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Еколошке теме у Светој Литургији 
 

Aбстрaкт. Упркос томе што су нас наши греси умртвили, 
што нас стално умртвљују, и опет, {то су нас исти 

усмртили, и {то нас изнова усмр}ују, црна плима греха  

никако не успева сасвим да потопи како нас, тако и целокупну 

твар. Благодарећи чему? Божанственој Литургији која 

представља сву свеобухватност, човекољубивост и целебност 

православног богословља. Зато се она између свега другога 

развија пред нама и као Magna Charta Sacra Echologica. 

 

Кључне речи. Екологија, Света Литургија, кибернетика, 

Света Тројица, твар, обликовање твари, есхатологија.  
  

Crkveno upraviteqstvo ili киверниси 

(kibernetika) 

 
 Израз кибернетика од древности употребљава се у 

језику теологије (свети Јустин Философ, Дијалог 5, 

BEPES 3, 312). Појам управитељ $% има 

теолошку, еклисиолошку, антрополошку и еколошку 

вредност. Конкретно, Бог Отац, Бог Син и Бог Дух 

Свети понаособ називају се Управитељима. 

            Бог Отац је Кивернитис – Број и имена 

небеских звезда, односно звезданих тела, сунчевих и 

галактичких система неизбројиви су и безимени, и само 



 

 

их Он, небески Управитељ, познаје (свети Макарије 

Египатски, Духовне беседе 53, BEPES 42, 24. Серапион 

Тмуитски, Евхологион 7 BEPES 43, 73. Свети 

Григорије Назијанзин, Беседа 4, 78 BEPES 58, 313).  

 Христос је Кивернитис – Одлика и посебност 

Управитеља огледа се у Христу „Који по вољи Оца 

управља спасењем свих“ (Климент Александријски, 

Строматис (Шареница) 7, 2 BEPES 8, 247–248). 

Управитељско искуство Христа пројављује се у 

свесветском руковођењу свим бићима и целокупном 

твари ка Богу Оцу (Јевсевије Кесаријски, О црквеном 

богословљу 1, 13 BEPES 29, 72). Спасење човечанства 

које се нашло у беди циљ је Христовог владања (свети 

Атанасије Велики, О оваплоћењу 43, 7 BEPES 30, 110–

111. Макарије Египатски, Духовне беседе 44, 7 BEPES 
41, 334. Поликарпов мартиријум 19, 2 BEPES 3, 26).  

 Свети Дух је Кивернитис – „Када се Апостоли 

налажаху на Педесетници, Утешитељ силажаше с 

небеса; Он као стражар и освештатељ Цркве, васпитач 

душа, кормилар морепловаца“ (Кирило Јерусалимски, 

Текстови BEPES 39, 222). Свети Дух управља Црквом 

и бира управитеље за црквени брод. Црква се назива 

бродом којим управља небески Управитељ; али, брод 

бива управљан и молитвама Светих; односно, и сами 

Светитељи су сауправитељи Цркве. Тако су епископи 

ту да сауправљају големим бродом и да командују 

посадама са сваком тачношћу, дајући наређења 

ђаконима, као да су морнари, да одређују места браћи, 

путницима (Апостолске Установе 2, 57, 2; 2, 57, 9 

BEPES 2, 52–53). А епископ као управитељ треба да 



 

 

буде ослобођен људских похвала, јер га оне лове, па га 

и божанске силе могу лишити управљања (Макарије 

Египатски, Остале беседе BEPES 42, 142).  

 Монашки живот опет, управља се по спасоносним 

речима Светога Писма и правилима стараца или Отаца 

(Треће житије Пахомијево, BEPES 41, 16). 

 

Евхаристијско обликовање твари  

и литургијски приступ свету 

 

 Обликовани елементи такозване физичке или 

природне средине, попут воде, грожђа и вина, пшенице 

и хлеба, уља и воска, тамњана и тканина, злата, камена 

и дрвета, метала, стакла, емајла и кристала, и тако даље, 

представљају елементе физичког света. Античка и 

савремена философија и класичне и савремене религије 

приказују космос као вечна божанства; или опет као 

нешто што се појавило аутоматски, независно од Бога. 

Еколошка димензија православне богослужбене праксе 

пак пребогата је, и налази се у тек започетој фази 

истраживања и исцрпљивања. Видљиве су три 

богослужбене групе у којима њихов еколошки правац 

води истом сотириолошком циљу. Првој групи 

припадају богослужења ноћног и дневног круга, то јест 

Вечерње, Јутрење и Божанствена Литургија, другој 

групи – групи богослужбених чинова припадају Свете 

Тајне Цркве, а трећој групи  остали богослужбени 

чинови и радње. 

 

Еколошке теме  

у Литургији светог Василија Великог 



 

 

 
 Упркос чињеници да су нас наши греси умртвили, 

и да нас стално умртвљују, и опет, што су нас исти 

усмртили, и што нас стално усмрћују, црна плима греха  

никако не успева сасвим да потопи како нас, тако и 

целокупну твар. Благодарећи чему? Божанственој 

Литургији која представља сву обухватност, 

човекољубивост и целебност православног богословља. 

Зато се она развија пред нама и као Magna Charta Sacra 

Echologica. 

 У молитви пред чтенијем Апостола и Јеванђеља 

подвучено је духовно просвећење: Јер си Ти 

просветљење и душа и телеса наших, Христе Боже.  

 У молитви за Оглашене посредно се указује на 

еколошки моменат: Господе, Боже наш, Који на 

небесима обитаваш и надгледаш сва дела Твоја.  

 У молитви херувимске Песме обухваћено је 

догматско начело са еколошком конотацијом: Ти 

Једини, Господе Боже наш, владаш небеским и 

земаљским тварима. 

 Молитва Приношења почиње фразом: Господе 

Боже наш, Ти си нас саздао и увео у овај живот.  

 Следи Символ Вере који почиње исповедањем Бога 

Оца као Демијурга: Верујем у Једнога Бога Оца, 

Сведржитеља, Творца неба и земље и свега видљивог 

и невидљивог. 

 Молитва Трисвете Песме такође обухвата 

исповедање Бога као Творца материјалног света: 

Владару свих и свега, Господе неба и земље и све 

твари, видљиве и невидљиве. 



 

 

 Ми такође исповедамо да је Бог Творац и Господар 

целокупног словесног и умног света: И сва творевина 

словесна и умна служи Теби и узноси Ти вечни 

славопој, јер све и сва служи Теби. 

 Следи трисвета Песма коју пева целокупно 

црквено сабрање: Свет, Свет, Свет Господ Саваот. 

Пуно је небо и земља славе Твоје.  

 Молитва светог Узношења обухвата спомен на 

стварање света и настањивање човеком физичког и 

духовног простора Раја: Створио си човека узевши 

прах од земље, и почаствовавши га ликом Твојим, 

Боже, настанио си га у рају сладости, и обећао му 

бесмртност живота и наслађивање вечним добрима.  
 Такође је поменут изгон човека из Раја и западање 

под власт плотског и смртног: Изагнао си га праведним 

судом Твојим, Боже, из Раја у овај свет, и вратио га у 

земљу од које је био узет, устројавајући му спасење 

као поновно рођење у Самом Христу Твом.  

 А поводом очишћења човека, после појаве Самога 

Христа, помињу се вода и освећење помоћу Духа 

Светога: И очистивши нас водом, и осветивши Духом 

Светим (…) 

 Освећење најпре обухвата хлеб: Узе хлеб у Своје 

свете и пречисте руке (…) Примите, једите, ово је 

Тело моје, Које се за вас ломи на отпуштење грехова, 

а затим вино: Тако исто узевши чашу са родом 

винограда (…) Пијте из ње сви, ово је крв моја Новога 

Завета, која се за вас и за многе пролива, на 

отпуштење грехова. 

 Јести освећени Хлеб и пити освећено Вино значи 

још и благовестити и исповедати веру у васкрслога 



 

 

Христа: Јер кад год једете овај Хлеб и Чашу ову 

пијете, смрт моју објављујете и васкрсење моје 

исповедате.  
 Исповедање васкрсења има посебан значај и за 

екологију као што је има и за антропологију, будући да 

је то потврда о промени смртног стања човека и твари. 

Учешће у једном освештаном Хлебу и освештаном 

Вину омогућује сједињење са Светим Духом: А све нас 

који се од једнога Хлеба и Чаше причешћујемо, да 

сјединиш једне са другима у заједницу Једнога Духа 

Светога. 

 Између многих прозби које се наводе после 

освећења укључена је и прозба за повољне 

метеоролошке услове живота: Даруј нам 

благорастворење ваздуха и погодно време; даруј тихе 

кише земљи, ради плодности; благослови Господе, 

благошћу Својом круг године. 

 Идеја загађења човековог тела и духа претходи 

теми очишћења пре божанственог Причешћа. Она 

садржи прозбу за очишћење оба и за преображај тела у 

храм Духа Светога: Очисти нас од сваке нечистоте, 

телесне и духовне, и научи нас вршити светињу са 

страхом Твојим, да бисмо, примајући са чистим 

сведочанством савести наше део Светиња Твојих, 

сјединили се са Светим Телом и Крвљу Христа Твога, 

и примивши их достојно, имали Христа живећег у 

срцима нашим, и постали храм Светога Духа Твога.  
 Божанствена Литургија се закључује оним чиме 

она и врхуни: најсажетијим исповедањем вере у форми 

домостројитељске и есхатолошке химне:  

 



 

 

Видесмо Светлост истинску, 

примисмо Духа Небескога, 

нађосмо веру истиниту, 

нераздељивој Тројици клањајући се, 

јер нас је Она спасла. 

   

(Служебник) 

 
David Perovic 

Ecology of the Divine Liturgy 
 

Although we have become benumbed by our sins and we are constantly 
being benumbed by them, and again, although we are deadened by the 
same, and we are constantly being deadened by them, the dark tide of 
sins can overflow neither us nor the creation. And owing to what? 
Owing to the Divine Liturgy which encompasses the universality, love 
towards man and incorruptibility of the Orthodox Theology. That is why 
it also, among all other things, develops before us as Magna Charta Sacra 
Echologica. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


