ни.

„Грех је да кле пре ступ за ко на по Ав гу сти ну, и као по сле ди ца то
га пре сту па до ла зи ка зна, ка зна од Оно га Ко ји је по ста вио за кон. У 
овом слу ча ју, у слу ча ју пр во род но га гре ха, Бог да је за кон чо ве ку, и 
он да ка да је чо век пре сту пио тај за кон, он је у ства ри на пра вио грех 
и Бог га је ка знио смр ћу. Да кле, ов де је смрт по сле ди ца гре ха као 
етич ке, мо рал не ка те го ри је, као ју ри дич ке... ју ри дич ког од но са чо ве
ка пре ма Бо гу. Ме ђу тим, би блиј ско схва та ње гре ха, она ко ка ко је то... 
ка ко су то и све ти Оци, по је ди ни све ти Оци пр о ту ма чи ли, као што је 
све ти Гри го ри је Ни ски, све ти Мак сим Ис по вед ник, али и би блиј ско, 
из вор гре ха је у ства ри смрт! Ни је по сле ди ца гре ха смрт, не го из вор 
гре ха је смрт! Чо век је смрт но би ће, па је због то га гре шан! Оно што 
ка же све ти псал мо пе вац Да вид, да кле: ‘у гре ху ро ди ме ма ти мо ја’. 
Да кле у гре ху се ро дих, то зна чи и апо стол Па вле кад ка же да смо у 
ње му сви са гре ши ли, и ми сли на смрт. Да кле у смр ти смо сви да кле 
са гре ши ли, за то што смо сви смрт ни, смрт ни се ра ђа мо! То је ствар 
при ро де! Смрт ни смо за то што смо ство ре ни! И за то све ти Мак сим 
Ис по вед ник го во ри о гре ху као про ма ша ју, упра во из пер спек ти
ве, ви де ће мо ка сни је, хри сто ло ги је, од но сно из пер спек ти ве би ћа за 
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свет, од но сно да свет мо же да жи ви са мо ако до ђе у за јед ни цу са Бо
гом, и то у лич ну за јед ни цу са Бо гом.“

3–20
Ми смо смрт на би ћа, и за то што смо смрт ни гре шни смо. Све

ти Мак сим Ис по вед ник ка же да је из вор гре ха смрт. Па зи те, не 
обр ну то! Чак и кад чи ни мо зло сво ме бли жњем, ми ми сли мо да 
ће мо на тај на чин да се спа се мо.

„Ми смо пре све га би ћа смрт на и за то што смо смрт на гре шна 
смо. Ин те ре сант на је по став ка св. Мак си ма Ис по вед ни ка ко ји у 
ства ри грех по и сто ве ћу је са смр ћу, и да је у ства ри из вор гре ха смрт! 
Па зи те, не обр ну то! Ни је да кле смрт по сле ди ца гре ха, не го грех по
сле ди ца смр ти! За то што смо смрт ни и што нас страх од смр ти про
го ни, за то гре ши мо! За то што ми сли мо да ће мо се спа сти на овај или 
онај на чин, чак и кад чи ни мо зло сво ме бли жње му, ми сли мо да ће мо 
на тај на чин да се спа се мо. Чо век све што чи ни у по след њој не кој 
под све сти, и у ње го вог... сва ко га ње го вог де ла сто ји та же ља у ства ри 
да бу де веч но би ће, да бу де да кле, да бу де тај ко ји је сте, али да бу де 
веч но би ће! Да се спа се од смр ти на кра ју кра је ва. Ми смо ду бо ко 
про же та би ћа смр ћу и то не мо же мо да из бег не мо ту, ту... без об зи ра 
што не кад то ми сли мо да... да као ми о то ме не ми сли мо, и то да се 
нас не ти че и не знам... ма ни је смрт ствар ло ги ке и ствар ума, да бу де 
не ко све стан то га! Смрт је не што што је ис под ко же на ше и оно нас 
пра ти, да кле од кад се ро ди мо па све док тра је тај про цес на ше га жи
во та, од но сно, ре као би све ти Мак сим Ис по вед ник, уми ра ња.“

3–21
Смрт ни смо за то што смо ство ре ни. Грех је про ма шај, и то ни

је етич ка не го он то ло шка ка те го ри ја. Мо же чо век да бу де етич ки 
са вр шен, али ако ни је оства рио за јед ни цу са Бо гом, он оста је она
кав ка кав је био кад је ство рен, тј. оста је не са вр шен, а та не са вр
ше ност је у ства ри смрт ност, тј. гре шност.

„Смрт ни се ра ђа мо! То је ствар при ро де! Смрт ни смо за то што 
смо ство ре ни! И за то све ти Мак сим Ис по вед ник го во ри о гре ху као 
про ма ша ју! Упра во из пер спек ти ве, ви де ће мо ка сни је, хри сто ло ги
је, од но сно из пер спек ти ве би ћа за свет, од но сно да свет мо же да 
жи ви са мо ако до ђе у за јед ни цу са Бо гом! И то у лич ну за јед ни цу са 
Бо гом! Све да кле дру го је про ма шај за све тог Мак си ма и то је грех. 
Ако оста не чо век из ван ове за јед ни це, мо же би ло шта да ра ди: и да 
бу де етич ки са вр шен, и не знам ни ја, – он је про ма шио, он је гре шан. 
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Гре шан је за то што је грех он то ло шка ка те го ри ја за све тог Мак си ма, 
и уоп ште за Све то Пи смо, би блиј ско схва та ње гре ха, а не етич ка! 
У том кон тек сту пр во род ни грех, као пр о ма шај, као од би ја ње да кле 
Ада ма да има за јед ни цу са Бо гом, јед ну лич ну за јед ни цу, у ства ри 
оста вља Ада ма у оном ста њу у ка квом је он као ство рен, а то је у 
ства ри смрт ност! Ов де до бро је да се под се ти мо уче ња све то га Ири
не ја Ли он ског, ко ји упра во го во ри о Ада му као не са вр ше ном! Да кле, 
ка да је Адам иза шао из ру ку Твор ца, он ни је са вр ше но би ће! Он је 
тек, по све том Ири не ју Ли он ском, тре бао да бу де са вр шен у за јед ни
ци са Бо гом! Ово, да кле, ука зу је на то: ако не оства ри за јед ни цу са 
Бо гом, оста је не са вр шен, по све том Ири не ју Ли он ском, а та не са вр
ше ност је у ства ри смрт ност, то је гре шност.“

3–22
Ово је је дан са свим дру га чи ји при ступ гре ху: има те у Цр кви 

мно го све ти те ља ко ји су не мо рал ни, и етич ки гле да но не са мо да 
не би мо гли би ти све ти те љи, не го би им тре ба ло и су ди ти због 
оно га што су ра ди ли у жи во ту, по чев ши од све тог Или је, па до 
кра ље ва и ца ре ва ви зан тиј ских, све те Ири не и на ших ца ре ва и 
кра ље ва, и уоп ште свих. То по ка зу је да све тост не ма ве зе са ети
ком (ис пу ња ва њем Бож јих за по ве сти).

„Ово је је дан са свим, ре кох, дру га чи ји при ступ гре ху, ко ји нас са
да во ди на јед ну дру гу... на је дан дру ги пут, на је дан дру ги ни во, не да
кле етич ке при ро де, не го он то ло шке. Ви де ће те кад бу де мо го во ри ли, 
опет ће мо се вра ћа ти, ово је вр ло ва жна про бле ма ти ка и то тре ба да, 
ма ло на по ра уло жи те да то раз у ме те, ви де ће те да, кад бу де мо го во
ри ли о Цр кви, да има љу ди, ре ци мо, има и у Цр кви ко ји су мо рал ни, 
пра вед ни, ми слим, ис пу ња ва ју за по... при др жа ва ју се свих нор ми, али 
све ти Оци су из ри чи ти да ми мо Цр кве не ма спа се ња! А има те опет 
у Цр кви и све ти те ље ко ји су не мо рал ни, узми те по чев ши од све тог 
Или је, па узми те до кра ље ва и ца ре ва ви зан тиј ских, све те Ири не, па 
узми те, ре ци мо, и на ших ца ре ва и кра ље ва и уоп ште свих – шта су они 
све ра ди ли у жи во ту, кад би се њи хов жи вот по сма трао у етич ком, из 
етич ке пер спек ти ве, ту не са мо да не би мо гли да бу ду све ти те љи, не го 
би мо ра ли да бу ду су ђе ни за оно што су учи ни ли! Ме ђу тим, то по ка
зу је у ства ри да све тост, та ко ђе, ни је ствар етич ка не го он то ло шка!“

3–23
На жа лост, код нас се, као и на За па ду, све тост по гре шно схва та 

као по дра жа ва ње Хри ста. Код нас по сто ји та ко зва на ко ми си ја ко
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ја про гла ша ва не ко га за све ти те ља. То је сме шно ка да они поч ну да 
на бра ја ју до бра де ла не ког све ти те ља: на пи сао је то и то, пе ва ју се 
ње го ве пе сме... Ме ђу тим, сви смо ми све ти, без об зи ра на на ше гре
хе. Цр ква ис ти че по је ди не све ти те ље због њи хо вог до при но са одр
жа њу за јед ни це.

Сту дент: „Хтио сам да пи там ко ли ко је ути ца ло по и ма ње све то
сти на За па ду на све тост ко ја се де си ла та мо, и за то ка кво је по и ма ње 
све то сти на За па ду?“

Влaдика Иг ња ти је: „Па, као и код нас, на жа лост. По и ма ње све
то сти је у ства ри... све ти тељ се... по ка зу је у ства ри у то ме што као 
ин ди ви дуа ко пи ра про шле све ти те ље, а нај ра ни је Хри ста. То је на 
За па ду све ти тељ ство. Све ти тељ ство је у ства ри „imi ta tio Chri sti“, ко
пи ја Хри сто ва. И за то у ства ри су и по сто ја ле у сред њем ве ку, па и 
да нас на За па ду, али и код нас на жа лост... За то ја... кад ова ко... то се 
де си, па ме ова ко из не на ди, ре ци мо да кле, и на на шем са бо ру, па ка
жем: јао љу ди па шта вам је то, ре ко? Али по сто ја ла је та, и по сто ји 
и да нас ре кох, да кле, та та ко зва на ко ми си ја ко ја про гла ша ва не ко га 
за све ти те ља. И та ко ми си ја има за циљ да при ку пи до ка зе да је он 
за и ста жи вео та квим жи во том и не знам ни ја, овај, да кле, жи во том 
ко ји је у ства ри са о бра зан жи во ту Хри сто вом, или све ти те ља из про
шло сти: ин ди ви ду ал на ње го ва до бра де ла, не знам... де ла ми ло ср ђа... 
и та ко, овај, ре ци мо, има те та ко, сад мај ку Те ре зи ју и не знам овај, 
бе а ти фи ка ци је те по след ње код ка то ли ка. Али и код нас, ја ка жем, 
за то сам се ма ло на сме јао... И код нас по чи њу та ко сад да го во ре о 
но вим све ти те љи ма, да кле, и сад ка жу, да... јед ни ка жу: па имао је 
ово до бро де ло, овај ка же: ово је до бро де ло ура дио, овај ка же: па он 
је то на пи сао, чо ве че Бож ји! Ви диш ти, то пе ва ју од ње га... овај он... И 
ја тад ка жем, ма ло ми је сме шно, ка жем: љу ди че кај те, ка ко то сад да 
то, ми смо ко ка то ли ци! Сад они то, ни шта то не схва та ју, ка ко, шта 
овај сад тра бу ња, Иг на ти је ту... Али хо ћу да ка жем, овај, раз ли ка из
ме ђу та квог по и ма ња све ти тељ ства и пра вог хри шћан ског по и ма ња 
све ти тељ ства је у то ме што све тост у ства ри про из ла зи из за јед ни
штва са, са Бо гом, из те да кле струк ту ре у ко јој жи ви те, да кле из Цр
кве! И за то не мо же би ти све ти тељ ако ни је у Цр кви! Ако ни је члан 
Цр кве, пр во. Ме ђу тим, то да нас за ове љу де ко ји од ре ђу ју све тост, и 
ко ји схва та ју све тост ова ко, то ни је про блем, та је, та Цр ква у ства ри 
је не што са мо као на па пи ру, да то... Ја ка жем, ре ци мо: за што би се 
тај раз ли ко вао, ре ци мо, од јед ног бу ди сте? За што би се раз ли ко вао 
је дан наш све ти тељ, ко га ‘оће мо ми да про гла си мо за све ти те ља, не 
знам, ум ну мо ли тву има... Бу ди ста зна те ка кву мо ли тву има? Љу ди... 
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љу ди се то тал но от це пе од ово га све та, бу ди сти. Ако сте ика ко мо гли 
да ви ди те шта, шта ра де то... А да не го во ри мо о аске зи, овај, о по сту 
и то. Ме ђу тим, за што сад бу ди ста не мо же да бу де, и до бра де ла има, 
и све то... Е ни је, ми у Хри сту то ра ди мо, он, он не ра ди у Хри сту. Али 
шта му то зна чи „у Хри сту“? У Хри сту са мо што ето, он Ср бин па, не 
знам ни ја... У Хри сту под ра зу ме ва да си члан Цр кве! И то је у ства ри 
из вор све ти тељ ства! За јед ни ца са јед ним све тим, са Го спо дом, али у 
цр кве ном те лу! А Цр ква је да кле... и за то све ти апо стол Па вле на зи ва 
у Цр кви, све, све на зи ва све ти ма. И ми смо сви све ти! Без об зи ра на 
на ше гре хе! Све до тле док смо у Цр кви. Ме ђу тим, што Цр ква ис ти че 
по је ди не све ти те ље, то не зна чи да она њих по ка зу је да су они све ти, 
а ми дру ги ни смо све ти, не го их ис ти че због не ких ства ри за при мер. 
Же ли да по ка же у ства ри њи хов, не ки, да та ко ка же мо, до при нос тој 
за јед ни ци, одр жа њу за јед ни це.“

3–24
Пра во сла вље не за го ва ра бек ство од све та. Ве ли ки про блем 

сто ји пред на ма: да бу де мо хри шћа ни, али да бу де мо у све уко ре
ње ни, да бу де мо ре ал ни љу ди. Пра во слав на те о ло ги ја у ве ћи ни 
слу ча је ва гле да на чо ве ка као на бај ку, оки ти ла га је мо рал ним вр
ли на ма а, у ства ри, кад га до бро ис тре се те, ви де ће те да смо сви 
ли це ме ри и сви смо ка та стро фа од љу ди на мо рал ном ни воу.

„А то што се ти че да кле ес ха то ло ги је ми, го во ре ћи о Цар ству 
Бож јем... не... Пра во сла вље не за го ва ра бек ство од све та. Ја ми слим 
да у то ме и је сте ве ли ка фи ло со фи ја жи во та, и ко ја да нас сто ји пред 
на ма као је дан ве ли ки про блем, а то је: да бу де мо хри шћа ни, али да 
бу де мо у исто вре ме уко ре ње ни у све, да бу де мо жи ви љу ди! Оно што 
би ре као... да бу де мо ре ал ни љу ди, да кле да смо ре ал на исто риј ска 
би ћа. Ме ни се чи ни да смо са да у та квом јед ном про це пу, од но сно 
јед ном ва ку у му, где пра во слав на те о ло ги ја у ве ћи ни слу ча је ва гле да 
на чо ве ка као на бај ку, оки ти ла га је мо рал ним вр ли на ма, а у ства ри 
кад га до бро ис тре се те ви де ће те да смо сви ли це ме ри и сви смо ка та
стро фа од... од љу ди, на мо рал ном ни воу.“

3–25
Шта ће мо са вас кр се њем гре шни ка? То је дру ги про блем, о 

то ме тре ба рас пра вља ти. Сви смо уче сни ци при ро де, а то зна чи 
да ће мо сви по бе ди ти смрт. Тач но је да гре шни ци (тј. они ко ји не 
оства ре за јед ни цу са Бо гом) по сто је као при ро да, али не и као 
лич но сти. Јер да би лич ност веч но по сто ја ла, она мо ра би ти у за
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јед ни ци са веч ном лич но шћу, у овом слу ча ју са Бо гом. Сви чла
но ви ли тур гиј ске за јед ни це, без об зи ра на то ко ли ко су гре шни 
у етич ком сми слу, у ра ју су на осно ву он то ло шких ка те го ри ја. Су
шти на по ка ја ња ни је да се чо век по ка је пси хо ло шки, не го је ис по
вест и по ка ја ње у ства ри по вра так у ли тур гиј ску за јед ни цу.

Сту дент: „Ако мо гу да се на до ве жем на оно пи та ње: ако ка же те да 
се гри јех пре ва зи ла зи пре ва зи ла же њем смр ти, зна чи у су шти ни вас кр
се њем, шта ће мо он да са вас кр се њем гр је шних, ко ји ће та ко ђе пре ва
зи ћи смрт ност би ћа и ући у бе смрт ност, а опет не ће би ти у за јед ни ци 
са Бо гом?“

Влaдика Иг ња ти је: „То је сад дру ги про блем... ако су... то је сад 
про блем о ко ме тре ба рас пра вља ти. Да кле Хри стос је узео це ло куп ну 
при ро ду у се бе и ау то мат ски да кле, сје ди ње њем це ло куп на при ро
да пре ва зи ла зи смрт у Хри сту. То зна чи, уко ли ко смо сви уче сни ци 
при ро де, а је смо у ства ри, та да сви смо... на не ки на чин по бе ђе на је 
смрт за све, за сву тво ре ви ну, у Хри сту. Ме ђу тим, гре шни ци, од но
сно та ко... та ко ре че но они ко ји не ће би ти у за јед ни ци са Бо гом ти че 
се упра во ове, ове за јед ни це лич не ко ју ми оства ру је мо кроз кр ште
ње и кроз све ту ли тур ги ју. То зна чи, они ко ји ни су оства ри ли ту за
јед ни цу... сад се то по ста вља пи та ње. Је сте, по сто је као при ро да, али 
не и као лич но сти! Јер да би лич ност по сто ја ла по тре бу је за јед ни цу 
са дру гом лич но шћу. Од но сно, у овом слу ча ју, ако же ли да по сто ји 
веч но, лич ност, та да тре ба... по тре бу је за јед ни цу са јед ном веч ном 
лич но шћу, у овом слу ча ју са Бо гом, са Хри стом. Да кле, о то ме мо
же мо го во ри ти из то га кон тек ста о гу бит ку... и то је до бро... ре ци мо 
све ти Мак сим Ис по вед ник има... и оп ту жи ван је у ства ри, има из раз 
тај ‘апо ка та ста сис’, апо ка та ста за... Ори ге нов... ко ји је код Ори ге на 
осу ђен, али код све тог Мак си ма сто ји... и мно ги су би ли у ди ле ми 
шта он зна чи код све тог Мак си ма, да ли је то ори ге нов ско или ни је. 
У че му је ори ге нов ска кон цеп ци ја? Ори ге нов ска кон цеп ци ја апо ка
та ста си са је би ла, па и код Гри го ри ја Ни ског, упра во то да ће се све 
вра ти ти у пр во бит но ста ње! А код све то га Мак си ма, у ства ри, има 
упра во ову ди мен зи ју ко ју ја об ја шња вам: да при ро да, бу ду ћи да је 
Хри стос узео при ро ду, при ро да је спа се на! Али ни је узео лич ност! 
Лич ност у Хри сту је лич ност Си на Бож је га, то ни је људ ска лич ност! 
За ви си, да кле спа се ње на ше, као лич но сти, од нас, да ли ми же ли мо 
са да да уђе мо у за јед ни цу са Хри стом! И упра во у то ме и је сте раз
ли ка из ме ђу ра ја и па кла, а не у сми слу ово ме што ми да нас има мо: 
гре шни ка и... па чак, ре ци мо, ми го во ри мо о то ме да и они љу ди ко ји 
су у Цр кви и ко ји су кр ште ни, и ко ји су чла но ви ли тур гиј ске за јед ни



168

це, ми их ста вља мо у гре шни ке и не знам... и у па клу ће они го ре ти... 
и не знам ни ја, на осно ву етич ких ка те го ри ја! А они су у ства ри у 
ра ју на осно ву он то ло шких ка те го ри ја, за то што су ушли у за јед ни
цу са Хри стом! А мо гли су да бу ду гре шни ци не знам ни ја ка кви! То 
је на кра ју и су шти на по ка ја ња! Су шти на по ка ја ња ко ја је у ства ри 
пр вен стве но по и сто ве ћи ва на са кр ште њем, јер кр ште ње је то зна
чи ло – по ка ја ње, ‘ме та но иа’, у сми слу за о крет. И у ства ри, по ка ја ње 
је у ства ри ула зак у за јед ни цу са Хри стом, ли тур гиј ску за јед ни цу. И 
за то је ре ци мо ка сни је кроз исто ри ју ис по вест би ла упра во то: кад је 
не ко у ства ри био ис кљу чен из за јед ни це, та да је по сто ја ла ис по вест, 
да се он по но во вра ти у за јед ни цу, да кле. Да по но во бу де при чи слен 
за јед ни ци. Ме ђу тим да нас шта има те? Ис по вест, и шта? Он га ис по
ве да, он је и да ље био у за јед ни ци, и до ју че, и док се ни је ис по ве дио, 
и кад се ис по ве ди, по но во је у за јед ни ци – ни шта се не де ша ва... али 
се де ша ва са мо на пси хо ло шком пла ну, што је у ства ри ка то лич ки 
при ступ, етич ки, а не он то ло шки. Ја не знам ко ли ко сам био ја сан, 
има ли још не ко не што да пи та?“

3–26
Све ти Оци ка жу да је мр жња пре ма дру го ме је ди ни грех ко ји 

је пре пре ка за ула зак у Цар ство Бож је.
„Сва су шти на хри шћан ства, ако хо ће те, и мо на шки жи вот, и 

под ви жнич ки и сва ки дру ги... ли тур гиј ски, она је упра во у то ме да 
се ва ша сло бо да увек из ра зи као љу бав пре ма дру го ме. Ако сте и јед
ном ста ви ли тач ку на дру го га... мр жњу... пре ма дру го ме, ма кар у име 
чи је, ма кар у име Бо га, у име не знам ни ја че га, ау то мат ски сте не
ги ра ли и Бо га и сло бо ду и... и... и све! И то, упра во ка жу све ти Оци: 
је ди ни грех ко ји не уво ди, ко ји не мо же... ко ји је пре пре ка за ула зак 
у Цар ство Бож је – то је мр жња пре ма дру го ме, мр жња пре ма бли
жњем. И то ни је то, де цо мо ја, из етич ке, ал тру и стич ке не ке по бу де, 
не го то је са мо би ће! За то је то је ди на пре пре ка ула ска у Цар ство 
Бож је, не у сми слу да Цар ство Бож је има вра та па ће сад не ко да нас... 
не го Цар ство Бож је је на чин по сто ја ња ство ре не при ро де и чо ве ка 
ко ји је у ства ри иден ти чан са на чи ном по сто ја ња Бож јег! То нам је 
до нео Го спод Исус Хри стос сво јим Ова пло ће њем! На чин по сто ја ња 
у ко ји је са да по звао да уђе мо и ми!“

3–27
Бо жан ски за ко ни се ме ња ју. Мно го то га је Го спод про ме нио у 

од но су на Ста ри За вет. И мо рал се ме ња. Слу ша ће те на ше те о ло ге 
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ко ји ка жу да је хо мо сек су а ли зам грех, док је брак не што при род
но. Бо же мој, па и ово је при род но, ни је то па ло с не ба!

„3ако ни се ме ња ју! Као што и са ми ви ди те! Не кад су би ле, не 
знам, узми те и за ко не, ко је ‘оће те: бо жан ске и не знам ни ја ка кве, ви
ди те да се то ме ња! И из Ста ро га За ве та ко ли ко су, у од но су на Но ви 
За вет, ко ли ко се то пр о ме ни ло! Шта је све Го спод про ме нио и шта су 
све хри шћа ни пр о ме ни ли у од но су на Ста ри За вет, а и ово је бо жан
ски за кон! А да не го во ри мо, ре ци мо, о мо рал ним за ко ни ма ко ји че
сто нас ту др же, као не ко, као то је и.. ме ри ло исти не. Мо рал се ме ња! 
И мо рал ни за ко ни. Све за ви си то од ци ви ли за ци је, од то га ка ко ко ме 
при сту пи... то... не знам ни ја све то. Али по не кад нас то др жи, у ства
ри, у тој не кој, не кој по зи ци ји, да ми у ства ри ни шта не раз у ме мо, 
са мо се бо ри мо као ре ци мо са да, не знам ни ја, ви ће те слу ша ти на ше 
те о ло ге, и не знам, ко ји за у зи ма ју ста во ве: да ли је хо мо сек су а ли зам, 
је л’, то је грех, а... не знам ни ја, брач на за јед ни ца то је бла го слов од 
Бо га и то... То су про из вољ не ства ри! Ако се ме ри, то јед но на осно ву 
дру го га, и да је ово исти ни то што је при род но, а ово је не и сти ни то, 
Бо же мој „ни је при род но“. Па и то је при род но! Ода кле, ни је то па ло 
с не ба! Али су све ти Оци ме ри ли на осно ву Цар ства Бож је га! И за то 
у Цар ству Бож јем не ула зи ни брак! За то, за то што у Цар ству Бож јем 
ни ти ће се же ни ти, ни ти ће се уда ва ти! И за то су све ти Оци по пут 
све тог Мак си ма, све тог Гри го ри ја Ни ског, го во ри ли да је секс грех! То 
је из вор смр ти! Не из.. не ко га мо рал но га, не знам ни ја што је то при
род но, мо рал но... Ко ће да нас да ка же... Је л’ то не мо рал но?!“

3–28
На жа лост, Ав гу стин је до да на да на шње га опре де лио и све

ту тај ну ис по ве сти, па је да нас ис по вест из вр та ње ду ше, од но сно 
реч је о уну тра шњим зби ва њи ма ко ја се ка рак те ри шу као грех. То 
да нас ма њеви ше сви по тен ци ра ју, а на ро чи то ду ше бри жни ци, тј. 
ду хов ни ци, као и мно ги све ти Оци у но ви јој исто ри ји Пра во сла
вља. Та кво схва та ње ис по ве сти ру ши сва ки је рар хиј ски по ре дак 
у Цр кви.

„Ав гу стин по зи ва да кле чо ве ка Рим ско га цар ства, он да шњег 
вре ме на, ко ји је не си гу ран за то што су за ко ни про и гра ни, ста вље ни 
под знак пи та ња, др жа ве не ма, у сми слу да... за кон ски уре ђе не др
жа ве, као ин сти ту ци је... по зи ва да се окре ну се би, и да уну тар се бе, 
уну тар сво га ‘ја’ про на ђу је дан свет, пси хо ло шки да кле, у сво јој ду ши, 
про на ђу је дан чу де сан свет уну тра, на ко ме тре ба да осну ју и уте ме ље 
сво је по сто ја ње и сво ју си гур ност. То је је дан но ви мо ме нат ко ји се 
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ја вља на За па ду, али ко ји је би тан у ства ри да би смо од ре ди ли за пад
ну те о ло ги ју! Јер ће би ти ка сни је до ми нан тан, уз све ове, ко је смо већ 
по бро ја ли. И за то Ав гу стин пр ви пи ше, од ота ца, од све тих ота ца, 
пр ви пи ше ис по ве сти ова кве вр сте, као што је он то на пи сао, из но
се ћи уну тра шња сво ја пре жи вља ва ња, из но се ћи, да кле је дан свој... 
го во ре ћи о јед ном сво ме уну тра шњем све ту и жи во ту у ње му. И на 
жа лост он ће опре де ли ти до да на да на шње га и са му тај ну ис по ве сти 
и на Ис то ку, где ће у ства ри ис по вест би ти то, и на ис то ку и на за па
ду, – упра во из вр та ње ду ше, од но сно реч о мо јим уну тра шњим зби
ва њи ма, ко је ће се ка рак те ри са ти као грех, или као... као, овај, јед но 
бла же но ста ње. И то да нас, ма њеви ше, сви по тен ци ра ју, узми те но ве 
ка лу ђе ре, но ве... ду ше бри жни ке, у сми слу ду хов ни ке, ко ји упра во о 
то ме го во ре кад го во ре о хри шћан ству. Да кле то... циљ хри шћан ства, 
и да се ту про ве ра ва сва ка исти на, а то је у ства ри тај уну тра шњи ваш 
свет, у ко ји ће те ви да се за тво ри те и ко ји у ства ри... не ма, ко ји је ваш 
и ко ји не мо же ни ко да вам раз ру ши! Ода тле се раз ви ја пси хо ло ги ја 
и ода тле се, у ства ри, по сле то га, раз ви ја и уче ње о лич но сти, ко је ће 
би ти уте ме ље но на то ме пси хо ло шком мо мен ту, не што што је под
свес но, што је да кле уну тра... и што ће крај ње да, да кле, да опре де ли, 
ре кох, исти ни тост хри шћан ства и исти ни тост хри шћа на. И за то ће 
да нас... не мој да спа ваш!.. да то бу де у ства ри то. Ма са да он, да кле, 
уну тра, у се би је он то... све то... до жи вља ва, ма ни то што ра ди и не 
знам ни ја, то што се ви ди, и не знам већ... И то је не што што је у ства
ри по ро ди ло пи је ти зам на За па ду, а ко ји је до шао и код нас кроз фор
му по бо жно сти, а ко ја у ства ри ру ши сва ки по ре дак! Све од но се у Цр
кви, је рар хиј ске да та ко ка же мо, и Цр кву сво ди... исти ни тост да кле 
Цр кве и хри шћан ско га опи та, до жи вља ја, нас во ди на упра во тај, на 
свој уну тра шњи до жи вљај! И ода тле у но ви јој исто ри ји пра во сла вља 
има те пу но све тих ота ца ко ји о то ме го во ре, да кле, о свом... хри шћан
ском ис ку ству, ко је зна чи у ства ри јед но пси хо ло шко ин ди ви ду ал но 
ис ку ство. То је да кле од Ав гу сти на по те кло.“

3–29
Пла то ни зам се по ја вио за то што Цар ство Бож је ка сни, за то 

што Хри стос не до ла зи од мах. Тре ба ло је ре ши ти про блем по сто
ја ња у усло ви ма тог ка шње ња, а Пла тон је ту из да шан, јер се ла ко 
схва та: уме сто да че каш по сто ја ње по сле вас кр се ња мр твих и да 
се стал но пи таш: хо ће ли ме Го спод вас кр сну ти у по сто ја ње, или 
ће ме оста ви ти у не би ћу, бо ље је да ка жеш: имам бе смрт ну ду шу и 
си гур но ћу по сто ја ти! И ре шио си про блем!
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Уче ње ко је су ис по ве да ли сви све ти Оци у свим вре ме ни ма 
и на сва ком ме сту (сon sen sus pa trum) стра шно је по губ но по Цр
кву, по ње ну исто ри ју. То уче ње је то ли ко опа сно, јер на ру ша ва 
жи ву исто ри ју Цр кве, јер оне мо гу ћа ва да се у Цр кви ка же не што 
но во, тј. не што друк чи је од тог уче ња. А упра во је Цр ква по зва на 
да увек до но си не што но во.

„Ов де нас ово ин те ре су је... Да кле, нас као, ов де, као на уч ни ке, 
цр кве не љу де, ин те ре су је, да кле, ова по ја ва ко ју тре ба... по ја ва, да кле, 
пла то ни стич ко га... ви зи је, ко ја се упра во ја вља та да, у ства ри, ка да 
Цар ство Бож је ка сни! Ка да Хри стос не до ла зи од мах! Ка да да кле је 
би ло по треб но ре ши ти тај про блем: по сто ја ња! И ту је у ства ри био 
Пла тон из да шан, јер он је од ли чан, од мах се схва та. Ево вам: уме сто 
да че каш на по сто ја ње у вас кр се њу мр твих, и да по ста ва љаш пи та
ње сло бо де Бож је: да ли ће те вас кр сну ти или не ће (или не знам ни 
ја) – имаш си гур ност! Ево ти, ту ти је ду ша, ту ти је не знам ни ја... и 
го то во, ре шио си про блем! Не ма, не за ви сиш ви ше ти од Бо га, ни ти 
од Ње го ве, овај, до бре во ље. Ти имаш не што си гур но у сво јим ру
ка ма! Ме ђу тим, то ни су све ти Оци та ко, овај... по је ди ни... По је ди ни 
је су, по је ди ни ни су, и то сам и о то ме го во рио. Ми та ко ђе има мо под 
ути ца јем то га та ко зва но га кон сен зу са, „сon sen sus pa trum“, те те о ри је 
ка то лич ке, ко ја је стра шно по губ на за Цр кву, за ње ну исто ри ју! Сon
sen sus pa trum у ства ри је тол’ко опа сан за то што на ру ша ва жи ву исто
ри ју Цр кве! И ви сте скло ни у ства ри, да сву да, ка ко год не ко та мо 
чи нио и ра дио, да ка же те: „Аха, све је то до бро, за то што је он све ти, 
и не знам ни ја... све то“. Тад се по ни шта ва, да кле, та да у ства ри пре ла
зи мо од јед не жи ве исто ри је ко ја се те ме љи на Цар ству Бож јем, и ко ја 
као та ква је увек но ва, за то што је Цар ство Бож је не ис црп но (ва жно 
је да се са чу ва струк ту ра ње го ва). Та да у ства ри иде мо на то, да кле то 
нас те ра да наш жи вот бу де ко пи ра ње ово га... про шлих до га ђа ја. И 
са да нам ис па да, у ства ри, та ко из гле да на пр ви по глед, да је свет ко ји 
је око нас – он је ино ва тор, он до но си но во, а ми, хри шћа ни, ко ји смо 
у ства ри ту по зва ни, где је Дух обе ћао да Дух све но во чи ни у све ту, 
ми смо по ста ли, овај, не што што умрт вљу је жи вот. Али у ства ри ни је 
та ко! По гле дај те до бро: не ма ни шта но во да до не се свет, за то што се 
свет ба зи ра упра во на про шло сти и на при ро ди. Он са мо мо ди фи ку је 
ту исту при ро ду, ме ња мо де ле! И за то ни је чу до да су у мо ди... Ма
лома ло, па се по но во вра ти оно што је би ло пре де сет го ди на. И сад, 
за вас је мо да! Од но сно, но во не што! А да ме не пи та те, овај, ја сам то 
но сио пре пет на ест го ди на, кад сам ја био млад, то је та ко би ло, па по
сле пет на ест го ди на опет се то вра ти ло, да кле, то се све не ка ко вр ти 
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у круг, вра ћа се на ста ро! А но во у ства ри би тре ба ло да до но си хри
шћан ство, за то што је то раст у ме ру ра ста Хри сто ва ко ји је у ства ри 
неи... не ис цр пан!“

3–30
Бог је ап со лут но сло бо дан и ства ра свет ка ко хо ће, а не по не

ким за ко ни ма и нор ма ма. За то је не мо гу ће на осно ву из у ча ва ња за
ко ни то сти тво ре ви не и за по ве сти Бож јих до ћи до за кључ ка о то
ме ка кав је Бог. То су ста ри Гр ци ра ди ли, и под њи хо вим ути ца јем 
су ка сни је би ли и све ти Оци. Све ти Мак сим Ис по вед ник је та ко ђе 
био под та квим ути ца јем је ли ни зма.

И би блиј ски тек сто ви Ста рог За ве та, као што су Књи га Про
по вед ни ко ва и Књи га пре му дро сти Со ло мо но вих, под ап со лут
ним су ути ца јем је ли ни зма. Та мо се, до ду ше, на јед ном ме сту пре
му дрост тре ти ра као лич ност, јер гра ди се би дом, ко ље сто ку и 
при пре ма тр пе зу, али у мно гим дру гим сег мен ти ма ви ди се ути цај 
је ли ни зма, јер се му дрост тре ти ра као не ка ло гич ка ка те го ри ја, а 
не као јед на лич ност.

„Дру ги мо ме нат је мо ме нат сло бо де, да кле где Бог ап со лут но се 
не при др жа ва ни ка квих за ко на, и да не мо же те сту ди ра ју ћи свет и 
за ко не све та, при ро де, и уоп ште... и етич ке нор ме и не знам ни ја, да 
до ђе те до за кључ ка о Бо гу, као што су то Ста ри Гр ци ра ди ли. Ре ци
мо, то ни су, по сле то га ни су мо гли да из бег ну ни све ти Оци! Ре ци
мо, све ти Мак сим исто та ко, овај, го во ри о тим... ана ли зи ра, да кле, 
по сто ја ње све та и из то га из во ди не ки за кљу чак. Али, све то мак си
мов ски за кључ ци су на дру гој осно ви. Они, у ства ри, по ка зу ју јед ну 
дру гу ди мен зи ју, а та је ди мен зи ја, уства ри, да је свет за ви сан од Бо га, 
у том сми слу да он кре ће се ка Бо гу и не мо же без Бо га. Али, у сва ком 
слу ча ју по сто ји овај еле ме нат, да кле, где све ти Мак сим Ис по вед ник, 
да кле, укљу чу је ту ди мен зи ју и по то ме се ви ди да је под ути ца јем 
је ли ни зма, у сми слу, да кле, тра жи у тим не ким за ко ни то сти ма при
ро де до каз то ме ка ко Бог де лу је и у ком од но су Он сто ји. Ме ђу тим у 
би блиј ским тек сто ви ма, ко ји су ап со лут но би блиј ски, у сми слу: се
мит ски, у сми слу, ако из у зме мо ре ци мо... јер има те и у би блиј ским 
тек сто ви ма Ста ро га За ве та та кве, ре ци мо... та кве еле мен те као што 
су ре ци мо у књи зи Про по вед ни ко вој, ре ци мо у књи зи Пре му дро сти 
Со ло мо но вих, али то је ап со лут но, по ка за ла је то на у ка, да су те књи
ге би ле под ап со лут ним ути ца јем је ли ни зма, да кле је лин ско га еле
мен та ко ји је имао од Алек сан дра, овај, Ма ке дон ског, ко ји је осва јао 
те те ри то ри је, јер Гр ци ка да су осва ја ли те ри то ри је ни су осва ја ли та
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ко што су са мо вој ску рас по ре ђи ва ли, не знам ни ја, да чу ва и да бра
ни, не го су уно си ли сво ју кул ту ру, да кле, сво ју... сво ју, овај... да та ко 
ка жем обра зо ва ње, да кле све то, сво је по гле де на свет! И ти еле мен ти 
су би ли вр ло при влач ни за на ро де, по го то ву за ре ци мо на ро де осво
је не са грч ке те ри то ри је за то што су има ле ту та ко зва ну моћ, ка да их 
по сма тра те, ка да их чу је те, оне ап со лут но на ла зе од је ка у чо ве ку и 
ње го вом уму! Јер су Гр ци са сво јом фи ло со фи јом, сво јом кул ту ром 
у ства ри пре сли ка ва ли свет, они су ви де ли... за то и ка рак те ри сти ка 
да су грч ки фи ло со фи би ли у ства ри фи зи ча ри. Они су по сма тра ли 
фи зи ку, при ро ду, и на осно ву то га су до но си ли за кључ ке фи ло соф
ске! Ни су би ли ти љу ди ко ји су... сад лег не, па ми сли о не че му... Он 
по сма тра при ро ду да кле. И за то је та кул ту ра грч ка би ла при јем чи
ва за на ро де са ко ји ма су они до ла зи ли у кон такт, и ви ди се, да кле, 
да у по је ди ним књи га ма Но во... Ста ро га За ве та по сто ји ап со лут ни 
ути цај је ли ни зма. Не знам, уз ме те... Иа ко за др жа ва ју ту јед ну... Ре ци
мо, књи га при ча... од но сно пре му дро сти Со ло мо но вих, ка да го во ри 
о му дро сти, за др жа ва тај не ки лич ни ка рак тер! Јер му дрост ко ја са
гра ди се би дом, и по кла сво је... сво ју сто ку, и при пре ми тр пе зу, и не 
знам рас тво ри сво је ви но, и Ле виј по зва на... да кле те вр сте му дро
сти, код ко га још увек... ко је, да кле, има мо код Со ло мо на, то су та ко
зва ни би блиј ски еле мен ти, ко ји ма ло спа са ва ју, да та ко ка жем, овај, 
од овог пот пу ног ути ца ја је ли ни зма, али у мно гим, у мно гим да кле 
сег мен ти ма дру гим се ви ди у ства ри тај је ли ни зам, где се и му дрост 
под ра зу ме ва као прин цип, као не ка, не ка... у ства ри јед на, јед на ло
гич ка ка те го ри ја! А не као јед на лич ност!“

3–31
Ка да при пи су јеш ори ге ни зам (да кле, је рес) они ма ко ји ни су 

би ли све ти те љи, то ла ко иде. Али ка да исту та кву оп ту жбу из но
сиш про тив све тих Ота ца, он да се то те же при хва та. Ре ци мо, све
ти Ди о ни си је Аре о па гит је био под ути ца јем је ре си ори ге ни зма, 
све ти Гер ман Ца ри град ски та ко ђе, а и све ти Мак сим Ис по вед ник 
је про шао јед ну ори ге ни стич ку фа зу и за то ње го ва де ла тре ба чи
та ти ве о ма оп ре зно и до бро отво ри ти очи.

„И ту се ви ди, ре ци мо... ако ана ли зи ра те, ре ци мо... не... Сад кад 
се ка же то да је то ори ге ни стич ко уче ње, не знам, па, зна мо да је Ори
ген, ори ге ни зам, осу ђен на Пе том ва се љен ском са бо ру, и кад ка же
те Кли мен та Алек сан дриј ског, па кад ка же те Ева гри ја Пон тиј ског, 
ко ји је та ко ђе осу ђен, то ла ко иде! За то што они ни су све ти те љи и 
тад мо же мо не ка ко... Али, про блем је у ства ри у то ме кад ви ви ди те 
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ме ђу све ти те љи ма та кву јед ну кон цеп ци ју! Узми те ре ци мо Ди о ни си
ја Аре о па ги та. Све ти Ди о ни си је Аре о па гит у сво јој... сво јим де ли ма 
‘Не бе ска је рар хи ја’ упра во про ја вљу је ову пла то нов ску кон цеп ци ју! 
И за то у ства ри је све та Ли тур ги ја сли ка не бе ске ли тур ги је, у сми слу 
јед ног па ра лел ног све та ду хов ног ко ји го ре по сто ји у од но су на овај 
до ле. И тај го ре је у ства ри исти ни ти, а овај до ле је ла жан. Овај до ле је 
уто ли ко исти нит уко ли ко се са о бра жа ва, уко ли ко иде о ло шки, да кле, 
ли чи на онај го ре. И за то, ре ци мо, код све тог Ди о ни си ја Аре о па ги та, 
Ли тур ги ја је у ства ри Ли тур ги ја ан ђе о ска, го ре на не бу, бес те ле сних 
ду хо ва, и оних ко ји су да кле се упо ко ји ли, па се ота ра си ли то га те ла, 
оти шли да кле у, са да у бла же ног, од но сно у бла жен ство, од но сно у 
ду хов ни свет... То је, да кле, тај исти ни ти свет, а Ли тур ги ја је, да кле, 
не што што је сим вол то га. И из ове пер спек ти ве ре ци мо, ви де ће те 
ли тур ги ча ре, или оне ко мен та то ре ли тур ги ча ра, и оне ко ји су... као 
што је све ти Гер ман Ца ри град ски, ко ји у ства ри има ју ту та ко зва ну 
тен ден ци ју, да не ка ко за о би ђу овај ма те ри јал ни свет. Или евен тул но 
ако га при зна ју, при зна ју га уто ли ко, што он мо же да бу де пу то каз и 
пу то во ђа за је дан гор њи свет. Ме ђу тим, је дан ве ли ки све ти Отац, ко
ји је из ра стао, чи ја те о ло ги ја из ра ста из ис ку ства Цр кве, ко ја је у ства
ри но си ла ове две ди мен зи је – под ви жнич ку и ли тур гиј ску, а то је, 
све ти Мак сим Ис по вед ник је успе шну на пра вио јед ну син те зу ових 
ди мен зи ја. Али у че му је у ства ри по ла зна тач ка све тог Мак си ма Ис
по вед ни ка кад го во ри мо о син те зи? Јер син те зу, зна те, мо же те де фи
ни са ти и на тај на чин што и јед на и дру га ди мен зи ја да ју иден ти тет 
Цр кви. Да кле, мо же да се то та ко про ту ма чи та син те за: да и јед но и 
дру го ту мо же да по сто ји! Па сад, за шта се опре де лиш. Не ће би ти 
та ко! Је дан је иден ти тет Цр кве и он мо же да из ви ре са мо из јед но га 
од ових, не мо же из два! Два иден ти те та Цр кве не мо гу би ти исти ни
та! Две исти не не мо гу да по сто је! Са мо јед на! И за то кад го во ри мо о 
син те зи ко ју је све ти Мак сим на пра вио, тре ба до бро отво ри ти очи! 
И ви де ти о че му се ра ди. И по ку ша ће мо да то, ко ли ко је то у на шој 
мо ћи, об ја сни мо. Све ти Мак сим Ис по вед ник је био ка лу ђер, мо нах, и 
нај ве ро ват ни је, као што су то по ка за ли ис тра жи ва чи, а и ја сам се ба
вио све тим Мак си мом, он је про шао јед ну фа зу ори ге ни зма, и ути ца ја 
ори ге ни зма на сво ју те о ло ги ју.“

3–32
Од бла же ног Ав гу сти на Цр ква гу би ес ха то ло шку ди мен зи ју. 

Ав гу стин пр ви го во ри о Цр кви у јед ни ни, јер ви ди Цр кву као јед ну 
ап стракт ну за јед ни цу у све ту, док су пре ње га све ти Оци го во ри ли 
о мно гим цр ква ма као кон крет ним ли тур гиј ским за јед ни ца ма.
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„Ме ђу тим, на За па ду вр ло бр зо, већ од Ав гу сти на, и Ав гу стин 
је, че сто га по ми ње мо, али за и ста пре крет ни ца у јед ном кон ти ну и
те ту из ме ђу Ис то ка и За па да, и уоп ште те о ло ги је и пре да ња, да та ко 
ка же мо је дин стве ног пре да ња хри шћан ско га, и он у ства ри... од ње га 
по чи ње да Цр ква... Цр ква, и уоп ште Ли тур ги ја, гу би тај та ко зва ни 
ес ха то ло шки, ес ха то ло шку ди мен зи ју. Нај пре се то де ша ва код Ав гу
сти на у ве зи са Цр квом! Пр ви је Ав гу стин од свих ота ца Цр кве, ко ји 
ће име за Цр кву упо тре би ти у јед ни ни: „и екли сиа“, „екле сиа“, док 
сви прет ход ни оци ко ји су пи са ли о Цр кви упо тре бља ва ју овај из
раз дво ја ко: и у јед ни ни и у мно жи ни. Го во ре... све ти апо стол Па вле 
го во ри о Цр ква ма, и го во ри и о Цр кви. Кли мент, од но сно... по сла
ни це Кли мен то ве, Кли мен та Рим ско га та ко ђе го во ре, то је већ дру ги 
век, та ко ђе го во ре, и о Цр кви и о Цр ква ма, упо тре бља ва ју дво ја ко 
овај из раз, а већ да не го во ри мо код све тог Иг ња ти ја Бо го но сца, ко
ји исто та ко ђе на сто ји на то ме. У че му је ов де про блем? Про блем је 
упра во у то ме што Ав гу стин у ства ри Цр кву већ по сма тра као јед ну 
ап стракт ну за јед ни цу, и за то је она јед на, јед на у све ту, као свет ску, 
да та ко ка жем Цр кву, док ови до ње га, све ти Оци, ви де у ства ри Цр
кву као кон крет ну ли тур гиј ску за јед ни цу, и за то го во ре о мно гим 
Цр ква ма, за то што по сто је мно ге ли тур гиј ске за јед ни це. То је, да кле, 
пр ви еле ме нат ко ји се сре ће код Ав гу сти на и ко ји је у ства ри и учи
нио то да је Цр ква у ства ри, ви ше ни је по и сто ве ће на са кон крет ном 
ли тур гиј ском за јед ни цом, већ је до би ла, у ства ри, је дан ап стракт ни 
по јам, да кле, Цр ква као јед на у све ту!“

3–33
Од Ав гу сти на Цр ква гу би ди мен зи ју ес ха то на и све ви ше се 

окре ће исто ри ји, од но сно про шло сти, те та ко по ста је по на вља ње 
Тај не Ве че ре, из о бра жа ва ње стра дал но га Хри ста, се ћа ње на стра
да ња Хри сто ва и уче ство ва ње у Ње го вим стра да њи ма ра ди ис ку
пље ња. Све се то де ша ва ло на За па ду, али по себ но је бол но што се 
то де ша ва и код нас на Ис то ку.

„Дру ги мо ме нат ко ји је вр ло би тан за про ме ну иден ти те та Цр
кве је сте што За пад од Ав гу сти на, али и ма ло ра ни је, али од Ав гу
сти на баш ин тен зив но, гу би ту ди мен зи ју ес ха то на, не цр пе ви ше 
свој иден ти тет и да кле, про ја ву сво ју из ес ха то на, из по след ње га до
га ђа ја Цар ства Бож је га, већ у ства ри све ви ше се окре ће исто ри ји, 
од но сно про шло сти. За то ће, у ства ри, Цр ква код ка то лич ких те о
ло га, би ти пре све га по на вља ње ев ха рист... од но сно, Тај не Ве че ре, а 
Тај на Ве че ра је по њи ма ука зи ва ла на стра да ње Хри сто во, те ће та ко 
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у ства ри Ли тур ги ја, од но сно ев ха ри сти ја би ти, у ства ри, из о бра же ње 
стра дал но га Хри ста, да кле, стра да ња Хри сто во га, Ко ји стра да за све 
нас и на тај на чин нас ис ку пљу је! И ми, уче ству ју ћи у Те лу Ње го вом, 
да кле у том стра да њу Хри ста и ми се ис ку пљу је мо. То је те о ло ги ја и 
Ан зел ма Кен тер бе риј ског, то је те о ло ги ја Ав гу сти на, то је те о ло ги ја 
и свих ка сни јих Ота ца, од но сно пи са ца, хри шћан ских пи са ца на За
па ду. Али оно што нас бо ли то је што је то по ста ла те о ло ги ја и на ша, 
и на Ис то ку.“

3–34
На Ис то ку по чи њу да се увла че еле мен ти ко ји ука зу ју на про

шле до га ђа је. То је при сут но код све тог Ди о ни си ја Аре о па ги та, 
све тог Гер ма на Ца ри град ског, све тог Си ме о на Со лун ског. Сви су 
они ту ма чи ли Ли ту ри ју у кон тек сту Тај не Ве че ре. На су прот њи ма, 
све ти Мак сим Ис по вед ник је ту ма чио Ли тур ги ју као из о бра же ње 
бу ду ћих, а не про шлих до га ђа ја.

„На Ис то ку по чи њу да се увла че, или та ко да се, овај, уно се еле
мен ти у Ли тур ги ју ко ји у ства ри ука зу ју не на бу ду ћи век, не го ука
зу ју на про шле до га ђа је. И за то ће мо има ти, у ства ри, од нај ра ни јих 
ли тур гиј ских ту ма ча ли тур ги ча ра, као што је био... Ди о ни си је Аре о
па гит, али већ он је при ча за се бе, о ње му ће мо по себ но го во ри ти, али 
и... Моп су е тиј ски... и уоп ште Ан ти о хиј ска шко ла, а за тим и Гер ман 
Ца ри град ски, да не го во ри мо о Си ме о ну Со лун ском, че тр на е сти век. 
Сви да кле ови ту ма чи ли тур ги је, да та ко ка же мо, да их та ко на зо ве мо, 
у ства ри ту ма че Ли тур ги ју у кон тек сту Тај не Ве че ре и до га ђа ја уства
ри, ис ку пи тељ ских до га ђа ја Хри сто вих ве за них за исто ри ју. Рет ки су 
пи сци као што је све ти Иг ња.. све ти Мак сим Ис по вед ник, ко ји ће у 
ства ри у сво јој Ми ста го ги ји ука за ти да је Ли тур ги ја ико на Цартства 
Бож је га, а не из о бра же ње про шлих до га ђа ја, не го из о бра же ње бу ду
ћих до га ђа ја! Али то је у ства ри, уоп ште та про ме на те о ло ги је, је ути
ца ла и на про ме ну Ли тур ги је. И за то да нас ми слим да је нео збиљ но 
го во ри ти о до брим ли тур ги ча ри ма ако не... ни су до бри те о ло зи пре 
све га, не мо же би ти до бар ли тур ги чар, а исто та ко не мо же се го во
ри ти о до брим те о ло зи ма, ако ни су до бри по зна ва о ци ли тур гиј ске... 
ли тур ги је и уоп ште ли тур ги ча ри. То јед но са дру гим иде.“

3–35
Сву да у на шој цр кве ној хим но гра фи ји се да је пре ва га ду хов

ном над ма те ри јал ним. За то цр кве не хим не по тен ци ра ју из раз „не
бо зем ни ан гео“, по тен ци ра ју „спа се ње ду ша на ших“, по тен ци ра ју 
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мр жњу на те ло јер „бо на у чил сја је си пре зи ра ти плот, јер пре хо дит 
бо“. Ни јед на од тих хим ни не са др жи у се би про то тип хри шћан ског 
жи во та – Хри ста као чо ве ка, не го не ма те ри јал но би ће, ан ђе ле.

„Док је ес ха то ло ги ја би блиј ска: је дан вре мен ски до га ђај, исто риј
ски, ко ји ће се зби ти у по след њем да ну, и да кле об у хва ти ће сву при
ро ду – ма те ри јал ну и сву ство ре ну при ро ду, ко ја ће би ти у за јед ни ци 
са Хри стом, – ова мо има мо ес ха то ло ги ју ко ја је, у ства ри, пр во бит но 
ста ње, да кле, ни је по след њи до га ђај вре мен ски, да иде мо на пред ка 
ес ха то ло ги ји, не го ка ес ха то ло ги ји би тре ба ло ићи та ко што се вра
ћа мо! И то не би би ла ес ха то ло ги ја, за то и ка жем ‘услов но ре че но’, то 
би би ла про то ло ги ја! Вра ћа мо се кроз на пу шта ње ово га све та и уоп
ште све га што је ма те ри јал но. У том кон тек сту да кле, та ко ви ђен свет, 
је ди но исти ни то што је би ло у ства ри ов де из хри шћан ства – то је у 
ства ри под виг. Под ви за ва ње да кле, као бор ба про тив ма те ри је, бор ба 
про тив те ла. Да би се да ла пре ва га у ства ри том ду хов ном! У кон тек
сту ду хов ном, ду хов но га би ћа чо ве ко вог ум има нај ве ћу уло гу, за то 
што је он не ма те ри ја лан, и има, да кле, та свој ства, те та ко зва не веч не 
не ма те ри јал не при ро де, свој ства бо жан ства ако хо ће те. Бог је не ви
дљив, нео гра ни чен, не знам ни ја, ум је та ко ђе, не ви дљив, али по сто ји, 
не ма те ри ја лан. Да кле, на не ки на чин је, овај, сли чан Бож јем, Бож јој 
при ро ди, та при ро да ума. И упра во, иде ал жи во та, ви ђен из ове мо
на шке пер спек ти ве је у ства ри ан гел ски лик. Да кроз под виг, у ства ри, 
чо век по ста не ан ђео, не ма те ри ја лан, да се осло бо ди те ла. И то има те... 
Не мој да ме, да се мр шти те, го спо ђи це... То има те у на шој, ре ци мо, 
хим но гра фи ји цр кве ној сву да. Ни јед на ви ше хим на ко је су на ста ле из 
ово га пе ри о да па ка сни је под ути ца јем овим, ви ше ни је има ла про
то тип хри шћан ског жи во та, Хри ста као чо ве ка, не го не ма те ри јал но 
би ће – ан ђе ле. И за то се све оне за вр ша ва ју, упра во по тен ци ра ју то: 
„не бо зем ни ан гео“, овај, не знам ни ја, и по тен ци ра ју „спа се ње ду ша 
на ших, по тен ци ра ју мр жњу на те ло, „јер бо на у чил сја је си пре зи ра ти 
плот, јер пре хо дит бо“. То су да кле, то ни је не што што ми го во ри мо 
са да, као да је то би ло и не знам, то је... то по сто ји и са да. Са мо што ви 
сла бо иде те у цр кву, па уоп ште ви то не мо же те да ви ди те! Ви сте те о
ло зи не ко га ти па та кво га, не знам ни ја, слу ша те код ме не пре да ва ња, 
а ни кад вас у цр кви не ма! И не зна те то ка ко и ка да... си гур но, то кад 
та ко без ис ку ства ли тур гиј ског ви чу је те ово што вам ја при чам, бу ди 
Бог с на ма шта у ва шим, овај, уши ма и гла ва ма не, не зво ни. Да кле, то 
сам ва зда го во рио: хи ља ду сту де на та има овај фа кул тет! Да ви хи ља ду 
бу де те на ли тур ги ји не де љом, то би се у Бе о гра ду осе ти ло! Али у Бе
о гра ду и да ље има пет ба ба, ко је и да ље до ла зе у цр кву, и не... а ви сте 
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те о ло зи, Бо же, на ви со ком ни воу, то зна те зна ње, шта ће те ви у цр кви? 
И ту сте да бра ни те пра во сла вље!“

3–36
Иа ко је ори ге ни зам осу ђен на Пе том ва се љен ском са бо ру, још 

увек се за др жао у мно гим тро па ри ма, где се пе ва: јер си се учио да 
пре зи реш плот, да пре зи реш те ло јер оно про ла зи, а о ду ши... при ље
жа ти о ду ши бе смерт њеј, ду ши веч ној да кле, за то што је она бе смрт
на и веч на.

„И да кле, та ко је и са ду шом чо ве ко вом, ко ја је у ства ри јед на 
из ду хов ног све та, веч на, да кле, бе смрт на, оту да је и тај по јам о бе
смрт но сти ду ше – да је ду ша од Бо га ство ре на, али је бе смрт на, исто 
као и ова дру га би ћа, да је са веч на Бо гу да кле, по при ро ди. И она је 
за тво ре на у људ ско те ло, и циљ, од но сно спа се ње ду ше је у то ме да се 
она осло бо ди тог људ ско га те ла. И за то ће те у мно гим тро па ри ма, ре
ци мо, ко ји још и да нас по сто је, иа ко је Цр ква осу ди ла ори ге ни зам на 
пе... ре ци мо пе... ре ци мо да кле, на Пе том ва се љен ском са бо ру, за др
жа ло се... тај ори ге ни зам, па ће те у мно гим тро па ри ма пе ва ти, овај: 
‘јер си се учио да пре зи реш плот, да пре зи реш те ло, јер оно про ла зи, 
а о ду ши, при ље жа ти ду ши бе смерт њеј’, ду ши веч ној да кле, за то што 
је она бе смрт на и веч на. То зна чи, да кле, ори ге нов ску кон цеп ци ју: 
те ло про ла зи, оно ни је по треб но, а ду ша је оно што чи ни чо ве ка чо
ве ком, да кле, то је ње гов иден ти тет, у сми слу то је ње го во истин ско 
по сто ја ње. И упра во кад се ду ша одво ји од те ла при ли ком смр ти, 
она иде, вра ћа се по но во у гор ње, да кле... у Цар ство Бож је ода кле је и 
до шла, али са да ту за у зи ма ме сто на осно ву оно га ка ко се по на ша ла 
ов де до ле, да кле, да ли је ис пу ња ва ла Бож је за по ве сти, да ли се осло
ба ђа ла, да ли се осло бо ди ла ма те ри је у пот пу но сти.“

3–37
Цр кве на хим но гра фи ја је под ја ким ути ца јем ори ге ни зма. На 

при мер, за све те Оце под ви жни ке го во ри се: „не бе сни чо век, зем
ни ан гео“, или: „јер си се учио да пре зи реш те ло, а да се при ле пљу
јеш ду ши бе смрт ној, јер те ло про ла зи, ду ша оста је“, или за вр ше ци 
ско ро свих хим ни: „и спа си Бо же ду ше на ше“.

„Да кле, мо на шки кру го ви су по че ли у ства ри да то прак ти ку ју, 
ту... та кво јед но ви ђе ње све та, ма те ри је, од стра не Ори ге на, на тај на
чин што су у ства ри ста ви ли као циљ сво га жи во та, да кле да је циљ 
хри шћан ског жи во та, мо на шког жи во та, осло бо ђе ње од ма те ри је, 
осло бо ђе ње од те ла, и за то је про то тип хри шћан ског жи во та, да кле, 
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иде ал ни тај хри шћан ски жи вот у ства ри био ан ђе о ски жи вот. Хри
шћа ни су те жи ли да бу ду ан ђе ли, у сми слу да се осло бо де ма те ри је. 
И то ће те ви де ти у хим но гра фи ји цр кве ној, где се за под ви жни ке, за 
све те оце го во ри упра во том тер ми но ло ги јом, да је он „не бе сни чо
век, зем ни ан гео“, или не знам, „јер си се учио да пре зи реш те ло, а да 
се, овај, при ле пљу јеш ду ши бе смрт ној, јер те ло про ла зи, ду ша оста
је“... Или, не знам, за вр ше ци ско ро свих хим ни: „и спа си бла же... и 
спа си ду ше на ше“, „спа си Бо же ду ше на ше“, да кле... Све је то про и за
шло из ових, да кле, кру го ва, ко ји су би ли под ја ким ути ца јем Ори ге на 
и ње го во га схва та ња по сто ја ња све та.“

3–38
У тро па ри ма и хим на ма има стра шно мно го ори ге ни зма. То 

је не при хва тљи во и за уче не и за не у че не. Сва ки хри шћа нин ће 
при ме ти ти да ту не што ни је у ре ду. Ре ци мо, тро пар где се ка же: 
„Пре по доб ни учил бо сја је си тру ди ти сја пре зи ра ти плот, пред хо
дит бо“, да кле да пре зи реш те ло за то што про ла зи а да се др жиш 
„ду ши, ве шчи без смерт њеј“, од но сно да се др жиш ду ше као ства ри 
бе смрт не. Или, ре ци мо, ва зда за вр ше так хим но гра фи је „и спа си 
ду ши наш ја, и спа си ду ши наш ја“. Ту се ви ди ве о ма јак ори ге ни зам.

„По сто ји и та кав, ре ци мо, је дан при ступ и то је еви дент но да
кле, да по сле Ори ге на има мо... бу ду ћи да је ори ге ни зам био ја ко рас
про стра њен ме ђу мо на шким кру го ви ма, а обич но су мо на си би ли 
хим но пи сци, иа ко има те... ако ви ди те ре ци мо те тро па ре, и те ре
ци мо, овај, хим но гра фи је, од но сно хим не ко је се пе ва ју ви де ће те 
стра шно мно го ори ге ни зма ту, ре ци мо ко је су не при хва тљи ве, ка ко 
год окре ну ли, да кле, да ли се ра ди о уче ним љу ди ма или не у че ним, 
али сва ки хри шћа нин ће ви де ти да не што ни је у ре ду! Ре ци мо, има те 
тро пар где ка же, ре ци мо: ‘Пре по доб ни учил бо сја је си, овај, тру ди
ти сја пре зи ра ти плот, јер пред хо дит бо’, да кле да пре зи реш те ло за то 
што про ла зи, а да се др жиш ‘ду ши без смерт њеј... ве шчи без смерт њеј’, 
од но сно да се др жиш ду ше као ства ри бе смрт не и та ко да ље... Да кле, 
са ма та да кле по став ка, или ре ци мо ва зда за вр ше так хим но гра фи је 
‘и спа си Гос... ду ши наш ја, и спа си ду ши наш ја’, да кле то је не што што 
ука зу је у ства ри на је дан ја ко при сут ни ори ге ни зам, ко ји у ства ри се 
те ме љи на ово ме: не га ци ји ма те ри је, а... овај... по тен ци ра ње ду ше!“

3–39
По гле дај те би ло ко ју Дог ма ти ку, и ви де ће те та мо уче ње о за

гроб ном жи во ту ду ше ко је ни је хри шћан ско, не го не зна бо жач ко 
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Пла то но во и је ре тич ко Ори ге но во. Још и да нас ово уче ње се од
ра жа ва у мно гим тро па ри ма, иа ко је Цр ква осу ди ла ори ге ни зам 
на Пе том ва се љен ском са бо ру: „Јер си се учио да пре зи реш те ло, 
јер оно про ла зи, при ље жа ти же о ду ши бе смерт њеј“, веч ној да кле. 
То је Ори ге но ва кон цеп ци ја: те ло про ла зи и оно ни је по треб но, 
а ду ша је оно што чи ни чо ве ка чо ве ком, она се при ли ком смр ти 
одва ја од те ла и вра ћа у Цар ство Бож је ода кле је до шла, али са да 
ту за у зи ма ме сто на осно ву оно га ка ко се по на ша ла ов де до ле, тј. 
да ли је ис пу ња ва ла Бож је за по ве сти, да ли се осло бо ди ла ма те ри
је у пот пу но сти.

„И ре кли смо да ес ха то ло ги ја да нас от при ли ке го во ри о за гроб
ном жи во ту ду ше. Ес ха тон се за то... од но сно на ла зи, од но сно он је 
ствар ност по сле смр ти у ко ју ду ша од ла зи, да кле, у Цар ство Бож је 
као ес ха тон, у ко ју ду ша од ла зи по сле смр ти. За то је и ес ха то ло ги
ја у ства ри и на по след њем ме сту у Дог ма ти ци, и ако ли ста те би ло 
ко ји уџ бе ник дог ма ти ке, ва ших дог ма ти ча ра, ви де ће те у ства ри да 
је ес ха тон по гла вље ко је је сме ште но на кра ју, о све му се го во ри па 
и на кра ју по сле о ес ха то ну. Го во ри ли смо и о то ме ода кле ова кво 
схва та ње ес ха то на, да ли је то хри шћан ско схва та ње. Ви де ли смо да 
ве ли ких за слу га за то има Ори ген, али не ма лих за слу га има и Ав гу
стин, Бла же ни, ко ји су у ства ри на пра ви ли плат фор му, ако хо ће те, 
ство ри ли усло ве за ова кво схва та ње ес ха то ло ги је, ти ме што су уне ли 
у хри шћан ску он то ло ги ју не што што ни је хри шћан ско, то у ства ри 
што је Пла то но во! Из те та ко зва не ста ро грч ке он то ло ги је, пре све га 
Пла то но ве. И у че му се са сто ји та Пла то но ва он то ло ги ја? Пла то но ва 
он то ло ги ја се са сто ји у то ме да ду ше, од но сно иде је, или ка ко ће их 
на зва ти ка сни је Ори ген: ду хов на би ћа – по сто је веч но. То је је дан 
свет иде ја на ко ји Бог гле да и ства ра свет, уте ло вљу ју ћи или оте ло
вљу ју ћи, фор ми ра ју ћи свет на осно ву тих иде ја, веч них иде ја. И за то 
је свет по Пла то ну иде ја, за то што од ра жа ва те веч не иде је ко јих се 
Бог др жи при ли ком ства ра ња. Као ре ци мо кад ви има те иде ју чо ве ка 
и по сле то га цр та те тог чо ве ка. На цр та те га, он има и... по ста не на 
не ки на чин, тај... то по ста не у ства ри ре а ли за ци ја те иде је! Е та ко је 
от при ли ке Пла тон го во рио да је Бог ство рио свет по узо ру на веч не 
иде је. Иде је су веч не, а све ово дру го је про ла зно. Ре ци мо, чо век је 
иде ја. Мар ко, Јан ко, Пер са уми ру, али чо век оста је. Чо век је ве чан! 
Или ре ци мо, не знам, иде ја др ве та, сто ла... Овај сто мо же те да исец
ка те и ста ви те у ка мин да из го ри, али ни сте уни шти ли иде ју сто ла! 
Иде ја сто ла оста је, то је веч на иде ја. Е са да, Ори ген је уне ко ли ко мо
ди фи ко вао ово, и он је у ства ри под тим иде ја ма под ра зу ме вао ду
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хов на би ћа ко ја су у ства ри од Бо га. Бог их је ство рио, али су веч на, 
са веч на Бо гу. Ка ко је то Ори ген схва тио, и за што она тре ба ту да бу ду 
са веч на Бо гу, та ду хов на би ћа? Па за то што, ка же Ори ген, ако је Бог 
Тво рац, ако ка же мо да је Бог Тво рац, он да Он је као Бог веч ни Тво
рац! Не мо же да бу де: јед ном био Тво рац, па по сле ни је, или пр во ни
је био па по сле по стао. То, да кле, да не што на пре ду је и на за ду је, ка же 
Ори ген, то је за нас, а не за Бо га. У Бо гу је све по сто ја но, све веч но. 
Ако је да кле Бог Тво рац, Он тре ба да бу де веч ни Тво рац! А ка ко ће 
би ти веч ни Тво рац ако не ма тво ре ви не, ако не ма оно што ства ра? И 
за то је, ка же Ори ген, Бог ство рио ду хов на би ћа, али Он их је веч но 
ство рио, од кад је Он од та да су и та ду хов на би ћа. Али од Ње га су, 
по ла зе од Ње га, Он је узрок. И та ду хов на би ћа су би ла у за јед ни ци, 
у је дин ству са Бо гом, и то са Бо гом Ло го сом, у сми слу Ло го са Бож је
га да кле, ко ји би мо гао да се као про ту ма чи Син Бож ји, али ни је то 
баш код Ори ге на ја сно, за то што је у тој... у ње го во вре ме још увек 
ни је то ја сно ис кри ста ли са но шта зна чи Ло гос Бож ји... у ства ри лич
ност, да је она лич ност као кон крет но би ће ко је сто ји на спрам Бо га, 
већ ов де има мо и код Ори ге на и код дру гих... без об зи ра што Ори ген 
ов де упо тре бља ва ипо стас да би по ка зао да је Бог Ло гос или ипо стас. 
Та ипо стас се у то вре ме упо тре бља ва ла и за су шти ну и мо гла је да 
озна ча ва и оно што је Фи лон под овим под ра зу ме вао, а то је да је 
Бог Ло гос у ства ри Бож ји Ум, а Бог у сво ме уму има веч не иде је, од 
веч но сти има иде је ства ри, или оно што ће ка сни је го во ри ти: ло го се 
ства ри. Ло го си ства ри су од Ло го са, Бо га Ло го са, и то су ма ли ло го си, 
на то да кле, у том јед ном ве ли ком Бож јем Уму по сто је мно ге иде је. 
И Он те иде је по сле то га ка да ства ра свет са мо ре а ли зу је. Да кле, та 
ду хов на би ћа ко ја су са веч на Бо гу, она по сто је у Бож јем Ло го су, ка же 
Ори ген, и ка да су се по кре ну ла, на пра ви ла су, да кле кре та ње и хте ла 
су да про ме не ту за јед ни цу са Бо гом Ло го сом, та да их је Бог, да би 
их ка знио због тог њи хо вог хте ња да же ле не што дру го, за јед ни цу 
са не ким дру гим, а не са Бо гом Ло го сом, Он је ство рио тво ре ви ну, у 
сми слу ма те ри ју, из не би ћа, у њих је за тво рио. И да кле, та ко је и са 
ду шом чо ве ко вом ко ја је у ства ри јед на из ду хов ног све та, веч на да
кле, бе смрт на, оту да је и тај по јам бе смрт но сти ду ше, да је ду ша од 
Бо га ство ре на али је бе смрт на исто као и ова дру га би ћа, да је са веч
на Бо гу да кле по при ро ди, и она је за тво ре на у људ ско те ло, и циљ, 
од но сно спа се ње ду ше је у то ме да се она осло бо ди тог људ ског те ла. 
И за то ће те у мно гим тро па ри ма, ре ци мо, ко ји још и да нас по сто
је, иа ко је Цр ква осу ди ла ори ге ни зам... пет сто пе де сет тре ће го ди не, 
да кле на Пе том ва се љен ском са бо ру, за др жао се тај ори ге ни зам, па 
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ће те у мно гим тро па ри ма пе ва ти, овај: „јер си се учио да пре зи реш 
плот, да пре зи реш те ло, јер оно про ла зи, а о ду ши при ље жа ти, ду ши 
бе смерт њеј“, ду ши веч ној да кле, за то што је она бе смрт на и веч на. 
То зна чи да кле ори ге нов ску кон цеп ци ју: те ло про ла зи, оно ни је по
треб но, а ду ша је оно што чи ни чо ве ка чо ве ком, да кле, то је ње гов 
иден ти тет, у сми слу то је ње го во истин ско по сто ја ње. И упра во кад 
се ду ша одво ји од те ла при ли ком смр ти, она иде, вра ћа се по но во у 
гор ње да кле... у Цар ство Бож је, ода кле је и до шла, али са да ту за у зи
ма ме сто на осно ву оно га ка ко се по на ша ла ов де до ле! Да кле, да ли 
је ис пу ња ва ла Бож је за по ве сти, да ли се осло ба ђа ла... да ли се осло
бо ди ла ма те ри је у пот пу но сти. И за то је и код Ори ге на, као и код 
Пла то на, мо гло да бу де, ода кле и до ла зи и ка сни је на за па ду и иде ја о 
чи сти ли шту, и код Ори ге на та иде ја по сто ји у апо ка та ста си су, да кле 
да ће на кра ју у тој вр те шки, стал но ће Бог да вра ћа те ду ше док се 
све оне пот пу но не очи сте, док не про ђу да кле то чи сти ли ште, и све 
ће на кра ју да по ста не опет она ко као што је то у по чет ку би ло: да се 
по но во ду ше вра те у ду хов ни свет. То је от при ли ке кон цеп ци ја ес
ха то ло ги је ко ја из ви ре из Ори ге ни зма. Ме ђу тим, ово са да схва та ње, 
ова кво схва та ње по сто ја ња, истин ског по сто ја ња, умно го ме је по бр
као Хри стос и уоп ште Ње го во Ова пло ће ње. И ми обич но не узи ма
мо то у об зир, то нам не ка ко увек про мак не, али ово ори ге нов ски 
– то смо до ста до бро усво ји ли, и да нас не мо же те са хри шћа ни ном 
по че ти ни ка кав раз го вор, јер сва њи хо ва ве ра у бе смрт ност, од но сно 
у Бо га са сто ји се на те ме љи ма бе смрт но сти ду ше. И ка да ме не оп ту
жу ју ка ко ја го во рим о смрт но сти ду ше, ка ко ја сам без бо жник... али 
ја ћу сад ов де по ка за ти ка ко то у ства ри не ће би ти да је баш та ко као 
што они схва та ју!

У че му је да кле Хри стос про ме нио и, од но сно, за што Хри стос 
сто ји као про блем да се усво ји ова ква кон цеп ци ја Ори ге но ва? Па 
упра во због то га што је Хри стос, Син Бож ји, по стао чо век, узео ма
те ри ју на се бе, по стао је те ло! На то ме ин си сти ра све ти апо стол Јо
ван ка да ка же да је Ло гос ‘саркс еге не то’. Да кле Ло гос је по стао те ло! 
Али саркс, саркс је не што још ако се узме ори ги нал, сар ка... сар ка је 
још не што она ко ме сна ти је. За то су не ки по ку ша ва ли да... да, овај, 
тај пре вод у ства ри учи не што бу квал ни ји грч ком па су пре во ди ли 
‘ме со’! Јер то би грч ки из раз зна чио. Саркс је ме со и кад го во ри мо 
‘о сар ко фа гос’, онај ко ји је де – ‘фа гос’, ‘фа гос’ то зна чи онај ко ји је де, 
‘сар ко фа гос’ зна чи онај ко ји је де ме со! Е то би од го ва ра ло сад овим 
дру ги ма ко ји ка жу: ‘Јао, ви кр ка те ме си ште, и то ме си ште... ‘ Да кле то 
ме со не би мо гло да се... ова мо ре ци мо... укло пи, јер ви ди те Го спод је 



183

узео ме со! То зна чи по стао је ме... по стао је те ло! Да кле, ово је ап со
лут но би ло оба ве зу ју ће за све те оце да по ред ду ше има ју у ви ду и те
ло. Али с дру ге стра не Вас кр се ње Хри сто во, ко је у ства ри по тен ци ра, 
и апо сто ли по тен ци ра ју, да је то у ства ри вас кр се ње те ла! И па зи те, 
исти ни тост Хри сто вог Вас кр се ња, то зна чи да Он и по сле смр ти по
сто ји, ни је ду ша, не го те ло! То је да кле еле ме нат ко га тра же апо сто
ли! И за то кад се по ја вљу је Го спод Он ка же: „Као што ви ди те, ка же, ја 
ни сам дух! Јер дух, ка же, те ла и ко сти ју не ма, као што ви ми сли те да 
ја имам!“ То им го во ри по сле Вас кр се ња! И уоп ште пи па ње То ми но, 
и та ко, сва та, овај, гун гу ла око при зна ва ња Хри сто вог Вас кр се ња у 
ства ри упра во из ра жа ва ову про бле ма ти ку, да је те ло би ло бит но за 
од ре ђе ње истин ског по сто ја ња, иден ти те та по сле Вас кр се ња!“

3–40
На жа лост, сви се да нас др же по гре шног Ав гу сти но вог ту ма

че ња и те шко је све ово об ја сни ти љу ди ма, про ме ни ти у њи хо вим 
гла ва ма чи тав тај склоп, тј. схва та ње да је чо век по гре шио и Бог 
га ка жња ва смр ћу. То да је Хри стос Сво јом смр ћу ис ку пио људ ске 
гре хе пред Бо гом, тј. да се Син жр тву је, то је као идо ло по клон ство 
у ста ро вре ме, ка да су се при но си ле жр тве да уми ло сти ве Бо га. 
Та кво схва та ње до во ди у пи та ње це ло куп ну те о ло ги ју, и на кра ју 
кра је ва стра шно до во ди у пи та ње по сто ја ње Цр кве.

„То ре ци мо за Ав гу сти на ни је слу чај. Ав гу стин, бу ду ћи да је ју ри
дич ки по ста вио ства ри, и етич ки да кле, он је на шао и та кво ту ма че ње 
дао, да је у ства ри... На жа лост, то га ту ма че ња се сви др же да нас, те
шко је све ово об ја сни ти љу ди ма, про ме ни ти у њи хо вим гла ва ма цео 
тај склоп са да, а то је да он да кле ви ди у то ме да је чо век по гре шио и 
Бог га ка жња ва смр ћу. И чи та ва Хри сто ло ги ја Ав гу сти на и ка сни је 
чи та ве ка то лич ке цр кве, и уоп ште За па да, ће се ис цр пљи ва ти у то ме: 
у от ку пу, да кле, ко ји да је Хри стос са да. Али Он да је от куп, ту се не ра
ди о сје ди ње њу, јер Он жр тву је се, да је от куп не ко ме и ис ку пљу је нас 
да кле, пе ре нас од тих гре хо ва етич ких. По што Бог... да кле то Ан зел
мо Кен те р бе риј ски, То ма Аквин ски ту ма че, Бог је... увре ђе на је прав
да Бож ја! И тре бао је не ко да за до во љи ту прав ду Бож ју, и ето, Син 
се жр тву је, Он је без гре ха... То је као ка да при но си те жр тву у ста ро 
вре ме, идо ло по клон ство, да уми ло сти ви те бо га! За то што је у ње го вој 
ру ци... Али то... та кво јед но схва та ње до во ди у пи та ње све ово што 
су све ти Оци Ис то ка гра ди ли, те о ло ги ју, па на кра ју кра је ва стра шно 
до во ди у пи та ње по сто ја ње Цр кве! Она по сто ји са да као ин сти ту ци ја, 
као и све дру ге ин сти ту ци је, ко ја је у ства ри за кри љу је, ви де ће те као 
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др жа ва што да је иден ти тет мно ги ма, та ко и Цр ква, али не по сто ји као 
до га ђај сје ди ње ња твар не и не твар не при ро де у Хри сту, у ко ме до га
ђа ју је ди но мо же да по сто ји свет!“

3–41
Код ка то ли ка је Вас кр се ње Хри сто во на дру гом пла ну, а на 

пр вом пла ну је Крст и стра да ње Хри сто во. На жа лост, то су и на
ши узе ли и са да има те кр ста че сву да по цр ква ма, али то нам до ла
зи од ка то ли ка.

„Вас кр се ње Хри сто во, да кле, код ка то ли ка је у дру гом пла ну. 
Оно се не сла ви и не по ла зи се у ства ри од Вас кр се ња Хри сто во га, 
и не сла ви се као до ђај ко ји чи ни и да је сми сла све му, и без че га не 
би мо гло да бу де ни че га, већ у ства ри код ри мо ка то ли ка крст је у 
цен тру, и стра да ње Хри сто во у цен тру те о ло ги је и уоп ште у цен тру 
за ни ма ња хри шћан ско га. И за то кад до ђе те у ка то лич ку цр кву пр во 
што ће мо сре сти то су огром не кр ста че, да кле, и то је не што што... 
где кроз це лу исто ри ју ре не сан се по ка зу је се да се ка то ли ци утр ку ју 
ко ће да што вер ни је при ка же стра да ње Хри сто во и ка та стро фу Ње
го ву, овај Ње го вог стра да ња, тра ге ди ју стра да ња за нас. На жа лост, 
сад су и на ши то пра во слав ни узе ли, сад сву да има те кр ста че и не ма, 
то сад... крст је то... не мо же ни шта дру го да бу де, са мо то сви сад, 
овај... Али, то нам до ла зи, ре кох, оту да.“

3–42
У кр ште њу „за пад“ сим во ли зу је би о ло шко по сто ја ње, да кле 

ро ди те ље, вој ску, др жа ву, по сао, хра ну и све што иде са тим. Кр ш
те ње сим во ли зу је за о крет ка не че му што ни је би о ло шко, ка за јед
ни ци ко ја ни је би о ло шка.

„Ви се ра ђа те, да кле, у јед ну по ро ди цу, ула зи те у јед ну по ро ди
цу, да кле, кад се ро ди те... Али та по ро ди ца има ши ри тај кон текст, 
јер по ро ди цу шти ти та мо не ко, не знам, др жа ва или не ко пле ме или 
не знам ни ја... Удру жу ју се па бра не јед ни дру ге, не знам, де ле хра
ну, за јед но иду у лов... Или, ре ци мо, са вре ме не ове др жа ве, да кле, 
има ју вој ску, па ту вас шти те, они вам да ју, да кле, си гур ност, по сто
ја ње, обез бе ђу ју вам по сао, хра ну и све та ко то што иде са тим, да не 
на бра ја мо мно го. То је у ства ри оно што у ово ме ис ку ству кр ште ња 
под ра зу ме ва „за пад“. Е са да, да би би ли вер ни ци, да би не ко по стао 
вер ник, он тре ба да про ме ни то све, од но сно да се окре не од то га, да 
на пра ви је дан за о крет жи вот ни, и да се окре не ка не чем дру гом. И 
шта је то ‘дру го’ у од но су на овај би о ло шки на чин жи во та ко ји не ми
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нов но пра ти ве ру? Од но сно, у сми слу да бу де те вер ник. Ту, у ства ри, 
ви се сад окре ће те ка не че му, у ства ри, што ни је би о ло шко! И свој 
жи вот, у ства ри, уте ме љу је те на не че му што, ре као бих, је ап со лут но 
су прот но од све га ово га. Оту да и Го спод ка да ка же ко мо же да бу де 
вер ник, Он упра во то ко ри сти тад: сва ки онај ко ји не оста ви оца и 
ма тер, же ну и де цу, ме не ра ди, ни је ме не до сто јан. То зна чи не мо
же те ве ро ва ти, ићи за Хри стом, ако сте у исто вре ме ве за ни за оца, 
мај ку, по ро ди цу. Или на дру гом ме сту ка же: ако не омр зне не ко на 
оца и ма тер, же ну и де цу, не мо же би ти мој уче ник. Не мо же би ти у 
овом слу ча ју, ов де на шем, не мо же би ти вер ник! Ове ре чи Хри сто ве 
су сва ка ко по те кле из ис ку ства цр кве но га, да кле, ко је је, ето, пре
то че но у овој сим во ли ци кр ште ња, па под ра зу ме ва за о крет, да кле, 
од то га та ко зва ног би о ло шко га на чи на жи во та или иден ти те та ко ји 
сти че те у том би о ло шком, у по ро ди ци, др жа ви... и из ла за, и оства ре
ње не че га, не ке за јед ни це ко ја ни је би о ло шка. Е сад, и то тре ба има ти 
у ви ду, да кле, да кр ште ње у ства ри ни кад не мо же, да кле и ве ра, ни
кад не мо же, да кле, не ко да бу де кр штен, од но сно да по ста не вер ник 
без за јед ни це са дру гим, од но сно без да му тај дру ги по ста ви пи та
ње, у сми слу да га по зо ве да он бу де са њим, од но сно да бу де вер ник. 
Про сти је ре че но, не мо же те, ре ци мо, ви да ка же те, не мо же ни је дан 
чо век да ка же: ја ћу сад... ето, од да нас ћу ја по че ти да жи вим као што 
жи ве хри шћа ни. Ја ћу, ре ци мо, са да да по шту јем све за ко не, сад ћу ја 
да се мо лим Бо гу, да идем у цр кву, не знам ни ја, све то, да по шту јем 
све оби ча је... Да кле... Го спо ди не! До ђи ‘ва мо! Не мој ви ше да ти се то 
де ша ва, да ни кад ви ше ни си до шао на мо је пре да ва ње! И то за сва
ко га ва жи. Не мо же те ви ов де да уста је те и рас пра вља те сво је ства ри 
као да ја не по сто јим ов де и као да пре да ва ња не ма. То ра ди те ви код 
сво је ку ће и та мо, не знам, ода кле сте, из Бо сне, и не знам ода кле, а 
не ов де. И то је пре све га основ но не по што ва ње, и ко ле га ва ших ко ји 
су ту, а и ме не као про фе со ра. Ај де, гу би те се!“

3–43
У кар не ва лу чо век пред о ку ша шта зна чи би ти сло бод но би ће 

у од но су на све мо гу ће за ко не по сто ја ња. Али та сло бо да тра је са
мо док тра је кар не вал, а по сле кар не ва ла, кад се ма ске ски ну, не ма 
ви ше тр те–мр те. Кар не вал крат ко тра је, али чо век сва ко га да на 
из и гра ва кар не вал, ста вља ју ћи раз ли чи те ма ске с ци љем да бу де 
сло бод но би ће, чи је по сто ја ње за ви си од ње го ве соп стве не во ље.

„Да кле у кар не ва лу чо век на вла чи ма ску и у том тре нут ку, ко ли
ко тра је кар не вал, он из и гра ва, у ства ри пред о ку ша, шта зна чи би ти 



186

сло бод но би ће, у од но су на бо го ве, на љу де, на све мо гу ће, да кле... 
за ко не по сто ја ња, др жа ву, по ли ти ча ре и не знам ни ја... све то. Али 
то је у ства ри, као и у по зо ри шту, би ло тра гич но, за то што он у ства
ри ни је то мо гао да оства ри у ре ал ном жи во ту, то је са мо то ли ко 
тра ја ло ко ли ко је тра јао кар не вал. Ка да се ма ске ски ну, та да ви ше 
не ма тр темр те. Та ко је би ло и у по зо ри шту, са мо што је по зо ри ште 
то на у ча ва ло, од но сно еду ко ва ло на је дан са свим опи пљи ви на чин 
та мо, где онај ју нак на по зо ри шту, на кра ју, да кле тај глу мац би ва 
ка жњен, од бо го ва, од то га веч ног по рет ка, од бо го ва ко ји чу ва ју тај 
веч ни по ре дак. Би ва ка жњен за свој... ка ко су... ка ко га на зи ва Еври
пид ‘иврис’, грех или све то гр ђе, да се он др знуо у ства ри да... да се 
ста ви на су прот то га веч ног ко смо са, уре ђе но га, и да се по ста ви да 
хо ће да бу де кон крет но и сло бод но би ће. То се де ша ва и са кар не
ва лом, са мо у кар не ва лу не ма ка зне, не го... али ка зна је у то ме што... 
не успе ва да учи ни, од но сно то не тра је ду го. Али то је у ства ри и у 
на шем жи во ту: чо век са вре ме но га све та из и гра ва кар не вал сва ког 
да на, ста вља ју ћи раз ли чи те ма ске, иза ко јих се кри је... Али све оне 
има ју, од но сно, све ње го ве те ак тив но сти има ју исти циљ, исту жеђ – 
да бу де ап со лут но сло бод но би ће! Да ње го во да кле по сто ја ње за ви си 
од ње го ве сло бо де, а не од за ко на и од дру гих ко ји ће га на у ча ва ти, 
ка жња ва ти, не знам, на гра ђи ва ти за то што он чи ни.“

3–44
Упо тре ба ма ске је ве за на за оно што су све ти Оци го во ри ли о 

лич но сти, у сми слу да ма ска мо же би ти је дан под стрек за лич ност. 
Ма ска ни је не га ти ван по јам, као што смо ми на ви кли да ми сли мо. 
Ма ска у по зо ри шту, али и у обич ном жи во ту је из раз сло бо де, јер 
чо век не же ли да бу де оно што је сте, не го же ли да бу де не што дру
го, али не мо же то да оства ри, па му ни шта дру го не пре о ста је не го 
да ста ви ма ску и би ра шта хо ће да бу де.

„Ја сам хтео са мо да се освр нем на овај тер мин ма ске и уоп ште 
упо тре бу ма ске, јер она је у ства ри ве за на и за оно што су све ти Оци 
го во ри ли о лич но сти. На и ме, по јам да кле, тај тер мин ма ске, у грч
ком ‘про со пи он’ је у ства ри ве зан за лич ност, ‘о про со пон’. Али ми
слим да тре ба до ћи, у сми слу, тре ба об ја сни ти не ке ства ри. На и ме, 
у ком сми слу се ма ска мо же, у ком сми слу ма ска мо же да бу де је дан 
под стрек за лич ност? Пре све га тре ба схва ти ти то да ма ска ни је увек 
не га ти ван по јам. Ми смо на ви кли от при ли ке да ка же мо да је: ‘Ааа, 
ма ска! ‘, не знам ни ја, ‘Ма ски рао се! ‘, или не знам ни ја: ‘Ски ни ма ску 
са ли ца! ‘, или не знам, овај, ‘Он на вла чи сто ти ну ма ски! ‘, и не знам 
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ни ја све то, да кле, у том кон тек сту зву чи нам то не ка ко не га тив но. 
Ме ђу тим, ма ска у по зо ри шту, али и у обич ном жи во ту, зна чи у ства
ри не са мо да игра те уло гу не ко га, да кле да из гле да те као не ко дру ги, 
да се са кри је те да кле, да ни сте то ви, не го да да те иден ти тет, од но сно 
сли ку о се би да сте не ко дру ги, ма кар тај чи ју ма ску но си те, то не зна
чи да са мо чо век же ли да се са кри је, не го то мо же да зна чи и да чо век 
же ли да то бу де, а не мо же да оства ри, да кле не мо же да по стиг не то 
да је сте, па му ни шта дру го не пре о ста је не го да ста ви ма ску, да кле 
да игра уло гу ту, овај. То је, то је у ства ри по зи ти ван по јам, ко ји је 
још и у ства ри и на те рао, од но сно ко ји је по слу жио да све ти Оци 
узму овај из раз ‘про со пон’, да кле за лич ност, ве зу ју ћи га за ма ску. И 
она упра во то, да кле, но си у се би, да кле упра во ту, тај по јам сло бо де. 
Да кле хо ћу да бу дем ја тај, та кав, то је мо ја во ља и то је мо ја сло бо да, 
да хо ћу да бу дем. Да кле, не сла жем се са оним што је сам са да, не го.. 
не сла жем се са оним да тим, да кле, не го хо ћу да бу дем не што, да кле 
хо ћу да по ста вим сво је би ће на сво јој сло бо ди, али би рам ја шта ћу 
да бу дем. И ту, у од но су на то, да кле ста вљам ту ма ску.“

3–45
Тре ба да апе лу је мо на сло бо ду и љу бав пре ма при ро ди и дру

гом чо ве ку, а не да се оп те ре ћу је мо ра зним по тре ба ма, као што су 
на при мер гра ни це. А не зна мо да се гра ни це ме ња ју и да ће се још 
про ме ни ти ко зна ко ли ко пу та. Ни је ва жно где су гра ни це и чи ја 
је зе мља, мно го је ва жни ји наш од нос пре ма при ро ди, јер то и зе
мљи да је иден ти тет.

„Да кле, љу ди, ми смо оп те ре ти ли се бе да нам тре ба ју ства ри 
мно ге, а не тре ба ју нам! Али то ко шта при ро ду, ко шта, ко шта нас 
жи во та! Да кле то све, да ако има мо ве ли ке прох те ве, да кле оне ко ји 
не тре ба ју, уни шта ва мо при ро ду и не ма те... ако ми на ло ги ку се бу
де мо, овај, осла ња ли, она ће нас од ве сти у про паст! Не го да не ка ко 
ма ло апе лу је мо на чо ве ка, на сло бо ду, на љу бав ту, и пре ма при ро ди 
и пре ма дру гом чо ве ку. Ето то би би ла не ка мо ја раз ми шља ња, не ка 
мо ја по ру ка и тре ба ло би то те о ло ги ја и Цр ква да о то ме ви ше го во
ри. На жа лост, ми смо мно го у тим на шим на ци о нал ним пр о бле ми
ма, стал но са не ким гра ни ца ма, стал но ту се бак ће мо све, не зна мо 
да се те гра ни це ме ња ју! И да ће се оне пр о ме ни ти ко зна ко ли ко пу
та! Али да гле да мо не што су штин ско! Да спа се мо тај иден ти тет то га 
на ро да! Тај је дан жи ви жи вот, тај од нос ко ји има наш чо век пре ма 
дру гом чо ве ку, пре ма при ро ди. То је на ше бла го ко је мо же да по слу
жи као из вор за пре о бра же ње све та! А не сад – пра ви мо гра ни це, па 
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ми сли мо ако ту не бу ду гра ни це ми смо го то ви, тре ба да се се ли мо, 
и уби ја мо, не знам шта... А гра ни це, и са ми зна те ко ји чи та те исто
ри ју... ко је... где су све би ле и где не ће би ти! И зе мља чи ја ни је би ла 
и чи ја не ће би ти! Али оно што су, што је ва зда би ло ва жни је, ко је у 
ства ри и зе мљи да је та да иден ти тет је дан – то је у ства ри тај чо век и 
тај ње гов од нос пре ма то ме све му.“

3–46
Ако је грех етич ка ка те го ри ја, он да чо век ми сли, или бар има 

на ду да ће сво јим по на ша њем, да кле ис пу ња ва њем за по ве сти 
Бож јих, до ћи до спа се ња. Та кво схва та ње је кроз исто ри ју по ро
ди ло раз не ме си ја ни зме, тј. мно ге „спа си те ље“ ко ји нам ну де раз
не етич ке си сте ме по ко ји ма пла ни ра ју да ис ко ре не зло из све та. 
Етич ко по сма тра ње гре ха ства ра ла жан ути сак да љу ди мо гу сво
јим си ла ма ис ко ре ни ти зло и на пра ви ти рај на зе мљи. Та ко се Цр
ква, на при мер, ба ви со ци јал ним про бле ми ма да би ство ри ла рај 
на зе мљи. Али сви ти на по ри па да ју пред чи ње ни цом да на кра ју 
сви уми ру, и љу ди и све уна о ко ло. Ти хра ниш глад но га, а он на 
кра ју умре. Да кле, ти ме не мо жеш да му ре шиш про блем. Али за то 
он то ло шко ви ђе ње гре ха под ра зу ме ва да ће грех, зло, глад, жеђ, 
не прав де и све оста ло би ти из ле че ни кад смрт бу де по бе ђе на. Љу
ди чи не зло из стра ха од смр ти.

„Ако етич ки по сма тра мо грех, и ако грех у ства ри је сте етич
ка ка те го ри ја, та да у ства ри сти че се ути сак, и чо век та ко у ства ри 
жи ви, да ми сли... убе ђен је, или бар има на ду да ће сво јим на чи ном 
по на ша ња, ис пу ња ва ју ћи да кле нор ме етич ке, до ћи до спа се ња, и би
ти истин ско би ће. Ода тле има мо кроз исто ри ју раз ли чи те ме си ја ни
зме, у сми слу спа си те ља мно гих ко ји нам упра во ово ну де! Ну де нам 
у ства ри раз ли чи те фор ме, етич ке си сте ме по ко ме ће се у ства ри 
ис ко ре ни ти зло из све та. И не знам, чу ли сте че сто, и слу ша те че
сто о то ме, ка ко ка жу на ши бо го сло ви: ‘Кад би јед ну са мо за по вест 
ис пу ни ли из Де ка ло га, ау то мат ски би на стао рај на зе мљи’. То је у 
ства ри етич ко по сма тра ње гре ха ко је да је та кав ути сак, ла жан ути
сак и ства ра јед ну та кву свест код љу ди, да љу ди мо гу сво јим си ла ма 
у ства ри, да ис ко ре не зло! И да на пра ве са вр ше но... рај на зе мљи! 
Ода тле и ти по ли тич ки ме си ја ни зми, али чак и у Цр кви, че сто то 
на по ми њем, овај при мер сам вам по ме нуо, или још мно го при ме ра 
има ре ци мо, да се Цр ква ба ви со ци јал ним про бле ми ма и про гра ми
ма, же ле ћи да по ка же у ства ри да је она је ди на та ко ја, ако со ци јал не 
про гра ме она ис пу ни, а ис пу ни ће за то што су сви дру ги ла жо ви, а 
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цр кве ни љу ди су ис кре ни љу ди, по ште ни и они ће то од ра ди ти по
ште но, они ће у ства ри ство ри ти рај на зе мљи! Ме ђу тим, све то у 
ства ри па да пред јед ном чи ње ни цом, а то је смрт! Јер ка кве год хо
ће те со ци јал не про гра ме да спро ве де те у жи вот, ка ко год хо ће те да 
се по на ша те пре ма љу ди ма, и не знам ни ја, на кра ју уми ре те и ви, и 
ти љу ди, и сви око ло, све уми ре... И то је не што што у ства ри све ово 
по ка зу је да је ла жно! Јер ти хра ниш... хра ниш глад но га, и он на кра ју 
умре! Умре за то што му је при ро да смрт на! За то што је смрт но би ће! 
Да кле не мо жеш на тај на чин, ти ме... сво јим од но сом пре ма ње му да 
га осло бо диш упра во то... то га про бле ма. Али ре кох, ако се грех ви
ди у етич ком сми слу, из етич ке пер спек ти ве, та да он да је тај ути сак 
ла жни, и ва зда љу ди као не ка ко да по но во по чи њу и по но во ми сле: 
ајд сад ови дру ги пре нас ни су зна ли, ни су би ли по ште ни, ни су би
ли до вољ но ис кре ни, сад ће мо ми то да ура ди мо бо ље. И ва зда иста, 
исти... исти... исте по сле ди це, исти за вр ше так. Ме ђу тим, он то ло шко 
ви ђе ње гре ха под ра зу ме ва да ће грех и зло у ства ри, и све ово што 
има мо: глад ни, жед ни, не знам, овај, не прав де, и не знам ни ја, све ће 
би ти то из ле че но ка да бу де смрт по бе ђе на! Е на кра ју ако се ма ло ду
бље ана ли зи ра људ ски по сту пак, од но сно чо век и ње го во де ло, сва ки 
чо век, ви де ће се у ства ри да љу ди чи не ово или оно, и уоп ште чи не 
зло – упра во из стра ха од смр ти! Упра во због то га што у се би има ју, 
ма кар и не свест но, тај страх од смр ти ко ји их го ни у ства ри да чи не 
ства ри ко је су и ло ше и не знам ни ја.“

3–47
Ја ово што при чам по ку ша вам да све дем на нај ни жи мо гу ћи 

ни во. На при мер, ме ди ци на ри су раз би ли људ ско би ће на де ло ве, 
па кад оф тал мо лог по сма тра чо ве ка, он га ви ди као јед но ве ли ко 
око. И не мо же да схва ти да ту ни је око је ди но, не го ту је и ру ка, и 
ср це, и уши...

„Е сад то не мо же, и ка да го во ри те о сло бо ди у ства ри, не мо же 
сло бо да да по сто ји без те ла, без чо ве ка, ми слим... то не мо же! И кад 
го во ри те о лич но сти исто та ко. Сло бо да ни је не што... ми слим ви мо
же те да ка же те као по јам ‘сло бо да’ не знам, али сло бо да је, ми слим, 
увек јед но кон крет но би ће, јед на лич ност! И та ко, опет се вра ћа мо 
на оно све то о тач ко где у ства ри ни јед на при ро да не мо же да по сто ји 
ми мо лич но сти! Лич ност и при ро да се раз ли ку ју! Раз ли ку ју се код 
нас, у на шем по сто ја њу, људ ском по сто ја њу, лич ност и при ро да. Ми 
смо по при ро ди сви исти! Али смо као лич но сти раз ли чи ти! Али та 
лич ност у ства ри за све те Оце, то ни је опет је дан ен ти тет ко ји је сам 
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по се би као не ка при ро да дру га, не го лич ност је у ства ри сло бо да 
ко ја се про ја вљу је у од но су на не ко га. И за то лич ност су све ти Оци 
де фи ни са ли као за јед ни цу са дру гим, и лич ност... Отац је Отац, лич
ност, са мо име вам ка же, за то што је у за јед ни ци са Си ном! Ако мо
же те то да схва ти те, ако не мо же те ја за и ста не мам сна ге ни да вам... 
не мам мо ћи да вам то об ја сним, ја знам да ви то те шко мо же те... али, 
ја по ку ша вам да то све дем на нај мо гу ћи ни жи ни во, да кле да ја не 
упо тре бља вам ов де ни ка кву ‘хох те о ло ги ју’, овај, да ја вас збу ним ту 
са сво јим не ким зна њем... ја спу штам се на нај мо гу ћи... али да ље од 
то га ни ја не мо гу сам, не знам ни ја ка ко би мо гао, мо жда би не ко 
мо гао бо ље да вам то об ја сни, али то је у ства ри то! Да кле мо ра мо ис
кљу чи ти, ја вас то по зи вам... да кле да у сво јој гла ви има те раз дво је но 
би ће јед но, ко је се са сто ји из то га и то га, па да по сле... из чо ве ка... да
кле се са сто ји из ду ше и те ла, па да по сле по ку ша ва те да то спо ји те. 
То је вр ло те шко, то је не спо ји во! Ако већ кре не те од два ен ти те та, 
а то је Ори ген ура дио! Он је кре нуо та ко, он је ре као: ‘Ду ша пред по
сто ји, она је веч на! Од Бо га је сте, Бог је дао њој би ће, али веч но би ће 
она има, она је ду хов на! И он је од то га ен ти те та по шао и он је спа јао 
те лу! И ви има те два, увек дво је!’ И сад, сва ки мој на пор и сва ки на
пор све то о тач ки да од то га на пра ве јед но је вр ло те жак! Али, то ме су 
до при не ли и ови са вре ме ни ме то ди зна ња и са зна ња, где они та ко ђе 
у ства ри у са зна њу не че га ко ри сте тај ме тод раз би ја ња да кле, да на
пра ве ви ше тих де ло ва, па по сле то га од тих де ло ва же ле да са ста ве 
це ли ну, а то по сле те шко иде, ни кад не мо же да се то... чим сте ви 
је дан део... Ре ци мо кад ви раз би је те чо ве ко во би ће, ре ци мо ме ди ци
на ри, на ор то пе ди ју, на оф тал мо ло ги ју, на ухо, гр ло и нос – ото ри но
ла рин го ло ги ју, на не знам... кар ди о ло ги ју, на... на... на... – ви сте раз
би ли те це ли не и... од но сно јед ну це ли ну на де ло ве! И сва ки је тај део 
по стао це ли на! И за то сад не мо же овај... овај кад по сма тра чо ве ка, 
овај... оф тал мо лог, он га ви ди као јед но ве ли ко око! И он не мо же сад 
да схва ти да ту ни је баш око са мо је ди но, ту је и ру ка, ту је и ср це, ту 
су уши, ту су не знам ни ја... ту сам на кра ју кра је ва и ја као не ки ту, 
овај, до да так на ску по ћу, као не ка лич ност! То по себ но, да кле, овај, 
пра ви про блем њи ма, али ај де сад они не ула зе у то, али хо ћу да ка
жем: то је са вре ме на на у ка та ко ура ди ла!“

3–48
Ма те ма ти ка је чуд на игра. Она стал но по ка зу је да се не што 

умно жа ва, али се то у ства ри умно жа ва на је дан са свим ве штач ки 
на чин. Он то ло шки се, у ства ри, ни шта не умно жа ва. Јер ка да до
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да те је ди ни ци ну лу, ко ја би тре ба ло да бу де из раз за ни шта ви ло, 
од но сно да се ни шта не до да је, да кле, ка да до да те је ди ни ци ну лу 
– по ста не де сет! Ви ди те? Ни шта ни сте до да ли, а оно се умно жи ло! 
То зна чи да нас ма те ма ти ка ва ра, ма те ма ти ка, са овим ком пју те
ри ма, у ства ри ма ни пу ли ше на ма.

„И за то ма те ма ти ка вам је чуд на игра, она стал но по ка зу је да не
што се умно жа ва, а у ства ри се то умно жа ва на је дан са свим ве штач
ки на чин. У ства ри он то ло шки ни шта се не умно жа ва. Јер ви и ка да 
до да те тој је ди ни ци и ну лу (јед но обич но об ја шње ње), ну лу ко ја би 
тре ба ло да је из раз за ни шта ви ло, од но сно да ни шта се не до да је, ка
да до да те тој је ди ни ци ну лу – оно по ста не де сет! Али уства ри, ви ди
те, до да ли сте јед но ме не... ни шта ни сте до да ли, а оно се умно жи ло! 
То зна чи ва ра тај... да та ко ка жем... ма те ма ти ка нас ва ра да се не што 
умно жа ва, ни шта се не... он да су до бро об ја сни ли, ка жем, и пи та го
реј ци... и сви дру ги, и на жа лост то се да нас исто та ко... ма те ма ти ка, 
са овим ком пју те ри ма, ма ни пу ли ше у ства ри на ма, она нам ства ра 
ути сак... Она нам у ства ри ства ра тај та ко зва ни вир ту ел ни свет, свет 
има ги нар ни, ко ји не по сто ји у ства ри! По сто ји са мо је дан, тај ре ал
ни, ко ји се мо ди фи ку је и у ко ји се по но во све вра ћа, и то је јед но... 
до ста до бро за мла ћи ва ње, али ми слим од то га се жи ви да нас... Па не 
знам ка ко сад то... па ла ми... ми слим до ста до бра ма ни пу ла ци ја, ако 
хо ће те та ко, али је то, та ко свет жи ви, то је у ства ри не што што чо век 
ви ди да је то та ко и... то ни је ни шта но во, ако до бро про у чи мо грч ку 
фи ло со фи ју у од но су на оно... Ме ђу тим, хри шћа ни ов де, из ра жа ва
ју ћи сво је не го до ва ње са свим овим по ку ша ји ма да се об ја сни овај 
про блем да је Бог Је дан, а Тро ји ца, упор но по ку ша ва ју да ста ве у исту 
ра ван јед но га и мно ге!“

3–49
Ко до би је ше сти цу код вла ди ке Иг ња ти ја, тај мо же да пре да је 

дог ма ти ку у Ру си ји, јер је за ру ско под руч је то зна ње до ста до бро.
Влaдика Иг ња ти је: „А Ви, та мо сте, у Ру си ји?“ 
Сту дент ки ња: „Не, ја сам би ла у Ру си ји.“
Влaдика Иг ња ти је: „Аха... Ја сам ми слио, та мо би мо гли и дог

ма ти ку да пре да је те... то је за ру ско под руч је... то... до ста до бро... Па 
до бро, Та тја на не... не... не ће мо да ље, кад Ви то та ко зна те, то што 
нај бо ље зна те, шта... Ево ја ћу да Вам дам јед ну ше сти цу и Ви мо же те 
да иде те... Али, ду шо, мо ра те да учи те, за то Вам ја то да јем шест, да 
се упи ше те и да до ђе те по но во код ме не на по ла га ње. Је ди но ако вол
шеб но ако то не из бег не те, али... са тим зна њем... сла ба вај да.“
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3–50
Ди ја лог слу жи да се ар гу мен ти ма по ка же ко је у пра ву. Чо век 

на пи ше две књи ге, „ре ци мо Ата на си је, а овај дру ги, иа ко је за ди
ја лог, јед но став но ни шта то не при зна је. Ви не при хва та те на ше 
ар гу мен те и ти ме по ка зу је те да сте ту па ви.“

„Ја вам пре све га... ни је са мо ди ја лог ра ди ди ја ло га, у сми слу: ‘ај
де ти го во риш, па ћу ја да го во рим’ и го то во, не го ди ја лог је у ства ри 
то да се ар гу мен ти ма по ка же ко је ту у пра ву! А ви ди те, наш ди ја лог 
у Цр кви, као и уоп ште... уоп ште у свим сфе ра ма жи во та је та кав! 
Овај чо век на пи ше две књи ге, два то ма и ста ви им све, до ку мен та 
на рас по ла га ње и то... па, ре ци мо, Ата на си је, и овај дру ги, јед но став
но... а он је за ди ја лог, ал он то ни шта не при зна је! И ето шта ћеш. То 
је у ства ри... а то... ми смо до шли у та кву јед ну си ту а ци ју, где сви ти 
дру ги ко ји са стра на пљу ју, они та ко за у зи ма ју став. Не! Они... без 
об зи ра ка кве ми ар гу мен те из но си ли, он јед но став но ни шта не при
хва та! Али ти ме по ка зу је те не да сте ге ни јал ци не го да сте ту па ви! Ви 
у ства ри не зна те исти ну и ви не мо же те ни ка кав ар гу мент да из не се
те! Без об зи ра ко ли ко у сво јим очи ма ви ми сли те да сте ви ге ни јал ци 
ко ји то... Имам ја та мо јед но га све ште ни ка ко ји та мо све... ма о све му 
што се при ча он на кра ју ће да ка же: ‘Ма све су то три це и ку чи не!‘ А 
кад га пи та те не што он по на вља при чу не ко га ко ји за и ста баш не ма 
ве зе, алʹ ето ње му се он сви ђа и он не ка... и ту не ма те... по мо ћи.“

Ста во ви епи ско па Иг ња ти ја  
– су прот ни уче њу Пра во слав не Цр кве:

1. Ка да не кој ства ри при сту па те с љу ба вљу, он да та ствар до ла зи 
из не би ћа у би ће, по ста је жи во, по ста је лич ност. (3–01, 3–02)6

2. Ка да ствар по ста не лич ност, ми се ве же мо за њу и бо ли нас кад 
је из гу би мо. (3–02)

3. По хри шћан ском схва та њу свет се мо же по сма тра ти са мо као 
јед на кон крет на лич ност. (3–03, 3–04)

4.  Бог је на кра ју ство рио чо ве ка као јед ну лич ност и у ње му во
згла вио сву при ро ду. За хва љу ју ћи то ме, чо ве ку цео свет по ста је 
јед на лич ност. Ка да све ти апо стол Па вле ка же да је Бог све ство

6 Ре фе рен ца у за гра ди упу ћу је на ори ги нал ни текст (од но сно ау диосни
мак) где је из ре чен или на го ве штен да ти став.
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рио кроз Хри ста, у Хри сту и за Хри ста, то зна чи не што дру го – 
да је Бог све ство рио у Ада му и кроз Ада ма. (3–05, 3–06, 3–07)

5.  Бог је ство рио чо ве ка, а да га прет ход но ни је пи тао. Та ко је Бог 
на мет нуо чо ве ку Се бе, све љу де и чи та ву тво ре ви ну и ти ме 
угро зио чо ве ко ву сло бо ду. (3–08, 3–09, 3–10)

6.  Чо век осе ћа при род ну не тр пе љи вост пре ма Бо гу, ро ди те љи ма и 
све му ство ре ном, јер све то ни је про из вод ње го ве сло бо де. За то 
је би ло при род но да чо век ка же Бо гу „не“. (3–08, 3–10)

7.  Уни шта ва њем при ро де и не ги ра њем сво га или ту ђег по сто ја ња 
чо век из ра жа ва те жњу за пра вом, он то ло шком сло бо дом. Али 
по што ту сло бо ду ипак не мо же у пот пу но сти да ре а ли зу је, чо
век мр зи соп стве но по сто ја ње. (3–09, 3–11, 3–12)

8.  Пра ва сло бо да је он то ло шка сло бо да, тј. мо гућ ност да се би и 
дру ги ма да је мо и од у зи ма мо би ће, тј. по сто ја ње. (3–11, 3–12, 
3–13)

9.  Чо век до жи вља ва ис ку ство не би ћа ка да из гу би дру гу лич ност. 
На при мер, ка да ма ти из гу би си на, он да ни она не по сто ји. (3–
11, 3–15)

10.  Чо век и у од но су на са мо га се бе мо же да схва ти шта зна чи „не 
би ти“, „не по сто ја ти“. (3–16)

11.  Уме сто да се ба ви пи та њем опа сно сти од не би ћа, Цр ква је на
шла ре ше ње у мно го бо штву и је ре си – про гла си ла је ду шу бе
смрт ном. (3–16)

12.  Ка да би ду ша би ла бе смрт на, не би се мо гла веч но му чи ти, јер 
са мо смрт мо же би ти узрок бо ла и пат ње (3–17)

13.  На жа лост, да нас се грех по гре шно схва та – као кр ше ње за по ве
сти Бож јих. (3–18, 3–19)

14.  По гре шно је Ав гу сти но во уче ње да је грех пре ступ за ко на, а као 
по сле ди ца то га пре сту па до ла зи ка зна од Оно га Ко је по ста вио 
за кон, и та ка зна је смрт. (3–19)

15.  Ка да св. апо стол Па вле ка же да „у ње му сви са гре ши смо“, то зна
чи не што дру го – да у смр ти сви са гре ши смо, тј. гре шни смо за
то што смо смрт ни. (3–18, 3–19)

16.  Гре шни смо за то што смо смрт ни. (3–18, 3–20, 3–19)
17.  Смрт ни смо за то што смо ство ре ни. (3–21, 3–19)
18.  Грех је про ма шај, тј. по гре шно иза бран на чин пре ва зи ла же ња 

смр ти. (3–21)
19.  Све ти Гри го ри је Ни ски и све ти Мак сим Ис по вед ник ка жу да је 

из вор гре ха смрт („па зи те, не обр ну то!“), а да је смрт по сле ди ца 
ство ре но сти. (3–20, 3–19)
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20.  Све тост не ма ве зе са ети ком (ис пу ња ва њем за по ве сти Бож јих). 
(3–22)

21.  На жа лост, све тост се по гре шно схва та као по дра жа ва ње Хри
ста. (3–23)

22.  Пра во слав на те о ло ги ја гле да на чо ве ка као на бај ку, оки ти ла га 
је мо рал ним вр ли на ма, а у ства ри, кад га до бро ис тре се те, ви
де ће те да смо сви ли це ме ри и сви смо ка та стро фа од љу ди на 
мо рал ном ни воу. (3–24)

23.  Сви смо ми све ти, без об зи ра на на ше гре хе. (3–23)
24.  Сви чла но ви ли тур гиј ске за јед ни це су у ра ју, без об зи ра на то 

ко ли ко су гре шни. (3–25)
25.  Све ти Оци ка жу да је мр жња пре ма дру го ме је ди на пре пре ка за 

ула зак у Цар ство Бож је. (3–26)
26.  Хо мо сек су а ли зам је при ро дан као и брак. Бо жан ски за ко ни се 

ме ња ју, и мо рал се ме ња. (3–27)
27.  У Цр кви има мно го не мо рал них све ти те ља, ко ји ма би, етич ки 

гле да но, тре ба ло су ди ти због оно га што су ра ди ли у жи во ту, по
чев ши од све тог Или је, па до кра ље ва и ца ре ва ви зан тиј ских, 
све те Ири не и на ших ца ре ва и кра ље ва, и уоп ште свих. (3–22)

28.  Су шти на по ка ја ња ни је да се чо век по ка је пси хо ло шки, не го је 
ис по вест и по ка ја ње у ства ри по вра так у ли тур гиј ску за јед ни цу. 
(3–25)

29.  Да на шње схва та ње ис по ве сти као по кај нич ког при зна ва ња сво
јих гре хо ва по ти че од Ав гу сти на и ру ши сва ки је рар хиј ски по
ре дак у Цр кви (3–28)

30.  Уче ње ко је су ис по ве да ли сви све ти Оци у свим вре ме ни ма и 
на сва ком ме сту (consenzus patri) стра шно је по губ но по Цр кву, 
по ње ну исто ри ју. То уче ње је то ли ко опа сно јер на ру ша ва жи ву 
исто ри ју Цр кве, јер оне мо гу ћа ва да се у Цр кви ка же не што но
во, тј. не што друк чи је од тог уче ња. А упра во је Цр ква по зва на 
да увек до но си не што но во. (3–29)

31.  Бог је ап со лут но сло бо дан и ства ра свет ка ко хо ће, а не по не
ким за ко ни ма и нор ма ма. За то је не мо гу ће на осно ву из у ча ва ња 
за ко ни то сти тво ре ви не и за по ве сти Бож јих до ћи до за кључ ка о 
то ме ка кав је Бог. То су Ста ри Гр ци ра ди ли, и под њи хо вим ути
ца јем су ка сни је би ли и све ти Оци. (3–30)

32.  Све ти Оци су би ли под ути ца јем Ори ге но ве је ре си и је лин ског 
мно го бо штва, кон крет но све ти Ди о ни си је Аре о па гит, све ти 
Гер ман Ца ри град ски и све ти Мак сим Ис по вед ник. (3–31, 3–30)
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33.  Не ке књи ге Ста рог За ве та би ле су под ап со лут ним ути ца јем је
лин ског мно го бо штва, кон крет но: Књи га Про по вед ни ко ва и 
Књи га пре му дро сти Со ло мо но вих. (3–30)

34.  Ав гу стин увек по ми ње Цр кву као јед ну, а тре ба ло би го во ри ти о 
мно гим Цр ква ма, јер је Цр ква кон крет на ли тур гиј ска за јед ни ца. 
(3–32)

35.  По гре шно је што се Цр ква од Ав гу сти на окре ће исто ри ји и Ли тур
ги ја се ту ма чи као по на вља ње Тај не Ве че ре, из о бра жа ва ње стра
дал но га Хри ста и уче ство ва ње у Ње го вим стра да њи ма. (3–33)

36.  На су прот дру гим све ти те љи ма, ко ји су Ли тур ги ју ту ма чи ли у 
кон тек сту Тај не Ве че ре, све ти Мак сим Ис по вед ник ту ма чио је Ли
тур ги ју као из о бра же ње бу ду ћих, а не про шлих до га ђа ја. (3–34)

37.  У цр кве ним тро па ри ма и хим на ма, и у свим Дог ма ти ка ма, има 
стра шно мно го је ре си ори ге ни зма (иа ко је ори ге ни зам осу ђен 
на Пе том ва се љен ском са бо ру), на при мер у из ра зи ма: ‘не бе ски 
чо век, зе маљ ски ан ђео’, ‘спа си, Бо же, ду ше на ше’, ‘на у чио си се 
да пре зи реш те ло, јер оно про ла зи, и да се ста раш о ду ши – ства
ри бе смрт ној’. (3–35, 3–36, 3–37, 3–38, 3–39)

38.  Ис ти ца ње Кр ста и стра да ња Хри сто вог је свој стве но ка то ли ци
ма, а пра во слав ни су то узе ли од ка то ли ка и за то са да код нас 
има те кр ста че сву да по цр ква ма. (3–41)

39.  У кр ште њу „за пад“ сим во ли зу је би о ло шко по сто ја ње – ро ди те
ље, вој ску, др жа ву, по сао, хра ну... (3–42)

40.  На кар не ва лу и у по зо ри шту, али и у сва ко днев ном жи во ту, но
ше ње ма ске је по зи тив на по ја ва. То је пред о ку ша ње сло бо де у 
од но су на све мо гу ће за ко не по сто ја ња. Чо век сва ко га да на ста
вља раз ли чи те ма ске с ци љем да бу де сло бод но би ће, чи је по
сто ја ње за ви си од ње го ве сло бо де. (3–43, 3–44)

41.  Ни је ва жно где су гра ни це и чи ја је зе мља, мно го је ва жни ји наш 
од нос пре ма при ро ди. (3–45)

42.  Ти хра ниш глад но га, а он на кра ју умре. Да кле, не мо жеш му ти
ме ре ши ти про блем. (3–46)

43.  Ја ово што при чам по ку ша вам да све дем на нај ни жи мо гу ћи ни
во. На при мер, ме ди ци на ри су раз би ли људ ско би ће на де ло ве, 
па кад оф тал мо лог по сма тра чо ве ка, он га ви ди као јед но ве ли ко 
око. И не мо же да схва ти да ту ни је око је ди но, не го ту је и ру ка, 
и ср це, и уши... (3–47)

44.  Ма те ма ти ка је чуд на игра. Ка да до да те је ди ни ци ну лу (то је знак 
за ни шта ви ло) – по ста не де сет! Ви ди те? Ни шта ни сте до да ли, а 
оно се умно жи ло! То зна чи да нас ма те ма ти ка ва ра. Ма те ма ти ка, 
са овим ком пју те ри ма, у ства ри ма ни пу ли ше на ма. (3–48)
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45.  Ко до би је ше сти цу код вла ди ке Иг ња ти ја, тај мо же да пре да је 
дог ма ти ку у Ру си ји, јер је за ру ско под руч је то зна ње до ста до
бро. (3–49)

46.  Ви не при хва та те на ше ар гу мен те и ти ме по ка зу је те да сте ту па
ви. (3–50)

Епи скоп Иг ња ти је:

1. Ка да не кој ства ри при сту па те с љу ба вљу, он да та ствар до
ла зи из не би ћа у би ће, по ста је жи во, по ста је лич ност. (3–01, 3–02)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Пре ма ства ри ма се од но си као пре ма не че му што ти Бог да је на 
упо тре бу, чу вај их и ко ри сти се њи ма у сла ву Бож ју. Бу ди за до во
љан ма ка ко их ма ло имао и за све за хва ли Да ро дав цу. Ни за ко ју се 
не ве зуј и на све гле дај као на спо ља шња ору ђа, ка ко би мо гао њи ма 
сло бод но рас по ла га ти и ка ко ти не би слу жи ла за пре пре ку у до бру. 
Не до пу штај се би да се на њих осла њаш јер су тро шне при ро де. Не 
хва ли се сво јим ства ри ма и не за ви ди ту ђим. Не бу ди твр ди ца, али и 
не ра си пај кад то не слу жи на до бро. 

Све ти Ни ко дим Аги о рит, Не ви дљи ва бор ба, Бе о град 1962, стр. 144.

Чо ве че! Бу ди сло бо дан од зем ног при стра шћа, да не би, за ро бив
ши се бе сми сле ним сла сти ма, био ве зан веч ним плач ним уза ма. Не 
при кла њај ср це сво је са да шњим ства ри ма, да се не пре ла стиш њи ма, 
као у ноћ ним сно ви ма. Не тра жи спо ко ја у зем ним на сла да ма и уте хе 
у плот ским по хо та ма, већ их тра жи у Го спо ду Ко ји је све ство рио. Ако 
имаш што на зе мљи, по на шај се као да не маш, ако што узи маш, као 
да не узи маш, ако је деш што, као да не је деш, ако не што пи јеш, као 
да не пи јеш: бу ди сло бо дан од све га зем ног, да би се при ле пио свим 
ср цем сво јим к Јед но ме Го спо ду. Све зе маљ ско тра је крат ко вре ме, а 
бла го дат је Бож ја веч на. 

Све ти Ди ми три је Ро стов ски, Ду хов ни азбуч ник, Вр шац 1990, стр. 74.

По Св. Мак си му Ис по вед ни ку: по рок је по гре шно су ђе ње ми сли, 
пра ће но не пра вил ном упо тре бом ства ри (ἡ κακία ἐστὶν ἡ ἐσφ αλμἐνη 
κρίσιϚ τῶν νοημάτων, ἡ ἐπακόλουθει ἡ παράχρησιϚ τῶν πραγμάτων). 

Авва Ју стин, Се тве и же тве, Бе о град 2007, стр. 136.
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Де мо ни во ју ју – или пре ко ства ри, или пре ко стра сних по ми сли 
о са мим ства ри ма. Пре ко ства ри во ју ју про тив оних ко ји се на ла
зе ме ђу ства ри ма, а кроз по ми сли (на па да ју) оне ко ји су од ства ри 
одво је ни. 

Све ти Мак сим Ис по вед ник, ΑΡXΗ ΚΑΙ ΤΕΛ ΟΣ – Аспек ти фи ло соф ске и 
те о ло шке ми сли Мак си ма Ис по вједни ка, Че ти ри сто ти не гла ва о љу ба ви, Лу
ча, Никшић 2006, стр. 115.

За што не ука зу је мо по што ва ње дру гим, стра ним би ћи ма, или 
ства ри ма, већ са мо ан ђе ли ма и све ти те љи ма? За то што су они ве за
ни за бо жан ску лич ност на шег Спа си те ља Ису са Хри ста, и што ан ђе
ли и људ ска би ћа пред ста вља ју је дин стве ну веч ну вред ност лич но
сти. Сва ко дру го ство ре ње је по моћ на и при вре ме на вред ност. 

Епископ Ни ко лај, Сабрана дела, књига ХII, Ве ра Све тих – ка ти хи зис ис
точ не пра во слав не Цр кве, Химелстир 1984, стр. 140. 

Епи скоп Иг ња ти је:

2. Ка да ствар по ста не лич ност, ми се ве же мо за њу и бо ли нас 
кад је из гу би мо. (3–02)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Не ту гуј, чо ве че, не ра зум но због про ла зних ства ри; јер све не
ста је, све те че ми мо гред. Не ма ни јед не та кве ства ри због ко је би ти 
не у те шно ту го вао. Не тре ба без мер но ту го ва ти, не са мо због про
ла зних ства ри, већ ни због нај ве ћих пре гре ше ња пред Бо гом. Ако 
би твој грех пре ва зи шао сва ко са гре ше ње – чак ни та да не трeба да 
оча ја ваш и да мно го – не у те шно ту гу јеш; јер не ма гре ха ко ји мо же 
да по бе ди ми ло ср ђе Бож је: на ши гре си не мо гу да се упо ре де са пу
чи ном Бож је да ре жљи во сти – Бог ће нас спа си ти ми ло ср ђем сво јим 
ба да ва – бес плат но. 

Све ти Ди ми три је Ро стов ски, Ду хов ни азбуч ник, Вр шац 1990, стр. 145.

Страст љу ба ви је за осу ду ка да се ум за ни ма ма те ри јал ним ства
ри ма; а страст љу ба ви је за по хва лу ка да се (ум) сје ди њу је са бо жан
ским (ства ри ма). Јер ум, обич но, на ко јим ства ри ма се за др жа ва, на 
њих се и про те же, а на ко је се про те же пре ма њи ма не гу је сво ју же љу 
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и љу бав; би ло пре ма бо жан ским, се би срод ним и ми сле ним, би ло 
пре ма те ле сним ства ри ма и стра сти ма. 

Све ти Мак сим Ис по вед ник, ΑΡXΗ ΚΑΙ ΤΕΛ ΟΣ – Аспек ти фи ло соф ске и 
те о ло шке ми сли Мак си ма Ис по вједни ка, Че ти ри сто ти не гла ва о љу ба ви, Лу
ча, Никшић 2006, стр. 131.

Не мој се стра сно ве зи ва ти не са мо за хра ну, пи ће, оде ћу, про
стран и ле по уре ђен стан, бо га то по кућ ство, не го чак ни за сво је 
здра вље и свој жи вот не мој би ти ни нај ма ње стра сно ве зан, пре да ју
ћи га на во љу Го спо ду. 

Све ти Јо ван Крон штат ски, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, 
стр. 160.

Кад ви диш не ко га да је оп сед ну та ср ца од ђа вол ског на си ља, па 
сил но па ти за не ким ни штав ним зе маљ ским пред ме том и упор но го
во ри о ње му, те ти ти ме иза зи ва раз дра же ност, не мој се узру ја ва ти, 
не го, зна ју ћи си гур но да је та обо ле лост ду ха од не ча сти во га, бу ди 
са бо ле сни ком кро так и тих; од мах се спо кој но и са не по ко ле би вом 
ве ром обра ти Бо гу мо ли твом и чи тај тро пар Не ру ко тво ре ној ико ни: 
„Пре чи стој ико ни Тво јој кла ња мо се, Бла ги, мо ле ћи за опро штај са
гре ше ња на ших, Хри сте Бо же. Сам си из во лео да те лом узи ђеш на 
Крст, да би из ба вио ство ре ње Тво је од ро бо ва ња не ча сти вом. За то 
Ти за хвал но кли че мо: Ра до шћу си ис пу нио све, спа си те љу наш, до
шав ши да спа сеш свет“. 

Све ти Јо ван Крон штат ски, Мој жи вот у Хри сту, I том, Све ти го ра, Це ти
ње 2001, стр.147.

Сва ко ме оду зми те оно што нај ви ше во ли од ви дљи вих ства ри: 
за тра жи те или оду зми те од сре бро љуп ца но вац, од љу би те ља пре си
ће ња уку сну хра ну, од ча сто љу би вог и гор дог не ке ње го ве при ви ле
ги је, на зо ви те га по грд ним име ном, и ви де ће те шта чи ни чи ју на ду, 
ка кво је у ко га бла го, ка ква страст! О, са ка квим се срам ним стра сти
ма по не кад мо ра мо сре та ти! По не кад се чо век ве зу је не чи стом љу ба
љу за чо ве ка дру гог по ла, ди ше, хра ни се њи ме, та ко ре ћи. О, срам на 
на до! О, гну сно ср це, ко је си од Го спо да од сту пи ло! О, чо ве че ко ји си 
те ле сну, сла бу ми ши цу сво ју утвр дио на се би слич ном ни штав ном 
чо ве ку! По ка за ћу ти ко га тре ба да во лиш! Ви ко ји оп те ре ћу је те ср ца 
ва ша пре је да њем и пи јан ством, по ка за ћу вам ко тре ба да ис пу њу је 
ср ца ва ша! Сре бро љуб че, по ка за ћу ти од ко га да ку пиш сре бро же
же но; ти ко ји си стра сно ве зан за ра зо но де, за по ча сти – ишти по част 
не бе ског при зва ња; ти ко ји си стра сно ве зан за ле пу оде ћу – у би је ле 
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ха љи не, у ха љи не прав де да се об у чеш (Отк. 3, 18; уп. Пс. 131, 9). Гре си 
су су прот ни на ди: очај, ча ма, су је та. 

Све ти Јо ван Крон штат ски, Мој жи вот у Хри сту, Бе о град 2002, стр. 336.

За што се ти при ле пљу јеш к тво ре ви ни, а не к Твор цу тво ре ви
не? Ви ше по шту јеш твар не го ње ног Са зда те ља? Ко хва ли би ло ка кво 
де ло ви ше од оно га ко га је ство рио? Ка да угле да мо не ку умет нич ку 
тво ре ви ну, зар не го во ри мо сви: О, ка ко је до бар и са вр шен умет ник 
ко ји ство ри ова кво де ло! Зар се сви не ди ви мо и не хва ли мо умет ни
ка ви ше од ње го вог де ла, а де ло не хва ли мо то ли ко, јер оно ни је са мо 
се бе ство ри ло и ни ка да не мо же да ство ри? Та ко и у де ли ма Бож јим, 
ми тре ба да се ди ви мо Бо гу и да Га про сла вља мо и свом ду шом Ње му 
да при па да мо, а не тва ри про па дљи вој. Ако већ хва лиш твар, он да 
пре све га по хва лу уз но си Ство ри те љу тва ри; јер твар ће ис тру ли ти 
и у прах и пе пео се обра ти ти – а Го спод је је ди ни ве чан и пре би ва у 
ве ко ве ве ко ва. Сто га не тре ба пре ви ше да љу биш ство ре ње, јер оно 
ни је са мо се бе ство ри ло. Ако је ство ре ње и пре кра сног из гле да, ипак 
ни је са мо се бе та ко укра си ло; ако је и оно бла го ли ко ипак ни је са мо 
се бе та квим на чи ни ло. И за то се свим ср цем при ле пи к Твор цу и Са
зда те љу све тва ри, од Ко га и ти сав за ви сиш. Ни у че му дру гом не ћеш 
на ћи веч ни по кој и ти хо при ста ни ште, већ са мо у Јед ном Го спо ду Бо
гу и у Ње го вој пре све тој бла го да ти. Јер при ве за ност за твар је смрт, а 
при љу бље ност за Tвор ца тва ри је жи вот и не про ла зна ра дост.

Све ти Ди ми три је Ро стов ски, Ду хов ни азбуч ник, Вр шац 1990, стр. 65.

Ство ре ња при па да ју са мо Твор цу: Он је њи хов Бог и Вла ди ка. 
Да јем Ти Тво је, Го спо де мој: по гре шно и уза луд при сва јао сам их се би. 

Све ти Иг ња ти је Бр јан ча ни нов, Ен ци кло пе ди ја пра во слав ног ду хов ног жи
во та, Бе о град 2005, стр. 196.

Епи скоп Иг ња ти је:

3. По хри шћан ском схва та њу свет се мо же по сма тра ти са мо 
као јед на кон крет на лич ност. (3–03, 3–04)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Реч „свет“ има два зна че ња у Све том Пи сму. 1) У сле де ћим из
ра зи ма Све тог Пи сма, као и њи ма слич ним, реч ју „свет“ озна ча ва се 
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сав људ ски род: Јер та ко Бог за во ле свет да је Си на Сво је га Је ди но
род но га дао, да сва ки ко ји ве ру је у Ње га не по ги не, не го да има жи
вот веч ни. Јер не по сла Бог Си на Сво га на свет да су ди све ту, не го да 
се свет спа се кроз Ње га (Јн. 3, 16–17). Гле, Јаг ње Бож је ко је узи ма на 
се гре хе све та! (Јн. 1, 29). 2) Реч ју „свет“ озна ча ва ју се они љу ди ко ји 
во де гре хо ван жи вот, про ти ван во љи Бож јој, и жи ве за вре ме, а не за 
веч ност. Та ко тре ба схва ти ти реч „свет“ у сле де ћим и њи ма слич ним 
из ра зи ма: Ако вас мр зи свет, знај те да је Ме не омр знуо пре вас. Кад 
би сте би ли од све та, свет би сво је љу био, а ка ко ни сте од све та не го 
вас ја иза брах од све та, за то вас мр зи свет. (Јн. 15, 18–19). Не љу би
те све та ни што је у све ту. Ако не ко љу би свет, љу ба ви Оче ве не ма у 
ње му; јер све што је у све ту: по хо та те ле сна, и по хо та очи ју, и над ме
ност жи вље ња, ни је од Оца не го је од све та. И свет про ла зи и по хо та 
ње го ва; а онај ко ји тво ри во љу Бож ју оста је ва век (1. Јн. 2, 15–17).

Све ти Иг ња ти је Бр јан ча ни нов, Ен ци кло пе ди ја пра во слав ног ду хов ног жи
во та, Бе о град 2005, стр. 456.

Бла же ни Те о фи лакт Охрид ски ова ко од ре ђу је „свет“: „Све то 
Пи смо реч ју ‘свет’ обич но на зи ва жи вот гре шних љу ди и оних ко ји у 
ње му пре би ва ју му дру ју ћи те ле сно: за то је Хри стос и ре као уче ни ци
ма Сво јим: ни сте од све та. Они су би ли део љу ди ко ји жи ве у ‘све ту’, 
али по што ни су пре би ва ли у гре ху, ни су би ли од све та“. Ве ћи на љу ди 
во ди ла је и во ди гре хо ван жи вот, омр знут од Бо га, не при ја тељ ски 
Бо гу; због то га и за то што је ве ли ки број не при ја те ља Бож јих мно го 
ве ћи у по ре ђе њу са бро јем вер них слу жи те ља Бож јих, ве ћи на се у 
Све том Пи сму на зи ва све том; оно што се од но си на ве ћи ну при пи
су је се це лом људ ском ро ду. 

Све ти Иг ња ти је Бр јан ча ни нов, Ен ци кло пе ди ја пра во слав ног ду хов ног жи
во таа, Бе о град 2005, стр. 456.

Епи скоп Иг ња ти је:

4. Бог је на кра ју ство рио чо ве ка као јед ну лич ност и у ње му 
во згла вио чи та ву при ро ду. За хва љу ју ћи то ме, чо ве ку цео свет по
ста је јед на лич ност. Ка да све ти апо стол Па вле ка же да је Бог све 
ство рио кроз Хри ста, у Хри сту и за Хри ста, то зна чи не што дру
го – да је Бог све ство рио у Ада му и кроз Ада ма. (3–05, 3–06, 3–07)
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Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

О тво рач кој де лат но сти Бо га Оца Све то От кри ве ње го во ри: На
ма је... је дан Бог Отац, од ко га је све (ἐξ οὗ τὰ πάντα).8 О тво рач кој 
де лат но сти Бо га Си на ве ли се: На ма је... је дан Го спод Исус Хри стос, 
кроз ко је га је све (δι᾿ οὗ τὰ πάντα)9; све кро за Њ по ста де, и без Ње га 
ни шта не по ста де што по ста де;10 Њи ме би са зда но све што је на не бу 
и што је на зе мљи, ви дљи во и не ви дљи во, ... све се кро за Њ и за Њ са
зда; и Он је пре све га, и све је у Ње му.11 О тво рач кој де лат но сти Бо га 
Ду ха Све то га ка же се: Дух Бож ји ко ји ме ство ри;12 Реч ју Го спод њом 
утвр ди ше се не бе са, и Ду хом уста ње го вих сва си ла њи хо ва.13 

Дог ма ти ка, I, 239: 8) 1 Кор. 8, 6; ср. Је вр. 2, 10; Д. А. 4, 24. 25. 26. 27; 9) 1 Кор. 
8, 6; 10) Јн. 1, 3; 11) Кол. 1, 16.17: ἐν αὐτῷ ἐκτίσϑη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖϚ οὐρανοῖϚ καὶ 
τὰ ἐπὶ τῆϚ γῆϚ, τὰ ὁρατὰ καὶ ἀόρατα, ... τὰ πάντα δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰϚ αὐτὸν ἔκτισται 
καὶ αὐτόϚ ἐστι πρὸ πάντων, καὶ πάντα ἐν αὐτῷ συ νέ στ ηκε 12) Јов. 33, 4; ср. Пс. 103, 
30; 13) Пс. 32, 6.

Он је из вор, Он је узроч ник до бра, ни је Му по треб на ни чи ја по
моћ (до слов но: ни ка кво за јед ни штво), ни ти Му је по тре бан ни ка кав 
са вет; ни од ко га Он не по зајм љу је зна ње или ра зум, ка ко хо ће та ко 
и чи ни чу да; Сам је сте по че так, узрок и из вор свих до ба ра, Сам је 
Тво рац, Сам је са здао све што ни је по сто ја ло, и Сам, ство рив ши све, 
упра вља и одр жа ва ка ко хо ће, за то што је од Ње га и кроз Ње га и ра
ди Ње га све – што зна чи да је Он узроч ник и тво рац све га по сто је ћег, 
да сви ме упра вља и да све одр жа ва. 

Све ти Јо ван Зла то у сти, Сла ва Го спо ду за све, Бе о град 2006, стр. 38.

Епи скоп Иг ња ти је:

5. Бог је ство рио чо ве ка, а да га прет ход но ни је пи тао. Та ко 
је Бог на мет нуо чо ве ку Се бе, све љу де и чи та ву тво ре ви ну и ти ме 
угро зио чо ве ко ву сло бо ду. (3–08, 3–09, 3–10)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Љу бље ни бра те, ве ра у Бо га се са сто ји у то ме да чо век ви ше не ма 
вла сти над со бом. Кад се јед ном пре да Бо гу, он се пот чи ња ва Ње го
вом го спод ству до по след њег из ди са ја. Због то га све што му се де си 
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он при ма бла го да ре ћи Бо гу. То за пра во и зна чи: „На све му за хва љуј
те“ (1 Сол. 5, 18). Јер, ка да се скла ња од оно га што му ша ље Бог, чо век 
же ли да ис пу ни сво ју во љу, а не да слу жи Бо гу. Та ко се ни Ју деј ци ни су 
мо гли по ко ри ти за ко ну Бож јем, на сто је ћи да утвр де сво ју прав ду (уп. 
Рим. 10, 3). Јер, ве ра је сми ре ње: „Ко је при зва оне и оправ да, а ко је 
оправ да оне и про сла ви“ (Рим. 10, 3). Пре ма то ме, од ба ци ту гу ко ја 
до но си смрт: са мо жа лост „ко ја је по Бо гу до но си... сми ре ње“ (2. Кор. 
7, 10). По мо ли се за ме не и не мој би ти ма ло ду шан ни ма ло. Јер, ти 
гне виш Бо га уко ли ко се др жиш сво је во ље. Го спод наш, Исус Хри стос 
не ка ти да да ис пу ниш Ње го ву во љу и стек неш ми лост од Ње га. Ње му 
сла ва и моћ у ве ко ве. Амин. 

Авва Вар са ну фи је и Јо ван Про рок, Ду хов но ру ко во ђе ње, Хи лан дар 2000, 
стр. 299.

Иа ко Бог до пу шта сло бод ној во љи људ ској да хо ће и чи ни зло, 
ипак не до пу шта да се зло са свим уко ре ни и про ши ри и пот пу но по
ти сне до бро. По сле ди це злих де ла Го спод про ми слом сво јим упу ћу је 
крај њем до бру, ра ди ко га су љу ди и ство ре ни. При то ме људ ска во ља 
ни је при те шње на ни ти спу та на, по што се пра вил на упо тре ба сло бо
де са сто ји упра во у то ме да она те жи и кре ће крај њем бо го на зна че
ном ци љу жи во та и све та. Са гла сно пре веч ној на ме ри сво јој о све ту 
Бог упу ћу је си ле мо рал них би ћа ци љу ра ди ко га су и са зда не. Али 
тим упу ћи ва њем Про ми сли тељ не сме та са зда ној сло бо ди ра зум них 
би ћа, не го је пот по ма же у пра вил ном раз ви ћу ње ном. Са зда ној сло
бод ној во љи оста вље на је сло бо да де ла ња. Она мо же не сме та но да 
из а би ра и чи ни до бро или зло, али по сле ди це злих де ла про ми сао 
Бож ји упу ћу је крај њем ци љу све та. 

Дог ма ти ка, I, 355.

То осе ћа ње све стра не за ви сно сти је са мо, да та ко ка же мо, ка
ри ка ко ја по сре ду је из ме ђу за ко на и сло бо де. И са мо спа ја ње (сје
ди ње ње) за ко на и сло бо де из вр ша ва се сво је вољ ним пот чи ња ва њем 
за ко ну или во љи Бож јој. И по ред свих тих осно ва, Бог нас не ве зу је 
на сил но, не го нас оста вља на сло бо ди, ка ко би смо се ми са ми по ко
ри ли и Ње му на жр тву пре да ли сво ју сло бо ду – је ди ни дар, до сто јан 
Бо га, ко ји чо век мо же сам да са тво ри. У жр тво при но ше њу сло бо де 
Бо гу са др жи се истин ски ка рак тер мо рал нопо бо жног жи во та или 
се, што је јед но исто, он са др жи у ре ше но сти да сво јим спо ља шњим 
и уну тра шњим деј стви ма не рас по ла же мо дру га чи је не го по во љи 
Бож јој. Овом ре ше но шћу по чи ње и би ва по др жан чо ве ков мо рал
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ни жи вот. Реч Бож ја из о бра жа ва ту ре ше ност за кле твом и вољ ним 
при но сом (да ро ва њем) Бо гу: За клех се и од лу чих да чу вам су до ве 
прав де Тво је... До бро вољ не при но се уста мо јих, бла го во ли, Го спо де, 
ка же Да вид (Пс. 118; 106, 108). 

Све ти Те о фан За твор ник, Жи ве ти за веч ност, Бе о град 2003, стр. 60–61.

Ра дуј се о Го спо ду и при не си Му бла го дар ност што те је ство рио 
по обра зу и ли ку Сво ме, при вео те из не би ћа у би ће – сла вом и ча
шћу те је овен чао. Ни је те ство рио као звер или ки та или ка кву дру гу 
жи во ти њу, већ као чо ве ка, би ће ра зум но, ду шу тво ју обе смр тио и 
по да рио ти сло бод ну во љу. 

Све ти Ди ми три је Ро стов ски, Ду хов ни азбуч ник, Вр шац 1990, стр. 17.

Епи скоп Иг ња ти је:

6. Чо век осе ћа при род ну не тр пе љи вост пре ма Бо гу, ро ди те
љи ма и све му ство ре ном, јер све то ни је про из вод ње го ве сло бо де. 
За то је би ло при род но да чо век ка же Бо гу „не“. (3–08, 3–10)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Бо го ли кост чо ве ко вог би ћа и је сте про е ван ђе ље, пра е ван ђе ље, 
бе смрт но еван ђе ље, не у ни шти во еван ђе ље, при род но еван ђе ље сва
ко га чо ве ка ко ји до ла зи у свет.18 У тој бо го ли ко сти је: чо ве ко во осе ћа
ње Бо га, и чо ве ко ва свест о Бо гу, и чо ве ко ва че жња за Бо гом, и чо ве
ко ва огром на сло бо да, и чо ве ков ве чи ти жи вот, и чо ве ко во оти ма ње 
од смр ти, и чо ве ко во не у мор но хр ље ње ка све му што је веч но. У бо го
ли ко сти је су шти на чо ве ко ва би ћа, су шти на не у ни шти ва и бе смрт на. 
Она и са чи ња ва је згро чо ве ко ве лич но сти, чо ве ко ве ипо ста си. Она и 
чи ни ње га из у зет ним би ћем, они ме чи ме чо век је сте чо век. Њо ме је 
чо век све стан се бе као се бе. И он њо ме осе ћа се бе као се бе и у ра ју, 
и у па клу, и у вас це лом жи во ту свом. Оту да па као и ње го ва зла му че 
чо ве ка, му че бо го ли ку су шти ну ње го ве лич но сти. То је за њу не при
род но, су прот но ње ној при ро ди. На про тив, за њу, бо го ли ку при ро ду 
је би ти у оном што је Бож је, што је од Бо га и у Бо гу. Јер да је чо век по 
при ро ди ђа во лик, гре си и њи хо ва зла не би му чи ли чо ве ка: би ли би 
му при род ни и ло гич ни. Но по што је чо век по при ро ди бо го лик, ње
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му су при род ни и по жељ ни: рај и све не ис ка за не хри сто ли ке кра со те 
и ди во те у цар ству тро сун ча ног бо жан ства.

Дог ма ти ка, III, 697: 18) ср. Јн. 1, 9.

Грех на ших пра ро ди те ља је бес крај но ва жан и суд бо но сан по
сту пак, јер је њи ме по ре ме ћен сав Бо гом про пи са ни од нос чо ве ка 
пре ма Бо гу и пре ма све ту. До па да сав се жи вот на ших пра ро ди те ља 
за сни вао на бо го чо ве чан ском по рет ку ко ји је Бог про пи сао. По том 
по рет ку: Бог је био све у све му, и на ши су пра ро ди те љи то са ра до
шћу осе ћа ли, са зна ва ли и при ма ли; Бог им је не по сред но от кри вао 
сво ју во љу, и они су јој се све сно и до бро вољ но по ко ра ва ли; Бог их је 
ру ко во дио у све му, и они су Му свим би ћем све сно и ра до сно сле до
ва ли. Па дом су на ши пра ро ди те љи на ру ши ли овај бо го чо ве чан ски 
по ре дак жи во та, а усво ји ли су про тан ово ме ко ји би се мо гао на зва ти 
ђа во чо ве чан ским и ђа во цен трич ним. Јер су до бро вољ ним пре кр ша
јем за по ве сти Бож је пр ви љу ди об ја ви ли да же ле до сти ћи бо жан ско 
са вр шен ство, по ста ти „као бо го ви“ не по мо ћу Бо га, већ по мо ћу ђа
во ла. А то зна чи: ми мо Бо га, без Бо га, про тив Бо га.

Авва Ју стин, Тај не ве ре и жи во та, Бе о град 2000, стр. 122–123.

„За и ста вам ка жем: ако се не по вра ти те и не бу де те као дје ца, не
ће те ући у цар ство не бе ско“ (Мат. 18, 3). Та ко го во ри Го спод, и реч је 
Ње го ва све та и исти ни та. Ка кво то пре вас ход ство има ју де ца над од
ра слим? Има ју три пре вас ход ства: у ве ри, у по слу шно сти и у не зло
би во сти. Де те пи та ро ди те ља о све му, и ма шта ро ди тељ од го во рио, 
оно ве ру је ро ди те љу сво ме. Де те је по слу шно ро ди те љу сво ме, и ла ко 
пот чи ња ва во љу сво ју во љи ро ди тељ ској. Де те је не зло би во, и ма да 
се бр зо ср ди, бр зо и пра шта. То тро је зах те ва Го спод од свих љу ди, 
на и ме: ве ру, по слу шност и не зло би вост. Он тра жи да љу ди ве ру ју 
Ње му без у слов но, као што де те ве ру је ро ди те љу сво ме; да бу ду без
у слов но по слу шни пре ма Ње му, као што је де те по слу шно ро ди те љу 
сво ме; и да бу ду не зло би ви у од но су је дан пре ма дру гом, да не пам те 
зло и не вра ћа ју зло за зло. Ве ра, по слу шност и не зло би вост глав не 
су од ли ке де ти ње ду ше. Уз то још до ла зи: бе стра сност и ра дост. Де
те ни је сре бро љу би во; де те ни је по хо тљи во; де те ни је сла во љу би во; 
оно има око не по му ће но по ро ци ма, и ра дост не по му ће ну бри га ма. О 
бра ћо, ко нас мо же по но во учи ни ти де цом? Ни ко осим Хри ста је ди
но га. Он нас мо же по но во учи ни ти де цом и по мо ћи по нов ном ро ђа ју 
на шем и то: при ме ром Сво јим, на у ком Сво јом и си лом Ду ха Сво га 
Све то га. О Го спо де Ису се, са вр ше ни у по слу шно сти и не зло би во сти, 
веч ни мла ден че Оца не бе сног, по мо зи нам би ти као мла ден ци ве ром 
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у Те бе, по слу шно шћу пре ма Те би и не зло би во шћу јед ног пре ма дру
гом. Те би сла ва и хва ла ва век. Амин.

Епископ Ни ко лај, Охрид ски про лог, 30. ја ну ар, Бе се да о томе како људи 
морају бити као деца да би били синови Божји, Београд 1961, стр. 120.

Чо век, као дру штве но би ће, има оба ве зе пре ма се би са мо ме, 
пре ма ро ди те љи ма, пре ма срод ни ци ма, пре ма за јед ни ци и пре ма чо
ве чан ству уоп ште. Те мо рал не ду жно сти чо ве ку на ме ће мо рал ни за
кон. Али онај ко не ма ве ру у Бо га и Бо жан стве но От кри ве ње не при
зна је ни по сто ја ње мо рал ног за ко на. Мо рал ни за кон је за кон мо рал не 
сло бо де, а од у зи ма се си лом и при ти ском. Сло бо да тра жи да јој се 
чо век при во ли сво је вољ но и ни ко ме се не на ме ће, ни ти си лом не ко га 
при вла чи се би. Сто га је пи та ње ка ко ће не ве ран чо век, ко ји је од ба
цио и Бо га и мо рал ни за кон, при зна ти сво је оба ве зе ко је про ис ти чу 
из мо рал ног за ко на. Ко ће му на мет ну ти њи хо во из вр ше ње? Ни ко!

Све ти Нек та ри је Егин ски, Го спо ду на не бе си ма, Бе о град 2003, стр. 286–287. 

Епи скоп Иг ња ти је:

7. Уни шта ва њем при ро де и не ги ра њем сво га или ту ђег по
сто ја ња чо век из ра жа ва те жњу за пра вом, он то ло шком сло бо дом. 
Али по што ту сло бо ду ипак не мо же у пот пу но сти да ре а ли зу је, 
чо век мр зи соп стве но по сто ја ње. (3–09, 3–11, 3–12)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Ла жно на зва ни ра зум, то је на чин раз ми шља ња и про су ђи ва ња 
ко ји је ум усво јио на кон чо ве ко вог па да. Као по сле ди ца па да, он има 
ка рак тер са мо об ма не, а као по сле ди ца ла жи и об ма не он не при ма 
Исти ну – Хри ста; по што ви со ко це ни све зе маљ ско, а зе мља је ме сто 
из гнан ства па лих, он је про ти ван ве ри и ду хов ном ра зу му ко ји се од 
ње ра ђа, ра зу му ко ји на све зе маљ ско гле да очи ма пут ни ка у про ла
зу. Пред мет ла жно на зва ног ра зу ма је са мо про ла зно и про па дљи во. 
Ка да ње гов пред мет по ста не веч но и ду хов но, он да су ње го ви су до ви 
са свим нео сно ва ни и по гре шни. Он је ли шен про све ће но сти сви ше, 
ко ја об ја шња ва ду хов не пред ме те; за ње го ве соп стве не сна ге, без от
кри ве ња, ти пред ме ти су пот пу но не до ступ ни; ту ђа све тлост у Ње му, 
све тлост је мрач них ду хо ва ла жи.

Све ти Иг ња ти је Бр јан ча ни нов, Ен ци кло пе ди ја пра во слав ног ду хов ног жи
во та, Бе о град 2005, стр. 434.
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Те ле сно му дро ва ње је код де мо на до би ло нај ши ри и нај пот пу
ни ји раз ви так ко ји уоп ште мо же да се до стиг не. Глав ни њи хов грех 
је – по мам на мр жња пре ма Бо гу, ко ја се из ра жа ва кроз стра шно и 
не пре ста но бо го ху ље ње. Они су се у сво јој гор до сти уз не ли из над 
Са мог Бо га. По кор ност Бо гу, ко ја је при род на за Ње го ва ство ре ња, 
они су пре тво ри ли у не пре кид но су прот ста вља ње и не по мир љи ву 
мр жњу. Ода тле је њи хов пад то ли ко ду бок, а ра на веч не смр ти ко јом 
су по го ђе ни не ис це љи ва. Њи хо ва су штин ска страст је – гор дост; они 
су ис пу ње ни чу до ви шном и глу пом су је том; на сла ду на ла зе у свим 
ви до ви ма гре ха и стал но се вра ћа ју на њих, пре ла зе ћи са јед ног гре
ха на дру ги. Они су огре зли у сре бро љу бљу, пре је да њу и пре љу би. 
Не ма ју ћи мо гућ но сти да те ле сне гре хе по чи не те ле сно, они их са вр
ша ва ју у ма шти и осе ћа њи ма; ове њи ма не при род не по ро ке, они су у 
се би раз ви ли не у по ре ди во ви ше не го што се мо гу раз ви ти код љу ди. 
Ево шта про рок при ча о па лом хе ру ви му: Спа де с не бе са зве зда да
ни ца ко ја ис хо ђа ше ју тром и сру ши се на зе мљу. Ти си ре као у уму 
сво ме: на не бо ћу уз и ћи, из над зве зда по ста ви ћу пре стол свој, би ћу 
на лик Ви шњем. Са да ћеш у ад си ћи и у те ме ље зе мље, би ћеш ба чен 
на пла ни не као мр твац (Ис. 14, 12–15, 19).

Све ти Иг ња ти је Бр јан ча ни нов, Ен ци кло пе ди ја пра во слав ног ду хов ног жи
во та, Бе о град 2005, стр. 79–80.

Лич на са мо во ља и без лич ни ета ти зам две су крај но сти на шег 
вре ме на. И јед на и дру га крај ност мар ши ра са сти сну том пе сни цом. 
Про тив ко га? Про тив чо ве ко љу бља и бо го љу бља, про тив љу ба ви. 
Обе ове крај но сти има ју исту по ла зну тач ку – од ри ца ње Бо га. Од
ри чу ћи Бо га оне на рав но од ри чу и љу бав, јер је ис ток љу ба ви у Бо гу. 
А од ри чу ћи и Бо га и љу бав оне ства ра ју у ду ша ма стра шан ва ку ум, 
пра зни ну ко ја се бр зо ис пу ња ва ад ским ди мом мр жње. Мр жња пак 
тру је и по је дин ца и дру штво, и већ ма за мр шу је од нос из ме ђу Ја и 
Ми. Кад би мр жња мо гла пра вил но ре ши ти овај од нос он да би би
ло ло гич но ми сли ти: Што ве ћа мр жња то лак ше ре ше ње про бле ма. 
Пре ма то ме тре ба ло би ра ди ти на по ве ћа њу мр жње у све ту. Ово се 
пак про ти ви и ра зу му и ср цу и ис ку ству љу ди, па ми сли мо чак и ис
ку ству жи во ти ња. 

Све ти Вла ди ка Ни ко лај, Зе мља Недо ђи ја, Глас Цр кве, Ваљево 2003, стр. 27–28.

Оно што је по при ро ди слат ко – слат ко је за здра во га, док је за 
бо ле сно га гор ко. Та ко је и сло бо да во ље гор ка за гре шни ка, а слат ка 
за пра вед ног.

Све ти Је фрем Си рин, Огње ни стуб, Бе о град 2003, стр. 319.
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Очај на зло ба свој стве на је па лим ан ђе ли ма. 
Све ти Иг ња ти је Бр јан ча ни нов, Ен ци кло пе ди ја пра во слав ног ду хов ног жи

во та, Бе о град 2005, стр. 121.

Епи скоп Иг ња ти је:

8. Пра ва сло бо да је он то ло шка сло бо да, тј. мо гућ ност да се би и 
дру ги ма да је мо и од у зи ма мо би ће, тј. по сто ја ње. (3–11, 3–12, 3–13)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Ни је сло бо дан онај ко мо же да чи ни што хо ће, не го онај ко хо ће 
да чи ни што тре ба. 

Све ти Јо ван Зла то усти, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, стр. 158.

„По гле дај, ка кве се нео бја шњи ве тај не са вр ша ва ју у ду ши“, ка же 
Ма ка ри је Ве ли ки (46. бе се да), „ка ко се по ми сли ње ног ума ши ре и 
рас про сти ру и у ду жи ну, и у ши ри ну, и у ду би ну и у ви си ну вас це
ле ви дљи ве и не ви дљи ве тво ре ви не.“ На про тив, у не кој дру га чи јој 
упо тре би сло бо де, с јед не стра не стра да чо ве ко во до бро, а са дру ге 
стра не и са ма сло бо да па да у око ве ко ји је спу та ва ју.

Све ти Те о фан За твор ник, Жи вети за веч ност, Бе о град 2003, стр. 57.

Чо ве ку је у сло бо ди да та и из ве сна не за ви сност, али не за то да 
би се он са мо вољ но по на шао, не го да би се сло бод но пот чи нио во љи 
Бож јој. До бро вољ но пот чи ња ва ње сло бо де во љи Бож јој је сте је ди на 
исти ни та и је ди на бла же на упо тре ба сло бо де. Во ља Бож ја је је ди но 
на че ло, на осно ву ко јег чо век тре ба да упра вља сво ја деј ства. Је ди но 
би њо ме тре ба ло да се од луч но ру ко во ди сво јим лич ним од лу ка ма. 
Та сло бо да ће је ди но под тим усло вом до би ти про стор ност и ши ри
ну, јер ни у са мом чо ве ку ни ти из ван ње га не ма ни че га сло бод ног. 
Све је устро је но пре ма од ре ђе ним за ко ни ма бо жан стве не во ље, ко ја 
и по сле то га је ди на оста је са вр ше но сло бод на. 

Све ти Те о фан За твор ник, Жи вети за веч ност, Бе о град 2003, стр. 56–57

„Ако је чо век сло бо дан“ – пи та све ти Ти хон, – „да ли он да мо же 
да чи ни све што хо ће?“ „Не“, – од го ва ра он, – „јер се сло бо да не са
сто ји у то ме да се жи ви са мо вољ но. То ни је то ли ко сло бо да ко ли ко 
роп ство, су штин ско и те шко роп ство. Они, ко ји су не по кор ни Бо гу, 



208

пот па да ју под те жак ја рам му чи те ља – ђа во ла и гре ха, по ста ју све 
не срећ ни ји за ро бље ни ци стра сти и на ла зе се под про кле ством за ко
на“. Да кле, ка да се чо век, ко ји је сло бод на твар, уда љи од Во ље Бож је, 
си ла зи у област та ме оба ви је ну гне вом Бож јим, где па да под власт 
са та не, гре ха и стра сти, ко ји бе сне и у ње му са мом и у дру ги ма.

Све ти Те о фан За твор ник, Жи вети за веч ност, Бе о град 2003, стр. 57.

Епи скоп Иг ња ти је:

9. Чо век до жи вља ва ис ку ство не би ћа ка да из гу би дру гу лич
ност. На при мер, ка да ма ти из гу би си на, он да ни она не по сто ји. 
(3–14, 3–15)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Не тре ба се пла ши ти смр ти, јер она је бе смрт ност. 
Све ти Ан то ни је Ве ли ки, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, 

стр. 56.

Крај овог жи во та не пра вед но се на зи ва смр ћу; бо ље је да се на
зи ва – из ба вље њем од смр ти, уда ља ва њем из обла сти тру ље ња, осло
ба ђа њем из роп ства, пре стан ком не ми ра, пре се ца њем бор бе, пре да
хом од на по ра, из бе га ва њем сра мо те, кра ће – пре ки дом свих за ла. 

Све ти Мак сим Ис по вед ник, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, 
стр. 54.

Смрт се не мо же из бе ћи, не по сто ји на чин. Зна ју ћи то, па мет ни 
љу ди смрт до че ку ју без уз ди са ња, стра ха и пла ча, има ју ћи на уму да 
је она, с јед не стра не, не из бе жна, а са дру ге, да из ба вља од за ла ко ји
ма смо под врг ну ти то ком жи во та. 

Све ти Ан то ни је Ве ли ки, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, 
стр. 55.

Не бој се смр ти, не го се при пре мај за њу, во де ћи свет жи вот: ако 
бу деш спре ман за смрт, не ћеш се пла ши ти; ако свим ср цем за во лиш 
Го спо да, сам ћеш је уна пред по же ле ти.

Све ти Ди ми три је Ро стов ски, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, 
стр. 57.
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Смрт ни је зло; али зло је рђа ва смрт. 
Све ти Јо ван Зла то усти, Са све тим оци ма из да на у дан, Бeо град 2005, стр. 58.

Епи скоп Иг ња ти је:

10. Чо век и у од но су на са мо га се бе мо же да схва ти шта зна чи 
„не би ти“, „не по сто ја ти“. (3–16)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Они ко ји го во ре све што им до ла зи у гла ву ли че на дво ри ште 
без ка пи је у ко је ула зи ко год хо ће, те при ла зи шта ли и од ве зу је ма
гар ца. 

Свети Антоније Велики, До бро то љу бље, I том, Ма на стир Хи лан дар, 
1996, стр. 105.

Епи скоп Иг ња ти је:

11. Уме сто да се ба ви пи та њем опа сно сти од не би ћа, Цр ква је 
на шла ре ше ње у мно го бо штву и је ре си – про гла си ла је ду шу бе
смрт ном. (3–16)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Као што је те ло жи во ка да је ду ша у ње му, та ко је и ду ша жи ва 
ка да је у њој Дух Бож ји. И као што по ра стан ку са ду шом те ло оста је 
мр тво, та ко и по од ла ску Ду ха Све тог ду ша гу би бла же ни жи вот, не 
пре тва ра ју ћи се у ни шта не го про ду жу ју ћи жи ве ти жи во том ко ји је 
го ри од сва ке смр ти.49

Дог ма ти ка, III, 436, 49) та мо, част вто ра, стр. 278–279, Пи смо Свје тлеј ше
му До ро те ју.

А сад при ми те и на ше ре чи, бо ље ре ћи не на ше, не го Бо жан ског 
Пи сма, јер ми не го во ри мо сво је ре чи, не го Све то га Ду ха. Шта ка
жеш? Те ло не уче ству је у вен ци ма? Али оно је уче ство ва ло у тру ду: 
ка ко се он да ли ша ва на гра де? Ка да се тре ба ло под ви за ва ти оно је 
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по не ло ве ли ки део тру да, а ка да је до шло вре ме да ва ња ве на ца, он да 
се ве нац да је са мо ду ши? Зар не чу јеш ре чи апо сто ла Па вла, ко ји ка
же „да нам се сви ма ва ља ја ви ти на су ду Хри сто вом, да при ми сва ки 
оно што у те лу учи ни, би ло до бро или зло“ (2 Кор. 5,10). Зар не чу јеш 
ка ко он го во ри: „тре ба оно рас па дљи во да се об у че у не рас па дљи
вост, и ово смрт но да се об у че у бе смрт ност“ (1 Кор. 15, 53). Шта 
„смрт но“? Ду ша или те ло? Очи глед но те ло, јер је ду ша по при ро ди 
бе смрт на, а те ло по при ро ди смрт но. Ме ђу тим, они (тј. ма ни хеј ци) 
мно го то га ов де по ри чу.

Све ти Јо ван Зла то усти, Де вет бе се да на По ста ње (Ше сто днев ник), Вр
шац 2001, стр. 71.

Сво јом бе смрт но шћу ду ша људ ска је је ди на ап со лут на вред ност 
у све ту чо ве чан ском; на њој се и зи да сав бо го чо ве чан ски до мо строј 
бо жан ске исти не и спа се ња. Јер да је чо век смр тан ду шом, сав би 
Спа си те љев под виг био уто пи ја и об ма на, и хри шћа ни би би ли нај
не срећ ни ји љу ди, по што је њи хов жи вот на зе мљи не пре кид но стра
да ње ра ди веч ног жи во та на не бу.7 Ако је ду ша смрт на, он да не ма 
вас кр се ња мр твих; не ма ли вас кр се ња мр твих, бе сми слен је и Хри
стос и ве ра у Ње га.8 Спа си тељ упра во на бе смрт но сти ду ше људ ске 
за сни ва и мо гућ ност и са му ствар ност вас кр се ња мр твих, јер се ду ша 
не мо же уби ти.9 Ду ша жи ви у ило вач ном те лу да по смр ти изи ђе из 
ње га и уђе у не бе ски свет где веч ност ца ру је и вла да.10 Сво јом при
чом о бо га та шу и Ла за ру Спа си тељ по ка зу је да је бе смрт на не са мо 
пра вед на ду ша Ла за ре ва већ исто та ко и гре шна ду ша, богаташева.11 

Дог ма ти ка III, 707–708: 7) ср. 1 Кор.15,19. 30–32; 2 Кор 4,16–18; 8) Ср. 1 
Кор. 15,13–14; 9) ср. Мт. 10, 28; 10) 2 Кор. 5,1. 11) Лк 16, 22–31.

Да је ду ша ство ре на бе смрт на, то тре ба да уви ди мо из цр кве ног 
уче ња ка ко би смо ти ме пот кре пи ли опо вр га ва ње по што ва ња идо ла. 
Јер, по зна ва њу ду ше при бли жи ће мо се кроз по зна ње те ла и кроз са
гле да ва ње раз ли ке ду ше и те ла. На и ме, по што је на ша бе се да по ка за
ла да је ду ша дру га чи ја од те ла, а да је те ло по сво јој при ро ди смрт но, 
сход но то ме ду ша мо ра би ти бе смрт на јер ни је на лик на те ло. И опет, 
ако ду ша, као што смо по ка за ли, по кре ће те ло, а њу са му не по кре ће 
не ко дру ги, мо же се за кљу чи ти да ду ша са му се бе по кре ће; па и на
кон по ла га ња те ла у зе мљу, она и да ље по кре ће са му се бе. Јер, ни је 
ду ша та ко ја уми ре, не го уми ре те ло за то што се она од ње га одва ја.

Све ти Ата на си је Ве ли ки, Про тив идо ла, Но ви Сад 2003, стр. 94–95.

Ни јед на че сти ца на шег те ла, ма ка ко ра се ја на би ла, ма кар на
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ша те ла пот пу но ис тру ли ла, ма кар би ла спа ље на, не ће про па сти за 
Бо га. Те че сти це пре ла зе у оне еле мен те из ко јих су узе те ру ком Све
др жи те ља. 

Бла же ни Ав гу стин, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, стр. 64.

Пра ва смрт је ка да се ду ша ра ста је од Бо жан ске бла го да ти и сје
ди њу је се са гре хом. Они ко ји има ју ум тре ба да из бе га ва ју та кву 
смрт и да се пла ше. За оне ко ји раз ми шља ју му дро, она је стра шни ја 
и од са мих па кле них му ка.

Све ти Гри го ри је Па ла ма, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, 
стр. 13.

Ми смо умр ли дво ја ком смр ћу, за то че ка мо и дво ја ко вас кр се
ње. Хри стос је умро јед ном смр ћу, за то је Он и вас кр сао јед ним вас
кр се њем. Ка ко то! Ре ћи ћу. Адам је умро и те ле сно и ду шев но – умро 
је и гре хом и при ро дом: „у ко ји дан оку си те од др ве та, смр ћу ће те 
умри је ти“ (По ста ња, 2, 17). Исти на, он ни је умро при ро дом у онај 
дан, не го је умро гре хом; ово је смрт ду ше, а оно – смрт те ла. Уо ста
лом, кад чу јеш о смр ти ду ше, то не по ми сли да ду ша уми ре: она је 
бе смрт на, но смрт ду ше је грех и веч на ка зна. За то и Хри стос ве ли: 
„не бој те се оних ко ји уби ја ју ти је ло а ду шу не мо гу уби ти“.

Све ти Јо ван Зла то усти, Злат не стру је, Битољ 1933, стр. 57.

Епи скоп Иг ња ти је:

12. Ка да би ду ша би ла бе смрт на, не би се мо гла веч но му чи ти, 
јер са мо смрт мо же би ти узрок бо ла и пат ње (3–17)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Иа ко ће и те ла гре шних љу ди уста ти као не тру ле жна и бе смрт
на, опет ће им та част слу жи ти са мо за му че ње и ка зну, јер не тру
ле жни уста ју да би веч но го ре ли. Огањ је онај не у га сив, па мо ра и 
те ле са та ква има ти, ко ја се ни ка да не мо гу уни шти ти. 

Све ти Јо ван Зла то у сти, Пра знич не бе се де, Бе о град 2004, стр. 149.

Веч ни огањ же же, али не све тли, па ли али не спа љу је, му чи али 
не умрт вљу је. 
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Све ти Ти хон За дон ски, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, стр. 60.
Му ке су раз ли чи те, као и да ро ва на до бро та. Све су му ке у аду, 

као што ка же у Пи сму: „у зе мљи там ној као мрак и у се ни смрт ној“ 
(Јов, 10, 22), где гре шни ци жи ве пре су да и где се опет вра ћа ју по сле 
из ри ца ња по след ње Бож је пре су де, јер шта дру го мо гу да зна че ре чи 
Пи сма: „Вра ти ће се у па као без бо жни ци“ (Пс. 9, 17) и „смрт ће им 
би ти па стир“ (Пс. 48, 14), осим ко нач не пре су де и осу де за веч ност. 
Огањ, та ма, црв, тар тар од го ва ра ју стра сти ма – сва ко вр сном сла до
стра шћу, све о бу хват ној та ми не зна ња, не у то љи вој жуд њи за чул ним 
за до вољ стви ма, за да ху смрад ног гре ха, ко ји, као осно ва и за че так 
па кле них му ка, већ одав де по чи њу да му че ду шу гре шни ка, ка да се 
у њој уко ре не ду гом на ви ком. Бу ду ће на гра де и ка зне су под јед на ко 
веч не иа ко не ки ма то из гле да дру га чи је. Јед ни ма Бо жан ска прав да 
да ру је веч ни жи вот, а дру ги ма веч ну му ку. И јед ни и дру ги, би ло да 
су у до бру или у злу про жи ве ли ов да шњи жи вот, до би ће по де ли ма.

Све ти Гри го ри је Си на ит, До бро то љу бље, Епар хи ја врањ ска, Врање 2001, 
стр. 21.

Ко без ужа са мо же да по ми сли на стра шна ме ста му че ња, огањ, 
мно штво не ми ло срд них слу гу – му чи те ља и мно ге дру ге му ке о ко
ји ма се го во ри у Пи сму, као што је са жи тељ ство са де мо ни ма, за ко је 
је са мо и при пре мљен та мо шњи огањ! (Мт. 25, 4). А ка ко са ти ре и 
уби ја већ сам страх од осу де! Све ти Зла то уст ка же: „И ка да не би 
те кла ог ње на ре ка и че ка ли стра шни ан ђе ли, већ ка да би се љу ди са
мо по зи ва ли на Суд, па јед ни до би ја ли по хва лу и про сла вља ли се, а 
дру ги би ли вра ће ни са сра мо том, да не ви де сла ву Бож ју; зар не би 
ка зна сти дом и сра мо том и жа лост због ли ша ва ња то ли ких бла га би
ли ужа сни ји од сва ке ге е не?“

Авва До ро теј, До бро то љу бље, Епар хи ја врањ ска, Врање 2001, стр. 18.

Све то Пи смо ад ске му ке сву да на зи ва веч ним – то је уче ње ко је 
је све та Цр ква стал но про по ве да ла и про по ве да. Го спод наш Исус 
Хри стос је ту стра шну исти ну не ко ли ко пу та по твр дио у Је ван ђе
љу. На ја вљу ју ћи од ба че ним гре шни ци ма за јед нич ки удео са па лим 
ан ђе ли ма, Он је об ја вио шта ће им ре ћи на Сво ме Стра шном Су ду: 
Иди те од Ме не, про кле ти, у огањ веч ни ко ји је при пре мљен ђа во лу и 
ан ђе ли ма ње го вим (Мт. 25, 41). По из ри ца њу ко нач не пре су де људ
ском ро ду, из гу бље ни ће оти ћи у му ку веч ну, а пра вед ни ци у жи вот 
веч ни (Мт. 25, 46). У при чи о окрут ном бо га та шу и убо гом Ла за ру, 
Го спод је по све до чио да оби те љи веч ног бла жен ства и ад ске там ни це 
де ли про ва ли ја ве ли ка, и да не ма пре ла ска ни из бла жен ства у му ке, 
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ни ти из му ка у веч но бла жен ство (Лк. 16, 26). Црв ад ски не уми ре, и 
огањ се не га си (Мк. 9, 48). Под зем не там ни це пред ста вља ју чу де сно 
и стра шно уни шта ва ње жи во та, уз ње го во исто вре ме но очу ва ње. 
Та мо до ла зи до пот пу ног пре ки да сва ког де ла ња и пре о ста је – са мо 
стра да ње; та мо вла да нај љу ћи ме ђу бо ло ви ма ср ца – оча ја ње; та мо су 
плач и ја у ци што не до но се ни ка кву уте ху ду ши ко ју раз ди ру; та мо 
су лан ци и око ви ко ји се не мо гу ски ну ти; та мо је не про зир на та ма, 
без об зи ра на си лан пла мен; та мо је цар ство веч не смр ти.

Све ти Иг ња ти је Бр јан ча ни нов, Ен ци кло пе ди ја пра во слав ног ду хов ног жи
во та, Бе о град 2005, стр. 48–49.

Сва ка уста чо ве чи ја из не мог ну при по ку ша ју да опи шу страх и 
тре пет ко ји ма су из ло же ни ад ски за то че ни ци: не ма уста људ ских ко ја 
су у ста њу да из ра зе не во љу и плач њи хов: не пре ста но и веч но сте њу, 
али ни ко да их по ми лу је; ис пу шта ју ду бо ке уз ди са је, али ни ко да их 
чу је; ри да ју, али их ни ко не из ба вља; до зи ва ју и би ју се, но ни от ку да 
ми ло сти. 

Све ти Иг ња ти је Бр јан ча ни нов, Сло во о смр ти, Бе о град 1994, стр. 47.

Ка да се отво ре „књи ге“, сви ма ће по ста ти ја сно да су ко ре ни 
свих по ро ка у чо ве ко вој ду ши. Ево: пи ја ни ца, блуд ник... ка да је умр
ло те ло, не ко ће по ми сли ти – умро је и грех. Не, у ду ши је по сто ја ла 
скло ност и грех јој је био сла дак. Ако се она ни је по ка ја ла за тај грех, 
ако га се ни је осло бо ди ла, она ће и на Стра шни Суд до ћи жу де ћи за 
сла шћу гре ха и ту сво ју же љу ни ка да не ће за до во љи ти. Стра да ће у 
се би од мр жње и зло бе. То је ад ско ста ње.

Све ти Јо ван Шан гај ски, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, стр. 59.

Епи скоп Иг ња ти је:

13. На жа лост, да нас се грех по гре шно схва та као кр ше ње за
по ве сти Бож јих. (3–18,3–19)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Сва ки грех пред ста вља на ру ша ва ње за ко на Бож јег и про ти вље
ње во љи Бож јој, га же ње са ве сти. Од бес по сли че ња и на о ко сит них 
са гре ше ња, по сте пе но пре ла зи мо на ве ли ке гре хе. 

Све ти Иг ња ти је Бр јан ча ни нов, Ен ци кло пе ди ја пра во слав ног ду хов ног жи
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во та, Бе о град 2005, стр. 58.
Са вест је не пот ку пи ви су ди ја, чу вар за ко на ко ји је Сам Бог упи

сао у ср це чо ве ко во. Би ло је нео п ход но да тај за кон има и свог чу ва
ра, а чи но ви (чо ве ко ви) сво га су ди ју. По сто ја ње ово га дво га у чо ве ку 
све до чи о чо ве ко вој сло бо ди, о чо ве ко вој од го вор но сти за соп стве не 
чи но ве, о чо ве ко вом од но су пре ма За ко но дав цу, као и о бе смрт но
сти ду ше. Јер, ка да чо век не би имао бе смрт ну ду шу, тај за кон би био 
не по тре бан, са вест би би ла не што на мет ну то и без раз ло жно, а чо
ве ко ви чи но ви не би би ли мо рал ног ка рак те ра, већ ис кљу чи во пу ки 
при род ни по ступ ци. Али о исти ни да у чо ве ку по сто ји за пи са ни за
кон и (са вест као) сваг да буд ни чу вар тог за ко на све до чи нај пре уни
вер зал но ве ро ва ње људ ско га ро да, а за тим и мо рал но ста ње сва ко га 
чо ве ка, ко ји или чи ни до бро или чи ни зло, ко ји или чу ва тај за кон 
или га кр ши. 

Све ти Нек та ри је Егин ски, Го спод ни је ство рио смрт, Бе о град 2006, 
стр. 129.

Грех је бе за ко ње, по бу на про ти ву Бо га, не по ко ра ва ње Бо гу и 
одво је ност од Бо га; грех је бе сми сао, без у мље, ап сурд, без о бра зје, 
мрак, раз врат и ра сла бље ност ду ше и те ла, вар љи ва сласт, де мон ски 
смрад, бе сни ло, бе стид ност, сра мо та, ља га, сме те ност, бу ра ко ју је 
ус ко ви тлао не при ја тељ, хлад но ћа што ду шу до во ди до оба мр ло сти; 
та лас ђа вол ски, на си ље бе сов ско; уже што ве зу је ду шу, роп ство вра
жи је, по мра че ње де мон ско, му ка ду шев на, смрт при вре ме на и веч на.

Све ти Јо ван Крон штат ски, Бли зу је Суд Го спод њи, Бе о град 2004, стр. 
329–330.

Епи скоп Иг ња ти је:

14. По гре шно је Ав гу сти но во уче ње да је грех пре ступ за ко на, а 
као по сле ди ца то га пре сту па до ла зи ка зна од Оно га Ко је по ста вио 
за кон, и та ка зна је смрт. (3–19)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Смрт је не са мо при род на по сле ди ца гре ха, не го и при род на ка
зна за грех, јер се хра ни гре шни ци ма. Унев ши у се бе без гре шног Го
спо да Ису са, смрт је уне ла у се бе уби цу сво га, и уби ла се бе, умр тви ла 
се бе Без гре шним.

Дог ма ти ка, II, 525.
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Без мер но је дра го це на ду ша људ ска, бу ду ћи да је са зда на по сли
ци и при ли ци Бож јој, са нео ту ђи вим да ром ра зу ма, сло бо де и бе
смр ћа и са ду жно шћу да га ји сло бод но, чвр сто стре мље ка до бру и 
Из во ру сва ко га до бра, исти не и прав де – Бо гу, да бу де са вр ше но при
во ље на Ње му и да се на да бла жен ству ко је му не ће би ти кра ја. Али 
она ни је у це ло сти са чу ва ла образ Бож ји, већ га је из о па чи ла, као 
што је по до би је Бож је из гу би ла пре ко пре ла сти гре ха, са мо во ље и 
не по слу ша ња Бо гу, пре дав ши се пре ласт ној зми ји ко ја ју је ли ши ла 
обра за Бож јег и упо до би ла се би. Чо век је ду бо ко пао и по стао туђ 
Бо гу, Твор цу и Са зда те љу сво ме; упао је у идо ло по клон ство и при
во лео се са све том, по стао роб про па дљи во сти и гре ха, од вра тив ши 
по глед свој од не бе са као оби та ли шта ко је му је на зна че но, и ти ме 
на ву као на се бе про клет ство, сва ко ја ке бо ле сти, не во ље, ја де и на по
сле ту – смрт, и при вре ме ну и веч ну.

Све ти Јо ван Крон штат ски, Бли зу је Суд Го спод њи, Бе о град 2004, стр. 
308–309.

Све ти Ки рил Алек сан дриј ски (+444) го во ри о зна ча ју бо ле сти 
и смр ти за па лог чо ве ка: „Чо век ко ји је као свој удео при мио ис цр
пљу ју ћи пост и жа лост, био је пре дат бо ле сти ма, пат ња ма и оста лим 
гор ким ства ри ма као не кој вр сти узде. Бу ду ћи да се ни је уз др жао у 
оном жи во ту ко ји је био осло бо ђен тру да и пат њи, пре дат је не сре
ћа ма, ка ко би стра да ња у ње му ис це ли ла бо лест, ко ја је до шла док 
је бо ра вио усред бла жен ства. За ко но да вац је смр ћу за у ста вио рас
про сти ра ње гре ха и у са мој тој ка зни огле да се Ње го ва љу бав пре ма 
чо ве чан ству. Има ју ћи у ви ду да је Он, да ју ћи за по вест, ње ном пре
сту па њу при дру жио и смрт и има ју ћи у ви ду да је пре ступ ник на 
тај на чин био пре дат ка зни, Он је устро јио да и са ма ка зна по слу жи 
спа се њу. На и ме, смрт раз ла же ову на шу жи во тињ ску при ро ду и, с 
јед не стра не, за у ста вља деј ство ва ње гре ха, а са дру ге из ба вља чо ве ка 
од стра сти и осло ба ђа га од тру да, окон ча ва ње го ве пат ње и бри ге и 
пре ки да те ле сна стра да ња. С ка квом је љу ба вљу пре ма чо ве чан ству 
Су ди ја сје ди нио ка зну!“

Све ти Ки рил Алек сан дриј ски, О ова пло ће њу Го сподњем, из књи ге: Је
ро мо нах Се ра фим Ро уз, Ства ра ње све та и ра ни чо век, Бе о град 2002, стр. 
158–159.
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Епи скоп Иг ња ти је:

15. Ка да св. апо стол Па вле ка же да „у ње му сви са гре ши смо“, 
то зна чи не што дру го – да у смр ти сви са гре ши смо, тј. гре шни смо 
за то што смо смрт ни (3–18, 3–19)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Адам је био по пут ан ђе ла и ни је имао по тре бе ни за чим. По сле 
гре ха по ја вљу је се умор, ис цр пље ност, сра мо та, страх и смрт.

Све ти Јо ван Зла то усти, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, стр. 16

Пра ро ди те љи су пре сту пи ли у ра ју за по вест Бож ју: на кон пре
сту па они су се од јед ном про ме ни ли и ду шом и те лом, по став ши не
спо соб ни да пре би ва ју у све том ра ју.

Све ти Иг ња ти је Бр јан ча ни нов, Сло во о смр ти, Бе о град 1994, стр. 26.

Да је он (чо век) се бе учи нио смрт ним кроз пре ступ, то је ја сно 
из са ме за по ве сти и из оно га што се по сле зби ло. Чуј, шта је са ма же
на го во ри ла зми ји: од пло да др ве та, ко је је по сред ра ја, ре че Бог, да не 
је де те од ње га, да не умре те. Зна чи, до оку ше ња они су би ли бе смрт
ни, ина че не би Бог, по сле оку ше ња, на вео на њих смрт као ка зну.

Све ти Јо ван Зла то усти, Злат не стру је, Битољ 1933, стр. 7.

Бог је ство рио чо ве ка по сво ме Ли ку, то јест бе смрт ног, са мо
вла сног и укра ше ног сва ко ја ким вр ли на ма. Али ка да је он пре сту пио 
за по вест, оку сив ши плод са др ве та, за ко ји му је Бог за по ве дио да не 
је де (1 Мојс. 3), он је от пао од при род ног ста ња и пао у про тив при
род но, и већ је био у гре ху, у сла во љу бљу, у љу ба ви пре ма на сла да ма 
ово га ве ка и дру гим стра сти ма, и оне су га са вла да ле јер је сам по стао 
њи хов роб кроз пре ступ. Та да је, ма ло по ма ло, по че ло да ра сте зло и 
за вла да ла је смрт. 

Авва До ро теј, До бро то љу бље, Епар хи ја врањ ска, Врање 2001, стр. 85.

Епи скоп Иг ња ти је:

16. Гре шни смо за то што смо смрт ни. (3–18, 3–20, 3–19)
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Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Ако смо по сво јој при ро ди рђа ви, он да је за то крив наш Тво рац. 
Ме ђу тим, уко ли ко је на ша сло бод на во ља зла, он да је сва кри ви ца у на ма.

Све ти Је фрем Си риј ски, Ог ње ни стуб, Под ви жнич ке по у ке и ту ма че ња 
Ста рог За ве та, Бе о град 2003, стр. 323. 

Бог нас је ство рио за не тру ле жност (ἐπ᾽ ἀφϑαρσίαν), а ка да смо 
пре сту пи ли Ње го ву спа со но сну за по вест, Он нас је осу дио на тру ле
жност смр ти (φϑορᾷ ϑανάτου), да зло не би би ло бе смрт но; али као 
мно го ми ло стив, си шав ши к слу га ма сво јим, и по став ши сли чан на
ма, Он нас сво јим стра да њем из ба ви од тру ле жно сти (τῆϚ φϑορᾶϚ διὰ 
τοῦ ἰδίου πάϑουϚ ἐλυτρώσατο); из све тог и не по роч ног ре бра Свог из
ве де нам из вор опро шта ја: во ду за наш пре по род и уми ва ње од гре ха 
и тру ле жно сти, а крв као пи ће ко је да је жи вот веч ни.50

Дог ма ти ка, II, 430: 50) Св. Да ма скин, De fid. IV, 9; Р. gr. t. 94, со1. 1120 ВС – 
1121 А.

По што пак за ви шћу ђа во љом (Прем. Сол. 2, 24) и ути ца јем же не, 
ко јем је она од ђа во ла под ле гла као мек ша и ко ји је из вр ши ла на Ада ма 
као убе дљи ви ја – авај мо је сла бо сти! јер мо ја је сла бост она пра о че
ва – чо век за бо ра ви да ту за по вест и би по ра жен гор ким по зна њем и 
ујед но од др ве та жи во та и Ра ја и Бо га, због зла, би ва из гнан и об у чен 
у ко жне ха љи не (1 Мојс. 3, 21–23), мо жда у де бље и смрт но и пра о бра
зно те ло. И пр во што по зна је – сво ју сра мо ту, и скри ва се од Бо га (1 
Мојс. 3, 7–8). Ипак не што за до би је и од то га: смрт и пре кид гре ха, да 
не би зло би ло бе смрт но, те ка зна по ста је чо ве ко љу бље, јер ја сма трам 
да Бог та ко ка жња ва. 

Све ти Гри го ри је Бо го слов, Бе се де све тих ота ца, Бе се да на Бо го ја вље ње, 
Бе о град 2002, стр. 71.

Епи скоп Иг ња ти је:

17. Смрт ни смо за то што смо ство ре ни. (3–21,3–19)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Бог ни је ство рио смрт, ни ти се ве се ли по ги бе љи жи вих би ћа; 
не го је смрт пре ко чо ве ка, од но сно пре ко Ада мо вог пре сту па про
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др ла у свет, а слич но и дру ге ка зне. А све оста ло тре ба при пи си ва ти 
Бо гу, јер на ше по ста ње је де ло Ње го ве ства ра лач ке си ле, а оп ста нак 
у по сто ја њу де ло је Ње го ве си ле ко јом се свет одр жа ва, а упра вља ње 
на ма и на ше спа се ње де ло је Ње го ве про ми сли тељ ске си ле; као што 
је и веч но ужи ва ње бо жан ских до ба ра де ло Ње го ве до бро те, за оне 
ко ји чу ва ју оно што је по при ро ди, ра ди че га смо и ство ре ни. 

Све ти Јо ван Да ма скин, Тач но из ло же ње пра во слав не ве ре, Бе о град – Ник
шић 2001, стр. 228–229. 

Ра ди че га је Го спод спу стио те бе и ме не у овај свет? За што је чо век 
ство рен? Да ли за то да га смрт про гу та? Ако је та ко, он да је Бог нај ве ћи 
зло твор.

Авва Ју стин, Пас хал не бе се де, Бе о град 2004, стр. 101.

Бог ни је узроч ник зла. Он је чо ве ку да ро вао ра зум и сло бо ду во
ље, спо соб ност да раз ли ку је до бро и зло, и са мо вла сност, „мо рал ну 
ау то но ми ју“. А зле стра сти ра ђа ју се од људ ског не ма ра и ла ко ми сле
но сти. Бог ни ка ко ни је крив за њих.

Све ти Ан то ни је Ве ли ки, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, 
стр. 10.

Епи скоп Иг ња ти је:

18. Грех је про ма шај, тј. по гре шно иза бран на чин пре ва зи ла
же ња смр ти. (3–21)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Ти ми слиш да је грех ма ла си ла? Не! Грех је та ко стра шна си ла, 
да је са мо Бог, по став ши чо век, мо гао по бе ди ти си лу и за ме не и за 
те бе, и да ти нам мо ћи и си ле да и ми то чи ни мо, да и ми по бе ђу је мо 
у Цр кви Ње го вој сва ки грех у се би, сва ко зло, сва ког ђа во ла. Али у 
нас не ма стра ха, јер овај свет, за нас хри шћа не, је бо ји ште на ко ме 
се ми бо ри мо до кр ва во га зно ја, бо ри мо се на жи вот и смрт са не
чи стим си ла ма, са не при ја те љи ма на ше га спа се ња, са не при ја те љи
ма на ше бе смрт но сти, на шег Веч но га Жи во та. Бо ри мо се и рве мо са 
смр ћу, рве мо са гре си ма, рве мо са ђа во ли ма, по бе ђу је мо Го спо дом 
Хри стом, Ко ји нам мо ћи и си ле да је, Ње го вом вас кр сном си лом. 

Авва Ју стин, Пас хал не бе се де, Бе о град 2004, стр. 243–244.
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Шта је грех? Деј ство плот ске по хо те. А шта је деј ство плот ске 
по хо те? Ни шта дру го, до без у мље. Ни ко не гре ши као онај ко ји се 
на ла зи у без у мљу и не ра су ђи ва њу: сва ко до бро за чи ње се у ра зу му, а 
сва ко зло у без у мљу.

Све ти Ди ми три је Ро стов ски, Ду хов ни азбуч ник, Вр шац 1990. стр. 44.

По сто је гре си ко ји се чи не реч ју. Њих ни ка ко не тре ба сма тра ти 
за не ва жне! Од ша љи ве до зле ре чи – ве о ма је крат ко ра сто ја ње! Због 
сво јих ћеш ре чи би ти оправ дан и због сво јих ћеш ре чи би ти осу ђен 
(Мт. 12, 37) – ре као је Спа си тељ. Је зик је по чи нио ве ли ка зла: из го во
рио је од ри ца ња од Бо га, ху ле, ла жне за кле тве, кле ве те на бли жњег. 
Од ри ца ње од Хри ста и бо го ху ље ње убра ја ју се у нај те же смрт не гре хе. 

Све ти Иг ња ти је Бр јан ча ни нов, Ен ци кло пе ди ја пра во слав ног ду хов ног жи
во та, Бе о град 2005, стр. 60.

По сто је гре си ко ји се са вр ша ва ју ми сли ма, осе ћа њи ма ср ца, по
кре ти ма те ла. Ни је дан од њих ни је ма ли, сва ки је – не при ја тељ ство 
пре ма Бо гу! Али ка да се ми сао и ср це на сла ђу ју гре хом, ка да во ле да 
га при вид но оства ру ју кроз ду га и буј на ма шта ња – та кав тај ни ду
шев ни грех бли зак је гре ху по чи ње ном на де лу. 

Све ти Иг ња ти је Бр јан ча ни нов, Ен ци кло пе ди ја пра во слав ног ду хов ног жи
во та, Бе о град 2005, стр. 60.

Грех је на пр вом ме сту, мен тал на, ин те лек ту ал на, ум на, ра зум на 
си ла, као нај та на ни ји флу ид раз ли ве на по све сти и са ве сти људ ској, 
по уму, по ду ши, по ра зу му: и она де ла кроз свест као са став на си ла 
све сти и са ве сти, те љу ди све са бла зни и об ма не сво је све сти и са ве сти 
сма тра ју пот пу но за сво је, људ ске, чо ве чан ске, при род не, а не осе ћа ју, 
у са мо об ма ни сво јој, и не уви ђа ју, у за лу де ло сти сво јој, да је то ђа вол
ска πανουργία, ђа вол ско све лу кав ство, ко јим ђа во сур ва ва ум људ ски и 
свест и са вест у сва ку смрт, у сва ку та му, из ко је не мо гу ни ви де ти Бо га 
и Бож је, па га сто га че сто и од ри чу, и ху ле, и од ба цу ју. По пло до ви ма 
тих на у ка ја сно се да за кљу чи ти да су оне за и ста – „на у ке ђа вол ске – 
διδασκαλίαις δαιμονίων“ (1 Тим. 4, 1).

Авва Ју стин, Пра во слав на Цр ква и еку ме ни зам, Со лун 1974, стр. 38.

У су шти ни, грех је не што про тив при род но и не при род но, јер 
у при ро ди ко ју је Бог ство рио ни је би ло зла, не го се оно по ја ви ло 
у сло бод ној во љи не ких би ћа, или бо ље ре ћи у зло у по тре би те во
ље. Зло ни је дру го, ве ли св. Да ма скин, до скре та ње од при род ног у 
про тив при род но, јер не ма ни чег злог по при ро ди. Јер све што је Бог 
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ство рио, до бро је ве о ма; оно пак што сво је вољ но од сту па од при род
но га и скре ће у про тив при род но, на ла зи се у злу.

Авва Ју стин, Тај не ве ре и жи во та, Бе о град 2000, стр. 123. 

Епи скоп Иг ња ти је:

19. Све ти Гри го ри је Ни ски и све ти Мак сим Ис по вед ник ка жу 
да је из вор гре ха смрт (па зи те, не обр ну то!), а да је смрт по сле ди ца 
ство ре но сти. (3–20, 3–19)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Бог смр ти не са тво ри (Прем. 1, 13). Чу јеш ли ову ко нач ну пре су
ду! Јер, зар би Про рок (Да вид) тра жио смрт за сво је лич не не при ја
те ље од Бо га Ко ме ства ра ње смр ти ни је свој стве но?

Све ти Гри го ри је Ни ски, О мо литви, Сло во 1, PG 44, 1133B.

При ро да људ ска, са зда на Бож јим ру ка ма и укра ше на не пи са
ним на цр ти ма за ко на, у по чет ку је би ла нео бо ри ва и бе смрт на, за то 
што је у на ма во ља би ла при род но са гла сна са за ко ном, при ме ћи ва ла 
је зло и од вра ћа ла се од ње га, по шту ју ћи Бо жан ство. А ка да се нас 
до та као глас гре ха, ко ји се у пр вом Пи сму на зи ва гла сом зми је, а у 
при чи о Мој си је вим пло ча ма гла сом оних ко ји пје ва ју (2 Мојс. 32, 
18), та да, пав ши на зе мљу, При ро да На ша би ва по го ђе на. 

Све ти Гри го ри је Ни ски, О жи во ту Мој си ја за ко но дав ца, или о са вр шен
ству у вр ли на ма, 2 део, PG 44, 397BC.

Смрт у пра вом сми слу је сте одва ја ње од Бо га: „а жа лац је смр ти 
гри јех“ (1 Кор 15, 56), ко је га при мив ши у се бе Адам, исто вре ме но 
бе ше прог нан и од Др ве та жи во та, и из Ра ја, и од Бо га (1 Мојс. 3 гл.), 
че му је усле ди ла по нео п ход но сти и смр т те ла. 

Све ти Мак сим Ис по вед ник, Изабрана дела,  Че ти ри сто ти не гла ва о љу
ба ви, Сто ти на дру га,  Призрен 1997, стр. 82.

Пр ви, да кле, ула зак Ар хи је ре ја у све ту цр кву за вре ме све ште
ног са бра ња, учио је (бла же ни Ста рац), је сте сли ка и знак пр вог до
ла ска у те лу у овај свет Си на Бож је га, и Спа си те ља на ше га Хри ста. 
Сво јим до ла ском Он је осло бо дио и ис ку пио при ро ду људ ску, ко ја је 
са ма се бе би ла пот чи ни ла про па дљи во сти и смр ти кроз грех, и ко
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јом ти ран ски вла да ђа во. Не вин и без гре шан, Он је пла тио за љу де 
сав дуг, као да је Сам крив, по вра тив ши их опет у бла го дат Цар ства, 
и дав ши Се бе Са мо га у от куп и ис ку пље ње за нас. 

Све ти Мак сим Ис по вед ник, Изабрана дела, Ми ста го ги ја, Шта сим во ли
зу је пр ви ула зак (вход) ар хи је ре ја у све ште но са бра ње, а шта рад ње ко је се по
сле тога вр ше, Призрен 1997, стр. 194.

Да би бо го ли ки чо век мо гао жи ве ти пу ним бла го дат ним и бе
смрт ним жи во том, чо ве ко љу би ви Го спод је за са дио „усред ра ја др
во жи во та“.91 Хра не ћи се ро дом овог др ве та, чо век је мо гао и те лом 
оста ти без бо ле стан и бе смр тан, јер је др во жи во та има ло си лу да 
да је жи вот, и од ње га су се мо гли хра ни ти са мо до стој ни жи во та и 
не под ло жни смр ти.92 Да је та ко, све до чи Све то От кри ве ње ка да ве
ли: „Богь смер ти не со тво ри;93 Богь со зда че ло вѣ ка въ не ис тлѣ ніе и 
во образь по до бія сво е го со тво ри е го; за ви стію же дїа во лею смерть 
вни де въ міръ.“94 Бо го му дри Апо стол ја сно учи да је смрт ушла у чо
ве ка кроз грех. По пут От кри ве ња, све ти95 Оци јед но ду шно уче да је 
чо век био са здан бе смр тан и за бе смрт ност,96 а Цр ква је ва се љен ску 
ве ру у бо го от кри ве ну исти ну о тој бе смрт но сти са бор ски из ра зи ла 
од лу ком Кар та ген ског са бо ра: „Ако ко ре че да је Адам, пр во зда ни 
чо век, ство рен смрт ним, та ко да, са гре шио он или не, умро би те лом, 
тј. иза шао би из те ла не по ка зни за грех не го по нео п ход но сти при
ро де, – да бу де ана те ма.“97 

Дог ма ти ка, I, 293; 91) 1 Мојс. 2, 9; 92) св. Ј. Да ма скин, De fid. II, 11; со1. 916 
В; 93) Прем. Сол. 1, 13; 94) Прем. Сол. 2, 13–14; ср. 2 Кор. 5, 5; 95) Рим. 5, 12; 1 Кор. 
15, 21. 56; 96) св. Ју стин, Di a log. Cum Tryph. с. 124; Та ци јан, Con tra Gra ec. 7; св. 
Ила ри је, in Psalm. 1, n. 13; Блаж. Ав гу стин, De ci vit. Dei, XI II, 15; св. Ва сил. Вел., 
Ho mil. qu od De us non est auc tor ma lo rum, 6. 7; св. Григ. Бо госл., Orat. 45, 8; св. 
Григ. Ни ски, Orat ca tech., 6, св. Ј. Зла то уст, In Ge nes. Hom.18, 2; 97) Св. Атанас. 
Вел., De incarn. Verbi, 5; t. 25, col. 104105 A.

Ни је бла го че сти во, на рав но, го во ри ти ни да зло по ти че од Бо га, 
јер ни јед на од су прот ста вље них ства ри не по ста је од оне дру ге ства
ри ко ја је њој про тив на. Јер, жи вот не ра ђа смрт, ни ти је та ма из вор 
све тло сти, ни ти бо лест до но си здра вље; осим ка да је реч о пре ла ску 
из јед ног ду шев ног ста ња у дру го, где се про ме не од и гра ва ју од јед
не су прот но сти ка дру гој; али кад је реч о по ста ја њу, та да ни шта од 
оно га што по ста је не по ти че од су прот них већ од је д но род них ства
ри. Па до бро, ре ћи ће не ко, ако зло ни је по ста ло ни ти је ство ре но од 
стра не Бо га, от ку да је он да сте кло сво је по сто ја ње? Јер, не ма те жи ве 
ду ше ко ја ће по ри ца ти да зла по сто је. Шта ће мо, да кле, од го во ри ти? 
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Да зло ни је ни ка кво жи во су шта ство ко је има ду шу, већ да је то ста
ње у ду ши ко је је су прот но вр ли ни, ко је на ста је код не мар них ка да 
се уда ље од до бра. 

Све ти Ва си ли је Ве ли ки, Ше сто днев, Бе о град 2001, стр. 85–86.

Епи скоп Иг ња ти је:

20. Све тост не ма ве зе са ети ком (ис пу ња ва њем за по ве сти 
Бож јих). (3–22)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Све тост све ти те ља, све тост и њи хо ве ду ше и њи хо вог те ла је од 
њи хо вог рев но сног бла го дат новр лин ског жи вље ња у Бо го чо ве чан
ском те лу Цр кве Хри сто ве.

 Дог ма ти ка, III, 676.

Све ти те љи су жи ве, хо де ће све те вр ли не. По мо ћу њих они сти чу 
Ду ха Све то га, сти чу Бо га Си на, сти чу Бо га Оца. Реч ју: отро ји чу ју се, 
обо го чо ве чу ју се, ра сту „у чо ве ка са вр ше на, у ме ру ра ста ви си не Хри
сто ве“ (Еф. 4, 13). Све та, мо ли тве на ми сао Цр кве бла го ве сти: Све ти те
љи су као јар ке зве зде, ко је укра ша ва ју не бо Цр кве – ра зним да ро ви ма 
и ра зним кра со та ма, у прав ди, у здра во у мљу, у хра бро сти, у ра зу му.71 
Го спод про сла ви на зе мљи Све ти те ље, јер они у те лу при ми ше ра не 
и му ке; њи ма укра ше ни и бо жан ским ле по та ма об да ре ни они су као 
не у вен љи ви цве то ви, као истин ске зве зде Цр кве – као до бро вољ не 
жр тве.72 Бо жан стве ни Све ти те љи, упра вља ју ћи Цр квом Хри сто вом 
као ла ђом, са чу ва ше је не по то пљи вом усред стра шних ва ло ва злих.73

Дог ма ти ка, III, 267: 71) у не де љу Свих Све тих, на ју тре њу, Ка нон Сви ма 
Све ти ма, пе сма 8; 72) та мо, на хва ли тех сти хи ре Сви ма Све ти ма; 73) у су бо ту, ју
тро, Ка нон Све ти те љи ма, пе сма 7; глас 3, Осмо гла сник.

Сва ки Све ти тељ је сат кан од све тих вр ли на; сва ки је гра дио и из
гра дио се бе по мо ћу све тих вр ли на; сва ки је пре ра дио и пре о бра зио 
се бе све тим вр ли на ма. То ва жи и за све те Апо сто ле, и за све те Муч
ени ке, и за све те Ис по вед ни ке, и за све те Про ро ке, и за све те Пре по
доб ни ке, и за све те Бе сре бре ни ке, и за Све ти те ље уоп ште. У сва ко ме 
од њих при сут не су, и све де лат не су све те вр ли не, на че лу са ве ром. 

Дог ма ти ка, III, 639.
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Епи скоп Иг ња ти је:

21. На жа лост, све тост се по гре шно схва та као по дра жа ва ње 
Хри ста. (3–23)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Не тре ба да се упо до бља ва мо они ма ко ји су ту ђи уче њу Го спод
њем. На про тив, по да ној нам си ли од Бо га, ми тре ба да по дра жа ва мо 
Бо гу и Ње го вим све тим. 

Све ти Ва си ли је Ве ли ки, Тра гом је ван ђел ског под ви га, Хи лан дар 1999, стр. 45.

Ре че брат: Ко мо же, оче, ис пу ни ти ове за по ве сти, ка да их је то ли
ко?! Од го во ри ста рац: Онај ко ји по дра жа ва Го спо да и сле ду је за Њим 
у сто пу. Брат ре че: Ко мо же Го спо да по дра жа ва ти? Јер је Го спод био 
Бог, ако је и по стао чо век, а ја сам чо век гре шан, ко ји ро бу јем без број
ним стра сти ма. Ка ко, да кле, мо гу Го спо да по дра жа ва ти? Ста рац од го
во ри: Од оних ко ји ро бу ју ма те ри јал ним ства ри ма ово га све та, ни ко 
не мо же Го спо да по дра жа ва ти. Они пак ко ји мо гу ка за ти: „Гле, ми смо 
оста ви ли све и за То бом иде мо“ (Мт. 19, 27), они при ма ју си лу Ње го
ву и по дра жа ва ју Га, и упра вља ју се по свим за по ве сти ма Ње го вим. 
Ре че брат: Ко ју си лу? Од го во ри ста рац: Чуј са мог Ње га ко ји го во ри. 
„Гле, дао сам вам власт да на сту па те на зми ју и на скор пи ју, и на сва ку 
си лу вра жи ју, и ни шта вам не ће на шко ди ти“ (Лк. 10, 19). 

Све ти Мак сим Ис по вед ник, Под ви жнич ко сло во, При зрен 1997, стр. 129–130.

Не ка те сте пен цр кве ног чи на не на ди ма, већ не ка те пре сми
ра ва. Јер, на пре до ва ње ду ше је – на пре до ва ње у сми ре њу, док се не
у спех и бе стра шће ра ђа ју од ви со ко у мља. Уко ли ко се бу деш при бли
жа вао ви шим све ште нич ким чи но ви ма, уто ли ко се сми ра вај, бо је ћи 
се при ме ра си но ва Аро но вих. По зна ње по бо жно сти је по зна ње сми
ре но сти и кро то сти. Сми ре ност је по дра жа ва ње Хри сту, а уз но ше ње, 
са мо во ља и бе срам ност су угле да ње на ђа во ла. По дра жа вај Хри ста, а 
не ан ти хри ста; Бо га, а не про тив ни ка Бож јег; Вла ди ку, а не слу гу от
па лог; ми ло сти вог, а не су ро вог; чо ве ко љуп ца, а не чо ве ко мр зи те ља; 
ста нов ни ке брач не па ла те, а не та ме. Не жу ри да на ре ђу јеш брат ству, 
да се би на врат не би на ва лио бре ме ту ђих гре хо ва. 

Све ти Ва си ли је Ве ли ки, Трагом је ван ђел ског под ви га, Хи лан дар 1999, 
стр. 102.
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„Жи ти ја Све тих“ и ни су дру го до жи вот Го спо да Хри ста, по но
вљен у сва ком Све ти те љу у ве ћој или ма њој ме ри, у овом или у оном 
об ли ку. Или тач ни је: то је жи вот Го спо да Хри ста, про ду жен кроз 
Све ти те ље, жи вот ова пло ће ног Бо га Ло го са, Бо го чо ве ка Ису са Хри
ста, Ко ји је и по стао чо век: да би нам као чо век дао и пре дао Свој бо
жан ски жи вот; да би као Бог Сво јим жи во том осве тио и обе смр тио 
и овеч нио наш људ ски жи вот на зе мљи. „Јер и Онај ко ји осве ћу је, и 
они ко ји се осве ћу ју, сви су од јед но га“ (Је вр. 2,11). То је омо гу ћио и 
учи нио оствар љи вим у све ту чо ве чан ском Го спод Хри стос от ка ко је 
по стао чо век, узео уде ла у на шој чо ве чан ској при ро ди, уде ла у те
лу и кр ви, и та ко по стао брат љу ди ма, брат по те лу и кр ви (ср. Је вр. 
2,14.17). 

Авва Ју стин, Се тве и же тве, Бе о град 2007, стр. 29–30.

Епи скоп Иг ња ти је:

22. Пра во слав на те о ло ги ја гле да на чо ве ка као на бај ку, оки
ти ла га је мо рал ним вр ли на ма, а у ства ри кад га до бро ис тре се те, 
ви де ће те да смо сви ли це ме ри и сви смо ка та стро фа од љу ди на 
мо рал ном ни воу. (3–24)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Бог је, да кле, ство рио чо ве ка не зло би вог, ис прав ног, вр лин ског, 
ра до сног, без бри жног, оки ће ног сва ком вр ли ном, укра ше ног сва ким 
до бром, ство рио га је као не ка кав дру ги свет (ко смос, украс), ма ли 
у ве ли ко ме, као дру гог ан ђе ла, по кло ни ка Бо гу, сло же ног, оче ви ца 
ви ди ве тво ре ви не и по све ће ни ка у тај не ум стве не при ро де; ство рио 
га је ца рем све га што је на зе мљи, ко ји је под вла шћу ви шње га Ца ра; 
зе маљ ским и не бе ским, при вре ме ним и бе смрт ним, ви ди вим и ум
стве ним, ме ђом из ме ђу ве ли чан ства и ни штав но сти, са мим ду хом и 
те лом; ду хом за бла го дат, а те лом за уз но ше ње, ство рио га је ду хом 
да оста не по сто јан и да про сла вља Бла го де те ља, а те лом да стра да и 
стра да ју ћи да се се ћа и да се по у ча ва, уму дру ју ћи се ве ли чан ством 
Бо жан ства; ство рио га је као жи ву ду шу ко ја је по ико но ми ји ов де, 
од но сно у овом жи во ту, и ко ја пре ла зи не где дру го, од но сно у бу ду
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ћи век, а вр ху нац тај не је у то ме што се чо век обо жу је при кла ња ју ћи 
се Бо гу; обо жу је се на и ме, уче ство ва њем у бо жан ској све тло сти, а не 
за јед ни ча ре ћи са бо жан ском су шти ном. 

Све ти Јо ван Да ма скин, Тач но из ло же ње пра во слав не ве ре, Бе о град – Ник
шић 2001, стр. 208.

Епи скоп Иг ња ти је:

23. Сви смо ми све ти, без об зи ра на на ше гре хе. (3–23)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Шта је све тост? Ли ше ност сва ко га гре ха и пу но та сва ке вр ли не. 
Ту ли ше ност сва ког гре ха и вр лин ски жи вот до сти жу са мо ма ло број
ни усрд ни хри шћа ни, и то не од јед ном, већ по сте пе но, ду го трај ним и 
мно гим ту га ма, бо ле сти ма и тру до ви ма, по стом, бде њем, мо ли твом, 
и то не сво јом сна гом, већ бла го да ћу Хри сто вом. Са мо је Вла ди чи
ца Бо го ро ди ца од нај ра ни је мла до сти Сво је, од са ме утро бе мај чи не 
осве ће на, и по том Ју је у Све ти њи над Све ти ња ма Го спод осве тио 
са вр ше ним осве ће њем кроз Ње ну не пре ста ну мо ли тву, чи та ње ре чи 
Бож је и раз ми шља ње о Ње му, кроз по у ке не бе ских, чи стих, бес те ле
сних си ла, осо би то кроз Сво је уну тар ње про све ће ње. Све ти ња од го
ва ра при ро ди све тло сти сун че вој и бе ли ни сне га, а грех та ми ко ја је 
ту ђа све тло сти, и пр љав шти ни или рђи. 

Све ти Јо ван Крон штат ски, Мој жи вот у Хри сту, Бе о град 2002, стр. 39.

Дру га чи ји је труд пра вед ни ка у све ту овом, не го труд гре шни ка. 
Пра вед ник се не тру ди да на пу ни утро бу сво ју, ни ти уоп ште бри не 
за те ло, ни ти ми сли о то ме да но си те ло, не го се и да њу и но ћу под
ви за ва тра же ћи Бо га, ни ка да се не за си ћу је сном, хле бом и во дом 
не на си ћу је ду шу, лу та по пу сти њи, зло па ти се те лом у мно гим не
да ћа ма, све док не до би је не у вен љи ви ве нац ко ји га оче ку је. То ме 
на су прот, гре шник се тру ди и на пре же у пот пу но сти дру га чи је, и, не 
за до во ља ва ју ћи се по сто је ћим, жи вот про во ди у злу и за ви сти. Али, 
о оно ме што је из над то га они, без ум ни, уоп ште и не по ми шља ју. 
Њих је пот пу но осле пи ла ствар и мно ге свет ске бри ге, те они блу де 
све док им се не по ша ље оштар вој ник1) ко ји не гле да на ли це ни ти 
при ма да ро ве. Јер, њи хо ве ду ше ће су ро во узе ти не ми ло сти ви ан гео 
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и при ми ће осу ду од Бо га. А то све због то га што су би ли не ра зум ни 
и што су се па шти ли око ни штав них ства ри ово га све та, ста ра ју ћи 
се око зе мља ских ства ри. Због то га су они и на пре до ва ли ка про па
сти што се уоп ште ни су се ћа ли Бо га док су жи ве ли на зе мљи, ни ти 
су се по бри ну ли да узму у об зир част ко ја при па да Бо гу. Због то га се 
ни Бог за њих не бри не. Јер пра ве дан је Бог и пра ве дан је суд Ње гов. 
И кад до ђе да су ди све ту, сва ко ме ће уз вра ти ти по де ли ма ње го вим. 
Бла же на је ду ша ко ја при ма ове ре чи. 

Све ти Ата на си је Ве ли ки, Кра со та Дев стве но сти, О дев стве но сти или о 
под ви жни штву; Хи лан дар 1994, стр. 171; 1) тј. ан гео ко ји пре у зи ма ду ше људ ске.

Оци ко ји су би ли сил ни ду хом и те лом, бо ја ли су се и нај ма њег 
гре ха, и нај ма њег од сту па ња од је ван ђел ског уче ња: тим пре ми, сла
би по ду ху и те лу, тре ба да се пла ши мо гре ха ко ји на ла зи си гур но 
уто чи ште и пот по ру у на шој сла бо сти, и ко ји ула зе ћи у нас узи ма об
лик не ва жне сит ни це, а ка да уђе пре тва ра се у стра шно чу до ви ште. 

Све ти Иг ња ти је Бр јан ча ни нов, Ен ци кло пе ди ја пра во слав ног ду хов ног жи
во та, Бе о град 2005, стр. 63.

Грех по сте пе но оси ро ма ши чо ве ка од све га Бож јег што је у ње му; 
па ра ли ше у ње му све што је бо жан ско и бо го че жњи во, док га нај зад 
не ба ци у смр дљи ви за гр љај ђа во лу. И он та да чу ва сви ње сво га га
зде – ђа во ла. А сви ње су стра сти, увек не на сит не. И та кав жи вот ни је 
ни шта дру го до лу ди ло, ван себ ност, рас па ме ће ност. Јер у по тре сној 
при чи Го спод ре че за блуд ног си на: „А кад до ђе к се би“. Ка ко? По ка
ја њем. Да, чо век гре хом лу ду је. Сва ки грех, па и онај нај ма њи, увек је 
лу ди ло ду ше, ван себ ност ду ше. По ка ја њем чо век се опа ме ћу је, до ла зи 
к се би. И до шав ши од мах ва пи је ка Бо гу, тр чи к Ње му, ви че ка Не бу: 
„Оче, са гре ших не бу и Те би“. 

Авва Ју стин, Сетве и же тве, Бе о град 2007, стр. 806.

Бог је благ, али и пра ве дан. Пра вед но ме је, пак, свој стве но да да је 
по за слу зи, као што је на пи са но: „Убла жи, Го спо де, до бре и пра ве ср
цем. А оне ко ји се укла ња ју на кри ве пу те ве, оте ра ће Го спод са они ма 
ко ји чи не бе за ко ње“ (Пс. 124, 4–5). Он је ми ло стив, али и Су ди ја. Јер, 
ре че но је: „Го спод во ли ми ло сти њу и суд“ (Пс. 32, 5). Сто га и ка же: 
„Ми лост и суд ћу ти пе ва ти, Го спо де“ (Пс. 100, 1). А ми смо на у чи ли 
на ко ји ма је ми лост, бу ду ћи да је ре че но: „Бла же ни ми ло сти ви, јер ће 
би ти по ми ло ва ни“ (Мт. 5, 7). Ви диш ли ка ко Он са ра су ђи ва њем упо
тре бља ва ми лост? Он не ми лу је без ра су ђи ва ња, ни ти су ди без ми ло
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сти. Јер, „Го спод је ми ло стив и пра ве дан“ (Пс. 114, 5). Сто га не мој мо 
по зна ва ти са мо јед ну по ло ви ну Бо га, окре ћу ћи Ње го во чо ве ко љу бље 
у по вод за ле њост. Гр мља ви на и му ње по сто је сто га да до бро та не би 
би ла пре зре на. Онај ко да је ки шу, си па и огањ. Јед но по ка зу је бла гост, 
а дру го стро гост. Ра ди јед но га во ли мо, а ра ди дру го га се бо ји мо, да и 
на ма не бу де ре че но: „Или пре зи реш бо гат ство до бро те Ње го ве и кро
то сти и ду го тр пље ња, не зна ју ћи да те до бро та Бож ја на по ка ја ње во
ди? Не го сво јом упор но шћу и не по ка ја ним ср цем са би раш се би гнев 
за дан гне ва“ (Рим. 2, 4–5). 

Све ти Ва си ли је Ве ли ки, Тра гом је ван ђел ског под ви га, Хи лан дар, стр. 117.

Епископ Игњатије:

24. Сви чланови литургијске заједнице су у рају, без обзира на 
то колико су грешни. (325)

Догматика Православне Цркве:

Лошу и неслободну савест стиче онај ко преступи макар једну 
Владичну заповест, јер постаје крив и за све остале, по речима 
божанственога Јакова: Који сав закон одржи, а сагреши у једноме, 
постао је крив за све (Јк. 2, 10). А шта је то све? Како каже Василије 
Велики, „све заповести се међусобно налазе у таквом односу, са гла
сно правилном смислу Речи Божије, да се разрешењем једне нуж
но разрешују и остале“ (из предговора подробно изоженим пра
ви лима). Имати савест која осуђује, неслободну и изобличујућу, 
уи стину је мучење над мучењима и жалост над жалостима. Тако 
и Григорије Ниски каза: „Ништа толико не оптерећује душу и не 
тишти је као савест грешна.“ И Давид каже: У обличењима за бе
за коња покарао си човека и расуо си као паучину душу његову (Пс. 
38, 12). А Златоуст рече за онога којега изобличава савест да такав у 
души има непрестану буру и таласе, те нити му је сан сладак, него 
испуњен страхом и стрепњом, нити му је храна слатка, нити разговор 
с милима таквога може утешити и ослободити од борбе која се над 
њим претеће надвила (Беседа 20. на Постање). И опет: „Ко живи у 
лукавству и пре пакла је мучен жалцем савести“. 

Свети Никодим Светогорац, Књига духовних савета, Београд 2003, 
стр. 224.
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Нећемо у будућем веку бити кажњени зато што смо грешили, 
нити ћемо из тог разлога бити осуђени, будући да је наша природа 
варљива и непостојана, већ зато што се сагрешивши, нисмо покајали 
и што се са злог пута нисмо вратили Господу, иако је то зависило од 
нас и имали смо време за покајање.

Преподобни Теогност, Добротољубље, Епархија врањска, 2001, стр. 35.

Тако бива са сваким, и ради сваког, покајаног грешника: гозба на 
небу Свечовекољубивог Господа Бога и свих Светих Анђела с Њим. 
Покајани грех одводи покајаног грешника у загрљај Богу, у вечно 
Царство љубави нашег Небеског Оца. Непокајани пак грех рађа у 
души човековој пакао, да га затим сурва у вечни ђаволов пакао.

Авва Јустин, Сетве и жетве, Београд 2007, стр. 806.

Епи скоп Иг ња ти је:

25. Све ти Оци ка жу да је мр жња пре ма дру го ме је ди на пре
пре ка за ула зак у Цар ство Бож је. (3–26)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Или не зна те да не пра вед ни ци не ће на сле ди ти Цар ства Бож је га? 
Не ва рај те се: ни блуд ни ци, ни идо ло по кло ни ци, ни пре љуб ни ци, ни 
ру ко блуд ни ци, ни му же ло жни ци, ни ла ком ци, ни ло по ви, ни пи ја
ни це, ни опа да чи, ни оти ма чи, не ће на сле ди ти Цар ство Бож је. 

1 Кор. 6, 10.

Епи скоп Иг ња ти је:

26. Хо мо сек су а ли зам је при ро дан као и брак. Бо жан ски за ко
ни се ме ња ју, и мо рал се ме ња. (3–27)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Му же ло жни ци (хо мо сек су ал ци) су го ри од уби ца, јер уби ца 
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одва ја ду шу од те ла, а овај по гу бљу је ду шу за јед но са те лом. Ма ко
ји грех да узмеш, ни је дан не ће би ти ра ван овом бе за ко њу. Му же ло
жник ни је по стао же на, а пре стао је да по сто ји као му шка рац, те је 
та ко из дао и јед ну и дру гу при ро ду; сто га за слу жу је да бу де од ба чен 
ка ко од му шка ра ца, та ко и од же на, и ка ме но ван, јер је увре дио и 
је дан и дру ги пол, а се бе на чи нио жи во ти њом пре зре ни јом од пса. 

Све ти Јо ван Зла то усти, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, стр. 42.

Атин ски на род и ње го ви му дра ци би ли су за ра же ни без бо жно
шћу, јер ме ша ње са блуд ни ца ма, иа ко је бе за ко но, свој стве но је (па лој) 
при ро ди; а му же ло жни штво је и про тив за ко ни то и про тив при род но. 

Све ти Јо ван Зла то усти, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, стр. 42.

Ети ка је трај на и не про мен љи ва – на ша је ван ђел ска ети ка – а 
тех ни ка је про мен љи ва. Ети ка је го спо ђа, тех ни ка ње на слу шки ња. 
За то ети ка мо ра кон тро ли са ти тех ни ку. Не про ла зне вред но сти су у 
обла сти ети ке, а не тех ни ке. Те шко на ро ду ко ји гле да ци ље ве људ ског 
жи во та у тех ни ци, и сав свој труд и зној жр тву је на уса вр ша ва њу 
тех ни ке, ву ку ћи ети ку за со бом као Ахил мр твог Хек то ра по ве за ног 
за ко ле сни цу. Та кав на род мо же ус пе ти да све сво је гра до ве са гра ди 
од сло но ве ко сти и зла та као што су би ли цар ски дво ро ви у Је зра е лу. 
Али ако у тим гра до ви ма бу ду ста но ва ли Аха ви и Је за ве ље, пси ће 
има ти по след њу реч, пси а не љу ди (1 Цар. 22, 38; 2 Цар. 9, 36).

Из ме ђу по ште ња и ве шти не лак је из бор. По штен чо век и без 
ве шти не це ни се и у на ше вре ме ви ше од ве шта ка без по ште ња. И на 
ис то ку и на за па ду и на се ве ру и на ју гу. И да нас као и у вре ме про
ро ка Иса и је.

Тех ни ком се ме ња од нос чо ве ка пре ма при ро ди, а ни ка ко пре ма 
чо ве ку и пре ма Бо гу. Ко дру га чи је ми сли тај це ни ства ри ви ше не го 
лич но сти, а пра ши ну ви ше не го дух.

Је зи ва тра ге ди ја на шег вре ме на са сто ји се у ра ту из ме ђу љу ди и 
Бо га. Бог хо ће да уз диг не лич но сти љу ди над не му штим ства ри ма, док 
љу ди хо ће да уто пе и сво ју и Бож ју у ствар и из јед на че са ства ри ма.

Мно ги спи ри ту ал ни и мо рал ни ма ли ша ни пра ве од мо дер не тех
ни ке идо ла ко ме се кла ња ју, и по зи ва ју све на ро де да то ме идо лу при но
се жр тве, што не срећ ни на ро ди при си ље но чи не! Те ко ли ке жр тве, те 
ко ли ку крв!

Ко је глув да не чу је ка ко ети ка гла сни је од то по ва ви че на шем 
по ко ље њу: Не тим пу тем, љу ди! Тај пут во ди у Зе мљу Не до ђи ју. 
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Све ти Вла ди ка Ни ко лај, Зе мља Не до ђи ја, Глас Цр кве, Ваљево 2003, стр. 22.
Сва ки по ку шај да се хри шћан ство при ла го ди ду ху вре ме на, да 

се по ме ша са про ла зним иде ја ма и ре жи ми ма од ре ђе них исто риј
ских пе ри о да, од у зи ма му ону спе ци фич ну ка рак те ри сти ку, ону на
ро чи ту вре д  ност, оно осо бе но, што га упра во и чи ни је ди ном Бо го
чо ве чан ском ре ли ги јом у све ту. 

Авва Ју стин, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, стр. 242.

Епи скоп Иг ња ти је:

27. У Цр кви има мно го не мо рал них све ти те ља, ко ји ма би, 
етич ки гле да но, тре ба ло су ди ти због оно га што су ра ди ли у жи во
ту, по чев ши од све тог Или је, па до кра ље ва и ца ре ва ви зан тиј ских, 
све те Ири не и на ших ца ре ва и кра ље ва, и уоп ште свих. (3–22)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Све ти су би ли исти та кви љу ди, као и сви ми. Мно ги од њих 
до шли су из ве ли ких гре хо ва, али по ка ја њем су до сти гли Цар ство 
Не бе ско. И сва ко ко до ла зи она мо – до ла зи кроз по ка ја ње, ко је нам 
је да ро вао ми ло сти ви Го спод сво јим стра да њи ма. 

Све ти Си лу ан Атон ски, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, стр.133.

Све те бо го слу жбе не књи ге нам то нај ре чи ти је по ка зу ју и не по
бит но до ка зу ју: сва ки Све ти тељ је сат кан од све тих вр ли на; сва ки је 
гра дио и из гра дио се бе по мо ћу све тих вр ли на; сва ки је пре ра дио и 
пре о бра зио се бе све тим вр ли на ма. То ва жи и за све те Апо сто ле, и 
за све те Му че ни ке, и за све те Ис по вед ни ке, и за све те Про ро ке, и за 
све те Пре по доб ни ке, и за све те Бе сре бре ни ке, и за све Све ти те ље 
уоп ште. У сва ко ме од њих при сут не су, и све де лат не су све те вр ли не, 
на че лу са ве ром. 

Авва Ју стин, Пра во слав на Цр ква и еку ме ни зам, Бе о град 2001, стр. 80.

Све ти те ље тре ба по што ва ти као при ја те ље Хри сто ве и као че
да и на след ни ке Бож је, као што ве ли све ти Јо ван, Бо го слов и Је ван
ђе лист: „А они ма ко ји га при ми ше да де власт да бу ду че да Бож ја.“ 
„Та ко ни сте ви ше ро бо ви, не го си но ви; а кад смо де ца, и на след ни ци 
смо: на след ни ци, да кле, Бож ји а су на след ни ци Хри сто ви“. И Го спод у 
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све тим је ван ђе љи ма ве ли апо сто ли ма: „Ви сте при ја те љи мо ји... Ви
ше вас не на зи вам слу га ма, јер слу га не зна шта ра ди го спо дар ње
гов“. А ако се, пак, Са зда тељ све га и Го спод на зи ва „Цар ца ре ва и Го
спо дар Го спо да ра“, те „Бог над бо го ви ма“, сва ка ко да су и све ти те љи 
бо го ви и го спо да ри и ца ре ви. Њи хов Бог је Бог и Го спод и Цар Ко ји 
то је сте и та ко се име ну је. „Ја сам“, ве ли Он Мој си ју, „Бог оца тво је га, 
Бог Авра мов, Бог Иса ков и Бог Ја ко вљев“. И учи нио је Мој си ја бо гом, 
ра ди Фа ра о на. Но, на зи вам их бо го ви ма и ца ре ви ма и го спо дом, не 
по њи хо вој при ро ди, већ због то га што ца ру ју и го спо да ре над сво
јим стра сти ма, те што су по до би је бо жан ско га обра за, по ко ме су 
и ство ре ни, са чу ва ли не па тво ре ним – јер ца рем се име ну је и образ 
ца рев – као и због то га што су, сје ди нив ши се по сво јој сло бод ној 
во љи са Бо гом и при мив ши Га да се усе ли у њих те за јед ни ча ре ћи 
са Њим, бла го да ћу по ста ли оно што је Он по при ро ди. Ка ко он да да 
не по шту је мо оне ко ји су по ста ли слу жи те љи и при ја те љи и си но ви 
Бож ји? Јер част ука за на иза бра ни ма ме ђу слу га ма ко ји ма и ми при
па да мо, зна мен је бла го на кло ности пре ма За јед нич ком Вла ди ци. 

Све ти Јо ван Да ма скин, Тач но из ло же ње пра во слав не ве ре, Бе о град – Ник
шић 2001, стр. 323–324.

Пи шу исто ри ча ри ка ко су не ки Не ма њи ћи би ли ве ли ки гре
шни ци, ка ко је брат из да вао бра та, брат се бо рио про тив бра та, отац 
уда рао на си на, син на оца. То ни је не и сти на, али је не и сти на да је то 
и са мо то био цео са др жај жи во та њи хо ва, да је то цео њи хов жи во
то пис. Они при ча ју при чу до не кле али не до кра ја. Као кад би све ти 
Лу ка исто ри чар апо стол ских де ла, ис при чао при чу о Са влу ка ко је 
ва тре но го нио хри шћа не, па ту за стао и свр шио при чу, не ис при чав
ши дру ги део, тј. ка ко се Са вле обра тио у Па вла, го ни тељ у апо сто ла, 
гре шник у по кај ни ка, хри сто бо рац у све ца.

За и ста не ки од Не ма њи ћа гре ши ли су као љу ди по људ ској сла
бо сти, али су се ка ја ли за гре хе и уми ра ли су као по кај ни ци. Не зна мо 
за Ву ка на да ли се по ка јао, за то је и остао ван сла ве и ван ка лен да ра, 
јер је устао про тив сво ја два бра та и ве зи вао се за рим ску цр кву. Због 
то га је ока рак те ри сан као из дај ник, и као пра о браз свих из дај ни ка 
срп ских, и то увек са истим име ном: Ву кан, Вук, Ву ка шин, Ву ји ца. 
Ме ђу тим Дра гу тин се по ка јао због свог устан ка про тив бра та Ми
лу ти на, за мо на шио се и као мо нах Те ок тист ве ри га ма се об ло жио у 
по ка ја њу и ис ку ше њу. И са здао је не ко ли ке цр кве у сла ву Бож ју као: 
Озрен, Тав ну, Ра чу, Ло зни цу и цр кву у Ари љу. И по све тио се. За што 
срп ски исто ри ча ри не до при ча ју при чу до кра ја? А крај де ло кра си, 
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ве ли срп ски на род.
Ка јао се и краљ Ми лу тин због гре ха пре ма си ну сво ме Сте ва ну, 

и гор ко опла ки вао свој грех пред игу ма ном ма на сти ра Пан то кра то
ра, у ко ме је осле пље ни Сте ван при мо ран био да бо ра ви. И по све тио 
се Ми лу тин не као гре шник не го као по кај ник, и не као по кај ник 
са мо по ре чи не го још ви ше на де лу, слу же ћи Го спо ду сво ме Хри сту 
до кра ја сво га ду го га ве ка. Ни је дан од мо дер них исто ри ча ра срп ских 
ни је се за др жао на оно ме што је нај круп ни је и нај ва жни је у по гле ду 
лич но сти ово га слав но га кра ља, на име, да се по све тио и да бу гар ска 
пре сто ни ца Со фи ја чу ва те ло као сво ју нај ве ћу све ти њу. Не ви де то 
они, јер је не хри шћан ски и не срп ски мрак за мра чио њи хов ду хов ни 
вид. Они не опра шта ју грех оно ме ко ме је Бог опро стио и ко га је Бог 
чак и по све тио. Не мо же се исто ри ја срп ског на ро да пи са ти са мо ма
сти лом, не го и кр вљу и су за ма из ср ца.

Ка јао се и цар Ду шан због свог гре ха пре ма ро ди те љу сво ме 
Сте фа ну Де чан ском. Али грех си на пре ма ро ди те љу те жи је од гре ха 
бра та пре ма бра ту, и од гре ха оца пре ма си ну. Ду шан је остао ве ли ки 
и сла ван, али се ни је по све тио, тј. по сти гао сла ву не бе ску. Но и ако 
се ни је по све тио, ве ру је мо да му је Бог опро стио грех због ње го ве 
огром не и не у мор не слу жбе Бо гу. Јер је био по кај ник. И јер је по ди
зао мно ге за ду жби не, чи нио без број на де ла ми ло ср ђа, шти тио ма на
сти ре и сва ку прав ду сво јим стро гим за ко ни ма, Све ту Го ру осна жио 
је и оси гу рао, а цео хри шћан ски Бал кан бра нио је од не кр ста, и у кр
ста шком ра ту за хри шћан ство на Бал ка ну по стра дао. За и ста, и ако 
је учи нио у мла до сти ве ли ки грех пре ма ро ди те љу сво ме, био је до 
кра ја жи во та сја јан и ве ран слу га Хри стов на де лу и у стра да њу, пот
пи су ју ћи се увек као раб Хри ста Бо га и жр тву ју ћи се бе за крст ча сни 
и злат ну сло бо ду хри шћан ску свих бал кан ских на ро да.

Ка јао се и де спот Ђу рађ Бран ко вић за грех оца сво га Ву ка, из
дај ни ка ко сов ског. Али се те шко при ма ло ње го во по ка ја ње за оно га 
гре шни ка, ко ме на род, као жи ва цр ква Бож ја, ни кад ни је опро стио. 
Ипак де спот Ђу рађ је оправ дан пред Бо гом и на ро дом због сво јих 
де ла и пат њи. Он се, исти на, ни је по све тио, али су ве ли ка де ла ње
го ва би ла у слу жби Хри сту Бо гу. По ди зао је цр кве, др жао је стро го 
ве ру пра во слав ну, од био је пап ску по ну ду да пре ђе у рим ску цр кву, 
об да ри вао је бо га то ма на сти ре у Ср би ји и у Све тој Го ри, му дро и 
опре зно чу вао је на род уко ли ко је то мо гао као ва зал тур ски, и као 
ро ди тељ пре жи вео је гро зна стра да ња због не сре ће сво је де це. Јер су 
му два си на од Ту ра ка би ла осле пље на, а ћер ка при мо ра на да се уда 
за крв ни ка Сул та на. Но кад се Ђу рађ ни је по све тио, по све ти ли су се 
не ко ли ки ње го ви по том ци кроз мај ку Ан ге ли ну. А Ђу рађ је био и до 
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кра ја жи во та остао раб Хри ста Бо га, на де лу и стра да њу.
Ка јао се и кнез Ми лош Обре но вић због гре ха пре ма Ка ра ђор ђу, 

јер је по сред но био уме шан у по ги би ју ве ли ко га Во жда, и то још ку
ма сво га. Све до чи о ње го вом ка ја њу цр ква зва на „По кај ни ца“ ко ју је 
Ми лош дао по ди ћи у Ра до ва њу. Но ни је сав Ми лош у то ме гре ху. Он 
је се бе сма трао слу гом Бож јим и на род ним. Бо рио се за крст ча сни и 
стра дао мно го од ту ђи на и од сво јих. По пра вио је, без ма ло, све на
ру ше не ма на сти ре не са мо у са да осло бо ђе ној не го и нео сло бо ђе ној 
Ср би ји све до Јо ва на Би гор ског. По стио је, др жао кр сну сла ву и мно
го се Бо гу мо лио, исто као и ве ли ки Ка ра ђор ђе по пут свих ста рих 
вла да ра срб ских и све га на ро да срб ског. Би ли су то љу ди на род ни и 
по кр ви и по ду ху.

Но ко је та ко све то и че сти то слу жио Бо гу Хри сту као онај див
ни Ла зар Ко сов ски? По све тио се и он, по све ти ла му се и же на, ца ри
ца Ми ли ца, по све тио му се и син Сте ван Ви со ки. Од све тог ко ре на 
све та и ло за. Он је чи нио сва Бо гу угод на де ла као Не ма њи ћи а вла
дао је, или бо ље ре ћи, слу жио је, у те жа вре ме на не го Не ма њи ћи. По
ди гао је мно ге за ду жби не, од ко јих и до да нас слу же Ра ва ни ца, Ла
за ри ца и Гор њак. Об но вио је из ру ше ви на ма на стир св. Ро ма на. Био 
је ве ли ки да ро да вац све ти ња све то гор ских. Хо дио је на ха џи лук на 
Хри стов гроб. Био је отац си ро ти ма и за штит ник бед ни ма. А по врх 
све га по ло жио је жи вот свој на Ко со ву за крст ча сни и сло бо ду злат
ну. За то га је на род срб ски за во лео и опе вао, а Бог га про сла вио ти ме 
што га је по све тио увен чав ши га двој ним вен цем: као сво га слу гу и 
као му че ни ка. 

Епископ Ни ко лај, Са бра на де ла, књига V, Срп ски на род као Те о дул, Ди
селдорф 1977, стр. 336–337.

Епи скоп Иг ња ти је:

28. Су шти на по ка ја ња ни је да се чо век по ка је пси хо ло шки, не
го је ис по вест и по ка ја ње у ства ри по вра так у ли тур гиј ску за јед ни
цу. (3–25)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Чи тав хри шћан ски жи вот ни је ни шта дру го, не го сваг да шње 
по ка ја ње, све до кра ја. 

Све ти Ти хон За дон ски, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, 
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стр. 264.
Чу вај се гре ха – ма лог и ве ли ког, увек имај пред очи ма сво је гре

хе, да би сва ко га да на усрд ни је при сту пао по ка ја њу.
Све ти Ди ми три је Ро стов ски, Ду хов ни азбуч ник, Вр шац 1990. стр. 22.

Све мо гу ће по ка ја ње – Бо жан ско при ста ни ште, Бо жан ско ле чи
ли ште. Сва ко са гре ше ње се ис пра вља по ка ја њем, сва ка ра на, сва ка 
бо лест се ис це љу је по ка ја њем. Ру ке Оца Не бе ског су ра ши ре не да 
при ме блуд не си но ве ко ји при бе га ва ју у ње гов за гр љај. 

Све ти Иг ња ти је Бр јан ча ни нов, Глас из веч но сти, Пи сма мо на си ма и мир
ја ни ма о спа се њу ду ше, Бе о град 2003, стр. 104.

Да би ствар но до био опро штај гре хо ва кроз ову све ту тај ну, хри
шћа нин је ду жан да се искре но и скру ше но ка је за гре хе сво је, да их 
сми ре но ис по ве ди све ште ни ку, да има од луч ну на ме ру да се по пра ви 
и да бу де уве рен у без мер но ми ло ср ђе Спа си те ље во. Пост и мо ли тва 
су од лич на сред ства еван ђел ска ко ја по ма жу и утвр ђу ју чо ве ка у по
кај нич ком рас по ло же њу. При том ва ља има ти на уму све то о тач ку бла
го вест и за по вест: „Са мо о су да је по че так спа се ња“. По кај нич ко се рас
по ло же ње на ро чи то из ра жа ва у искре ном ис по ве да њу сво јих гре хо ва 
све ште ни ку, у мр жњи пре ма гре си ма, у од ри ца њу од њих и у чи ње њу 
еван ђел ских де ла. Ис по ве да ње гре хо ва сво јих све ште ни ку нео п ход но 
је, да би све ште ник знао ка кве гре хе има да опро сти и ка кве ле ко ве има 
да пре по ру чи за из ле че ње од њих.

Дог ма ти ка, III, 573.

По ка ја ње је об но ва кр ште ња. По ка ја ње је за вет с Бо гом да ће се 
во ди ти је дан но ви жи вот. По ка ја ње је из вор сми ре но сти. По ка ја ње је 
нео по зи во од ри ца ње од сва ке же ље за те ле сним до бри ма. По ка ја ње 
је са мо о суд на ми сао и бри га о се би без бри ге о спољ ним ства ри ма. 
По ка ја ње је кћи на де, и по ри ца ње без на де жно сти. По кај ник је осу
ђе ник ко ји ни је ли шен ча сти. По ка ја ње је по ми ре ње с Го спо дом пу
тем вр ше ња до брих де ла су прот них пре ђа шњим гре си ма. По ка ја ње 
је очи шће ње са ве сти. По ка ја ње – до бро вољ но тр пље ње свих му ка. 
По кај ник је чо век ко ји са мо ме се би из ри че ка зну. По ка ја ње је ја ко 
из ну ра ва ње сто ма ка и ши ба ње ду ше сил ним осе ћа њем. 

Све ти Јо ван Ле ствич ник, Ле стви ца, Бе о град 1964, стр. 58.
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Епи скоп Иг ња ти је:

29. Да на шње схва та ње ис по ве сти као по кај нич ког при зна ва
ња сво јих гре хо ва по ти че од Ав гу сти на и ру ши сва ки је рар хиј ски 
по ре дак у Цр кви. (3–28)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

По ка ја ње је све та тај на у ко јој хри шћа нин ис по ве да сво је гре хе 
пред све ште ни ком, и пре ко ње га до би ја не ви дљи ви опро штај гре хо
ва од са мо га Го спо да Хри ста, од са ме Цр кве, јер је сва ки грех – грех 
про тив Бо га, про тив Цр кве, про тив љу ди. 

Дог ма ти ка, III, 573.

Ко се на ви као да на ис по ве сти по ла же ра чун за свој жи вот ов де, 
то ме не ће би ти стра шно ни да од го ва ра на стра шном су ду Хри сто вом.

Све ти Јо ван Крон штат ски, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, 
стр. 141.

Не ма по у зда ни јег пу та ка спа се њу, не го от кри ва ти сво је по ми
сли раз бо ри тим оци ма и њих има ти као ру ко во ди те ље ка вр ли ни, 
уме сто да се сле ди соп стве на ми сао и ра су ђи ва ње. 

Све ти Јо ван Ка си јан, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, стр. 137.

Бог је чо ве ку дао по ка ја ње за то да би он, бу ду ћи да че сто па да у 
гре хе и ис кри вљу је у се би цр те бе смрт ног ли ка Бож јег, стал но у се би 
об на вљао и вра ћао из гу бље ну ле по ту ли ка Бож јег, да би мр зео ру
жни, гну сни и смр то но сни грех, да би се оду ше вља вао и на дах њи вао 
за до бра де ла, љу бе ћи ва тре но Бо га и бли жње га и прав ду Бож ју. 

Све ти Јо ван Крон штат ски, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, стр. 133.

Сво јом све том си лом по ка ја ње ру ши па као у чо ве ко вој ду ши и 
пре во ди је у рај. Све док: по ка ја ни на кр сту раз бој ник. Бо го чо ве чан
ском си лом Го спо да Хри ста све та тај на по ка ја ња оси гу ра ва по кај
ни ку по бе ду над сви ма гре си ма, и над сви ма смр ти ма, и над сви ма 
ђа во ли ма: ру ши па као, уз но си у не бо, Цар ство не бе ско. Не ма сум ње, 
чо век је све моћ ни го спо дар се бе и све га сво га: јер од ње га са мог за
ви си и ње гов рај и ње гов па као, и ње го ва смрт и ње го во вас кр се ње. 

Дог ма ти ка, III, 572.
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Епи скоп Иг ња ти је:

30. Уче ње ко је су ис по ве да ли сви све ти Оци у свим вре ме ни
ма и на сва ком ме сту (consensus patri) стра шно је по губ но по Цр
кву, по ње ну исто ри ју. То уче ње је то ли ко опа сно, јер на ру ша ва 
жи ву исто ри ју Цр кве, јер оне мо гу ћа ва да се у Цр кви ка же не што 
но во, тј. не што друк чи је од тог уче ња. А упра во је Цр ква по зва на 
да увек до но си не што но во. (3–29)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Све ти фи ло соф, Гри го ри је Ни ски, ве ли: До каз на шег уче ња о ве
ри је сте Пре да ње Ота ца ко је је до шло до нас као на сле ђе. Оно нам 
је са оп ште но од Апо сто ла пре ко по то њих све тих.49 Исти све ти Гри
го ри је са ве ту је: Се ти те се све тих Ота ца, ко јих смо се, по бла го да ти 
Бож јој, удо сто ји ли би ти на след ни ци. Не пре ко ра чуј те гра ни це ко је 
по ста ви ше Оци на ши, и не прет по ста вљај те то ме ка сни ја уче ња, не
го до ве ди те се бе у склад са пра ви лом Ве ре – τῷ ἀρχαίῳ κανόνι τῆϚ 
πίστεωϚ.50

Дог ма ти ка, III, 245: 49)Con tra Eu nom. lib. IV; Р. gг. t. 45, со1. 653 В; 50)Ерis. 
III; Р. gг. t. 46, со1. 1024 С.

Је ди ни не по гре ши ви пут ка спа се њу је – не по ко ле бљи во сле до
ва ње уче њу све тих Ота ца, уз од луч но уда ља ва ње од сва ког уче ња са 
стра не, па и од соп стве них схва та ња, све док се ра зум не ис це ли од 
сво је бо ле сти и док од те ле сног и ду шев ног не по ста не – ду хов ни. 
При хва тив ши умом и ср цем ту исти ну, ис по ве ди те усти ма – дај те 
за вет Бо гу да ће те се ру ко во ди ти уче њем све тих Ота ца, кло не ћи се 
сва ког уче ња ко је ни је по све до че но Ду хом Све тим и при мље но од 
стра не све те Ис точ не Цр кве. Ис по ве див ши исти ну усти ма, ис по ве
дај те је и де ли ма; по што сте да ли за вет, ис пу ни те га.

Све ти Иг ња ти је Бр јан ча ни нов, Ен ци кло пе ди ја пра во слав ног ду хов ног жи
во та, Бе о град 2005, стр. 167.

Уче ње све тих Ота ца Ис точ не Цр кве исти ни то је: оно је уче ње 
Све то га Ду ха. Мо лим Вас, др жи те се ово га уче ња. Оно ће вас ру ко
во ди ти ка бла же ној веч но сти. 

Све ти Иг ња ти је Бр јан ча ни нов, Глас из веч но сти, Бе о град 2003, стр.162.
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Апо стол ска ве ра је сва бо го чо ве чан ска; исто та ко и „је дин ство 
ве ре“.87 Све ти Зла то уст бла го ве сти: Је дин ство ве ре зна чи: ка да сви 
има мо ве ру са све тим Апо сто ли ма, ка да смо сви јед но; ка да сви ве
ру је мо под јед на ко.88 Апо стол ска је, све то о тач ка је ве ра: ве ро ва ти по 
Пре да њу све те Ва се љен ске Цр кве. Без то га се не мо же би ти хри шћа
нин. Све ти Да ма скин об ја вљу је бо го чо ве чан ску не бо зем ну исти ну 
го во ре ћи: Ко не ве ру је по Пре да њу Ва се љен ске (= Ка то ли чан ске = 
Са бор не) Цр кве – не вер ник је = ἄπιστόϚ ἑστιν.89

Дог ма ти ка, III, 249: 87)ср. Еф. 4, 11–13; 88)In Episs. ad Ephes. Ho mil. XI, 3; Р. 
gr. t. 62, со1. 83; 89)De fi de, IV, 10; Р. gr. t. 94, со1. 1128 А).

Кроз све те Оце про ду жу ју се све ти Апо сто ли са сви ма сво јим 
бо го чо ве чан ским бо гат стви ма, бо го чо ве чан ским све то ви ма, бо го
чо ве чан ским све ти ња ма, бо го чо ве чан ским тај на ма, бо го чо ве чан
ским вр ли на ма. Све ти Оци у ства ри не пре ста но апо сто лу ју, и као 
по себ не обо го чо ве че не лич но сти, и као епи ско пи по ме сних Цр ка ва, 
и као чла но ви Све тих Ва се љен ских Са бо ра и Све тих По ме сних Са
бо ра. За све њих је јед на Исти на, јед на Све и сти на: Бо го чо век Го спод 
Исус Хри стос. Гле, Све ти Ва се љен ски Са бо ри, од пр вог до по след њег, 
са мо јед ну све вред ност ис по ве да ју, бра не, ве ру ју, бла го ве сте и све
буд но чу ва ју: Бо го чо ве ка Го спо да Ису са Хри ста. 

Дог ма ти ка, III, 237238.

Глав но Пре да ње, Све пре да ње Пра во слав не Цр кве и је сте: жи ви 
Бо го чо век Хри стос, сав у Бо го чо ве чан ском те лу Цр кве, ко ме је Он 
бе смрт на, веч на Гла ва. То је не са мо бла го вест већ и све бла го вест 
све тих Апо сто ла и све тих Ота ца. Они ни шта не зна ју осим Хри ста 
рас пе та, Хри ста вас кр сла, Хри ста ваз не се на. Сви они вас це лим жи
во том и уче њем сво јим јед но ду шно и јед но гла сно све до че: Бо го чо
век Хри стос је сав у Цр кви Сво јој, као у те лу Свом. Сва ки од све
тих Ота ца мо же с пра вом ре ћи са Све тим Мак си мом Ис по вед ни ком: 
„Ја ни у ком слу ча ју ни шта сво је не го во рим, не го го во рим оно што 
сам од Ота ца на у чио, ни шта не ме ња ју ћи у њи хо вом уче њу“.3 А из 
бе смрт не бла го ве сти Све тог Јо ва на Да ма ски на бру ји са бор на ис по
вест свих све тих бо го про сла вље них Ота ца: Све што нам је пре да но 
–πάντα τὰ παραδιδόμενα ἡμῖν – кроз За кон и Про ро ке и Апо сто ле и 
Еван ђе ли сте ми при ма мо и зна мо и ве о ма це ни мо, и пре ко то га ни
шта ви ше не тра жи мо... Бу ди мо ти ме пот пу но за до вољ ни, и оста ни
мо у то ме, не по ми чу ћи веч не ме ђе (Прич. Со лом. 22, 18), ни ти на ру
ша ва ју ћи бо жан ско Пре да ње.4 – И он да дир љив све то о тач ки по зив 
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Све тог Да ма ски на, упу ћен сви ма пра во слав ним хри шћа ни ма: За то, 
бра ћо, стој мо на ка ме ну ве ре и у Пре да њу Цр кве, не по ми чу ћи гра
ни це ко је по ста ви ше све ти Оци на ши, ни ти да ју ћи ме ста они ма ко ји 
хо ће да уво де но во та ри је и да ру ше гра ђе ви ну све те Бож је ва се љен
ске и апо стол ске Цр кве. Јер ако се сва ко ме пу сти на во љу, ма ло по 
ма ло ра зо ри ће се це ло те ло Цр кве.5 

Дог ма ти ка, III, 238: 3)Ерist. XV; Р. gr. t. 91, со1. 544D: ἐμὸν μὲν οὐδὲν ἐρῶ 
πα ντελῶϚ ὅ δὲ παρὰ τῶν πα τέρων ἐδιδάχθην, φημί...; 4)De fi de, I, 1; Р. gr. t. 94, со1. 
792А; 5)De ima gin., Оrat. III, 41; P. gr. t. 94, со1. 1365СD.

Ис по ве да ти и чу ва ти нео кр ње ном апо стол скосве то о тач ку ве
ру и је сте бри га над бри га ма свих Све тих Ва се љен ских Са бо ра. Та ко 
је нај глав ни ја бри га све тих Ота ца Ше стог Ва се љен ског Са бо ра ово: 
са чу ва ти у це ло сти и не по вре ђе но сти апо стол ско и еван ђел ско пра
ви ло ве ре.60 Све ти Оци Пе тог Ва се љен ског Са бо ра пр о пи су ју: сле
до ва ти у све му што су прет ход ни Ва се љен ски Са бо ри ура ди ли за 
за шти ту ве ре.61 Јер јед на је и иста ве ра ко ју су ис по ве да ла Че ти ри 
Са бо ра, а и Пе ти с њи ма.62 Све ти Оци Пе тог Ва се љен ског Са бо ра 
из ја вљу ју: „Ми у све му сле ду је мо све тим Оци ма и Учи те љи ма све те 
Цр кве Бож је, тј. Ата на си ју, Ила ри ју, Ва си ли ју, Гри го ри ју Бо го сло ву 
и Гри го ри ју Ни ском, Ам вро си ју, Про клу, Ла ву, и при ма мо све што 
су они на пи са ли и об ја сни ли о пра вој ве ри и на осу ду је ре ти ка. Ми 
смо сваг да др жа ли и др жи мо ве ру, од по чет ка пре да ну Бо гом и Спа
си те љем на шим Ису сом Хри стом све тим Апо сто ли ма, и од њих про
по ве да ну це ло ме све ту и об ја шња ва ну од стра не све тих Ота ца, и то 
на ро чи то оних ко ји су уче ство ва ли на Че ти ри Ва се љен ска Са бо ра, 
ко ји ма ми у све му и пот пу но сле ду је мо. Да кле, ми об ја вљу је мо да 
смо др жа ли и др жи мо све што су го ре по ме ну та Че ти ри Ва се љен ска 
Са бо ра ре ши ли и про пи са ли, јер су они, иа ко др жа ни у ра зна вре
ме на, ипак са чу ва ли и об на ро до ва ли јед но и исто ис по ве да ње ве ре. 
Ра ди сло ге у цр ква ма, нео п ход но је др жа ти се пот пу но Све тих Че ти
ри Са бо ра, и не при ко сно ве ним чу ва ти оно што су они про пи са ли.63 
А све ти Оци су то про пи са ли под ру ко вод ством све тог ду ха ко ји је 
го во рио из њих“.64 

Дог ма ти ка, III, 229–230: 60) Дје ја ни ја Все лен ских Со бо ров, том VI, Ка зањ, 
1908, та мо стр. 54; 61) тамо, стр. 18; том V; Казањ 1914; 62) тамо, стр. 19; 63) тамо, стр. 
20, 21, 23, 24; 64) тамо, стр. 151. 

Све ти Оци Ше стог Ва се љен ског Са бо ра из ја вљу ју: Ми смо удо
ви ме ђу со бом, и са чи ња ва мо јед но те ло Хри сто во јед но ми сле но шћу 
сво јом пре ма Го спо ду Хри сту и је дан пре ма дру го ме, и ве ром.58 Исти 
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Оци ве ле о све том Сим во лу ве ре: У Ни ке ји на ве ли ком и зна ме ни
том Са бо ру Све та Тро ји ца је са ма из дик ти ра ла Сим вол ве ре и осу
ди ла Ари је во зло у мље.59 

Дог ма ти ка, III, 229. 58)Дје ја ни ја Все лен ских Со бо ров, том VI, Ка зањ 1908, 
та мо 232 и 233 стр; 59) тамо, стр. 233.

Пред сед ник Сед мог Ва се љен ског Са бо ра, све ти Та ра си је па три
јарх, из ја вљу је на Са бо ру: Што се ти че дог ма та то, по гре ши ти у ма лом 
или у ве ли ком, све јед но је; јер се и у јед ном и у дру гом слу ча ју на ру
ша ва за кон Бож ји.66 Ме ђу Све тим Оци ма не ма ни ка квих не су гла си ца; 
на про тив, сви они, има ју ћи као јед ну ду шу, про по ве да ју јед но и исто, 
и уче јед ном и истом.67 Све што је у цр ква ма Бож јим уста но вље но у 
сла ву и у част Бо га, све је то све то и тре ба да се по шту је.68 Све ти Оци 
на ши су стра жа ри Ва се љен ске Цр кве; они не пре ста но стра жа ре над 
ми сле ним бе де ми ма ње ним; они су прог на ли све вој ске не при ја те ља 
и ма чем ду ха уни шти ли древ не је ре си и за блу де. Све ти Сед ми Ва
се љен ски Са бор из ја вљу је: „Не ка нас ис пра ве уче ња бо го гла го љи вих 
Ота ца. Цр пу ћи из њих, ми смо се на пи ли исти не; сле ду ју ћи њи ма, ми 
смо прог на ли лаж; на у че ни од њих, ми с љу ба вљу при ма мо че сне ико
не. Оци про по ве да ју, а ми оста је мо по слу шна че да и хва ли мо се пред 
ли цем ма те ре Пре да њем Ва се љен ске Цр кве. Ми др жи мо за по ве сти 
Ота ца. Ми ана те ми ше мо ка ко оне ко ји ишта до да ју уче њу Ва се љен ске 
Цр кве, та ко и оне ко ји ишта од у зи ма ју од тог уче ња. У све му др же ћи 
се уче ња бо го но сних Ота ца на ших, ми про по ве да мо то уче ње јед ним 
усти ма и јед ним ср цем, ни шта не до да ју ћи и ни шта не од у зи ма ју ћи од 
оно га што нам је пре да но; на про тив, ми се утвр ђу је мо у ње му и окре
пљу је мо њи ме. Ми ис по ве да мо и учи мо она ко ка ко су про пи са ли и 
утвр ди ли Све ти и Ва се љен ски Шест Са бо ра.69 

Дог ма ти ка, III, 230231: 66) Дје ја ни ја Все лен ских Со бо ров, том VII, Ка зањ 
1909, та мо, стр. 52; 67) тамо, стр. 55; 68) тамо, стр. 68; 69) тамо, стр. 169, 170; ср. 
тамо, стр. 205.

Епи скоп Иг ња ти је:

31. Бог је ап со лут но сло бо дан и ства ра свет ка ко хо ће, а не по 
не ким за ко ни ма и нор ма ма. За то је не мо гу ће на осно ву из у ча ва ња 
за ко ни то сти тво ре ви не и за по ве сти Бож јих до ћи до за кључ ка о 
то ме ка кав је Бог. То су ста ри Гр ци ра ди ли, и под њи хо вим ути ца
јем су ка сни је би ли и све ти Оци. (3–30)



240

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Бог је да кле до бар и чо ве ко љу бив и ста ра се о ду ша ма ко је је ство
рио; а по што је по Сво јој при ро ди не ви дљив и не спо зна тљив, бу ду ћи 
да је из над сва ко га ство ре ног би ћа и да због то га људ ски род не мо же 
да има зна ње о Ње му, и по што су сва би ћа ство ре на из не би ћа, а Он 
је не ство рен, због то га је Бог укра сио тво ре ви ну Сво јим Ло го сом ка
ко би Ње га, ко ји је по Сво јој при ро ди не ви дљив, љу ди мо гли по зна ти 
ма кар по Ње го вим де ли ма. Јер, че сто се де ша ва да умет ни ка, и он да 
кад га не ви ди мо, по зна је мо по ње го вим де ли ма; та ко су го во ри ли и 
о ва ја ру Фи ди ји; на и ме, они ко ји су по сма тра ли сра змер ност ње го вих 
ки по ва, ви де ли су са мог Фи ди ју иа ко он ни је био при су тан. Та ко исто 
и кроз по ре дак ко ји вла да у ва се ље ни тре ба да за ми сли мо Бо га, Ко ји 
је Њен Тво рац и Са зда тељ, иа ко га те ле сним очи ма не мо же мо ви де ти. 
Јер, Бог ни је зло у по тре био Сво ју не ви дљи ву при ро ду – не ка ни ко ово 
не ко ри сти као из го вор – и ни је Се бе учи нио пот пу но не по зна тим за 
љу де, не го је, као што сам ма ло час ре као, та ко укра сио тво ре ви ну да, 
иа ко је Сам по при ро ди не де љив, ипак по сво јим де ли ма бу де спо зна
тљив. Ово ја не ве лим од сво је га зна ња, не го од оно га што сам на у чио 
од љу ди бо го сло ва, од ко јих је је дан Па вле, ко ји Ри мља ни ма ова ко пи
ше: Јер, што је на Ње му не ви дљи во, од по ста ња све та умом се на ство
ре њи ма ја сно ви ди; (Рим. 1, 20). 

Све ти Ата на си је Ве ли ки, Про тив идо ла, Но ви Сад 2003, стр. 98.

Ни је Пи смо из о ста ви ло ни по у ку о ства ра њу, али зна ју ћи вр ло 
до бро ко ли ка је ле по та де ла Бож јих, и да не ки мо гу би ти за ве де ни 
том ле по том, те их не ће гле да ти као де ла Бож ја, не го ће их по сма
тра ти као бо го ве, оно се уна пред бри не о љу ди ма, го во ре ћи: „И да не 
би по ди гав ши очи сво је к не бу и ви дев ши Сун це и Ме сец и зве зде, 
сву вој ску не бе ску, пре ва рио се и кла њао им се и слу жио им; јер их 
Го спод Бог твој да де свим на ро ди ма под це лим не бом“. Бог им је, да
кле, све то по да рио не за то да им то бу ду бо го ви, не го да кроз њи хо ве 
енер ги је сви на ро ди по зна ју Бо га, Са зда те ља све га, као што је ре че
но. Јер, ју деј ски на род је још у ста ри ни имао ве ћи на ук о Бо гу, бу ду ћи 
да Га је по зна вао не са мо из де ла ства ра ња, не го и из Све тог пи сма. 

Све ти Ата на си је Ве ли ки, Про тив идо ла, Но ви Сад 2003, стр. 116.

Иа ко не ви дљив, Го спод је био спо зна тљив по де ли ма ства ра ња. 
Све ти Ата на си је Ве ли ки, О очо ве че њу Бо га Ло го са, Но ви Сад 2003, стр. 

153.
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По гле дај пре све тло и зла то ви до сун це, сре ди ште пла не та и ца ра 
зве зда, не дре ма но око и не у га си ву све тиљ ку све та. По гле дај и ср по
ли ку, по пут ро га из ви је ну, све тло шћу пре и спу ње ну, све сјај ну и сре
бро ли ку лу ну. По гле дај склад не ли ко ве ноћ них све ти ла и бли ста вих 
зве зда. По гле дај и ов де до ле цве то твор на и ша ре на по ља, зе ле не ли
ва де, ро сне и мно го цвет не лу го ве и вр то ве, ра зно бој не биљ ке и нај
крот ки ју, спо кој ну по вр ши ну мо ра где од би ја сун че ве зра ке. Све су 
то при зо ри и огле да ла ко ја не те ше са мо и од ма ра ју ду шу, не го јој 
чи не и да се ра ду је и, да та ко ка жем, свет ку је, иза зи ва ју ћи љу бав 
и ди вље ње сво јом при род ном ле по том. Ако тре ба да при род ни ма 
до ба ви мо и ве штач ке на сла де, ето ти умет не по ве сти све тих ико на, 
ле по те ча сних хра мо ва, бла го о бра зи ја све ште них ри зни ца – све то 
имај као уте ху сво јим очи ма. Али, то га се се ћа ју ћи, опо ме ни се да 
ус хо диш и ка со зер ца њу Твор ца, Ко ји их је то ли ко пре му дро са здао 
и то ли ко их ште дро улеп шао. 

Све ти Ни ко дим Све то го рац, Књи га ду хов них са ве та, Бе о град 2003, 
стр. 103.

Ако бу деш та ко чи нио, до ла зи ћеш и по мо ћу чу ла до по зна ња 
Бо га, пре ла зе ћи увек умом од тва ри Твор цу. По сто ја ње и уре ђе
ње све га ство ре ног би ће за те бе књи га бо го сло вља и, на ла зе ћи се у 
овом, по се до ва ћеш зна ње о оном све ту. Јер је сав свет и сва при ро да 
са мо ор ган у ко ме под ви дљи вим не ви дљи во пре би ва Сам Тво рац и 
умет ник све га, пру жа ју ћи по гле ду ра зум них ство ре ња у ви дљи вом и 
ма те ри јал ном све ту Сво ја не ви дљи ва и ма те ри јал на са вр шен ства и 
деј ства. За то пре му дри Со ло мон го во ри, да се кроз ле по ту ство ре ња 
ви ди њи хов Тво рац, а св. Па вле уве ра ва да што се на Ње му не мо же 
ви дје ти, од по ста ња сви је та мо гло се по зна ти и ви дје ти на ство ре њи
ма, и Ње го ва вјеч на си ла и бо жан ство (Рим. 1,20). У све ту Бож јем су 
с јед не стра не по ста вље на сва ство ре ња Бож ја, а с дру ге стра не љу ди 
обо га ће ни ра зум ном си лом да би ови, гле да ју ћи ство ре ња Бож ја и 
ви де ћи ка ко су пре му дро ство ре на, до ла зи ли до по зна ва ња пред веч
не и ипо ста сне Ре чи кроз Ко ју је све по ста ло (Јов. 1,3). И ми при род
но из де ла по зна је мо Твор ца, те је по треб но са мо пра вил но и здра во 
ра су ђи ва ти и пре ко тва ри до ћи до ве ре и ви де ти Бо га. 

Све ти Ни ко дим Аги о рит, Не ви дљи ва бор ба, Бе о град 1962, стр. 51.



242

Епи скоп Иг ња ти је:

32. Све ти су би ли под ути ца јем Ори ге но ве је ре си и је лин ског 
мно го бо штва, кон крет но све ти Ди о ни си је Аре о па гит, све ти Гер
ман Ца ри град ски и све ти Мак сим Ис по вед ник. (3–30, 3–31)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Од вре ме на ка да је об ја вље но Је ван ђе ље, уче ње Пла то на и Пи та
го ре је ућут ка но, та ко да мно ги не зна ју ни њи хо ва име на. 

Све ти Јо ван Зла то усти, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, стр. 308.

То је оно што сам мо гао да вам из ло жим ра ди на гра де за по слу
ша ње, а у ве зи по ста вље не те ме, као што сам на у чен, не усу дих се 
да се до так нем ства ри та јан стве ни јих и уз ви ше ни јих. Ако не ко од 
ра до зна лих же ли да са зна и о њи ма, не ка се обра ти бо го на дах ну тим 
спи си ма све тог Ди о ни си ја Аре о па ги та, и ва и сти ну ће у њи ма на ћи 
от кро ве ње не из ре ци вих тај ни, да ро ва них кроз ње гов бо го про све ће
ни ра зум и је зик ро ду чо ве чи јем, „ко ји ће на сле ди ти спа се ње“ (Је вр. 
1, 14). Ако вас, пак, мој труд ни је раз о ча рао у ва шим оче ки ва њи ма, 
за то бла го да рим Хри сту, да ро дав цу до ба ра, и ва ма ко ји сте ме при
ну ди ли да из го во рим ово. А ако он ни је оправ дао пот пу но ва ша на
да ња, шта он да да пре тр пим или шта да ра дим ја не мо ћан у ре чи ма? 
Јер не моћ је до стој на опра шта ња а не ка зне. 

Све ти Мак сим Ис по вед ник, Ми ста гоги ја, При зрен 1997, стр. 221–222.

У там ни цу код све тог Ди о ни си ја до ла жа ху мно ги хри шћа ни, и 
све ти тељ ра ди њих слу жа ше у там ни ци Бо жан стве ну ли тур ги ју и 
при че шћи ва ше их све том Тај ном Те ла и Кр ви Хри сто ве. А ка да је 
он слу жио Бо жан стве ну ли тур ги ју, вер ни су ви ђа ли не ис ка за ну све
тлост над бла же ним Ди о ни си јем: са вој ска ма Ан ђел ским ја вљао се 
Цар сла ве, и до стој ни гле да ху на Ње га уко ли ко је то би ло мо гу ће за 
те ле сне очи. 

Авва Ју стин, Жи ти ја све тих за ок то бар, Жи ти је све тог Ди о ни си ја Аре
о па ги та, Бе о град 1998, стр. 88. 

Све ти Гер ман, као до бар вој ник Ису са Хри ста, ју нач ки се и не у
стра ши во бо рио са је ре ти ци ма ма чем ре чи Бож је. 

Авва Ју стин, Жи ти ја све тих за мај, Спо мен све тог оца на шег Гер ма на, 
па три јар ха Ца риград ског, Београд 1998, стр. 328.
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Епи скоп Иг ња ти је:

33. Не ке књи ге Ста рог За ве та би ле су под ап со лут ним ути ца
јем је лин ског мно го бо штва, кон крет но Књи га Про по вед ни ко ва и 
Књи га пре му дро сти Со ло мо но вих. (3–30)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Бо га таш (Лк. 16, 19) је про роч ке књи ге и За кон Бож ји сма трао за 
бај ке и пра зно сло вље, но ка да је си шао у ад – све је схва тио. 

Све ти Јо ван Зла то усти, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, 
стр. 308.

Да кле, све је Пи смо бо го на дах ну то и ко ри сно. Пре ма то ме, вр ло 
је до бро и ду ши ко ри сно ис тра жи ва ти бо жан ско Пи смо. Јер као др
во ко је је за са ђе но по крај из во ра во де, та ко и ду ша за ли ва на бо жан
ским Пи смом бу ја и до но си зре ле пло до ве, од но сно ве ру пра во слав
ну, ки те ћи се увек зе ле ним ли шћем, од но сно, укра ша ва ју ћи се бо го у
год ним де ли ма; јер све ти Спи си нас упра вља ју ка вр лин ским де ли ма 
и чи стом со зер ца њу (ду хов ном по сма тра њу), јер у њи ма на ла зи мо 
при зи ва ње на сва ку вр ли ну као и од вра ћа ње од сва ког зла. Ако, да
кле, бу де мо жељ ни зна ња, би ће мо бо га ти зна њем; јер мар љи во шћу и 
тру дом и бла го да ћу Бож јом ко ја то да ру је, све се по сти же. Јер сва ки 
ко ји иште, при ма; и ко ји тра жи, на ла зи; и ко ји ку ца, отво ри ће му се. 

Све ти Јо ван Да ма скин, Тач но из ло же ње пра во слав не ве ре, Бе о град – Ник
шић 2001, стр. 329.

Је дан и исти је Бог ко га пр о по ве да и Ста ри и Но ви за вет, ко ји 
се пе смо сло ви и сла ви у Тро ји ци, јер ре као је Го спод: Ни сам до шао 
да уки нем за кон не го да ис пу ним. Јер Он је оства рио на ше спа се ње, 
на шта се од но си це ло куп но Пи смо и све све те тај не. И још је ре као: 
Ис тра жуј те Пи сма... а баш она све до че о ме ни. И апо стол Па вле је 
ре као: Бог ко ји је из дав ни не мно го пу та и ра зним на чи ни ма го во рио 
оци ма пре ко Про ро ка, у ове по след ње да не го во рио је на ма пре ко 
Си на. Пре ма то ме, Ду хом Све тим су го во ри ли за кон и про ро ци и 
је ван ђе ли сти и апо сто ли и па сти ри и учи те љи. 

Све ти Јо ван Да ма скин, Тач но из ло же ње пра во слав не ве ре, Бе о град – Ник
шић 2001, стр. 328.
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Епи скоп Иг ња ти је:

34. Ав гу стин увек по ми ње Цр кву као јед ну, а тре ба ло би го
во ри ти о мно гим Цр ква ма, јер је Цр ква кон крет на ли тур гиј ска 
за јед ни ца. (3–32)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

По пут све тих Апо сто ла, све ти Оци и Учи те љи Цр кве хе ру вим
ски бо го му дро и се ра фим ски рев но сно ис по ве да ју је дин ство и је дин
стве ност Цр кве Пра во слав не. Сто га је појм љи ва пла ме на рев ност 
све тих Ота ца Цр кве при сва ком одва ја њу и от па да њу од Цр кве, и 
њи хов стро ги од нос пре ма је ре си ма и рас ко ли ма. У то ме по гле ду од 
из у зет не су бо го чо ве чан ске ва жно сти све ти Ва се љен ски и све ти По
ме сни Са бо ри. При њи хо вом хри сто му дром ду ху и ста ву, Цр ква је 
не са мо јед на не го и је ди на. Као што у Го спо да Хри ста не мо же би ти 
не ко ли ко те ла, та ко у Ње га не мо же би ти ни не ко ли ко Цр ка ва. По Бо
го чо ве чан ском би ћу сво ме, Цр ква је јед на и је ди на, као што је Бо го чо
век Хри стос – је дан и је ди ни. Оту да је раз де ље ње, де о ба Цр кве ствар 
он то ло шки, су штин ски не мо гу ћа. Раз де ље ња Цр кве ни ка да ни је би
ло, ни ти га мо же би ти, а би ва ла су и би ва ће от па да ња од Цр кве, као 
што до бро вољ но бес плод не ло зе от па да ју са су ше не са веч но жи вог 
Бо го чо ве чан ског Чо ко та – Го спо да Ису са Хри ста.8 Од јед не је ди не не
раз де љи ве Цр кве Хри сто ве у ра зна вре ме на одва ја ли су се и от па да
ли је ре ти ци и рас кол ни ци, и ти ме пре ста ја ли би ти чла но ви Цр кве и 
су те ле сни ци Бо го чо ве чан ског те ла ње ног. Та ко су нај пре от па ли гно
сти ци, па ари јан ци, па ду хо бор ци, па мо но фи зи ти, па ико но бор ци, 
па ри мо ка то ли ци, па про те стан ти, па уни ја ти, па... ре дом сви оста ли 
при пад ни ци је ре тич корас кол нич ког Ле ги о на. 

Дог ма ти ка, III, 211–212: 8)ср. Јн. 15, 1–6.

Цр квом = Бо го чо ве ком је ка за на сва тај на Бо га и сва тај на чо ве
ка, ка за на кроз Бо го чо ве ка. И кроз то сва тај на свих Бож јих све то ва. 
Реч ју: ка за на сва тај на Бо го чо ве ка – Све тај на. Јер у Ње му, у Ње го вом 
Бо го чо ве чан ском те лу – Цр кви, ка за на је Све тај на свих све то ва: од 
Пре све те Тро ји це до нај ма ње бу би це. И сви пу те ви њи хо ви, и све 
исти не њи хо ве. И све то бо го на дах ну то и бо го му дро из ра же но за 
сва вре ме на и за сву веч ност у де ве том чла ну све тог Сим во ла Ве ре: 
Ве ру јем „у јед ну, све ту, са бор ну и апо стол ску Цр кву“. 

Дог ма ти ка, III, 270.
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До је дин ства ве ре и по зна ња Хри ста до ла зи се са мо у за јед ни ци 
„са сви ма све ти ма“, само саборним животом „са свима светима“, под 
вр хов ним ру ко вод ством све тих Апо сто ла, Про ро ка,88 Еван ђе ли ста, 
Па сти ра и Учи те ља. А њих нај све ти је во ди и ру ко во ди Дух Све ти, од 
Пе де сет ни це па на да ље кро за све ве ко ве до Стра шног Су да. А Дух Све
ти и је сте онај „је дан Дух“ у те лу Цр кве.89 У Ње му је и од Ње га је и „је
дин ство ве ре и по зна ње Си на Бож је га“, Го спо да на шег Ису са Хри ста. 
Сва исти на ве ре у Хри ста и зна ња о Хри сту на ла зи се у Ду ху Исти не, 
ко ји нас и уво ди у сву ту Исти ну, јед ну и је дин стве ну.90 Он на ше осе ћа
ње Хри ста сје ди њу је са са бор ним ср цем Цр кве, и на ше са зна ње Хри ста 
са са бор ним са зна њем Цр кве. Те ло Цр кве је јед но, и има „јед но ср це“ 
и „јед ну ду шу“. 91 У то јед но ср це – са бор но ср це Цр кве, у ту јед ну ду шу 
– са бор ну ду шу Цр кве ми ула зи мо, и са њи ма се сје ди њу је мо бла го дат
ним деј ством Ду ха Све то га, сми ра ва ју ћи ум свој пред све тим са бор
ним умом Цр кве, дух свој пред Све тим Ду хом Цр кве. И та ко сти че мо 
у се би не про ла зно осе ћа ње и са зна ње да смо јед не исте ве ре у Го спо
да Хри ста са сви ма све ти ма апо сто ли ма, про ро ци ма и пра вед ни ци ма. 
Исте ве ре у Го спо да и истог по зна ња о Го спо ду. 

Дог ма ти ка, III, 24–25: 88)Еф. 3, 17–19; 89)ср. 4, Еф. 4; 90)ср. Јн. 16, 13; 15, 26; 
14, 16; 91) Дап. 4, 32.

Епи скоп Иг ња ти је:

35. По гре шно је што се Цр ква од Ав гу сти на окре ће исто ри ји 
и Ли тур ги ја се ту ма чи као по на вља ње Тај не Ве че ре, из о бра же ње 
стра дал но га Хри ста и уче ство ва ње у Ње го вим стра да њи ма. (3–33)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

И сва ки са да све ште ник, ко ји вр ши Све ту Ли тур ги ју, не са мо 
што по на вља оне исте ре чи ко је је не ка да уз но сио пред ол та ром Св. 
Ва си ли је Ве ли ки или Св. Зла то уст, не го и у ствар ном, ма да не до ку
чи вом оп ште њу, у бу квал ном сми слу за јед но са њи ма са слу жу је Бо
гу. На сва ком бо го слу же њу не ви дљи во при су ству је це ла Цр ква, као 
истин ско „јед но ста до“, за јед но и јед но ду шно уз но се ћи мо ли тве и 
бла го дар но сти Го спо ду Ису су Хри сту и Оцу Ње го вом. То ни је пси
хо ло шка, су бјек тив на ве за с про шло шћу, већ он то ло шко је дин ство 
жи во та. У Цр кви се за у ста вља вре ме, јер ту не ма смр ти, и пре ста нак 
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(зе маљ ског) по сто ја ња не рас ки да жи ву ве зу по ко ле ња. У Цр кви је 
про шлост увек са вре ме на; са да шњост у Цр кви је са да шњост увек 
жи вом про шло шћу, јер Бо го чо век Хри стос, Ко ји је ју че и да нас Онај 
Исти и ва век (Је вр. 13, 8), у Сво ме бо го чо ве чан ском Те лу не пре кид
но жи ви истом исти ном, истом све то шћу, истим до бром, истим жи
во том, и сву про шлост увек чи ни са да шњи цом. 

Авва Ју стин, Се тве и же тве, Бе о град 2007, стр. 20 

Пра во слав но бо го слу же ње је жи ви жи вот Цр кве, у ко ме уче
ству је сва ки члан Цр кве кроз до жи вља ва ње све га Бо го чо ве чан ског, 
све га апо стол ског, све га све то о тач ког. Реч ју: све га пра во слав ног. У 
том до жи вља ва њу, сва је бо го чо ве чан ска про шлост Цр кве увек при
сут на као да на шња ствар ност и са вре ме на са да шњост. У Цр кви: сва 
је про шлост са да шњост, и сва са да шњост про шлост. У са мој ства ри: 
у Цр кви и по сто ји је ди но – бе зо бал на са да шњост. Све је ту бе смрт но 
и све то, све апо стол ски са бор но и бо го чо ве чан ски ка то лич но, ва се
љен ско. Сва ки при па да сви ма, и сви сва ко ме, по бла го дат ној си ли 
све те бо го чо ве чан ске љу ба ви, ко ја сва из ви ре из све те бо го чо ве чан
ске ве ре, и бе смр ту је кроз оста ле све те бо го чо ве чан ске вр ли не; на 
пр вом ме сту мо ли тве. 

Авва Ју стин, Пра во слав на Цр ква и еку ме ни зам, Бе о град 2001, стр. 81.

Епи скоп Иг ња ти је:

36. На су прот дру гим све ти те љи ма ко ји су ли тур ги ју ту ма чи
ли у кон тек сту Тај не Ве че ре, све ти Мак сим Ис по вед ник ту ма чио је 
ли тур ги ју као из о бра же ње бу ду ћих, а не про шлих до га ђа ја. (3–34)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

По сле крат ког из ло же ња со зер ца ња ко ја је го во рио бла же ни 
Ста рац о Све тој Цр кви, до шла је да кле на ша реч, да са да још кра ће 
из ло жи (ње го ва раз ми шља ња) о све ште ном со бра њу (ску пу) Цр кве. 
Пр ви, да кле, ула зак Ар хи је ре ја у Све ту Цр кву за вре ме све ште ног 
со бра ња, учио је (бла же ни Ста рац), је сте сли ка и знак пр вог до ла ска 
у те лу у овај свет Си на Бож је га, и Спа си те ља на ше га Хри ста. Сво јим 
до ла ском Он је осло бо дио и ис ку пио при ро ду људ ску, ко ја је са ма 
се бе би ла пот чи ни ла про па дљи во сти и смр ти кроз грех, и ко јом ти
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ран ски вла да ђа во. Не вин и без гре шан, Он је пла тио за љу де сав дуг, 
као да је Сам крив, по вра тив ши их опет у бла го дат цар ства, и дав
ши се бе са мо га у от куп и ис ку пље ње за нас. Уме сто на ших по губ них 
стра сти, он је при нео сво је жи во твор но стра да ње, це леб ни и спа со
но сни лек за цео свет. Ваз не се ње ње го во на не бе са и по вра ћа ње на 
ње гов над не бе сни пре сто, ко је је усле ди ло по сле овог до ла ска, сим
во ли зу је се ула ском Ар хи је ре ја у све ти Ол тар и уз ла ском ње го вим на 
све ште ни трон (Гор ње Ме сто). 

Све ти Мак сим Ис по вед ник, ΑΡXΗ ΚΑΙ ΤΕΛ ΟΣ – Аспек ти фи ло соф ске и 
те о ло шке ми сли Мак си ма Ис по вједни ка, Мистагогија, Лу ча, Никшић 2006 стр. 
169.

Епи скоп Иг ња ти је:

37. У цр кве ном бо го слу же њу – тро па ри ма и хим на ма, и у свим 
дог ма ти ка ма, има стра шно мно го је ре си ори ге ни зма (иа ко је ори
ге ни зам осу ђен на Пе том ва се љен ском са бо ру), на при мер у из ра
зи ма: „не бе ски чо век, зе маљ ски ан ђео“, „спа си, Бо же, ду ше на ше“, 
„на у чио си се да пре зи реш те ло, јер оно про ла зи, и да се ста раш о 
ду ши – ства ри бе смрт ној“. (3–35, 3–36, 3–37, 3–38, 3–39)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Сав бо го чо ве чан ски жи вот Цр кве и све бо го чо ве чан ске исти не 
Цр кве ка зу ју се бе нај са вр ше ни је и нај ве р ни је у бо го слу же њи ма. Зби
ва се мо ли тве но до жи вља ва ње све га бо го чо ве чан ског, и на тај на чин 
ва ја мо ли тве но бо го сло вље. У вас це ло сти сво јој бо го слу жбе ни жи вот 
Цр кве је нај вер ни је Пре да ње Цр кве, жи во и бе смрт но Све то Пре да
ње. И у ње му сав чу де сни Бо го чо век Го спод Исус Хри стос, и са Њи ме 
и Њи ме и за Њим све ти Апо сто ли, све ти Оци, и сви Све ти те љи, од 
пр вог до по след њег.

Дог ма ти ка, III, 640.

Пра во слав но бо го слу же ње, то је Све то Еван ђе ље и Све то Пре
да ње пре ве де но у мо ли тве, пре пе ва но у чу де сне и жи во твор не сти
хи ре, тро па ре, кон да ке, ка но не, сти хо ве, пе сме, ва па је, су зе. Сва Бо
го чо ве чан ска Исти на, Бо го чо ве чан ска Прав да, и Љу бав, и Му дрост, 
и Жи вот, и Бе смрт ност, и Веч ност пру жа нам се као мо ли тва, као 
све то При че шће, као све те за по ве сти, као све те тај не, као све те вр
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ли не. Где год се ко снеш, до дир неш жи во Све то Пре да ње: ње гов кр
во ток, ње го ве нер ве, ње го ве ко сти, ње го во ср це, ње го ве очи, свест, 
ум, ра зум. И ка да се ду ша мо ли тве но раз ли ва по тим бо го чо ве чан
ским исти на ма и по том бо го чо ве чан ском жи во ту, све вр ли не ра
сту „ра стом Бож јим“. И сва ду ша ра сте ка бла го дат ном бо го чо ве ку 
– пра вом хри шћа ни ну. 

Дог ма ти ка, III, 641–642.

Веч не исти не све тих вр ли на пре тва ра ју се у жи вот наш нај пре 
и нај ви ше мо ли твом, бо го слу же њем. Мо ли тва је нај бо ља кли ма за 
успе ва ње сва ке вр ли не еван ђел ске. „Ре чи мо је дух су и жи вот су“.2 
Бо го слу же ње низ во ди бла го дат у на шу сло бо ду, те бла го дат Бож ја 
и на ша сло бо да удру же не пре тва ра ју у жи вот дог мат ске и етич ке 
исти не еван ђел ске. Цр ква као „те ло Хри сто во“ сва уче ству је у Хри
сту кроз Ев ха ри стич но те ло ко је је вр хун ска бо го чо ве чан ска „Све ти
ња над све ти ња ма“ у на шем зе маљ ском све ту и у сви ма чо ве чан ским 
све то ви ма. Све у све том те лу Цр кве су де лу је, са ра ђу је увек „са сви ма 
све ти ма“, и ми пре ко Пре све те Бо го ро ди це и свих све тих пре да је мо 
се бе и је дан дру гог и сав жи вот свој Хри сту Бо гу. 

Дог ма ти ка, III, 638: 2)Јн. 6, 6.

Ово бо го слу жбе но, мо ли тве но Пре да ње Цр кве чу ва нам са по
бо жним стра хом и тре пе том нај ве ћу дра го це ност свих чо ве чан ских 
све то ва – Бо го чо ве ка Хри ста Го спо да и све што је Ње го во. Та ко чу
ван, Он у вас це лој пу но ћи Сво је Бо го чо ве чан ске Лич но сти и је сте 
веч но жи во све са вр ше но Све то Пре да ње Цр кве. И у Ње му и са Њим: 
све Ње го во Еван ђе ље спа се ња и обо же ња, и све Ње го ве исти не спа
се ња и обо го чо ве че ња. У сви ма бо го слу же њи ма стал но се вр ши све
та бо го чо ве чан ска тај на бо го чо ве чан ског до мо стро ја спа се ња. 

Дог ма ти ка, III, 640.

У са мој ства ри, спа се ње чо ве ко во се са сто ји у чо ве ко вом бо
го чо ве чан ски са бор ном жи вље њу „са сви ма све ти ма“6 у Бо го чо ве
чан ском те лу Цр кве. То жи вље ње је не пре кид но и сва ко днев но. Јер 
сва ког да на пра зну је се по је дан или ви ше Све ти те ља, ко ји ра де и са
ра ђу ју на на шем спа се њу. На ше мо ли тве но оп ште ње са Све ти ма оси
гу ра ва нам спа се ње. За то је нео п ход но пра зно ва ње свих пра зни ка, од 
пр вог до по след њег: пра зни ка Го спод њих, Бо го ро ди чи них, Ан ђел
ских, Апо стол ских, Му че нич ких и оста лих. Исто та ко сва днев на и 
ноћ на бо го слу же ња, од пр вог до по след њег, из гра ђу ју на ше спа се ње. 
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А кроз то и у све му то ме – сав Бо го чо век Хри стос као Цр ква, као гла
ва Цр кве, и те ло ње го во са сви ма све ти ма и не про ла зним исти на ма, 
и вас це ли бо го чо ве чан ски жи вот у две ма бес крај но сти ма.

Дог ма ти ка, III, 641: 6)Еф. 3,18.

Пре жи вља ва њем бо го слу жбе ног жи во та Цр кве из гра ђу је се 
хри шћан ска лич ност: бо го чо век по бла го да ти, чо век са вр шен – „у 
ме ру ра ста ви си не Хри сто ве“.8 То је нај си гур ни ји пут и нај спа со но
сни ји под виг. Зби ва се не пре кид но бла го дат нобо го чо ве чан ско уз
ра ста ње кроз сва ку мо ли тву, и про збу, и су зу, и ва пај, и крик, и ри
да ње, и ис по вест. При то ме сви Све ти су нам во ђи и учи те љи. Они 
– „очи Цр кве Хри сто ве“9 – во де нас и ру ко во де ка бо го чо ве чан ском 
ци љу на шег људ ског би ћа.

Дог ма ти ка, III, 642: 8)Еф. 4, 13; 9)Тро пар све тих Му че ни ка Сер ги ја и Вак ха; 
Ми неј, 7. ок то бар. – Све тог све ште но му че ни ка Јев се ви ја Цр ква на зи ва „цр
кве но око“ (на Госп. Во звах сти хи ре; Ми неј, 22. ју ни). – Св. Еван ђе лист Јо ван 
Бо го слов је „нај дра го це ни је око Цр кве“ (на ју тре њу, сти хи ре хва лит не; Ми неј, 
8. мај). – Св. Про рок Оси ја је „нај бо го ви до ви ти је око Цр кве“ (на ју тре њу, Ка
нон про ро ку, пе сма 4). – Све ти Гри го ри је Бо го слов у По хвал ној ре чи Св. Ата
на си ју Ве ли ком ве ли за ње га да је он „нај све ти је око ва се ље не“. (Бе се да 21. Р. 
gг. t. 35, 1081).

Очи глед на је чи ње ни ца: сва бо го слу же ња у Цр кви пре пу на су 
мо ли та ва, упу ће них Све ти те љи ма: да се мо ле за спа се ње на ше, за 
обо же ње на ше, за охри сто вље ње на ше, за отро ји че ње на ше. То не
по бит но све до че: и Ок то их, и Ми неј, са сва ко днев ним слу жба ма ра
зним Све ти те љи ма. Но нај ре чи ти је и нај у бе дљи ви је то све до чи све
та Ли тур ги ја. Раз у ме се, то све до че све мо ли тве, и оне лич не и оне 
са бор не, да но ноћ но упу ћи ва не од стра не Цр кве све тим угод ни ци ма 
Бож јим. 

Дог ма ти ка, III, 673.

Сва ки све ти дог мат на ше бо го чо ве чан ске ве ре има свој пра зник: 
Бо го ва пло ће ње – Бо жић, Вас кр се ње – Ус крс, ве ра – пра зно ва ње све
тих Му че ни ка; и све оста ле све те вр ли не – раз не Све ти те ље. Исти не 
свих дог ма та до жи вља ва ју се од сва ког вер ни ка у „те лу Хри сто вом“ 
– Цр кви. Сва ка дог мат ска исти на до жи вљу је се као жи вот, као веч
ни жи вот, као ор ган ски део Веч не Ипо ста си Бо го чо ве ко ве: „Ја сам 
Исти на и Жи вот“.10 Све та бо го слу же ња и ни су дру го до до жи вља
ва ње и пре жи вља ва ње све тих веч них исти на дог мат ских. Дог мат о 
бо го чо ве штву Го спо да Ису са? Сна жно се до жи вљу је о све тим Пра
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зни ци ма Го спод њим: Бо жи ћу, Бо го ја вље њу, Пре о бра же њу, Ус кр су и 
оста ли ма. Та веч на исти на не пре ста но се до жи вљу је од вр ха до дна 
и о оста лим Пра зни ци ма, ве ли ким и ма лим, у то ку це ле ка лен дар ске 
го ди не, и та ко по ста је наш сва ко днев ни, наш сва ко се кунд ни жи вот. 
Оту да и све ра до сна бе смрт на бла го вест: „На ше је жи вље ње на не бе
си ма, скри ве но с Хри стом у Бо гу“.11

Дог ма ти ка, III, 643: 10)Јн. 14, 6; 11)Флп. 3, 20; Кол. 3, 3

Епи скоп Иг ња ти је:

38. Ис ти ца ње Кр ста и стра да ња Хри сто вог је свој стве но ка то
ли ци ма, а пра во слав ни су то узе ли од ка то ли ка и за то са да код нас 
има те кр ста че сву да по цр ква ма. (3–41)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

О, сја ју стра да ња, о све тло сти Кр ста! Сун це ће се по мра чи ти, 
зве зде ће па сти као ли шће, а Крст ће за бли ста ти све тли је од свих 
њих ис пу ња ва ју ћи вас це ло не бо. Ви диш ли ка ко се ти ме про сла вља 
Го спод и ка ко се Крст по ка зу је као Ње го ва сла ва, ка да се Он с та квим 
сја јем у онај дан по ја ви пред свом ва се ље ном? 

Све ти Јо ван Зла то у сти, Сла ва Го спо ду за све, Бе о град 2006, стр. 73.

Сва ко де ло и чу до твор ство Хри сто во за це ло је из у зет но ве ли
ко и бо жан стве но и чу де сно, али од свих Ње го вих де ла нај до стој ни ји 
ди вље ња је Ње гов Ча сни Крст (рас пе ће). Јер ни чим дру гим смрт ни је 
уни ште на, пра ро ди тељ ски грех ни је опро штен, ад ни је опу сто шен, вас
кр се ње ни је да ро ва но, си ла нам ни је да ро ва на да пре зре мо оно што је 
са да шње па и са му смрт, ни је оства рен по нов ни успон ка ста ром бла
жен ству, вра та ра ја ни су отво ре на, на ша при ро да ни је се ла са де сне 
стра не Бо га, ни смо по ста ли че да и на след ни ци Бож ји, осим Кр стом Го
спо да на ше га Ису са Хри ста. 

Све ти Јо ван Да ма скин, Тач но из ло же ње пра во слав не ве ре, Бе о град – Ник
шић 2001, стр. 309.

Они ко ји има ју ис прав но ра су ђи ва ње са под јед на ком ра до шћу 
се се ћа ју и Вас кр се ња Хри сто вог и Кр ста Хри сто вог. Али има мно го и 
оних ма ло ду шних, да не ка жем су је вер них, ко ји ма се не сме ни го во
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ри ти о но ше њу кр ста. А ако им ћут ке пру жи те крст са бла го сло вом, 
они га или од би ја ју, или у стра ху узи ма ју као ве сник ка кве не сре ће. 
Цр ква сви ма јав но про по ве да да је „крст чу вар це ле ва се ље не, крст 
је кра со та Цр кве, крст – моћ цар стви ма, крст – сла ва ан ђе ли ма и жи
ва ра на де мо ни ма“. Зар ни смо ми кр стом Хри сто вим из ба вље ни од 
ђа во ље вла сти и ти ра ни је? Пре ма то ме, о ма ло ду шно сти, оста ви мо 
по гре шно схва та ње и под јед на ко за во ли мо и Вас кр се ње Хри сто во и 
крст Хри стов. Ако же ли мо да уче ству је мо у Вас кр се њу Хри сто вом, 
не тре ба да се од ри че мо но ше ња кр ста Хри сто вог, или бар хри шћан
ског, ка кав се ко ме Про ми слом Бож јим по ша ље. Ни је по на шој ме ри 
да бу де мо рас пе ти на кр сту по пут Хри ста Го спо да, али бар не би тре
ба ло да од ба цу је мо под но ше ње оних стра да ња ко ја је Он пре тр пео 
пре Сво је смр ти на кр сту, јер је Вас кр сли Го спод ја сно ре као: Ко не 
узме крст свој и не по ђе за мном, ни је ме не до сто јан (Мт 10,38). 

Све ти Ам вро си је Оп тин ски, Ду ше ко ри сне по у ке пре по добних оптин ских 
ста ра ца, том 1, Београд 2004, стр. 384.

По што са да не ма мо у ру ка ма спи се на ших учи те ља, по треб но 
је да све оно што сам од њих на у чио, а ту сва ка ко ми слим на ве ру у 
Спа си те ља Хри ста, са да усме но и пи сме но из не сем пре да те ка ко ни
ко на ше је ван ђел ско уче ње не би сма трао без вред ним и ка ко за ве ру 
у Хри ста не би по ми слио да је не ра зум на. Та квим кле ве та ма ру га ју 
нам се Је ли ни и под сме ва ју нам се, и то не из ру гу ју ћи се не че му дру
гом до са мом Рас пе ћу Хри сто вом. Упра во ов де би чо век мо гао за пла
ка ти над њи хо вом нео се тљи во шћу јер они, кле ве ћу ћи Крст, не ви де 
да је ње го ва си ла за вла да ла све ко ли ком ва се ље ном и да су кроз ње га 
сви ма от кри ве на де ла бо го по зна ња. Не би, на рав но, ни они исме ва
ли не што што је то ли ко уз ви ше но да су искре но упра ви ли свој ум 
ка Бо жан ству Хри сто вом – не го би Га и они по зна ли као Спа си те ља 
све га све та и схва ти ли би да се Рас пе ће ни је од и гра ло да би тво ре ви
ни на не ло ште ту, не го да би је ис це ли ло. Ти ме што се Рас пе ће зби ло, 
уки ну то је сва ко идо ло по клон ство. 

Све ти Ата на си је Ве ли ки, Про тив идо ла, Бе се да, Но ви Сад 2003, стр. 23–24. 

„Јер сви ко ји се у Хри ста кр сти смо“, ве ли апо стол, „у смрт Ње
го ву се кр сти смо; јер ко ји год се у Хри ста кр сти смо, у Хри ста се обу
ко смо.“ Хри стос је, пак, „Бож ја си ла и Бож ја пре му дрост.“ Али гле, 
смрт Хри сто ва, од но сно Ње го во рас пе ће, оде ну ла нас је у ипо ста сну 
му дрост и си лу Бож ју. Кр сно сло во је си ла Бож ја, би ло због то га што 
нам се си ла Бож ја, од но сно по бе да над смр ћу, њи ме от кри ла, би ло 
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због то га што, као што че ти ри кра ка кр ста сре ди шњим кли ном др же 
и сте жу, та ко се исто ви си на и ду би на, те ду жи на и ши ри на, од но сно 
це ло куп на ви ди ва и не ви дљи ва твар, си лом Бож јом одр жа ва ју ску па. 

Све ти Јо ван Да ма скин, Тач но из ло же ње пра во слав не ве ре, Бе о град – Ник
шић 2001, стр. 309.

Ча сни Крст је, бра ћо мо ја, чу вар це ле зе мље. Он осве ћу је сав 
свет, све бо жан стве но и све то у цр ква ма. Крст осве ћу је Бо жан стве
ну Ли тур ги ју и сва ку слу жбу. Крст осве ћу је Све те. Крст осве ћу је и 
утвр ђу је кр ште ње. Крст бла го си ља су пру жни ке. Крст из го ни де мо не 
ко ји од ње га бе же као му ња. Крст је све тло оруж је и про све тљу је и 
осве ћу је сва ко га чо ве ка ко ји се њи ме осе њу је и као дво у сти је мач 
због ко је га се де мо ни не усу ђу ју да при сту пе и на ве ду љу де на грех. 

Све ти Ко зма Етол ски, По у ке и про ро чан ства, Це ти ње 2000, стр. 134.

Жи во твор ни Крст Хри стов, увек пре пун свих бо го чо ве чан ских 
си ла, и је сте не у ни шти ва кич ма Бо го чо ве чан ског те ла Хри сто вог – 
Цр кве. Ако је ишта оли че ње вас це лог Бо го чо ве ка Го спо да Хри ста, 
он да је то Ча сни Крст Ње гов. За то ђа во мо же узе ти на се бе сва ко 
об лич је, али ни ка да об лич је кр ста. Мо ли тве но бо го сло вље Цр кве је 
из у зет но рас ко шно и ре чи то у ве ли ча њу Кр ста и ње го ве спа со но сне 
чу до твор но сти. Мо ли тве на ми сао Цр кве бла го ве сти: Кр стом Хри
сто вим по ста де од Ан ђе ла и љу ди јед на Цр ква; то ме се ра ду је не бо и 
зе мља.18 Крст је цр кво твор на си ла Спа со ва, си ла сје ди ни лач ка, си ла 
оса бор њу ју ћа. „Кр стом Хри сто вим по ста де јед но ста до од Ан ђе ла и 
љу ди, и у јед ном са бо ру ве се ли се не бо и зе мља, кли чу ћи: Го спо де, 
сла ва Те би!“19 „Ра ши рив ши ру ке на кр сту, Го спод Хри стос је са брао 
све на ро де, и та ко об ја вио Цр кву не бо зем ну.“20 „Ва и сти ну бо жан
стве ни крст Го спод њи си ја у Цр кви као зве зда на не бу, опа љу ју ћи бе
се а про све ћу ју ћи вер не.“21 „Ра ши рив ши ру ке Сво је на кр сту, Го спод 
је са брао све на ро де и об ја вио јед ну Цр кву.22 Крст је чу вар це ле ва се
ље не, крст је кра со та Цр кве, крст је по мор ђа во ла.23 „Крст је утвр ђе
ње Цр кве Хри сто ве“, те њу не мо гу уни шти ти ни љу ди ни ђа во ли.24

Мо ли тве на, све та ми сао Цр кве об ја вљу је ра до сну исти ну: Крст 
је „див ни рај Цр кве“.25 А са ма Цр ква је – дру ги рај: има у се би др во 
жи во та – крст Го спод њи, од до ди ра са ко јим ми по ста је мо за јед ни
ча ри бе смрт но сти.26 Ра ши рив ши на кр сту ру ке, Го спод је са брао све 
на ро де, и по ка зао јед ну Цр кву оних на зе мљи и оних на не бу.27 „Не
ка да у Еде му, у ра ју ни че из ме ђу др ве та др во зна ња; а Цр ква Тво ја, 
Хри сте, ис цве та крст Твој ко ји то чи жи вот све му све ту.“28 „Кр стом 
Хри сто вим по ста де јед но ста до од Ан ђе ла и љу ди, и јед на Цр ква. – 
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Не бо и зе мља ве се ли се.“29 „Во дом бо го твор ном и кр вљу Тво јом, Бо
же Ло го се, Цр ква се ве се ло укра шу је као Не ве ста.“30

Дог ма ти ка, III, 261–262: 18) У пе так дру ге сед ми це по Ус кр су, на ју тре њу, 
на хва лит. сти хи ре, кр сне: Пен ти ко стар; 19) У сре ду, ју тро, на сти хов ње сти хи
ре кр сне; Глас 1, Осмогл.; 20) У не де љу, ју тро, Ка нон вас кр сан, пе сма 8; Глас 4, 
Осмогл.; 21) У утор ник, ве че, на Госп. возв., сти хи ре кр сне; Глас 2, Осмогл.; 22) 
У не де љу, ју тро, Ка нон вас кр сан, пе сма 8; Глас 4, Осмогл.; 23) Ег за по сти лар у 
сре ду и пе так; 24) У пе так, ју тро сје да лен; Глас 6, Осмо гла сник.; 25) Не де ља тре ћа 
св. Вел. По ста, су бо та ве че, на Госп. во звах, сти хи ре; По сни Три од.; 26) та мо, на 
ју тре њу, Ка нон Три о да, пе сма 5; 27) У не де љу, ју тро, Ка нон вас кр сан, пе сма 6; 
Глас 4, Осмогл.; 28) У сре ду, ју тро на сти хов ње сти хи ре кр сне; Глас 8, Осмогл.; 29) 
У пе так дру ге сед ми це по Ус кр су, на ју тре њу, на хва лит. сти хи ре; Пен ти ко стар; 
30) На ма лом ве чер њу, на сти хов ње стих.; Кр стов дан.

Хо ће те ли пак јед но, два, и хи ља де не по бит них све до чан ста ва о 
жи во но сно сти и жи во твор но сти све ча сног Кр ста Го спод њег, и ти ме 
екс пе ри мен тал ну по твр ду о све и сти ни то сти све тог дог ма та о спа со
но сно сти Кр сне смр ти Спа со ве, он да кре ни те са ве ром кроз „Жи ти ја 
Све тих“. И ви ће те мо ра ти осе ти ти и ви де ти да је сва ко ме Све ти те љу 
по себ но, и сви ма Све ти те љи ма ску па, Кр сна си ла све по бед но оруж
је, ко јим они по бе ђу ју све ви дљи ве и не ви дљи ве не при ја те ље сво га 
спа се ња; и још ће те угле да ти Крст у све му њи хо вом: и у ду ши, и у 
ср цу, и у са ве сти, и у уму, и у во љи и у те лу, и у сва ко ме од њих по 
не пре су шни из вор спа со но сне све о све ћу ју ће си ле ко ја их по у зда но 
во ди из са вр шен ства у са вр шен ство, из ра до сти у ра дост, док их нај
зад не уве де у веч но Цар ство Не бе ско, где је не пре ста но ли ко ва ње 
оних ко ји пра зну ју и бес крај на сла дост оних ко ји гле да ју не ис ка за ну 
кра со ту ли ца Го спод ња.

Авва Ју стин, Се тве и же тве, Бе о град 2007, стр. 35.

Крст Хри стов од дав ни на бе ше пред о бја вљи ван и у ра зним ви
до ви ма пре ди зо бра жа ван, и да не бе ше си ле Кр ста чо век се ни ка да 
не би мо гао из ми ри ти са Бо гом.

Апо стол ка же: Те ло же ли про тив ду ха, а дух про тив те ла (Гал. 5; 
17), а Бог је Дух, са ма До бро та и Вр ли на. По што се дух наш, са здан 
по Ње го вом обра зу и по до би ју, услед и због гре ха ис ква рио, зар се 
ико ика да мо гао об но ви ти и из ми ри ти са Бо гом а да не до ђе до уки
да ња гре ха и жи во та по те лу? Крст Хри стов упра во и је сте то и та кво 
уки да ње гре ха.

У то ме се, да кле, и по ка зу је Бож ја пре му дрост и си ла: по бе ђи ва
ти кроз не моћ, уз ви ша ва ти се кроз сми ре ње, бо га ти ти се кроз си ро
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ма штво. Ни су, ме ђу тим, са мо „сми сао“ и тај на Кр ста – бо жан стве ни 
и до стој ни по кло ње ња, већ је то и са мо зна ме ње Кр ста, Спа со но сно 
Др во, Цар ски Скип тар, Бо жан стве ни Знак По бе де над ви дљи вим и 
не ви дљи вим не при ја те љи ма, јер је зна ме ње Кр ста све ште ни и ча сни 
Пе чат ко ји осве ћу је и са вр ша ва, од Бо га да ро ва на људ ско ме ро ду, 
нат при род на и не из ре че на бла га, са кру шу ју ћи про клет ство и осу ду, 
уни шта ва ју ћи тру ле жност и смрт, да ју ћи жи вот веч ни и бла го слов; 
иа ко не ра зум ни је ре ти ци у сво ме без у мљу од ба цу ју (та кво по што ва
ње Кр ста Го спод ње га), јер ни су раз у ме ли зна че ње апо стол ске мо ли
тве (Еф. 3,14), те он да ни не мо гу да, са сви ма све ти ма, раз у ме ју „шта 
је ши ри на и ду жи на, а шта ду би на и ви си на“: јер се Крст Го спод њи 
ја ви као оно што об ја вљу је све це ли до мо строј До ла ска Го спод њег у 
те лу, као оно што у се би са др жи сву тај ну тог До ла ска, као оно што 
се про сти ре до свих кра је ва и као оно што све об у хва та – тј. оно што 
је го ре, што је до ле, што је око ло и што је из ме ђу. Прав да ју ћи се из
го во ром због ко га би, на про тив – ка да би има ли ума – тре ба ло да се 
за јед но са на ма кла ња ју Кр сту, они (је ре ти ци) се од вра ћа ју од Сим
во ла Ца ра Сла ве, Сим во ла ко је га Сам Го спод, пре не го што ће се на 
ње га по пе ти, јав но на зи ва Сво јим уз ви ше њем и Сво јом сла вом. Ка да 
до ђе вре ме Ње го во га бу ду ће га До ла ска и Ја вља ња, Ње га ће са си лом 
и сла вом мно гом пред о бја ви ти упра во ово Зна ме ње (Крст) Си на Чо
ве чи је га.

На ње му је, бу ду ћи при ко ван, Хри стос умро – го во ре (је ре ти ци) 
– и за то ми не тр пи мо ни об лик (кр ста) ни ти (Кр сно) Др во на ко ме 
је Он уби јен. Ме ђу тим, на че му је би ла при ко ва на на ша об ве зни ца 
(гре ха), ко јом смо би ли обре ме ње ни услед пре сту па ве за ног за др
во (по зна ња) ка да се пре ма ње му пру жи ла ру ка Пра о ца (Ада ма)? И 
бла го да ре ћи че му је та об ве зни ца би ла из бри са на и укло ње на, чи ме 
смо по но во ушли у бла го слов Бож ји? На че му са кру ши Хри стос на
чал ства и вла сти ду хо ва лу кав ства, ко ји на осно ву др ве та пре сту па 
за го спо да ри ше на шом при ро дом, на че му их пот пу но ода гна и по
бе див ши по сра ми, чи ме смо (из но ва) при ми ли сло бо ду? На че му је 
би ла раз ру ше на пре гра да ко ја је ра ста вља ла и на ше не при ја тељ ство 
пре ма Бо гу би ло са кру ше но и уни ште но? И кроз шта смо се из ми ри
ли са Бо гом и при ми ли бла го вест за мир са Бо гом, ако не на Кр сту и 
кроз Крст? Не ка они (је ре ти ци) слу ша ју ре чи Апо сто ла, ко ји пи ше 
Ефе сци ма: Јер је Он мир наш, (Ко ји и јед не и дру ге са ста ви у јед но) 
и раз ру ши пре гра ду ко ја је ра ста вља ла... да оба два са зда у са мо ме 
Се би у јед но га но вог чо ве ка, ства ра ју ћи мир: и да по ми ри с Бо гом и 
јед не и дру ге у јед ном те лу Кр стом, убив ши не при ја тељ ство на ње му 
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(Еф. 2, 14–16). Ко ло ша ни ма он пи ше сле де ће: И вас ко ји бес те мр тви 
у гре си ма и у нео бре за њу те ла ва ше га, ожи ве вас с Њим, опро стив
ши нам све гре хе: из бри са об ве зни цу ко ја нас сво јим про пи си ма оп
ту жи ва ше и бе ше про тив нас, и укло ни је при ко вав ши је на Крст; 
раз о ру жав ши на чал ства и вла сти, и жи го са их јав но, по бе див ши на 
ње му (Кол. 2,13–15).

Ка ко, да кле, да не по шту је мо и да се не слу жи мо тим бо жан
стве ним По бед нич ким Зна ме њем оп ште га осло бо ђе ња људ ско га ро
да, чи ја са ма по ја ва на во ди на бек ство, по бе ђу је и по сра мљу је зми
ју, за чет ни ка зла, об ја вљу ју ћи њен по раз и са кру ше ње, (Зна ме њем) 
ко је про сла вља и ве ли ча Хри ста, об ја вљу ју ћи све ту по бе ду Ње го ву? 
А ако Кр сту не би тре ба ло ука зи ва ти по што ва ње због то га што на 
Ње му Хри стос умре (као што ми сле је ре ти ци) ни ти, пак, сма тра ти 
да Ње го ва кр сна смрт бе ше све ште на и спа си тељ ска, за што се он да, 
ка ко го во ри апо стол (Па вле), упра во у смрт Ње го ву кр сти смо! Ка ко 
да бу де мо уче сни ци Ње го во га Вас кр се ња ако не по ста не мо срод ни 
Ње му и по по до би ју Ње го ве ту ге? Осим то га, ако би се ко по кла њао 
(не ка квом) зна ме њу кр ста на ко ме не би ста ја ло ис пи са но Хри сто во 
име, та квом би се, мо же би ти, с пра вом мо гао упу ти ти пре кор због 
чи ње ња не че га не по треб ног, али ка да пред Име ном Ису са Хри ста 
при кла ња ју ко ле на сви не бе сни, зем ни и пре и спод њи – а упра во то 
Име ко ме се кла ња све Крст но си на се би – ка кво би он да би ло без у
мље не при кла ња ти ко ле на пред Кр стом Хри сто вим!?

Ми ће мо пак, за јед но са ко ле ни ма при кла ња ју ћи и ср це, при ћи 
и по кло ни ти се за јед но са псал мо пој цем и про ро ком Да ви дом ме
сту „где ста ја ху Но ге Ње го ве“ и где се ра ши ри ше Ру ке Ње го ве да 
све нас при гр ле и где нас ра ди би у му ка ма рас пе то жи во то на чал но 
Те ло Ње го во. По кло нив ши се у ве ри и це ли ва ју ћи (Крст), за хва ти
мо од пре о бил ног осве ће ња Кр ста и са чу вај мо га, да би смо се – при 
пре слав ном бу ду ћем До ла ску Го спо да и Бо га и Спа са на ше га Ису са 
Хри ста, ви де ћи Ње гов Крст (Зна ме ње Си на Чо ве чи је га) где у сла ви 
до ла зи пред Го спо дом – уз ра до ва ли и уз ве се ли ли ра до шћу не пре ста
ном, при мив ши на дар ста ја ње с де сне стра не (Оца), и чув ши ре чи, и 
при мив ши бла го слов обе ћа но га бла жен ства, у сла ву те лом Рас пе то га 
нас ра ди Си на Бож је га.

Ње му при ли чи сла во сло вље ње са бес по чет ним Ње го вим Оцем 
и пре све тим и бла гим и жи во то твор ним Ду хом, са да и увек и у ве
ко ве ве ко ва. Амин. 

Све ти Гри го ри је Па ла ма, Го спо де, про све ти та му мо ју, Са бра не бе се де, 
Бе о град 2005, 11. бе се да, О Ча сном и Жи во твор ном Кр сту, стр. 81, 93.
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Све ти Са ва рас пет на без број кр сто ва по Срп ској зе мљи! Све
ти Са ва рас пет на сви ма кр сто ви ма ко ји огра ђу ју Срп ску зе мљу. Са 
свих тих кр сто ва, он, он нај ве ћи Му че ник срп ски, ва пи је пред Го спо
дом: Го спо де, опро сти им, јер не зна ју шта ра де! 

Авва Ју стин, Пра знич не бе се де, Бе о град 1998, стр. 142.

Епи скоп Иг ња ти је:

39. У кр ште њу „за пад“ сим во ли зу је би о ло шко по сто ја ње – 
ро ди те ље, вој ску, др жа ву, по сао, хра ну... (3–42)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Кр ште ње је све та тај на у ко јој се чо век кроз тро стру ко по гру же
ње у во ду у име Оца и Си на и Све то га Ду ха очи шћа ва од свих гре
хо ва, уми ре за грех и гре шни жи вот и по но во ра ђа у ду хов ни, све ти 
жи вот ра ди охри сто вље ња и отро ји че ња. Кр ште њем се људ ско би ће 
осу те ле сњу је Бо го чо ве чан ском те лу Цр кве и по ста је хри шћа нин.11 
По ре чи Спа си те ље вој: Ако се ко не ро ди во дом и Ду хом, не мо же 
ући у Цар ство Бож је.12 У све тој во ди кр ште ња чо век се очи шћу је од 
све га гре шног и пре по ра ђа Ду хом Све тим. Ако је де те, очи шћу је се 
од пра ро ди тељ ског гре ха; ако је пак од ра стао, очи шћу је се и од лич
них гре хо ва. 

Дог ма ти ка, III, 564: 11)Еф. 3, 6; 12)Јн. 3, 5.

Та да си чуо за по вест да пру жиш тво је ру ке као пре ма не ко ме ко 
ти је у бли зи ни и да ка жеш: „Од ри чем те се, са та но!“ Же лим да вам об
ја сним због че га сте при то ме би ли окре ну ти ли цем пре ма За па ду, јер 
то је по треб но да зна те. У од но су на нас, там на стра на све та је За пад, 
а са та на, бу ду ћи сам та ма, у та ми гра ди и има сво ју моћ: ра ди то га се 
окре ну сте За па ду и од ре ко сте тог там ног и мрач ног кне за. Шта је сва
ки од вас го во рио? „Од ри чем те се, са та но“ – те бе злоб ног и нај љу ћег 
пр о тив ни ка! Ти го во риш: ви ше се не пла шим тво је мо ћи по што је њу 
уни штио Хри стос, је дин ством са мо јом кр вљу и мо јим те лом, ка ко би 
смр ћу по бе дио смрт, а ме не осло бо дио. Од ри чем се те бе лу ка ве и нај
хи три је зми је. Од ри чем се те бе по ква ре ног и ли це мер ног ко ји је под 
ви дом до бро те учи нио сва ко вр сно бе за ко ње и у на шим пра ро ди те љи
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ма про из вео от пад од Бо га. Од ри чем се те бе, са та но, из у ми те ља сва ке 
зло бе и са пут ни ка ње зи ног.

За тим си по у чен да од ри ца њу сво ме до даш: „и свих де ла тво јих“. 
Де ла са та ни на је су – сва ки грех, ко јег ми тре ба да се од ри че мо: као 
што од му чи те ља тре ба бе жа ти, та ко исто тре ба из бе га ва ти и ње го во 
оруж је. Би ло ко ји грех при па да ђа во ли ма. Уо ста лом тре ба да знаш 
да све што си овом при ли ком ка зао, све је за пи са но у Бож јим књи га
ма. Због то га, ако би ло шта учи ниш про тив но ово ме, по ста ћеш пре
ступ ник и би ћеш осу ђен као пре ступ ник. То је раз лог због ко јег се 
од ри чеш са тан ских де ла и по ми сли, јер су они про тив ни ра зу му. 

Све ти Ки ри ло Је ру са лим ски, Ка ти хе зе, Тај но водстве на по у ка пр ва, Бе о
град – Ва ље во – Ср би ње 2001, , стр. 266–267.

Вре ме је, ме ђу тим, да по ну ди мо тра пе зу. Ка кву? То су оста ци 
оно га о че му смо не дав но го во ри ли ва шој љу ба ви: још увек бе се ди
мо о ђа во лу. То смо по че ли да из ла же мо пре два да на, а и ју трос смо 
из ла га ли они ма ко ји се уво де у Тај ну (тј. Они ма што се при пре ма ју 
за кр ште ње) ка да смо го во ри ли о од ри ца њу од ђа во ла и сје ди ње њу 
са Хри стом. Не чи ни мо ово за то што нам је при јат но да го во ри мо 
о ђа во лу, не го за то што нам по зна ва ње уче ња о ње му пру жа си гур
ност. Он је не при ја тељ и про тив ник, а до бро по зна ва ње не при ја те
ља зна чи ве ли ку си гур ност.

Све ти Јо ван Зла то у сти, Сла ва Го спо ду за све, Бе о град 2006, стр. 97.

У оном стра шном да ну, од сва ко га ће се тра жи ти од го вор: да ли 
си са чу вао оно пре кра сно од ри ца ње, ко је си ис по ве дио пред мно гим 
све до ци ма, го во ре ћи: од ри чем се са та не и свих де ла ње го вих, зна чи 
не од јед но га или два де ла, не го од свих де ла ђа вол ских? Да кле, о том 
пре кра сном од ри ца њу ће у оном ча су од нас тра жи ти од го вор. Бла
жен је онај ко ји га је са чу вао, као што се и оба ве зао. Тај се јед ном реч
ју од ре као од сва ког мр ског ђа вол ског де ла, од пре љу бе, од блу да, од 
уби ства, не чи сто те, ла жи, за ви сти, кра ђе, кле ве та ња, раз дра жљи во
сти, зло пам ће ња, не при ја тељ ства, сва ђе, пи јан ства, сто ма ко у га ђа ња, 
пра зно сло вља, гор до сти, не ге, де мон ских пе са ма, ко ри сто љу бља, мр
жње пре ма бра ћи, идо ло слу же ња и ча роб ња штва. У то ме и слич ном, 
од че га се од ри че сва ки хри шћа нин од ње га ће се тра жи ти од го вор у 
стра шном ча су ис пи ти ва ња. 

Све ти Је фрем Си рин, Огње ни стуб, Бе о град 2003, стр. 358.
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Епи скоп Иг ња ти је:

40. На кар не ва лу и у по зо ри шту, али и у сва ко днев ном жи во
ту, но ше ње ма ске је по зи тив на по ја ва. То је пред о ку ша ње сло бо де 
у од но су на све мо гу ће за ко не по сто ја ња. Чо век сва ко га да на ста
вља раз ли чи те ма ске са ци љем да бу де сло бод но би ће чи је по сто
ја ње за ви си од ње го ве сло бо де. (3–43, 3–44)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Овај све ти ва се љен ски Са бор пот пу но за бра њу је ба вље ње ко
ме ди ја ше њем, а та ко ђе и та кве пред ста ве; та ко ђе за бра њу је и пред
ста ве са зве ри ма, пред ста ве са пле сом. Ко ји по вре де ово пра ви ло, и 
ода ју се оно ме што је за бра ње но, ако је кли рик не ка бу де низ врг нут, 
а ако је ла ик, не ка бу де од лу чен из цр кве не за јед ни це. 

Књи га пра ви ла, Збор ник ка но на пра во слав не цр кве, 51. пра ви ло, Ши бе
ник 2003, стр. 46.

Не при ли чи они ма ко ји су осве ће ни или они ма ко ји су при бро
ја ни (у клир) да бу ду на по зо ри шним пред ста ва ма ко је се при ре ђу ју 
на свад ба ма или пи ро ви ма. И за то, не ка оду ода тле пре не го што до
ђу глум ци. 

Књи га пра ви ла, Збор ник ка но на пра во слав не цр кве, 54. пра ви ло, Ши бе
ник 2003, стр. 81.

Ка ква је ко рист они ма ко ји по сте да у бе за ко на по зо ри шта иду, 
да к оп штем учи ли шту не чи сто ћа и све на род ном ме сту не уз др жљи
во сти жу ре па и на се ди шти ма по губ ни ка се де? Јер ни ко не ће по гре
ши ти ако оно ме сто, сва ком за ра зом пре и спу ње но, нај по губ ни јим 
игра ли штем, обу ком не уз др жљи во сти, учи те љем не чи сто ће и сва
ким дру гим гну сним име ном па и ва ви лон ском пе ћи на зо ве. Јер ђа во 
по што је на по зор ни цу као у пећ не ку ушао, град нам од о зго пот па
љу је и то не под ме ће хра сто ви ну као он да што су вар ва ри учи ни ли, 
ни ти наф ту, ни стру го ти ну, ни смо лу, но оно што је од ових мно го 
не сно сни је – блуд нич ке пред ста ве, срам не бе се де, раз у зда не игре и 
нај ра зврат ни је пе сме у јав ност из но си. 

Све ти Јо ван Зла то у сти, Бе се де о по ка ја њу, Хи лан дар, Бе о град 2004, 
стр. 86–87.



259

Ли це мер је је ла жно при ја тељ ство, или мр жња при кри ве на при
ви дом при ја тељ ства; или не ва љал ство под ма ском бла го на кло но сти; 
или за вист ко ја по дра жа ва љу бав, или жи вот, ди ван по ла жном при
ка зу, а не по ствар ној до бро де те љи; или ла жна пра вед ност ко ја се 
при ка зу је као да из вр ша ва све за по ве сти; или лаж ко ја из гле да као 
исти на, – што се на све на чи не до ви ја ју да ура де они ко ји сво јом мо
рал ном ис ква ре но шћу по дра жа ва ју зми ју. 

Све ти Мак сим Ис по вед ник, До бро то љу бље, Врање 2001, стр. 49.

По зо ри ште успа вљу је хри шћан ски жи вот, уни шта ва га, при да ју
ћи жи во ту хри шћа на ка рак тер па ган ског жи во та. „За дри је ма ше све, и 
по спа ше“ (Мт. 25, 5); уз гред бу ди ре че но, тај по ги бељ ни сан у љу ди ма 
иза зи ва по зо ри ште. И шта још? На у ке ко је се пре да ју у па ган ском ду
ху, пре ко мер не сва ко днев не бри ге, по хле па, ча сто љу бље, сла сто љу бље. 
По зо ри ште је шко ла ово га све та и кне за ово га све та – ђа во ла; а он се 
по не кад пре тва ра у ан ђе ла све тло сти (2. Кор. 11, 14) ка ко би лак ше за
во дио не да ле ко ви де, по не кад ве ро ват но, уба ци и ка кав мо рал ни ко мад 
да би се не пре ста но по на вља ло, тру би ло о по зо ри шту ка ко је оно ве о
ма мо рал но, по уч но и ка ко га тре ба по се ћи ва ти не ма ње не го цр кву, а 
мо жда и ви ше: за то што је, то бо же, у цр кви све јед но те исто, а у по зо
ри шту по сто ји ра зно вр сност и ко ма да, и де ко ра ци ја, и ко сти ма, и ли ца 
ко ја уче ству ју у рад њи. 

Све ти Јо ван Крон штат ски, Мој жи вот у Хри сту, Бе о град 2002, стр. 81.

По сле то га ка зао си (на кр ште њу): „и све гор до сти тво је“. Гор
дост са тан ска је сте би ло ка кво рас ка ла шно по зо ри ште, коњ ске тр ке, 
лов пси ма и ово ме слич на су је та од че га про рок мо ли Бо га да бу де 
из ба вљен: од вра ти очи мо је да не гле да ју су је ту. Не мој у се би под сти
ца ти же љу за гле да њем не мо рал них по зо ри шних пред ста ва у ко ји ма 
ћеш ви де ти раз го ли ће не ак те ре, ко ји бе стид но и са свим не по треб но 
из во де сра мот не пле со ве и игре. Не мој се оду ше вља ва ти и за о ку пља
ти же љом да идеш у лов на зве ри, чи ме ћеш уго ди ти сво ме тр бу ху. 
Та кви љу ди, да би уго ди ли сво јим по хот ним апе ти ти ма иду у лов, 
али вр ло че сто и са ми би ва ју хра на кр во жед них зве ри. Са свим ис
прав но мо же мо ка за ти да они ра ди сво га сто ма ка, ко ји је бог њи хов, 
вр ло че сто гу бе свој лич ни жи вот кроз је ди но бор ство. Из бе га вај и 
коњ ске тр ке, по зо ри шта, јер све то по гу бљу је ду шу: све је то ђа вол
ска гор дост. 

Све ти Ки ри ло Је ру са лим ски, Ка ти хе зе, Тај но вод стве на по у ка пр ва, Бе о
град – Ва ље во – Ср би ње 2001, стр. 267.
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Епи скоп Иг ња ти је:

41. Ни је ва жно где су гра ни це и чи ја је зе мља, мно го је ва жни
ји наш од нос пре ма при ро ди. (3–45)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Ла зар је по ги нуо на Ко со ву, а вас кр сао у ду ши на род ној. Он је 
по ги нуо те ле сно за крст и сло бо ду, то јест за на род ни про грам. Он 
је од бра нио се бе од без бо жне вла сте ле, ко ја му је за гра ђи ва ла пут ка 
на ро ду и на род ном про гра му. За то је на род на љу бав од бра ни ла ње га 
од смр ти. И Бог се са гла сио Сво јом љу ба вљу са на род ном љу ба вљу па 
је по све тио Ла за ре ву ду шу на не бу и Ла за ре во те ло на зе мљи. Ено га 
у Ра ва ни ци, чу до твор но. Ни ко не на гра ђу је та ко као Бог и на род. На
род на од бра на тре ба ту исти ну да упе ча ти у ср це омла ди не на род не. 

Све ти Вла ди ка Ни ко лај, О па три о ти зму, Глас Цр кве, Ваљево 2003, стр. 159.

Бор бу про тив Ту ра ка ни су Ср би за вр ши ли на Ко со ву. Ни су ни 
на Сме де ре ву ни ти на Бе о гра ду. Ни су је за вр ши ли ниг де и ни ка да, 
од Ко со ва до Ора шца, од Ла за ра до Ка ра ђор ђа, ни ти од Ка ра ђор ђа 
до Ку ма но ва. И по сле па да Сме де ре ва и Бе о гра да бор ба је про ду
же на, стра шна и ис трај на, кроз ве ко ве, из Цр не Го ре и Дал ма ци је, 
из Уд би не, из Ма ђар ске, из Ру му ни је, из Ру си је. Кр сто но сни Ср бин 
је био сву да и до кра ја глав ни за точ ник бор бе про тив по лу ме се ца. 
Слав ни вој во да Ба кић бра ни Беч од Ту ра ка, а на дру гом опет бо ји
шту во ди не мач ку вој ску про тив Ту ра ка. Јак ши ћи за ди вљу ју Ма ђа
ре сво јим хе рој ством у бор би с Тур ци ма, та ко да их је краљ Ма ти ја 
на звао „сту бо ви ма хри шћан ства“. Та ко исто Бран ко ви ћи и дру ги у 
Ру му ни ји и Бу гар ској. Та ко Сми ља ни ћи и Јан ко ви ћи у Дал ма ци ји. А 
да не го во ри мо о Цр ној Го ри, о том ве ков ном и не по бе ди вом шан цу 
хри шћан ства про тив исла ма. 

Епископ Ни ко лај, Са бра на де ла, књига V, Српски на род као Те о дул, 
Диселдорф 1977, стр. 345.

Епи скоп Иг ња ти је:

42. Ти хра ниш глад но га, а он на кра ју умре. Да кле, ти ме не мо
жеш да му ре шиш про блем. (3–46)
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Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Да ју ћи оно ме ко ји ле жи на зе мљи, ми да је мо Оно ме Ко ји се ди 
на не бе си ма.

Све ти Гри го ри је Дво је слов, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, стр. 77.

Ру ка си ро ма ха је ри зни ца Хри сто ва; што до би је си ро мах, то до
би ја Хри стос. 

Све ти Јо ван Зла то у сти, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, стр. 79.

Ко у свој дом уво ди си ро ма ха, тај за јед но са њим уво ди и Хри ста 
Ко ји је ре као: кад учи ни те јед но ме од ове Мо је нај ма ње бра ће, Ме ни 
учи ни сте (Мт. 25, 40). 

Све ти Је фрем Си риј ски, Са све тим оци ма из да на у дан, Бе о град 2005, стр. 78.

Је дан брат је имао са мо Је ван ђе ље. Пр о дав ши и ње га и но вац 
дав ши на хра ну глад ни ма, он је из ре као зна ме ни ту реч: „Про дао сам 
реч ко ја ми је го во ри ла: Про дај све што имаш и по дај си ро ма си ма“ 
(Мт. 19, 21).

Авва Евагрије, До бро то љу бље, том I, Хи лан дар 1996, стр. 427.

За што је Го спод до пу стио да има си ро ма ха? – Ра ди тво га до бра, 
да би ти мо гао да очи стиш и за гла диш гре хе сво је, јер „ми ло сти ња 
чи сти од сва ко га гре ха“ (То ви ја 12, 9); да би у њи хо вим лич но сти ма 
сте као се би мо ли тве ни ке и да би Го спо да сво га учи нио ми ло сти вим 
пре ма се би, јер „ми ло сти ви ће би ти по ми ло ва ни“ (Мт. 5,7). 

Све ти Јо ван Крон штат ски, Мој жи вот у Хри сту, том I, Це ти ње 2001; 
стр. 162.

Бу ди да ре жљив и ми ло стив, да би Го спод био ми ло стив пре ма 
тво јој ду ши – у дан Су да. За што би ти уза луд са би рао, ка да ни шта 
со бом не ћеш по не ти, не го ћеш наг да одеш одав де?! Мно ги са бра ше 
мно ге и без број не ри зни це и бо гат ства, али ни шта со бом не узе ше – 
све сво је дра го це но сти, све бла го сво је дру ги ма оста ви ше на зе мљи: 
пра зних ру ку и по сра мље не ду ше одо ше одав де – и са ми у гро бу ис
тру ли ше и бо гат ство њи хо во не ста де без тра га, и се ћа ње на њих у 
не по врат оде. 

Све ти Ди ми три је Ро стов ски, Ду хов ни азбуч ник, Вр шац 1990, стр. 134.
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За и ста, бра ћо, ве ли ко је де ло ми ло сти ња. За во ли је да кле, јер 
ни шта слич но њој под не бом не ма. Она је ка дра да очи сти и нај ве ће 
гре хе, и да од са мог па кла осло бо ди. Па кад и ти бу деш ћу тао, она ће 
да пред сто ји и да те за сту па. А ре чи тво је ни су ни по треб не та мо где 
су при сут на уста то ли ких си ро ма ха. 

Све ти Јо ван Зла то у сти, Бе се де о по ка ја њу, Хи лан дар, Бе о град 2004, стр. 49.

Епи скоп Иг ња ти је:

43. Ја ово што при чам по ку ша вам да све дем на нај ни жи мо
гу ћи ни во. На при мер, ме ди ци на ри су раз би ли људ ско би ће на де
ло ве, па кад оф тал мо лог по сма тра чо ве ка, он га ви ди као јед но 
ве ли ко око. И не мо же да схва ти да ту ни је око је ди но, не го ту је и 
ру ка, и ср це, и уши... (3–47)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Шта је чу де сни је од ока мог и твог, од ви да људ ског? Око људ ско 
– нај ве ћи чу до тво рац у сви ма све то ви ма, сат кан ко ће зна ти од че га. 
Тај на до тај не, без број не бе ских тај ни уве зао је Го спод и из ве зао у оно 
што ми на зи ва мо оком чо веч јим. Уза луд очи и ме ни и те би, ако не ма 
све тло сти! Да ли ти ства раш све тлост, да ли љу ди ства ра ју све тлост? 
Сун це – шта је? А не бе са, а без број не зве зде, без број на сун ца над на
ма? То су све ћи це Бож је, све тлост ова фи зич ка, див на све тлост, те ми 
ви ди мо њо ме, а да ни је те све тло сти уза луд очи и ме ни и Те би. 

Авва Ју стин, Пас хал не бе се де, Бе се да дру га у Не де љу Пра во сла вља, Бе о
град 2004, стр. 251.

Бог је сва ку ве шти ну дао као по моћ не мо ћи на ше при ро де. На 
при мер, зе мљо рад ња нам је да та сто га што оно што са мо ни че из зе
мље ни је до вољ но да под ми ри на ше по тре бе; ткач ки за нат, а та ко ђе 
и не и мар ски – сто га што нам је нео п ход на упо тре ба по кри ва ла ра ди 
при стој но сти и ра ди штет но сти ва зду ха. Та ко нам је по треб на и леч
нич ка ве шти на. На ше не моћ но те ло је из ло же но нај ра зли чи ти јим 
по вре да ма ко је до ла зе спо ља и из ну тра, од хра не. Оно, на и ме, стра да 
и због су ви шка и због не до стат ка. Сто га нам је Бог, ко ји упра вља чи
та вим на шим жи во том, до пу стио упо тре бу леч нич ке ве шти не, ко ја, 
као обра зац ду шев ног ле че ња, има за циљ да из ба ви од су ви шног, и 
да до пу ни не до ста так. 

Све ти Ва си ли је Ве ли ки, Трагом је ван ђел ског под ви га, Хи лан дар 1999, стр. 171.
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Епи скоп Иг ња ти је:

44. Ма те ма ти ка је чуд на игра. Ка да до да те је ди ни ци ну лу (то 
је знак за ни шта ви ло) – по ста не де сет! Ви ди те? Ни шта ни сте до
да ли, а оно се умно жи ло! То зна чи да нас ма те ма ти ка ва ра. Ма те
ма ти ка са овим ком пју те ри ма у ства ри ма ни пу ли ше на ма. (3–48)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Али и по сле ове при че го спо дин ре че: „Све је то ле по, ба ћу шка, 
али ме ни по сто ја ње де мо на ни ка ко не иде у гла ву“. На то му ба ћу шка 
од го во ри: „И ма те ма ти ка мно ги ма не иде у гла ву, па ипак по сто ји.“ 

Свети Амвросије Оптински, Душекорисне по у ке пре по доб них оптин
ских ста ра ца, Бе о град 2004, стр. 193.

Епи скоп Иг ња ти је:

45. Ко до би је ше сти цу код вла ди ке Иг ња ти ја, тај мо же да пре
да је дог ма ти ку у Ру си ји, јер је за ру ско под руч је то зна ње до ста 
до бро. (3–49)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

И пи та ју нас збу ње но: Сло ве ни, чи ме се хва ли те? – Ра на ма. Сло
ве ни, чи ме сте ве ли ки? – Стра да њем. Сло ве ни, шта је ваш оп ти ми
зам? – Ру ска Пра во слав на Цр ква са нај све ти јим па три јар хом Ти хо
ном на че лу. Да, Ру ска Пра во слав на Цр ква. Она је наш оп ти ми зам 
– а њи хов пе си ми зам, пе си ми зам бољ ше ви ка и свих јав них и тај них 
по кло ни ка њи хо вих. Што је нај бо ље за нас, то је нај го ре за њих; што 
је нај све ти је за нас, то је нај мр ски је за њих. Вре ло бла гих ве сти за 
нас, вре ло је гор ких ве сти за њих.

Авва Ју стин, Се тве и же тве, Бе о град 2007, стр. 432.

Част не ка је све штен ству срп ском. Част се љач ком на ро ду срп
ском! Срам на без глав ну го спо ду срп ску! Срам и на оне вла да ре срп
ске, ко ји у име За па да пре зре ше и Срп ску све то сав ску цр кву и срп
ски се љач ки на род. Ка ко су ра ди ли она ко су и про шли. Њи хов крај 
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по све до ча ва гнев Бож ји и гнев Све тог Са ве на њи ма. Чи тај те и слу
шај те о стра шном скон ча њу срп ских вла да ра по сле кне за Ми ло ша и 
ужа са вај те се од гне ва Го спод њег.

Мно го су пре тр пе ли срп ски све ште ни ци и срп ски се ља ци због 
свог од луч ног ста ва про тив је ре тич ког За па да. Све ште ни ци су исме
ва ни као „ру со фи ли“ и „на зад ња ци“, а срп ски се ља ци као „не про све
ће на ма са“, као „глу пи се ља ци“. И то не то ли ко од оних „не мач ка ра“, 
од оних ка ла и са них Ср ба из Ау стри је, ко ли ко од шу ма диј ских си но
ва шко ло ва них на За па ду. Они су би ли цве ће пре ма ови ма. Ови су 
пред ста вља ли бе сну кли ку и без бо жну хор ду аге на та за пад не „кул
ту ре“, „про све ће но сти“, „про гре са“. Но ве по ту ри це, још опа сни је од 
ста рих по ту ри ца. Све што је срп ско они су од ба ци ва ли као тур ско, 
а све што је тур ско они су пре зи ра ли као ази јат ско. Ме ђу тим, ни су 
по зна ва ли у су шти ни ни шта је срп ско ни шта је тур ско ни ази јат ско. 
Плит ко ум ни „ко ми во а ја жер“ за пад них тр го ва ца. Из дај ни ци Ве ћи и 
ужа сни ји од Ву ка Бран ко ви ћа. 

Епископ Ни ко лај, Са бра на де ла, књига V, Из над ис то ка и за па да, Ди
селдорф 1977, стр. 434–435.

Епи скоп Иг ња ти је:

46. Ви не при хва та те на ше ар гу мен те и ти ме по ка зу је те да сте 
ту па ви. (3–50)

Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве:

Же лиш ли да са знаш ка кве су не чи је на ви ке и де ла, ослу шни о 
че му го во ре уста ње го ва: јер уста не от кри ва ју ни шта че га ра ни је већ 
ни је би ло у ср цу.

Све ти Пај си је Ве лич ков ски, Пољ ски кри но ви, Но ви Сад 2001, стр. 111.

Шта је увре да? Сва ка реч из ре че на са на ме ром да обеш ча сти је
сте увре да, чак и ако са ма по се би и не из гле да увре дљи ва. То се ви ди 
из Је ван ђе ља у ко ме се ка же о Ју деј ци ма: Они га из гр ди ше, и ре ко ше: 
Ти си уче ник ње гов (Јн. 9, 28). 

Све ти Ва си ли је Ве ли ки, Трагом је ван ђел ског под ви га, Хи лан дар 1999, стр. 
183.
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УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Ка да је вла ди ка Иг ња ти је у Ми ни стар ству про све те Ре пу бли ке 
Ср би је из ло жио план за ве ро на у ку, му сли ма ни су га пи та ли да узму 
тај план и да га ко ри сте, јер ако се из тог пла на из ба ци са мо по јам 
лич но сти, он да је све оста ло исто као и у му сли ман ској ве ри. Ево ка
ко сам вла  ди ка Иг ња ти је све до чи о то ме:

„Кад смо пра ви ли те пла но ве за ве ро на у ку и кад је тре ба ло да се да 
ми ни стар ству у оно вре ме је дан план ка ко ви ди Цр ква оства ре ње то... 
ве ро на у ке, тог пред ме та, и ко је би то би ле по сле ди це, шта она са тим 
же ли да по стиг не, па смо ми на пи са ли, ја сам био за ду жен од Све тог 
Ар хи је реј ског Са бо ра, да ја ту са ста вим то и да пи шем, и да се са тим 
бак ћем, па кад смо то на пи са ли да је циљ ве ро на у ке у ства ри да се чо век 
ста ви у од нос пре ма Бо гу Оцу као лич но сти, као јед ној дру гој лич но сти, 
а та да у ства ри као по сле ди ца то га ће про и за ћи од нос чо ве ка као лич но
сти пре ма дру гој лич но сти, на ни воу, да кле, дру штве но га зби ва ња, и да 
са мо у том, тој ре ла ци ји се ја вља, да кле, као јед но би ће, да кле, кон крет
но као лич ност, – та да су му сли ма ни ре кли: „Зна те, вла ди ко, а мо же мо 
ли ми да узме мо то, али са мо мо ра мо из бри са ти то све што сте ста ви ли 
лич ност и те ре ла ци је о лич но сти, са мо то да, све ово мо же да сто ји!“ 
Да кле, ап со лут но се сла жу са сви ме што сам ја та мо го во рио, али са мо 
да се из бри ше то, да не по сто ји лич ност, да Бог ни је лич ност.“ (3–51)

Од го во ри ће мо крат ко, ре чи ма све тог но во му че ни ка Кон стан
ти на, из ње го вог жи ти ја:

„Сме шно је то и слу ша ти! – од го во ри му че ник с осме хом. Ви сте 
љу ди ве ли ко до стој ни ци, а та кве бе сми сли це го во ри те, да их и де те не 
би из ре кло. На при мер: ви на зи ва те ве ли ким про ро ком оног ла жо ва 
ко ји про па де; а про па шће и сви они ко ји му сле ду ју и ве ру ју у ње га 
као про ро ка. Но ја га про кли њем; а ва ше бо гат ство и по ча сти ко је ми 
обе ћа ва те, сма трам ни за шта, по што је бо гат ство мо је, по ча сти и сла
ва мо ја – Исус Хри стос, од ко га ме ни ко и ни шта одво ји ти не мо же“7.

7  Пре по доб ни Ју стин Ће лиј ски, Жи ти ја све тих за ју ни, Жи ти је и стра да
ње све тог но во му че ни ка Кон станти на, Бе о град 1996, стр. 55.
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Садржина ове књиге представља животно питање сваког вер
ни ка Једне, Свете, Саборне и Апостолске цркве. Штета је што ра
ни је није одштампана. Њена садржина, у ствари, има карактер јав
но сти одраније. Званично је позната била Светом архијерејском 
сабору Српске православне цркве у мају месецу 2008. године. Тач
ни је, 8. априла 2008. године, односно месец дана пре заседања поме
нутог Сабора, др Артемије, епископ рашкопризренски и косовско
ме тохијски представком Ебр. 263 обратио се Светом архијерејском 
сабору, преко Синода, са предлогом да се у дневни ред уврсти и 
питање неправославног учења проф. др Игњатија (Мидића), еписко
па браничевског, као предавача догматике, од 2007. године, на Бого
словском факултету у Београду.

Од те године, дакле, па све до данас, извитоперена догматска 
уче ња епископа Игњатија имају карактер јавности, јер не само да их 
студенти јавно слушају и снимају, него су и сви епископи Српске пра
во славне цркве о томе добро упознати. Али ови, зачудо, ћуте. Зашто? 
Једнима од њих недостаје – или знање, или вера, или храброст да се 
супроставе у складу са заклетвом коју су при хиротонији поло жи
ли, док у другима превладава жеља да се Српска православна цр
ква преобликује; да се поремети јединство и православност у њој 
ради што лакшег и бржег приближавања римокатолицима и гло ба
листичким тежњама у свету. И за једне и за друге много доказа може 
да се наведе.

Догматска и еклисиолошка учења епископа Игњатија сликовито 
ме подсећају на тешког болесника, толико тешког да човек просто 
не зна са које најпре стране да му приђе. Јер сва његова „теологија“ 
своди се на проблем смрти до мере да учи како је и душа смртна! 
Његовом безбоштву нема граница, јер тврди: „Велика је трагедија 
што је Црква одавно престала да се бави проблемом смрти као опа
сно сти од небића. Црква је тај проблем решила на незнабожачки, 
пла тонистички начин, прогласивши душу бесмртном“. * 
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У таквом застрањивању, сматра да је „учење које су исповедали 
сви свети оци, у свим временима и на сваком месту страшно погуб
но за Цркву“. Зашто војује против исправног јеванђелског, апо
столског и светоотачког исповедања вере; против утврђеног и оп
ште прихваћеног учења о греху и покајању? Безбожнички и ан тиц
р квено се изјашњава кад каже: „...човек погрешио и Бог га кажњава 
смрћу...то је као идолопоклонство...Такво схватање доводи у питање 
по стојање Цркве“.

Са таквим и сличним изопаченим „догматским“ учењима епи скоп 
Игњатије непрекидно продубљује провалију у којој себе предста
вља, с једне стране, мерилом за решења свих догматских питања, и 
центром од којег зависи све што постоји, али и очајником, с друге 
стране, јер га опседа страх од смрти и ништавила. Како другачије 
схватити његове речи: „...што ја хоћу – то постоји, а што нећу – то 
не може да постоји“; или: „ Грех има везе са онтологијом, а не са 
етиком...извор греха јесте смрт, а не наше понашање...грешни смо 
зато што смо смртни“. Ради таквог наказног учења обрушио се на 
блаженог Августина, јер каже: „ Погрешно је Августиново учење да 
је грех преступ закона“. Тиме он, у ствари, не негира само Августина, 
него сву науку самог Спаситеља, светих Апостола и светих Отаца. 
Спаситељеве су речи: „Да нисам дошао и говорио им, не би гријеха 
имали; а сад изговора немају за гријех свој“ (Јн 15, 22). Јесте грех, 
дакле, преступ закона, „јер кроз закон долази познање гријеха“ каже 
апостол Павле (Рм 3, 20). А смрт није ништа друго до плод греха. 
То апостол Павле потврђује и овим речима: „Као што кроз једнога 
човјека уђе у свијет гријех, и кроз гријех смрт, и тако смрт уђе у све 
људе пошто сви сагријешише“ (Рм 5,12).

Све је то добро познато и епископу Игњатију, али његови за
да ци у Српској православној цркви су рушилачки. Ударио је и на 
крстове по храмовима, јер са презиром истиче: „Сада имате крстаче 
свуда по црквама...“ Познато је да су попут њега крст презирали 
јеретици звани ставропате (од гр. οἱ σταυροπάται) тј. они који су, 
као богомили, газили по крсту. Били су то они стари богомили, за 
разлику од ових „нових богомила“, односно Латина. Зато је Црква 
прописала да се не сме урезивати крст по путевима. Да се не би газило 
по њему. Неки хришћани данас из незнања или свесно стављају крст 
на подове храмова, по којима се, на жалост, гази.

Пошто се сва теологија епископа Игњатија своди не на проблем 
греха, него смрти која рађа страх и води у ништавило, „права сло
бода је – каже он – када извршиш самоубиство“! Зато су, по њему, 
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сви на погрешном путу, читаво хришћанство, јер учи: „Читава та 
гунгула око тога иде у правцу, и из тога схватања извире: дал’ је неки 
правоверни или није правоверни – то зависи од морала његовога, и 
зависи од тога дал’ он зна те...да понавља те истине које је, овај, некад 
Црква дефинисала или, не знам ни ја, оставила“.

Бујица бунта провејава у предавањима из догматике епископа 
Игњатија. Сви су, по њему, на погрешном путу. Устаје и против 
јерархије, одобравајући протестантски приступ том питању, иако 
је и сам уврштен у црквенојерархијски поредак. Стога се оправдано 
поставља питање: кога он изиграва – себе или друге? Себе трпи у тој 
јерархији да би сејао јереси и бунт против Творца; да би уверљивије, 
изнутра, деловао у сагласју са светским покретом који удара на све 
што чини узвишена хришћанска достигнућа и традицију. „Бог је – 
каже он – човеку направио проблем тиме што га је створио, а није 
га претходно питао, и није му дао онтолошку слободу, тј. могућност 
да се врати у небиће“! Такав бунт против Бога сврстао га је међу оне 
који ударају на хришћанско учење о греху и покајању; о породици и 
моралу; о крсту и избављењу од греха и смрти. Зато бестидно правда 
хомосексуализам, јер изјављује: „Слушаћете наше теологе који кажу 
да је хомосексуализам грех, док је брак нешто природно. Боже мој, 
па и ово је природно, није то пало с неба“!

Постоји и други разлог због којег трпи себе у реду црквене 
јерархије – опседнут је епископоцентризмом и сматра да је „епископ 
гарант јединства Цркве и њенога идентитета“. Сматра, наиме, да „и 
међу људима мора постојати једна личност која је гарант јединства 
Цркве“, а „за јединство није битно исправно исповедање вере, него 
једна личност која пројављује слободу тиме што тражи нешто од вас“. 
Која је та „једна личност“? Свакако римски папа, за чију је водећу 
улогу у хришћанству ставио, заједно са др Иринејем епископом ба
чким, у Равени 2007. године, потпис, у својству учесника у раду „ 
Мешовите комисије за богословски дијалог између Православне и 
Римокатоличке цркве“.

„Гарант јединства Цркве“ не може бити „једна личност“ него 
једнодушно исповедање предате нам, од Спаситеља Христа, светих 
Апостола и светих Отаца, православне вере. А ту веру кроз векове 
чува словесно црквено стадо које одолева свакојаким отпадницима 
од Цркве, посебно онима што му се у својству пастира одећом пред
стављају као јагњад, а науком – као вукови.

Шта заједничко са нехришћанским учењима епископа Игњатија 
могу да имају: мантија коју носи; епископска заклетва, гласно изго
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во рена на хиротонији; богослужење које врши? Ништа, ама баш 
ни шта. Ипак, спаја их глума и дволичност ради омаловажавања 
хришћанске науке и срозавања угледа Српске православне цркве. 
Зато је, најблаже речено, зачуђујуће то што Свети архијерејски сабор 
2008. године никакву пажњу није поклонио оправданим указивањима 
др Артемија, епископа рашкопризренског и косовскометохијског, на 
по танко изложена неправославна учења епископа Игњатија.

Ако ништа друго, Сабор је требало да помогне епископу Иг ња
тију бар да се ослободи проблема смрти, који га толико опседа и у 
којем му се исцрпљује и своди сва хришћанска догматика. Постоји 
јеванђелско учење о смрти, сажето и у васкршњем тропару, који и 
он пева, али учење не онако како га преко телевизије наивно тумачи 
академик Владета Јеротић. Овај је, наиме, изјавио да је „Христос 
смр  ћу смрт поправио“! Није му познато да партицип поправъ не значи 
поправивши, него значи: згазивши, у смислу поразивши, уни шти вши. 
Али чему Устав Српске православне цркве, којим је прописано да 
Свети архијерејски сабор „тумачи православно цр к вено учење, др
же ћи се при томе одредаба које је света Црква на основу Светог 
писма и Светог предања утврдила“ (чл. 69, тач. 1). Где је ту патријарх 
који је по Уставу дужан да „одржава јединство у јерархији Српске 
православне цркве“ (чл. 55, тач. 3). А основни предуслов за је дин
ство у јерархији нису административне мере, него јединство у ис по
ведању вере. И пошто је то, као главна ствар, за по стављено, рађа се 
нејединство и подвојеност до мере да словесно стадо само одлучује 
за које ће се учење и за које пастире определити.

Да је Свети архијерејски сабор 2008. године посветио пажњу 
вапају др Артемија, епископа рашкопризренског и косовско мето
хиј ског, читава та ствар би имала карактер унутрашњег питања. 
Свела би се, наиме, у оквире Сабора који је имао обавезу да одврати 
епископа Игњатија од догматских застрањивања и поучи га свему 
што нам је предато као исправно и свето у Цркви Христовој. Пошто 
се тако нешто пренебрегло, неизбежно је било да се ова књига појави 
у овом виду, како би послужила као својеврсни уџбеник, посебно 
студентима теологије. Морало је да се обзнани и схвати какве се 
све јереси и заблуде сеју у Српској православној цркви, не би ли 
се сетили садржине Беседе Светога Саве о правој вери на Жичком 
сабору 1221. године.

Миодраг М. Петровић
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проф. др Игњатија Мидића епископа браничевског

Уред ник
Протосинђел Максим

Би бли о те ка
 Свети Кнез Лазар

Ко рек ту ра
Љубица Наранџић

Ко ри це и илустрације
Јерођакон Паладије

Компју тер ска об ра да
Драслар партнер – Београд

Из да вач
Удружење грађана „Ревнитељ“
Булевар 12. фебруар 54а, Ниш

 
Штам па

Драслар партнер – Београд

Ти раж
1000 при ме ра ка


