
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Епископ Давид Перовић 

 

 

Пројаве хришћанског етоса 

у Домостроју спасења,  

кроз личност,  

и у богословљу 

 

 
Стослови  

о  

христоитхији као нарави по Христу, 

и о  

нарави антихристовској 

 

 

 
Предговор рецензента 

 

  Давид Перовић: Пројаве хришћанског етоса у Домостроју спасења, кроз 

личност, и у богословљу: Стослови о христоитхији као нарави по Христу, и о 

нарави антихристовској. 

Одавно је, и са добрим разлогом уочено и речено да  за свако вредно 

уметничко и научно дело метод и форма излагања нису случајност, већ душа 

садржаја. Књига оца Давида Перовића Пројаве хришћанског етоса у Домостроју 

спасења, кроз личност, и у богословљу: Стослови о христоитхији као нарави по 

Христу, и о нарави антихристовској, написана у форми стослова, то убедљиво 

показује и доказује. Неумерено и високопарно писање замара ум и хлади срца 

истинотражитеља, свеједно да ли је реч о научницима, философима или теолозима. 

Зато се отац Давид Перовић опредељује за форму стослова као жанра који 

омогућује аутору да он на најмањем простору и са најмање речи, 

најједноставнијом, најјаснијом и најхитријом мишљу испољи и своје, и заједничко 

искуство, и да у наставку достави назидатељни садржај, а да се при том не 

отуђи од онога што је као уметност и наука хришћанске, црквене молитве и 

подвига најпретежније. Oно што треба посебно нагласити јесу лепота стила и 

богатство и свежина језика оца Давида Перовића, који никако нису пуки 

артистички или реторички украс казивања, већ истински израз синтезе благородног 

срца и јаснога ума и одважног и подвижничког трагања, молитве, созерцања и 

сусретања са Христом. 

Широк је и разноврстан круг садржаја и питања који покреће ова књига, од 

теологије, црквене и аскетске праксе, до етичких, естетичких, еколошких и научних 



 

 

тема. Препознајући значај и неопходност сталне упитаности за одржавање 

просветљујуће ватре богословског стваралаштва, отац Давид запажа да и философе 

треба умољавати да препознају, обрађују и припремају проблеме, еда би теологија 

могла да их преобраћа, покрштава и освештава изнутра и споља. Он закључује да и 

Трећи миленијум хришћанства захтева, баш као што су то и претходна два 

захтевала, отварање целокупне теолошке тематологије и проблематике пред 

очесима и ушесима како хришћанске, тако и нехришћанске икумене, и наш 

поновни мега-разговор са васионим светом, јер ће православно богословље Трећег 

хришћанског миленијума стајати у знаку неопатристичке синтезе свеколике 

источне и западне теологије, философије, уметности и науке. Књига оца Давида 

доиста је ниска умних бисера који доприносе таквој синтези. Она је утолико 

значајнија што се одважно и јасно, али увек из Христове перспективе, суочава са 

многим феноменима савременог света у којима се могу уочити апокалиптички 

предзнаци: нихилизам, загађење духа и природе, клонирање, морална 

равнодушност и отуђење, глобална медијска империја кича и шунда која 

банализује и обесмишљује јединствени таленат љубави и ероса. На само једном 

примеру можемо показати истовремену актуелност и свевременост стослова оца 

Давида. Тренутно је у току један од највећих и најскупљих експеримената у 

историји светске науке. У огромном акцелератору испод француско-швајцарских 

Алпа физичари убрзавају и сударају микрочестице са намером да разумеју 

мистерију Великог праска и открију честицу која се зове Хигсов бозон, а која даје 

материју читавом космосу. Отац Давид у само две реченице разоткрива да ова 

научна потрага неће сама по себи довести човечанство до последњих и најважнијих 

одговора, до врхова смисла и љубави: „Горућа тема најмодерније науке јесте тема 

божанске честице. Хришћани су пак започели, и настављају да укорењују своје 

вечно-добро-битије по благодати; светим Причешћем као самом божанском 

честицом.“ 

У Речнику Матице српске, као пример уз реч стотина наводи се израз У 

стотину добрих часа, у значењу Срећно: „Слободан си славују, хајде лети у 

стотину добрих часа!“ Према оцу Давиду Перовићу наша слобода извире 

невидљиво, и оваплоћује се у конкретно дело, мисаоно, вербално и практично. 

Његови стослови заправо су позив на слободу мишљења и делања који нас воде ка 

сусрету са ближњима и са Богом у заједништву одговорности, љубави и доброте. 

Зато његову књигу стослова са радошћу очекујем из штампе, желећи јој стотине 

добрих часа, и уверен да ће она изазвати заслужену пажњу теолошке и културне 

јавности. 

 

Проф. др Жељко Вучковић 

Педагошки факултет у Сомбору 

Универзитет у Новом Саду 

 

Предговор аутора 

 

 

Који би то садржаји црквене књижевности нашега времена били они који 

би захтевали простора у богословским и домостројитељским, подвижничким и 



 

 

гностичким, етичким (еко-етичким, био-етичким, етике пословништва) и 

филокалијским поглављима савремене, неопатристичке теологије, свакодневно 

холистички устројаване, усмераване и пројављиване?   

Који су то дакле нови садржаји хришћанске црквене књижевности и науке 

који захтевају да се огласе у сажетој форми као књижевни и артистички, 

епистимолошки, психоаналитички ...? 

И како да при том не дође до изневеравања етоса те – хришћанске и 

црквене, теолошке књижевности и науке.  

Као заједнички одговор на ова питања могу бити предложени црквени 

садржаји огледнога карактера, изложени баш  у форми сотница или стослова.  

А који би то разлог био њиховом изложењу у форми стослова? 

Био би тај да он хришћанским присталицама и поштоваоцима ове форме, и 

њиховом етосу уздржања од самог неумереног и преопширног писања у корист 

молитве и других подвига омогућује најприкладнију богословску саобразност. 

 Односно, да они чине оно прво, а да не остављају ово друго, и обрнуто.  

Експлицитније, овај жанр омогућује двоструку благодет управо самом 

својом двоструком саобразношћу: да можеш умерено писати, и да се можеш 

подвизавати, у оба случаја руковођен молитвом и созерцањима.  

Наиме, само се ту, и у томе, аутору хришћанских, црквених стослова 

пружа могућност да он на најмањем простору и са најмање речи, 

најједноставнијом, најјаснијом и најхитријом мишљу испољи и своје, и заједничко 

искуство, и да у наставку достави назидатељни садржај, а да се при том не 

отуђи од онога што као уметност и науку хришћанску, црквену молитву и подвиг 

сачувамо као најпретежније.  

На овај начин ум ће бити макар успорен у пројављивању своје уобичајене 

високопарности, иначе виђене безброј пута у безбројним текстовима и самих 

хришћанских писаца, теолога и философа; једнако у текстовима савремене 

хришћанске теолошке науке православне, римокатоличке и протестантске – 

технолошки високоразвијене, веома разуђене и давно утемељене. 

А поменута високопарност се уобичајила, па и зацарила у списатељском 

подвигу високоразвијене теологије научењачкога профила код мноштва њених 

аутора, и код многих од њих сама је изазвала захлађење срца. 

Док само облагодаћено срце својом топлином може настројавати ум на 

стално смиравање и крепљење благодаћу, при том не реметећи саму способност и 

потребу за теолошким стваралаштвом. 

Верујемо да се просветљујућа моћ богословља и разноврсност созерцања 

пројављују по наитију Духа хтењем самог Духа, и да су разлог више богослову за 

истрајавањем у стваралачком подвигу.  

Скромност, убогост и кенотичност  духа требало би да чувају и аутора 

овог и оваквог текста; да га чувају од исхитрености и умишљености, али и од 



 

 

обесхрабрености у коју се обавезно запада због неминовне недостатности тварне 

гносеологије по себи. 

Било овако или другачије, овде је по среди намера да се перу постави добар 

почетак, уз руководну мисао да се нешто не може почети оним чиме се завршава. 

Требало би још истаћи чињеницу да црквени служитељ и послужитељ 

речју, док лично пролази кроз мноштво неизбежних крајности, настоји и хита да 

своме перу пронађе меру. 

У крајњем исходишту, истрчавање на терен борилишта ове врсте 

потребује само један циљ: огледање у свему назидатељном, и часно учествовање у 

токовима савременог харизматско-академског богословља; наравно, по датим 

моћима. 

Садржај 

 

 
Први предговор рецензента ............................................................................................ 

 
Други предговор рецензента .......................................................................................... 

 

Предговор аутора ............................................................................................................. 

 

Уводна мисао ..................................................................................................................... 

 

Први стослов ...................................................................................................................... 

 

1. Откривење 2. Боготражитељство 3. Богопознање и богоискуство 4. Дар покајања 

5. Живи Христос 6. Господњи исходи или енергије 7. Узрастање у благодати 8. 

Ревност у облагодаћивању 9. Знаци вере 10. Причасност 11. Демонски напади 12. 

Молитва и епекина 13. Црквено песништво 14. Јеванђелски словар 15. Монархијско 

начело 16. Нове христолошке јереси 17. Учесници спасења 18. Реч, дело и 

последице 19. Правило исповедања 20. Предањски борац 21. Страх 22. Ипостас и 

kyana-qnoma 23. Основни појмови и дисциплине 24. Никејско богословље 25. 

Маска и личност 26. Црквено-благодатни погон и атеље 27. Црквена естетика 28. 

Христос у сликарству 29. Еклисиологија светог Василија Великог 30. 

Еклисиолошка схема оца Александра Шмемана 31. Христологија светог Василија 

Великог 32. Харизматологија и аретологија светог Василија Великог 33. 

Онтолошки приступи светој Литургији 34. Екологија свете Литургије 35. Покајање 

у равни библијске психологије и онтологије 36. Метод исихастичке молитве или о 

три врсте молитве 37. О другој смрти (Пoeмa o другој смрти) 38. Неправилан 

напредак у добродетељи 39. Нови Адам 40. Смртност и/или бесмртност душе 41. 

Присутни у Светом Духу 42. Појмови за близину 43. Умна засићеност 44. 

Философија се од философије разликује 45. Ничим другим осим интелектом? 46. 

Књиге 47. Песнички укуси 48. Најбољи глумци 49. Неспоразум? 50. Упутити 

пријатеља 51. Свете иконе нису амајлије, ни талисмани 52. Бројанице 53. 



 

 

Инквизиција 54. Спасење је циљ 55. Адско као непричесно, и адско као причесно 

56. Заруке васкрсења 57. Оживљено – укорењено 58. Усопши 59. Тиранија 

јеретичке јерархије 60. Теолошке дисциплине 61. Огањ и тихи поветарац 62. 

Карловачка митрополија 18. и 19. века и проблем псевдоморфозе православног 

етоса 63. Богоприличност и благовољевност 64. Изазваност перипетијом 65. Рад 

нашег ума и уплитање демона 66. Сажалити се 67. Божанска честица 68. Гранична 

подручја 69. Разлике 70. Икона 70а. Братско писмо од речи до речи 71. Мимезис 72. 

Еколошки проблем 73. Време када нико није јунак 74. Ми-ондос 75. Енергетске 

последице 76. Надбискуп 77. Листе смртних грехова 78. Наше ја 79. Умом, срцем и 

душом детињити, а не злочинити 80. Заповест закона 81. Станови небескога Оца 

82. Како доћи до свеца 83. Размишљање као смртни грех 84. Ревнитељи без 

расуђивања 85. Православно богослужење 86. Најдушепољезнији спис 87. Један од 

укуса благодати 88. Оптужбе 89. Заповест да једемо Агнеца 90. Саборно-центрична 

и индивидуо-центрична личност 91. Цео живот у благодати 92. Посни и Цветни 

Триод 93. Преегзистентни логоси твари 94. Иступљење или екстасис 95. Огањ Духа 

Светога 96. Божанска роса 97. Каталог тема Великог сабора у припреми 98. 

Морални докази 99. Маргинализација хришћанске етике 100. Љубав-круна 

савршенства. 

 

Други стослов................................................................................................................... 

 

101. О души и смрти 102. Делотворно-икономијско богословље 103. Молитва 104. 

Црквени Типик 105. Сачекати да се светитељ пројави 106. Шта нас конституише 

107. Пакао 108. Теолошки смисао постојања хришћанског манастира 109. Код или 

запис 110. Први и остали у Цркви 111. Осликавање олтарске апсиде 112. Личност 

као прави члан Цркве 113. Пакао као квази-заједница 114. Нехришћански и 

хришћански светитељи 115. Божији дарови 116. Заједница – необориви доказ 117. 

Црквени склад 118. Етос Светосавља и Православља 119. Смртни санак 120. Пад 

121. Закон о забрани дискриминације 122. Тајна делања 123. Охолост 124. Молитва 

Исусу 125. Пијетизам 126. Увођење духа 127. Силазак Живота у Ад 128. Појам 

просвећења 129. Пакао сада и тада 130. Промена пола 131. Ајнштајновa фурмулa E 

= mc
2 

132. ДНК хромозом Y 133. Божије Име 134. Делатност смрти 135. О 

наравима љубави 136. Умољавати философију 137. Изнад етике и онтологије 138. 

Циљ беседе 139. Теорија еугенике 140. Хришћански екстасис 141. Христософија 

142. Колосални Архимандрит Емилијан 143. Римокатолици о крсним мукама 144. 

Есхатолошке јеванђелске приче 145. Нека се нико не вара! 146. Глас Константина 

Философа 147. Облици 148. Слобода молитве 149. Хришћанска реакција на Канта 

150. Оцеловљеност Цркве 151. Свемоћ у немоћи 152. Прави слуга Божји 153. Етос 

теолошке мисли 154. Најтврђа храна 155. Хришћански етос и хришћанска етика 

156. Чудо над чудесима 157. Трећи Миленијум хришћанства 158. Десетинка 

секунде као суштинска 159. Богословски принос 160. Пажљиво баратање речима 

161. Секуларизам 162. Хришћански свет 163. Хришћани социјалисти 164. Смена 

небеског земаљским 165. Политичке непогоде 166. Довољно људи 167. Марксизам 

168. Осигураност 169. Стања будућега века 170. Америка између вере и вера 171. 

Непокајани 172. Богословље као љубав према Христу 173. Тријумфујућа сила 174. 

Комунизам у оковима 175. Мученици холокауста 176. Анђео на делу нашег 



 

 

просветљења 177. Левица да не зна за десницу 178. Пакао је уз нас, ако већ није у 

нама 179. Добро наспрам бољег 180. Из светлости у Светлост 181. Укус и чула 182. 

Архива(р)ење 183. Онто-сан 184. Ако смо исправно схватили 185. Светлост и реч 

186. Схоластика и новоотачко богословље 187. Евагријев одјек 188. Живо срце 189. 

Што је проистекло из немира немиром ће се завршити 190. Време и страст 191. 

Неким хришћанима Христос је припрема за закон 192. Историјски Христос и 

Марија 193. Реч вере и реч о вери 194. Личност, лично и личносност 195. Одисеја 

личности 196. Печат онтолошке етике 197. Етос без пардона и љубави; етос 

интереса и пословништва 198. Постоји ли проблем деконструкције јелинизма и 

латинизма у отачком етосу и Предању? 199. Молитвене сузе 200. Светитељ је 

брана. 

 

Трећи стослов................................................................................................................... 

 

201. Тема спасења нехришћана 202. Покајање као апокатастасис 203. Говор о Богу 

204. Ерос светог аве Јустина Новог Ћелијског 205. Проповед о милости Божјој 206. 

Дилема: етика или онтологија? 207. Дубинска психологија и аскетска 

антропологија 208. Пророковање о сутрашњици 209. Посветовњачење 210. 

Насушни преображај 211. Рођено од тела помрачује рођено од Духа 212. Слабости 

213. Пакао је еклисиолошка категорија 214. Умовања на пригљатку 215. Осиони ум 

216. Људска предања 217. Све се преобразило 218. Исход црквене етике и 

црквенога богословља 219. Бодило 220. Миленијум синтезе 221. Критеријум 222. 

Из црквеног словара 223. Грех и смрт 224. Подвижничко и евхаристијско 

изграђивање 225. Лични ерос 226. Житија Светих 227. Ипостасно начело 228. Живе 

иконе међу нама 229. Естетика ранога хришћанства 230. Гносеолошки аксиом 

естетике светлости 231. Филокалијски етос 232. Етос Taize-а 233. Храм-царска 

палата 234. Православље и Схоластика 235. Лутеранство и томизам  236. Како 

изгледају званични теолошки извештаји са Симпосиона? – Први извештај о етосу 

Симпосиона. 236а. Антрополошки минимализам 237. Црква онтолошки света, 

хришћани етосно подобни а морално грешни 238. Онај Који Јесте и они који ће 

бити 239. Светост и границе Цркве 240. Озакоњени секуларни видови живота 241. 

Саблажњени Анђелима 242. Дијалог 243. Сазрела вера 244. Познање побожности 

245. Поверено и заповеђено 246. Питање метода 247. Sola Scriptura и Sola Scriptura 

Patrum 248. Питање канонизације 249. Недорасли разговорима о вери 250. 

Легалистичко и опоро хришћанство 251. Религија Књиге 252. Реформатски 

американски огранак и границе Цркве 253. Такозвана Друга Икономија Духа 

Светога 254. Нецрквена легитимација Реформата 255. Православни Румуни виђени 

кроз призму 1. Кор. 1, 26–27 256. Епитимија као ампутација 257. Други извештај о 

етосу Симпосиона – Мешовит римокатолички манастир у Бозеу. Бозе, амвон 

предањског монаштва. 258. Употреба и злоупотреба мача власти 259. Проблем 

примата јурисдикција 260. Поводом капиталних запажања једног православног 

епископа 261. Војинство и дисциплина Трећег Рима 262. Симфонија и Трећи Рим 

263. Кад би пожалио ка
,
 да би помога 264. Помоћи у невољи 265. Именославство и 

именобоштво 266. Богословска константа 267. Етос самозваних Старокалендараца 

или Истинских православних хришћана (Појава самозваних Старокалендараца или 

Истинских православних хришћана у Српској Православној Цркви) 268. Статус 



 

 

самозваних Старокалендараца из угла светих Канона 269. О нашем страху од 

екуменизама 270. Пазити на себе да бисмо пазили на Бога; чувати своје место у 

Цркви и сазревати у својој служби и на свом послушању  271. Један и многи и први 

и остали (Наши  насушни један и многи и први и остали) 272. Зашто самозвани и 

самопромовисани старокалендарци у Српској Православној Цркви не могу 

опстати? 273. Есхатолошки статус 274. Вотергејт-књига Seks u ispovjedaonici 275. 

Смисао хришћанског рада 276. Вапаји из дубине 277. Последњи испит 278. 

Плећаши 279. Колико  заповести толико обавеза  280. Монашки етос 281. Ученој 

деци која не знају детињити злоћом 282. Суд над кривотворитељима истине и  

врлина 283. Примарно у Цркви 284. Заједница и њене ствари 285. Богатство 

искуства апостола Павла 286. Пад 287. Утицај молитве 288.  Светогорац 289. 

Делатници теологије и делатници покајања 290. Љубав као циљ и као средство 291. 

Приношење и узношење 292. Појам светости и етос Светих 293. Светост Светих 

као светост Христа и Цркве 294. Поштовање Светих и смисао угледања на њих 295. 

Подражавање Светима подражавање је Христу 296. Прослављење и  узвеличавање 

Светих  као блажених; римокатоличка јуридичка канонизација Светитеља; 

опипљиви знаци њиховог богоопштења 297. Хагиографије и Синаксари – њихов 

циљ и значај 298. Историјско-богословска анализа византијске хагиографске 

књижевности; између историје и легенде 299. Улога Синаксара или Житија Светих 

данас 300. Најпретежније. 

  

Четврти стослов.......................................................................................................... 

 

301. Шкргут зуба 302. Непостојећи подвиг 303. Кретање без граница 304. 

Свудаприсутни 305. Брате, где ти је брат?! 306. Интерполације у служби примата 

307. Велика молитва 308. Самоосуда на пакао 309. Како се ко бори тако се и осећа 

310. Човек до човека – небо и земља 311. Етос јеванђелске беседе 312. Уметност 

као припрема 313. Да ли је то тако? 314. Сила привлачења 315. Света Литургија 

лечи и гради 316. Мучен од стране сваког од нас 317. Онтолошко као антиномијско 

318. Заједнице – народна и монашка 319. Рајски Христос 320. За кога пишемо? 321. 

Ми зависимо од христо-опсије 322. Терапеутска и евхаристијска еклисиологија, и 

проблем њихове синтезе 323. Библијско-семантички нацрт бића и личности 324. 

Философско-теолошки семантички нацрт природе и личности 325. Синоптички 

увид у онтолошко-ипостасне молитве светога Григорија Богослова за опстанак 

бића и личности у димензијама над-лепотног битовања 326. О христолошкој и 

пневматолошкој изражајности идентитета 327. О ипостасном карактеру Чина 

вађења честица на Проскомидији 328. Одјек персоне у трећем Миленијуму 

хришћанства 329. Питање рецепције Другог Васељенског сабора из 381/2. године 

од стране римокатоличког богословља 330. Филиоквистичка контроверза 331. 

Однос личности, индивидуе и клона или прототипа, карикатуре и копије 332. Јавна 

исповест хришћана 333. Границе 334. О реинкарнацији 335. Нове невоље  баш као 

и старе 336. Мера за мером 337. Шта је од чега страшније? 338. Човек је много тога 

339. Мисао о паклу 340. Добри Пастир, доследан себи 341. Са којом радњом 

упоредити читање 342. О светлости 343. Убијање метафоре 344. Ватрено покајање 

345. Злоћудни исход 346. Сурова и неправедна столећа 347. Усвојити 

најстрашнијег педагога 348. Где да се прво тражимо и проналазимо? 349. Ти си ја, а 



 

 

ја сам Ти! 350. Оно што зближује то и лечи 351. Где данас на Земљи најпре 

тражити љубав? 352. Како гордости поломити кости? 353. Молитва као огледало 

354. Саображавање и саизграђивање 355. Остваривање пакленог принципа 356. 

Папске догматолошке амбиције? 357. Заплет 358 Духовна испитивања 359. Видови 

општења 360. Окосница 361. Молитва као извор 362. Личност, природа и 

одговорност 363. Средњем или царском путу претходи пут протагонисте 364. 

Хришћанин не може да побегне од себе 365. Греси и страсти су грађа за стварање 

пакла 366. Оно што избија на видело 367. Дарови као етос 368. Природно 369. Ко је 

ко? 370. Милосрђе и милост 371. Мит и метафора 372. Заруке богословља 373. 

Свакодневна молитва као пропедија 374. Дух покајања 375. Спојити, прибројати и 

поделити 376. Тема раја и пакла 377. Хришћанин и његов упокојени 378. Једно и 

троје 379. Пали, пост-адамовски психопатолошки свет и човек 380. Моралност и 

правда 381. Како да се демонтира бомба? 382. Нијансе  или стања просветљености 

383. Узрочно-последична веза 384. Страсни однос 385. Грешка која се поткрада 

386. Начини и врсте тиховања и немира 387. Свеукупни Христос 388. Не уплитати 

се 389. Молитвени тест 390. Час више слободе 391. Метаморфозе 392. Услови за 

узајамне односе 393. Наша вера и старци 394. Смрт као тајни подвиг 395. 

Пропуштено кроз молитву 396. Средство отрежњења 397. Заклоњени вид 398. 

Знаци 399. Обнова очију 400. Пораз. 

 

Пети стослов................................................................................................................. 

 

401. Молитва за преостало 402. Трагови 403. Могућности 404. Обраћење 405. 

Облачење у свеоружије 406. Ми и човек у беди 407. Очи и слух 408. Путеви и 

одредиште 409. Божји дарови 410. Есхатологија улива силу 411. Заволети 412. 

Јауци 413. Радије поднети 414. Љубав и институције 415. Чин проклињања 416. 

Врста богословља 417. Крст је наставник четвороначелне добродетељи 418. 

Компоновање теологије 419. Кутије драгуља 420. Откривење  421. Школски 

системи и модели 422. Велика молитва 423. Каљуга и Црква (О солидарним 

мравима и философу) 424. Ванземаљци (Признање. Игре око срца) 425. Мешање у 

политику (Већина нас је за поглавицу Сијетла) 426. Људи као књиге (Све се окреће 

око књига. Левинасов лавиринт. Вештина словоплетенија. Мирис речи. Блажено 

незнање – Микро-омаж Лаву Шестову. Стари и нови Платон) 427. Карактери 

(Породично васпитање. Дете у свом седмом по реду узрасту. Жеља) 428. Небеса и 

Поднебесје 429. Ми и утеха 430. Главно питање 431. Докази и примери 432. 

Загробна тајна (Оци. Час побијања теорије о ништавилу) 433. Како приступати 

теми пакла? (Зашто се бавити темом пакла?) 434. Философирати и Богу се 

молити да бисмо Му певали 435. Милосрдна љубав 436. Чудотворна формула 437. 

Савез, савет и завет 438. Вратнице 439. Божанствени Ембрион 440. Ум једног 

мислиоца 441. Борба између ума човековог и Великог ума 442. Народ царева и 

краљева 443. Активности срца 444. Дух глендија 445. Боговиђење у вези са нашим 

ситницама и крупницама 446. Божје заповести су путна исправа 447. Испод 

копрене 448. Надничење 449. Кључне улоге 450. Савест и срчани ад 451. 

Аретологија и деонтологија 452. Вапијање са Духом 453. Тоталитаристички 

индивидуализам и атомизам 454. Ко отвара духовне очи? 455. Стицање 

христоитхије 456. Изабране молитве 457. Јавна исповест 458. Несвесно ометање 



 

 

459. У потонућу 460. Насиље подивљале душе и смртног тела 461. Порекло 462. 

Средокраћа 463. Испаше пера 464. Назирање блаженства 465. Огањ се од огња 

разликује 466. Увид у стања покојника 467. Наш однос према греховним стањима 

ближњег 468. Историја односа 469. Најповољнији услови за хришћански живот 

470. Војске и Полис 471. Индивидуалац и саборник, хришћанин и подвижник у 

слави 472. Изрјадно 473. Синтезе и возглављења 474. Тајне, службе и сабрања 475. 

Догађаји спасења у мистириолошком Телу 476. Лако је са људима 477. 

Разномислије и једномислије 478. Енерголошки синопсис 479. Поглавља о 

нествореним божанским и богопричесним енергијама 480. Обожење анђела и људи 

481. Енергологија светога Григорија Паламе (Домострој и богословље) 482. Појам 

узрока 483. Изрази кроз Сина и од Сина 484. Како је пострадала Западна Црква? 

485. О разлици суштине и енергија 486. Наш ум, и Христов Ум и Дух 487. Свети 

Дух је Бог 488. Пневматолошка семантика 489. Харизме Духа Светога 490. Kако 

Латини размишљају? 491. Енергије и једносуштије 492. Откривење Оца и Сина и 

Светога Духа 493. Енергетичар и енергија 494. О духовном преображају и 

освећењу тела и душе – опит светога Григорија Паламе 495. Лица светих 496. 

Фокусирање ума за време молитве 497. У телу, или ван тела? 498. Стање 

подвижника 499. Биће лепоте у страху 500. О крсту и васкрсењу. 

 

Поговор ................................................................................................................................ 

Завршна реч о књизи ...........................................................................................................        

Библиографија...................................................................................................................... 

Библијска места...................................................................................................................  

Богослужбена литература................................................................................................. 

Патристика и философија................................................................................................. 

Примарна литература, музика и филм............................................................................. 

Секундарна литература.....................................................................................................  

 

 

Уводна мисао 

 

Сви језици имају моћ да примерено изразе најдубље тајне човека и света као 

Божије творевине, једнако такао и тајне о самој Божанској Пресветој Тројици. 

Осим примарног – теолошког језика, језици и начини говорења о највећим 

тајнама могу бити рибарски, уметнички (светлописни, градитељски и 

химнографски), аристотеловски, научни, дигитални ... 

Предањскост и осведоченост у погледу оваплоћене Истине и њеног 

спаситељског Домостроја – ето то је на потребу једном хришћанском теологу и 

једном теологу хришћанину.  

Отварање бића (ума, срца, душе, тела) за обожујућу енергију и за 

заједничење са Свеблаженом Божанском Тројицом циљ је и саме теологије, ма како 

је ми називали: хришћанском философском теологијом, светоотачко-синтезичком 

теологијом, ниптичко-филокалијско-исихастичком теологијом, естетско-

уметничком или теологијом калокагатхије, есхатолошком теологијом, 



 

 

светотајинском теологијом, научном теологијом, медијском теологијом ... (Уп. 

Владан Перишић, И вера и разум, Службени гласник, 2009, стр. 81, 84). 

Коначно, обогословљеност наше беседе Духом Светим о Првом Теологу 

Цркве Господу нашем Исусу Христу, и сједињење са Њим – насушна је потреба у 

служби богословској-и-црквеној.  

А циљ те беседе је наше благодатно сједињење са самим Првим Теологом 

Цркве, Оваплоћеним Господом Исусом Христом,  

и истовремено наше надахнуто говорење од пресветле стране Његовога и 

нашега Духа Светога. 

 

Први стослов 

 

Откривење 

             1. Један је циљ богојављења човеку, различити су његови поводи, 

многобројна су му својства и разноврсни су његови садржаји; и сви они 

обједињени су Христом и у Христу.  

На нашу чежњу за живим и личним, заједничарећим и човекољубивим 

Богом, Христос нам се благодатним садејством Утешитеља Бога Духа Светога и 

благоизвољењем Бога Оца јавља као наш најбожанственији ближњи Бог.  

Некоме ће се откривена Божанска Тројица јавити у оваплоћеном Логосу,  

некоме кроз речи Његовог Светог Писма, а некоме опет кроз речи Његових светих 

угодника. 

Неко ће Његову пристиглу на себе благодат запазити тако што ће после 

њеног настањења сав он постати сасуд преиспуњен топлином и радошћу, 

непрестаном молитвом Исусу и неосећањем тла под собом; сав сабранога ума и 

узвишених богомисли, помоћу благодати која је прекинула поток (по)мисли; биће 

он боготражитељ сав прозрачан и обливан сузама, сасвим онемоћао од вишње силе 

и прожет бридом од узвишеног страха и устрепталости.  

Зависно од боготражитељевог и богоборчевог омиљеног језика помоћу којег 

обојица схватају ствари и заједниче са својим са-људима, Христос својим, и на себи 

са почивајућим Духом Светим казује им причу над причама, причу о себи.  

Тако је било и са преподобним Симеоном Новим Богословом, тако са 

преподобнима – Силуаном Атонским и Софронијем Есекским, а тако се збило и са 

некима који су преко њих повремено бивали позивани на покајање. 

Боготражитељство 

2. Боготражитељима који су у потрази за живим Господом  решили да иду 

до краја, па и преко границе земаљског живота, Дух Свети даје благодат покајања, 

или благодат крштења (богопостања — О црквеној јерархији, PG 3, 425).  

Премудри Соломон је тај пут описао овим речима:  



 

 

Који к њој (мудрости) рано рани, неће се уморити; и који бди ради ње, брзо 

ће постати безбрижан. Јер она сама проходи да би тражила достојне ње, и на 

стазама (њиховим) појављује им се благонаклоно (Прем. 6, 14-16). 

Богопознање и богоискуство 

3. Достохвалном читаоцу наповјед да се: 

  

Од искре од огња скочне  

запали светлост 

па се у души тавној роди  

живи Жижак Христос Спас  

који одмах и поче кормити себе сама. 

 

Ако се претпоследња строфа чита повезано  са Платоновим Писмом  7, 341c 

5, 7-d2, постаће видљиво како је у Платоновој идеји о искром или жишком 

запаљеној светлости у души неког попут боготражитеља Н. Н. препознато и 

свачије лично искуство искре или жишке; и од ње у свачијој души искуство 

запаљене светлости вере, дароване рецимо на Атону, или у Оптинској пустињи, 

или у Јерусалиму у храму Васкрсења Христова о Великој Среди. Искуство једанпут 

прожетог тела и душе тихим поветарцем благодати, други пут благодатном 

струјом, и слично. 

 

Дар покајања 

 

4. Благодат покајања што се даје за нови живот у Господу, даје се по моћи 

наше психофизичке издржљивости. Она се у нама заправо појављује ниоткуда, и 

испуњава ово наше биће до крајњег степена његове издржљивости. Због тога оно за  

време њеног дејства није кадро чинити баш ништа, него само плакати плачем 

очишћења, и клечати или лежати или  бити опруженим по поду или по земљи или у 

стању онтолошкога плеса.  

Оно такође није кадро супротставити јој се, него је способно само чекати да 

се благодатна сила повуче сама од себе. Зато ми као нека најслабија бића пред 

растакањем, и са осећањем потпуног ишчезнућа битишемо у очекивању да заиста 

нестанемо, или да се таласи благодатне плиме што су нас преплавили повуку, те да 

наставимо живети по пређашњем, односно промењеном животу. 

* 

Коначно, започињали живот као руски мужик Силуан, или као Божји 

угодници, ми ћемо га свеједно завршити као смирени покајници. 

Живи Христос 

  5. Само када будемо доживели Господа као живу личност сви немири наше 

биолошке ипостаси ће утихнути, и нас ће испунити светлост мира, вере, наде и 

љубави са великом утехом; созерцања истинитих и обмањивих ствари; 

разликовања духова; фисики-тхеорије; ревновања за спасењем и ревновања за 

објављивањем Имена Господњег и Његове славе свима и свему око нас.  



 

 

Последице окушања благодати су промена живота; филокалијске промене 

бића, промене од удаљавања од Господа ка приближавању Господу и сједињењу са 

Њим, савесно приступање ближњима све до најситнијих ствари, грчевита потреба 

за очишћењем од греха и исправком од страсти, и слично. И увек је све то од 

суштинске важности за нас. 

* 

Једном речју, ко је окусио благодат тај је окусио Христов живот, и извесно, 

налазио се у Његовом стању.  

Господњи исходи или енергије 

6. Изреци Соломоновој: Исходи Господњи су исходи живота, и воља се од 

Господа припрема, адекватан је израз: Енергије Господње су енергије живота.  

Наредне две сродне и међусобно допуњујуће се мисли, симетричне првим 

двема јесу, једна библијска Исаијина, и друга из Молитве друге Великог 

водоосвећења. Поставићемо их у адекватан однос и илустровати их тако да добију 

форму сажетих исповедања вере: 

Јер као кад сиђе киша или снег с неба, и неће се више вратити тамо док не 

напоји земљу и проклија и израсте, и дадне семе сејачу и хлеб за храну, тако ће 

бити реч моја, која излази из уста мојих, и неће се вратити мени празна док се све 

не сврши што усхтедох (Ис. 55, 10-11). 

Ми православни исповедамо благодат, проповедамо самилост, не тајимо 

доброчинство (в.: Велики требник, Призрен 1993, стр. 422. Требник, Крагујевац 

1983, стр. 296). 

Узрастање у благодати 

7. Непоступним узрастањем у Христу (а поступно је 1. негрешење делом, 

речју и мишљу, 2. врлинско живљење и 3. двадесетчетворочасовно молитвено и 

испосничко тиховање), као и напуштањем овог поретка и живљењем по стихијама 

света, многи, и неуки и учени и преучени, једнако и они са заветима, изазивају хаос 

у свом животу, и неизбежно у животу својих ближњих.  

На том степену јеванђелска етика и многобожачки неморал боре се за 

превласт.  

Неки опет, малобројни, спајајући други и трећи степен узрастања (врлинско 

живљење и тиховање) чувају јеванђелску етику и надахњују се на савршенство.  

А они јединствени, без обзира на службу и статус (од последњег до првог по 

служби и звању) све чине да би живели јеванђелски, и то искључиво на трећем 

(мистичком) степену. 

Ревност у облагодаћивању 

8. Многи са даровима, и то умноженим, престану да се моле, па када се 

ђаволу прохте да их искушава предлозима, они не одоле, него изнова и изнова 

падају.  



 

 

Проверени, библијски знаци да их је напустила благодат јесу осуровелост 

срца, измена незлобивог ума у похотљиво маштарење, осуђивање и проклињање 

ближњих, мржња према ближњима и непријатељима и псовање једних и других, 

острашћени односи, немарност према спасењу, кршење заповести, заборавност на 

Бога, губљење црквености и сопствено искључивање из црквеног живота, 

дуготрајни снови телесне обнажености, голотиње и путовања са пртљагом, 

саблажњавање околине разблудним опхођењем и живљењем, непослушност и 

раслабљеност воље, мешање у све и свашта, препирке и свађе, везивање за ствари 

као идоле и за идоле као ствари  ... 

* 

Да би човек био бог по благодати, он мора бити нико и ништа по енергији и 

ревности за свет, а све по енергији и ревности за Бога. 

Благодат мења човеково суштаство, омогућује му други облик постојања и 

дарује му енергију другачијег живота; такву да човек чак почиње да се осећа 

беспочетним. 

Тако, човек који се као  биће једанпут испилио ниишчега, сада добија моћ да 

појми како то Бог живи у себи, и какав је Он то у самом себи. 

Закључак гласи да, ко није произашао ниишчега, не може да ступи у 

свепостојање (в.: Софроније Сахаров, Духовне Беседе, друга књига, Свети 

Манастир Хиландар, 2010, стр. 148-181). 

Знаци вере 

9. А Господ је потпомагао и потврђивао реч знацима који су је пратили 

(Мк. 16, 20). Веру хришћана Господ потврђује знацима и у временима сведочења у 

миру, и сведочења под прогонством. Он ју дакле потврђује постом, празницима и 

молитвом, веронауком, свећом и Тајном, Причешћем, житијем и храмом, моштима 

светих: Петра Коришког и Василија Острошког, тамњаномирисном водом реке 

Студенице на Ушћу и на литијама, чудотворним иконама: Пећком и хиландарском 

Тројеручицом, мироточивом иконом Малеви, плочом Миропомазања  Господњег и 

Гробом Његовим, благоуханим моштима светог великомученика и краља Стефана 

Дечанског, те кандилима што се њишу у свим правцима пред двема фрескама 

Богородичиним и једном Христовом, и пред иконама Христовом и Богородичином, 

Крститељевом и Николајевом на иконостасу Вазнесењске Цркве манастира 

Високих Дечана. Али исто тако и њихањем кандила пред иконама Господа Христа 

и Матере Божије на иконостасу параклиса светог Апостола Јована Богослова на 

Богословском факултету у Београду. 

  Причасност 

10. Ако немамо харизму свештенодејства, ми имамо харизму да благодатно 

учествујемо у садржајима свештенорадњи. Ако немамо дара за мистириолошке 

радње, ми имамо дара за мистириолошко живљење; и још, за мистику као гледање 

славе Божје, и при том за блаженствовање. 

Да и у таквом стању ствари Дух дише где хоће, односно да Бог може да 

учини изнимку па да они који нису свештеници, или да то не могу бити услед 



 

 

такозваних неуклоњивих сметњи или чак моралних недостатака, ипак постану 

свештеници изнимком коју је Бог учинио – ето са тим се слажу и сами приврженици 

и применитељи светих Канона, те их тако поново и поново тумаче у складу са 

потребама људи који ће назидавати Цркву. 

Демонски напади 

11. На наша даноноћна предавања Христу, и она друга, тамна страна не 

остаје савијених канџи, него нас и у сну напада. Једанпут је то џин у облику 

тамнога облака, који нам забада дугачке игле с обе стране доње вилице; други пут 

је то тамна сенка која нас притиска тежином која нас може смрвити; трећи пут је то 

надолазећа тамна сила од које се кострешимо и батргамо, јер нам притиска цело 

биће, и задржава десну руку да не бисмо могли да се прекрстимо.  

Опет и опет је то сила која у нама изазива неизмеран страх јер нас дави, и 

све наше покрете паралише. Али сваки пут Дух Свети покреће у нашем срцу 

молитву Господе помилуј, којој демон не може да противстане, него већ са другим 

или трећим зазивањем Имена Христовог он ишчезава налично тексту у компјутеру 

који смо избрисали дирком delet. 

Молитва и епекина 

12. Отац Александар Шмеман није имао дара непрестане молитве умно-

срдачне, нити ју је желео. Па ипак, стално је осећао да је све негде другде (tout est 

ailleurs – Дневници 1973-1983, на српском, стр. 437). Док они који имају дара 

непрестане молитве умно-срдачне, и којима се она тражи, осећају да је управо она 

то што намучени отац Александар назива: свим оним што је негде другде. 

Црквено песништво 

13. Поезија је дефинитиван победник у исказивању најкомплекснијих 

богословских појмова и израза.  

Тако рецимо, само црквени песник може са довољном јасноћом да пренесе 

христолошки појам кеносиса: утаје славе (трећи тропар Прве песме Првога 

Канона Божићне службе на Јутрењи). 

Јеванђелски словар 

14. Појашњење израза оваплоћење и васкрсење нашега Брата-Христа 

налазимо у Посланици Јеврејима (2, 14):  

Он је узео најприснијега удела у крви и месу, да смрћу сатре онога који има 

моћ смрти, то јест ђавола. 

Монархијско начело 

15. Светотајински израз за монархијско начело Бога Оца гласи да су сви од 

једнога: и Онај који освећује, и они који се освећују (Јевр. 2, 11). 

Нове христолошке јереси 

16. Изумитељи теорија о Христовој патологији немају ни искуство 

читалаца Библије, а камоли њима искуства њених тумача. Јер да имају оно прво, 

већ би им било запало за око казивање светог пророка Исаије да је Он још као 



 

 

Богомладенац показао неосетљивост и непријемчивост за зло, грех и страст. Да ће 

пре него што позна или изабере зло, (Он) изабрати добро. Јер пре него што дете 

позна добро или зло, (Он) ће одбацити зло, да изабере добро. 

Учесници спасења 

17. Светлим Анђелима није потребно спасење. Зато се Благовесник обраћа 

пастирима овако: Јер вам се данас роди Спас (Лк. 2, 11) (наше подвлачење). 

Реч, дело и последице 

18. Говорити и писати богословски, али без практиковања Јеванђеља у 

личном хришћанском животу, није друго до најнеморалнији лични чин; најпре чин 

самообмане, а затим врхунске преваре свих других слушалаца и читалаца. 

Правило исповедања 

19. Да Богородица није Бог показује нам њена икона са Богодететом. Једна 

од њених шака је увек усмерена ка Богомладенцу Христу, Који јој столује у 

наручју као Господ на Престолу.  

И опет, доказ да звезде нису божанства која управљају нашом судбином 

потиче од саме звезде која је магове који су је обожавали научила да се клањају 

Христу – Сунцу Правде. 

Предањски борац 

20. Премудри Соломон нам даје грађу за опис правог хришћанског борца:  

Старање је моје Вишњи, 

ревност за Њега је свеоружје моје, 

правда ће ми бити оклоп  

а нелицемерје шлем, 

преподобност штит непобедив. 

Његова Десница је мој покров  

и мишица заштита, 

плата ми је у Господа, 

добитак царство благољепија  

и венац лепоте из руке Господње  

(уп. Прем. 5, 15-24). 

Страх 

21. Зашто ми живимо у онтолошком страху, и зашто нас мучи онтолошки 

немир?  

Зато што се нисмо усавршили у богоналичној љубави, и што богоналична 

љубав није изагнала страх напоље (1. Јн. 4, 18). 

Извор тог страха је свесна и несвесна стрепња од вечног пакла. 



 

 

Зато је суочавање са паклом на подвижнички начин истовремено и 

завршетак пакленог страха и започињање богоналичне љубави. 

Ипостас и  kyana-qnoma 

22. Теолошки појам у сиро-јаковитској христологији са значењем ипостаси, 

и са наводно богатијим садржајем (сопство, особа, или особена, индивидуално 

испољена природа-kyana) од онога који поседује појам ипостас, нимало не 

олакшава решење христолошких проблема у дијалогу Православних (једна 

ипостас, две природе) са Сиријским Јаковитима (једна kyana и једна qnoma). 

Сиро-јаковитско христолошко учење о qnoma-и Христове људске природе и 

qnoma-и Његове божанске природе, сједињене од момента Његовог оваплоћења, 

болује од апстракције саме qnoma-е, односно, у овом контексту, од ипостаси по 

себи и самостојности, на којој акценат остаје трајно заробљен као на kyana-и или 

природи. И то једној природи, ради које би они, монофизити, желели да их сви 

други и другачији од њих називају миафизитима.  

Из тога следи само обесхрабрујући закључак у вези са обостраним 

богословским споразумевањем! Наиме, ако у некој далекој будућности и дође до 

споразума, резултат у миафизитском људству који би га прихватио, бојимо се, био 

би занемарљив, баш као у историји о светом Василију Великом и његовој часној и 

истрајној борби да се икако помогне омиусијанцима! (В.: Себастијана Брока 

студију Христологија Цркве са Истока, Отачник, свеска 1, 2007, стр. 106, 114, 

118). 

Гадљивост миафизита на помен појма ипостас од стране православних, и 

њихово поновно залагање за досадашње нетачне, непрецизне  и њој нееквивалентне 

појмове kyana и qnoma, односно kyana човечнске qnoma-е и kyana божанске qnoma-

е, не обавезује православне да жртвују садржајем најбогатији и најпотпунији 

замислив христолошки појам и израз: ипостас, попут дијаманта избрушеног 

Духом!  

Јер ни у историји, ни у есхатологији не постоји слична реалија којом би се 

надишла реалија ипостаси, само савршенство њеног израза и пуноћа њеног 

садржаја. Тако рецимо, исти овај наш појам никако не би могао бити употребљен у 

историји у смислу архи-ипостаси, нити у есхатологији у смислу есхато-ипостаси 

или хипер-ипостаси.  

Него, како је он у историји познат и важећ, тако ће и у есхатологији бити 

познат и важећ, па ће још и на сву вечност остати познат и важећ као ипостас, или 

личност Господа Исуса Христа. 

Основни појмови и дисциплине  

 23. Основни појмови новозаветне теологије изискују студију рађену у духу 

синтезе теолошких дисциплина.  

 Њоме би онда требало  третирати класичне и савремене теме теологије, науке 

и уметности, али увек у перспективи изабраних места старозаветних и 

новозаветних текстова. 

Никејско богословље 

 



 

 

24. Тема богословља Никејског сабора треба да се бави доприносом црквене 

генерације староникејаца ослобођењу Цркве и њеног богословља од аријанског 

угњетавања хришћана разносуштијем као разнобоштвом и разнобоштвима. 

Маска и личност 

 25. Тема маске и личности (Бергмановог психоаналитичког атељеа) требало 

би да усмерава наш интерес и рад у правцу преношења погледа са големе теме 

теологије ипостаси у философију уметности; на тамошњи проблем идентитета и 

личности, суштине и енергија. 

Црквено-благодатни погон и атеље 

 26. Темом Цркве као радионицом светости и живих икона у међусобним 

односима бави се Члан Символа вере о светости Цркве и освећењу њених чланова.  

 Основној теми пак требало би прилазити из многобројних теолошких 

углова, али сустичућих се у Евхаристији. 

Црквена естетика 

   27. Естетичке категорије естетике светих црквених Отаца увелико траже 

увиде у остварене јеванђелске врлине и блаженства, оваплоћене и изложене речју и 

бојом, пластиком и покретом, музиком и присуством једног живог светитеља и 

једне живе светитељке; присуством ангелоликих личности. 

 

Христос у сликарству 

 

   28. Христос на уметничким Академијама јесте једна трајно актуелна тема 

која изискује устаљени рад на компарацији православне иконологије и 

римокатоличког религијског сликарства. 

 

Еклисиологија светог Василија Великог 

 

   29. Тема еклисиологије светог Василија Великог пружа могућност 

изложења учења или проповеди овог светог оца о Цркви. Иначе, одјек те 

проповеди допире све до наших дана; дана бременитим еклисиолошким дијалозима 

и диспутима на свим странама хришћанске икумене.  

 Важности теме Цркве у њеним кључним аспектима свесни су и православни 

и римокатолици и протестанти, те се дијалог о њој непрестано укршта и преплиће. 

У том маратонском дијалогу православни се залажу за очување свих елемената 

неопходних за очување слике Цркве као иконе Царства Божјега, те према томе и за 

разоткриће, примену и преношење црквеног етоса као црквене етике. Јер само 

еклисиологија сагласна својој икони, а ова својој истини, кадра је да уобличи и да 

нам представи новог човека; у датој ситуацији хришћанина по образу и по 

подобију, обдареног иконом и позваног на праксу у складу са предањским 

црквеним етосом.  

 А он не допушта ниједну врсту маскирања, костимирања и шминке; то јест 

узурпације и псевдоморфозе, јер све то недопустиво је у изворном црквено-

етичком кодексу и стању ствари. Отуда теме оваквога рада, теме на које је свети 



 

 

Василије Велики иначе мотрио својим будним и просветљеним оком, ваљана су 

грађа за целу једну еклисиолошку етику; и опет, за једну етичку еклисиологију; и 

његову, и нашу.  

 За стасавање једног новог човека, као и за његов етос у еклисиолошкој мисли 

светога Василија, кључну улогу врши Црква као Божји храм и дом молитве. Црква 

као Царева кћи, Христос као основоположник, и Свети Дух као Архитектонас, а 

тако и наше поклоњење Богу у Духу Светом и у И(и)стини.  

 Даље, ту исту улогу играју теме Цркве као свудаприсутног братства, Цркве 

као Тела Христовог са својим удовима, пастирима и Божјим народом; теме 

пастирствујућега клира и Апостола, места Апостола Петра у Цркви, Василијеве 

теологије о епископу, његовом препознавању истинитих и лажних епископа, 

црквених догмата, предања и проповеди, његове карактеризације јереси, схизми и 

парасинагога, односно јеретика, схизматика и лажних пророка. 

 Још је у вези са тим од подједнаке важности и Василијева реч о крштењу и 

рукополагању расколника. Док у наставку, треба пратити и следити Василијеву реч 

о једној и јединој правој Цркви, католичанској и помесној, о једивству епископа 

као услова за јединство Цркве, о саборима, о западној Цркви, епископу Рима и 

његовој моћи, о Василијевом незадовољству римским епископом, невезано за 

посебан положај Запада у односу на Исток.  

 У тесној вези са побројаним стоје и исходе теме метода догматске икономије 

за постизање и очување црквеног мира и јединства, ревнитељства за јединством 

Истока и Запада, те спорних личности и сметњи том јединству, са фалсификовањем 

текстова и ставова као неморалним средствима и несагледивим последицама по 

етос Цркве, односно хришћана, с једне стране, и свих људи који долазе са њима у 

додир, с друге стране.  

 А лик светог Василија Великог као савременика и координатора икуменског 

богословског дијалога просијао је и у нашој епохи. Свакако и заслугом тумача и 

настављача његове богословске мисли и дела, од којих би требало стално истицати 

нове православне, али и свехришћанске богослове: епископа бачког Иринеја, 

протопрезвитера Јована Мајендорфа и старце Порфирија и Софронија. 

 Зашто њих? Зато што су за све нас заједно битна њихова теолошка 

ишчитавања теме смисла и значаја примата једнога и многих, еклисиолошких 

увида у димензије локалног и универзалног, повезаности епископа и саборног 

система у смислу sine qua non-а саборности; и опет, примата као sine qua non-а 

саборности Цркве.  

 Истовремено са тим темама, руку под руку иде и тема једнога као 

универзалног primus-а inter pares, и она представља крајњи домет савремене 

еклисиологије. Због важности за саму онтологију Цркве те теме треба чврсто 

повезивати са самом онтологијом предањске етике-етоса Цркве. Јер се на тај начин 

ето условљује или истинитост, или извитопереност саме иконе нашег спасења и 

Царства Божијега. 

 

Еклисиолошка схема оца Александра Шмемана 

 

 30. Схема еклисиологије која се очитава у списима протопрезвитера 

Александра Шмемана изгледа овако:  



 

 

 а.) Натпочетак Цркве – сцрквљена Пресвета Тројица. 

 б.) Почетак Цркве – Рај.  

 в.) Припрема за појаву Цркве – свет природе. 

 г.) Наставак припреме Цркве и њена појава – оваплоћење Логоса и Домострој 

благодати Господа Исуса Хриса. 

 д.) Институисање Цркве – Тајна Вечера, Распеће и смрт, Васкрсење и 

Вазнесење, слање Светога  Духа. 

 ђ.) Конституисање Цркве – Педесетница и Апостоли, црквена евхаристијска 

Сабрања, проповедање покајања, Крштење водом и Духом, Евхаристија и 

светотајинско освећење твари и целокупног живота света. 

 е.) Пуноћа Цркве – Царство Божије. 

 ж.) Димензије Цркве – од Раја до Царства Божијега. 

 з.) Распон Цркве – од рајске протологије до есхатологије Царства. 

 

Христологија светог Василија  Великог 

       

 31. Проповед светог Василија  Великог о Христу и Његовој икони у 

догматолошко – еклисиолошком кључу, с једне, и сама она у усмерењу тока 

материје ка постигнућу христолошко – пневматолошке синтезе, с друге стране, 

пружа могућност зa систематско изложење Василијеве христологија.  

 Било да Христу приступамо par excellence теолошки, или par excellence 

домостројитељски, дакле као теолошком или домостројном Христу, ми Му једнако 

приступамо као једном и јединственом Христу, чији нас етос–христоетос или 

христоитхија–Христова нарав, привлаче као задатост усличењу у нашем 

целокупном битовању, а ради постигнућа добро-битија и вечног добро-битија као 

христо-битија.  

 Наш полет ка Сину као икони Бога невидљивога пројављује се као част која 

се указује Његовој икони, и која прелази на Његов прототип. То нашој ипостаси 

гарантује да буде по образу и по подобију Божијем, односно по заједничењу. То 

гарантује и откриће богатства значења појма иконе у словару Василијеве, односно 

црквене примењене и созерцатељне етике; оне етике која се пружа према половима 

историјског и есхатолошког Јеванђеља, у чему и према коме се свети Василије 

обликовао примерном доследношћу, па је и све друге надахњивао да учине слично. 

А то је опет било могуће учинити само у светлости Светога Духа и просветљењем 

Њиме; Светим Духом као топосом и миљеом просветљења ради исповедања 

господства Христовога, и високога назначења човековога: да Света Тројица 

обитава у њему.  

 Томе свему пак претходи метанијско и подвижничко освећење и 

просветљење кроз свету Литургију и у њој самој, које је неопходно ради гледања у 

Духу, исповедања господства Христовог и доксолошког етоса хришћаниновог. Ето 

којим се етосом он изнова враћа икономијским догађајима Христовог живота.  

 Свети Василије Велики имао је светога Атанасија Великога за саговорника и 

сагласитеља у питањима вере у Христа и у Светога Духа. А опет, он лично био је 

активан и у вези са побијањем Аполинаријеве христологије. Конкретно, све страсти 

из треће категорије, опечаљеност, неспокојство, бриге и томе слично без разлике, 



 

 

Василије је сматрао за зле, па и да оне саме по себи не заузимају баш никакво 

место у души Исуса Христа.  

 На речи да су неке од страсти (већ поменутих) природне и неопходне живом 

бићу, а да друге исходе из злог настројења као наставка једног неуредног, дакле 

неморалног живота, у коме се не практикује врлински, етички живот, свети 

Василије реагује тако што не допушта нити једну једину реч о психологији 

Христове душе.  

 (Иначе, детаљном анализом и оповргавањем протестантских и квазинаучних 

теорија о Христовој патологији, сензуалности и сексуалности, омиљеним темама 

књижевности и филма 20. и 21. века, довољно смо се и лично позабавили у студији 

Десет кратких резова, Живопис, Годишњак Академије СПЦ за уметност и 

консервацију, година 2, Београд 2008, стр. 119-155).  

Харизматологија и аретологија светог Василија Великог 

32. Харизматологијом светог Василија Великог огледамо се у осликавању 

једног  хришћанина као харизматика и духовног човека, те према томе и самог 

светог Василија као таквог, чију слику опет на дотичну тему такође излажемо. Сав 

збир примљених, усвојених и умножених или разрађених харизми сачињава једну 

аретологију или венац врлина којим су подједнако украшене и аскетска или 

терапеутска еклисиологија, и еклисиологија освештавајућа или евхаристијска. А 

оне стоје чврсто и благољепно у синтези, коју је управо свети Василије Велики 

довео до савршенства, и исту описао у свом 22. Писму, под насловом О савршеном 

животу хришћана.  

Тако дакле, наш благодатни живот у Христу јесте и наше непрестано сећање 

– есхатолошко сећање на нови живот – које се заснива на целој једној икономији 

дарова црквенога карактера и испољавања (чистота, љубав, верност и 

потчињеност добијеним харизмама). У Цркви све врви од видова дарова, а свети 

Василије се задржава на пророштвима, мудрости и знању, учитељству, 

управљању. Хришћанинов циљ при том јесте блаженство и гледање славе Божје, и 

да се његов лик усличи Христу – животом у Христу.  

Подражавање Христу, а не имитирање, треба да бива помоћу наше 

самовласности, јер како другачије стално тежити добру – Богу?! Разгоревањем 

божанског ероса стиже се до просветљења Светим Духом, и то у животу који је 

арена или стадион. На том попришту бој се бије између добра и зла. Атлетичару је 

потребно себеиспитивање, себеосуђивање и себепроучавање; најпре пак очишћење 

душе од страсти зависти, гнева и пијанства. Тек са љубављу као са везом свих 

врлина он, атлетичар вере, саображава се вољи Божијој, и постаје боговидиоц и 

богопричесник. 

Онтолошки приступи светој Литургији 

 33. Онтологија свете Литургије у пост-нуклеаристичкој епоси увелико 

захтева онтолошко-еколошки и онтолошко-био-етички приступ самој себи и 

сопственој ерминевтици. 

Екологија свете Литургије 

 



 

 

34. Екологија свете Литургије треба да представља сажето тумачење свете 

Литургије (Василијеве Анафоре) са погледом на екологију и из њеног ракурса, са 

сталним указивањем на управитељство или кибернетику (кивернисис) Оца и Сина и 

Светога Духа.  

Односно Сина, Он је тај Који по вољи Оца управља спасењем свих, у чему се 

и Божја нарав, христоитхија испољава у највећем и најпожељнијем степену. То 

конкретно треба да значи да се христоетичност у библијској екологији манифестује 

или да се благовести евхаристијским обликовањем твари; јер Божји приступ 

сопственој творевини је теургично-литургичан!  

Отуда и наш приступ свету може бити исправан само ако је христоетичан и 

литургичан. Еколошка димензија целокупног православног богослужења 

неисцрпна је по богатству тема, и све су оне сотириолошки усмерене, док је само 

богослужење прожето божанском нарави и христолошком етиком.  

На пример, Молитва за Оглашене (из Анафоре светог Василија Великог) 

садржи еколошки указ на Господа Који на небесима обитава и надгледа сва дела 

своја,  

док у Молитви Херувимске песме догматско начело има своју еколошку 

пројаву: Ти Једини, Господе Боже наш, владаш небеским и земаљским тварима.  

У Трисветој песми целокупно црквено сабрање пева да су небо и земља пуни 

славе Господа Саваота,  

а Молитва светог Узношења је спомен на стварање човека узимањем праха 

од земље, чашћењем истога ликом Божијим или Христовим, настањењем овога 

човека у рају сладости и обећањима о бесмртном животу и насладама вечним 

добрима.  

Христова доследност се ниучему не може довести у питање јер Он је увек 

исти, увек веран Себи и својој нарави. Када се стари Адам показао неуспешним у 

Рају, Нови Адам је устројио спасење као поновно рођење; очишћењем водом и 

освећењем Духом Светим; односно, освећењем хлеба и вина нас ради и нашега 

вечнога живота у Њему и са Њим.  

Јести пак и пити за Христовом Трпезом значи благовестити веру у 

васкрслога Христа, а то и за екологију има посебан значај, будући да ту имамо 

потврду о промени смртног стања човека и твари у бесмртно.  

У вези са твари опет, између многих прозби за све, укључена је и она  за 

повољне метеоролошке услове живота (благорастворење ваздуха и погодно време, 

тихе кише земљи ради плодности, благослов за благост круга године).  

По образу и подобију Господа Исуса Христа, Јединога Човекољупца и 

Даваоца живота целокупној твари, образује се нови човек, са вечнодобробитијном 

ауром и етосом. 

Покајање у равни библијске психологије и онтологије 

35. Тему покајања у равни библијске психологије и онтологије треба 

сагледавати у кључу ниптичког богословља старaца, међу којима Софронија 



 

 

Сахарова, и то ради истицања основних аспекaтa боблијске психологије и 

онтологије покајања, као и савремене психоаналитичке преумитељне мисли.  

Потребе савременог човека треба у наставку посматрати као истоветне са 

потребама историјског човека: за његовим покајањем, очишћењем и 

просветљењем. Студије те врсте могу бити подсећање на основне теме библијско-

светоотачке етике и аскетике, на златном путу узрастања у висину раста 

Христовога; узрастања јеванђелским чињењем и знањем, подвигом и созерцањем 

до преображења и блаженства; до преласка са биолошког или танатолошког етоса 

на етос црквени или светотајински. Коначно, те потребе су и данас ту да нас 

подсећају на промену стања смрти и богозаборава у стање богоживота и 

усиновљења.  

Преподобни старац Софроније Нови Есекски разликује два вида покајања: 

несавршено, одвијајуће се на психолошком или етичком нивоу, и савршено, 

одвијајуће се на духовном или онтолошком нивоу, а помоћу Духа Светога. Од 

момента прихватања Божијег позива и приклањања покајању човек почиње да 

живи и да се креће истовремено на оба нивоа, док од мере пораста силе покајања 

психолошка раван бива потиснута, па некада помрачени човек сада бива још и 

поново рођен, и постаје светлост у Господу.  

Основне претпоставке за остварење личног вечног онтолошког стања су оно 

што називамо по икони и по подобију. Чином стварања човека Бог, будући 

изначалан, на неки начин понавља самога Себе. Међутим, створен ни из чега, или 

вољом Божјом, када човек пада и остаје у себи он се и одваја од свога извора, па се 

и поништава. Тиме се дијалог Бога и човека (Адама) лицем к лицу прекида. 

Наступом пуноће времена пак, Христос долази да настави прекинути дијалог. 

Човекова природа се сада очишћује до мере да постаје кадра да уђе у лични однос 

са Богом Творцем као Оцем.  

Благодарећи покајању и аскетској или онтолошко-етиколошкој борби, човек 

на неки начин понавља пут Господњи. Овај пут је пропућен и проходан само у 

Цркви. Са Крштењем (или богостварањем), Миропомазањем и Евхаристијом 

хришћанин прима скуп Божјих дарова ради обнове и обожења, све у циљу 

одбацивања остатака онтолошког егоизма и онтолошког неморала.  

Два су пута покајања до нове твари:  

Први је аскетско-етиколошки пут на којем се устаљују психолошки 

чиниоци; и он нас доводи у стање покајања.  

Други је харизматски пут. Стање бола и топлине покајања ослобађа човека 

од сваког временског и просторног ограничења, тако да он сав постаје порив, стрем 

и сила љубави. Тада се збива прелазак са психолошке на онтолошку вечну раван; 

човек тада постиже и нетварни онтолошки гносис о Триипостасном Богу –

ипарксијалној Кинонији, док с друге стране никако не о Њему као о високој 

дијаноетичкој чежњи за Њим као за самим апстрактним, самозадовољним и 

себедовољним усамљеником. 

Метод исихастичке молитве 

или О три врсте молитве 



 

 

36. Питање ауторства текста Метода исихастичке молитве или О три 

врсте молитве, и опет Метода свештене молитве и стражења над собом, у 

суштини је један проблем вештачки створен, и зато је нерешив!  

Па ипак, о њему се може имати стручно мишљење.  

Прво мишљење је да аутор постојећег списа није преподобни Симеон Нови 

Богослов, него псевдо, или такозвани-Симеон.  

Друго мишљење је базирано на чињеници да свети Григорије Палама и 

преподобни Григорије Синаит приписују ауторство овога списа преподобном 

Симеону Новом Богослову (први у: Тријаде 1, II, 7, 8, 12. Писмо друго Варлааму, 

50; други у: De quietudine et duibus orationis 3 (1316). То само показује колико је 

обојици стало до њега. И опет, веза њеног порекла за перо Симеона, али и Филотеја 

Синајског само потврђује њену драгоценост и непролазну актуелност.  

Треће мишљење је да се не ради о ауторству само једног састављача, него 

више њих. То је једино са чиме се ауторитативни научници-патролози слажу (на 

пример В. Кривошеин, Преподобни Симеон Нови Богослов 949-1022. Калистос Вер, 

Молитва Исусу код светога Григорија Синаита, Отачник 2-3, Београд, 1988, стр. 

63-64, ф. н. 2; стр.   34, 40-41, 42, ф. н. 21, 55 и 61).  

Четврто мишљење је да је Симеон као истицани аутор Метода од своје 17. 

године па до краја свог покајног и светлећег живота бивао удостојаван виђења 

божанске нестворене светлости. Зато он није ни имао потребе да изналази метод 

мољења помоћу кога би ишао у сусрет ономе што му је Свети Дух већ толико пута 

изобилно даривао; пре свега, Дух је посредовао за њега уздасима који се не могу 

исказати (Рим. 8, 26).  

Пето мишљење је да и поред свега, не треба искључивати могућност да је 

преподобни Симеон дисао молитвом Исусу, примењујући и овај Метод, али не као 

свој лични, јер он нигде у аутентично својим списима не говори о њему.  

И шесто мишљење је да свети Никита Ститхат, његов напрсни ученик и 

следбеник, као и зналац његових списа и богословља ништа не говори о Методу, 

али ни о свом учитељу као његовом аутору. 

Питањем ауторства списа, насловљеног као Метод исихастичке молитве, 

или О три врсте молитве,  или Метод свештене молитве и стражење над собом 

баве се и професори:  

Панајотис Христу (Григорије Палама, Дела 2, ЕПЕ, Солун 1982, стр. 134, 

ф. н. 42, 138, ф. н. 56, 140, ф. н. 64), 42, 138, ф. н. 56, 140, ф. н. 59, 142, ф. н. 64), 

који говори да је Палама читао спис Житије Симеоново, Никите Ститхата, као и 

друге списе, али не и псевдоепиграф Метод (Христуов израз), и зато нас упућује на 

Увод за Дела Симеонова.  

В. Венјаминов (Свети Григорије Палама, Тријаде у заштиту 

свештенобезмолствујушчих, Москва, 1995, стр. 48, ф. н. 72, 49, ф. н. 75), који 

аутора Метода такође назива Псевдо-Симеоном, 52, ф. н. 81 – а аутором списа 

сматра Никифора монаха. 



 

 

Јарослав Пеликан (Григорије Палама, Тријаде, Њу Јорк, 1983, Коментари, 

стр. 127, ф. н. 50) који користи ономасију Пс(еудо) Симеон и Никифор, а затим 

израз приписује Симеону, и говори о спису Метод као о спису Пс(еудо) Симеона у 

ф. н. 52 и 59. 

Протопрезвитер Јован Мајендорф састављача Метода свештене 

молитве и стражења над собом назива непознатим аутором; аутором кога он 

поистовећује са светим Симеоном Новим Богословом, односно Никифором 

Исихастом (Увод за енглеско издање Тријада, Њу Јорк, 1983, стр. 15-16 и 125 – ф. 

н. 28).   

О другој смрти 

37. Свештени тиховатељи созерцавали су благодатну смрт, и о њој говорили 

као о другој смрти. Поетски нијансирану, могуће би ју било описати овим речима:    

Поема о другој смрти 

 

Друга смрт 

зарука васкрсења 

друга смрт 

најдраже сећање  

друга смрт 

одавање васкрсењу 

друга смрт 

живот Живота 

друга смрт 

богопостање постања 

друга смрт 

љубав богољубвена 

друга смрт 

празновање и богоокриље 

друга смрт 

одећа светлости  

и биће славе. 

 

Неправилан напредак у добродетељи 

   

38. Чест је парадокс да у подвижништву очекујемо напредак у добродетељи 

адекватан уложеном труду, а да у исходу имамо назадак и штету.  

И то штету већу од користи за уложен труд на постизању добродетељи.  

На пример, док се ми трудимо на богословљу, за очекивати је истовремени 

пораст врлинског живота.  

Међутим, што неко више напредује у раду на њему, то сам више назадује у 

врлинском животу. 

При том, назадовање не само да бива равно штети, него бива и на пропаст. 



 

 

Узрок тој несразмери је несмирење.  

Нови Адам 

39. Према Последовању Часова на Навечерју Богојављења, чисти (Господ) 

не умива се, безгрешни (Господ) не отире се нити се неоскрнављени сасуд 

(Господ)  чисти. (На Шестом часу, Слава и сада, глас пети). 

Смртност и/или бесмртност душе 

40. Душа није бесмртна по природи него по благодати, а смртна је у 

принципу; и то зато да би заједно са распадљивим телом и целокупном твари и она 

била спасена-преображена Христовим васкрсењем и о Христовом васкрсењу.  

И тако, душа је смртна, а тело и твар осим смртности још су и распадљиви, 

еда би обједињујуће васкрсење могло да буде делотворно. Према томе, души, телу 

и твари пре васкрсења није потребна бесмртност, а није ни могућа (упоредити: The 

Meaning of Death, The Question of the Immortality of the Soul, The Salvation of the 

World by Christ, The Theme of the Immortality of the Soul, Epilogue to the Discussion, у: 

John D. Zizioulas, Communion & Otherness, London 2006, стр. 263-269; 279-285; 

такође стр. 270-278). 

Православни богослови са правом наглашавају теоретску чињеницу да се у 

црквеним молитвама за покој душа молитве тичу људи који су крштењем постали 

црквене личности или ипостаси. Иначе, душа узета по себи и за себе није цео 

човек, нити је замена за њега; она само улази у његов састав. Међутим, у пракси 

ове молитве се итекако односе на реално стање уснуле, упокојене душе-

припаднице конкретне црквене личности, те отуда и на измољавање за њу 

благодатног покоја, чистоте, свежине и укрепљења. 

 

Присутни у Светом Духу 

 

41. Оданде просвећуј молитвама твојим празноватеље твога светлог и 

светог помена, свештени оче Саво (из Хвалитне стихире друге, глас осми).  

Одакле то свети Сава може молитвама да просвећује празноватеље 

свога светлог и свештеног помена?! Питање се упућује свим оним православним 

богословима који упркос црквеној вери не допуштају душама Светитеља опстанак 

и молитвену активност дејством Светога Духа, нити исто то душама праведника 

дејством истога тога Духа. Дакле, зар не ни након њихове заједничке земаљске 

кончине и богоугодног престављења у Господу Христу?! 

 

Појмови за близину 

 

42. Божији длан, Авраамова недра, мошти похрањене под Жртвеником, или 

честице ушивене у Антиминс, имена у Диптисима, живот у Христу, богословље 

као енергија ... само су збирни појмови за богословски појам близине Божје. 

Умна засићеност 

43. На највишем ступњу интелектуалног савршенства Ориген се обрео у 

стању умне, сазрцатељне засићености идејама свог научног универзума. Управо он 



 

 

ће та своја созерцања пројектовати у космолошки систем, но не у њега и као 

историјски (код њега инаће непостојећ).  

Тако је одсуство историјскога кинисиса проузроковало апстраховање и 

његовог космолошког стасиса. 

Философија се од философије разликује 

44. Православним хришћанима и њиховим богословима је заповеђено да 

пазе да их ко не обмане философијом и празном преваром, по предању људском, по 

науци света, која није Христова (Кол. 2, 8).  

Међутим, философија се од философије разликује у том смислу и обиму 

што у њима није допуштено хришћанима баш све да одбаце, нити им је допуштено 

баш све да приме.  

Ничим другим осим интелектом? 

45. Нису тако чести примери високоучених богослови 20. и 21. века на које 

се не би могле односити Јунгове речи да прву од опасних списатељских грешака 

представља покушај писца да се темом овлада само помоћу интелекта.  

За тим теже управо теолози концептуалисти, који уз помоћ текстова настоје 

да испуне празнину коју треба да заузме одговарајући подвиг скопчан са 

списатељством. А напор да се избегне подвиг, и да се доживљај теме и личности 

која њу носи надомести једном идејом или концептом, не може да оживи 

папирнатог јунака.  

А када се стигне дотле да одређене идеје и концепције надвладају и потисну 

богословско-философску стварност, ми се већ налазимо у мрежи новонасталих 

предања, удаљени од изворног Предања.  

Оно што привлачи концепцијама заправо је осећај заштићености од 

непријатности и искушења која прате подвиг укорењивања и опстајања у Предању, 

испреплетеним и измешаним личним односима. Тако дакле, Дух не обитава у 

идејама, већ у делима и чињеницама. Речи ту ништа не мењају у суштини: па ипак, 

ова узалудна процедура понавља се ad infinitum. (В.: Психијатријска делатност, у: 

Карл Густав Јунг, Сећања, снови, размишљања, Бгд., 1995, стр. 148). 

Време, догађаји и људи већ су истакли неке богослове и мислиоце 20. и 21. 

века који су богословствовали и промишљали у складу, и унутар Предања. 

Николаја Велимировића и Јустина Поповића, Старца Силуана, Софронија Сахарова 

и Симонопетритског Емилијана, Афанасјева и Фундуљиса, Шмемана и патријарха 

српског Павла, епископа бачког Иринеја, Мајендорфа и Флоровског, Лоског, 

Христуа и Јеротића, Корнаракиса, Мандзаридиса, Јагазоглуа ... На њих се дакле, 

(изузимајући Јунга) могу применити саме Јунгове речи да се Бог одрекао 

концептуалне теологије јер је она теолошка религија, односно религија теолога (в.: 

Године школовања, у: К. Г. Јунг, Сећања, стр. 100). 

Зашто смо изузели Јунга из плејаде поменутих теолога, и њима сродним, 

који не стварају теологију по концепту? Зато што је Јунгова теологија-теологија 

јеретичествујушчег психопатолога, који и поред свога боготражитељства није 

стигао до живога Бога, те Му тако ни свога Исака-смирења није принео на жертву! 

Да је то тако показују и његово схватање, и његове речи. Наиме, иако су: теолози 

учинили све да би га (Исуса Христа) ослободили macula pecati (мрље првороднога 



 

 

греха – Позне мисли, у: Сећања, стр. 333), Господ Исус је био погрешива личност. 

(В.: Године, у: Исто, стр. 104). Ето како се Јунг насукао на спруд Христова 

кеносиса!!! 

Књиге  

 

46. Постоје књиге о којима се пишу дисертације, али и дисертације о којима 

се пишу књиге. 

Постоји књига о књигама, и књиге о књизи. 

Једно су књиге о књизи, друго је књига о књигама. 

Неко жели своје књиге о књизи другога, а неко књиге других о својој књизи. 

И тако, књига се од књиге разликује, као што се и књиге о књигама 

разликују. 

Песнички укуси 

 

47. Вито Марковић је песнички изданак истог оног тла из којег и Момчило 

Настасијевић, само не и са песничким плодовима сладосним као Момчилови.  

Док је Момчило светлозаран, Вито је мракозаран (Пакао, Похвала лудилу, 

Аналекта – Метафизичке таблице, Тело и страх, Самоћа демона).  

Зато Вито у поезији и није Момчилов духовни брат близанац, него 

Бодлеров. Пакла, узвик је  јаких (Вита  и Бодлера). 

 Јаких у паклу смирења, или у паклу очајања, питање је сад? 

  

Најбољи глумци 

 

48. Деца су најбољи глумци, зато што када се играју, она се збиље играју, и 

њихова игра је збиља. 

Неспоразум? 

 

49. Мисли Патријарха српског кир-Павла:  

Кад би оснивање наше независне државе и њено одржање и напредак били 

могући само злочином, ја бих пре пристао да нестане не само велика него и мала 

Србија и сви Срби заједно са мном, него што бих пристао на нељудско и нечовечно. 

Ето то је за мене косовски Завет и опредељење за Царство Небеско 

 – сродна је мисао и порука комада Албера Камија Неспоразум:  

да се покушајем стизања у неку срећну земљу и досезања лепшег живота 

путем злочина запечаћује мисао и потврђује чињеница да се њиме, да се злочином 

никуда не стиже, осим у пропаст. 

 

Упутити пријатеља 

 

50. Пријатеља српског народа, књижевника Петера Хандкеа требало би упутити у 

оно што и православни Срби чине и исповедају! А  они исповедају благодат, 

проповедају самилост и не таје доброчинство (Молитва друга, Чина Великог 

водоосвећења, Велики Требник, Призрен 1993, стр. 422).  

Такође да се и на њима, на Србима знаменује светлост Господња (из 

Службе Светила или Богојављења на Јутрењи).  



 

 

Ми пак чинимо то поводом Хандкеовог последњег романа Моравска ноћ 

(одломак О косовским Албанцима, стр. 104; о Албанцима који су огрезли у 

мисопатији или мрзострашћу; па се и генетски програмирају да мрзе Србе) (в.: 

Култура, уметност, наука. Политика, 19. јануар 2008, стр. 05). 

 

Свете иконе нису амајлије, нити су талисмани 

 

  51. Свете црквене православне иконе нису амајлије, ни магијски предмети, 

нити медијумска помагала. Све побројано, али и када су неке друге ствари у 

питању, не може се у Цркви на исти начин сматрати за прихватљиво: свете црквене 

књиге, одежде, сасуди, мошти, кивоти, убрушчићи, бројанице, грађевине, 

богојављенска водица, извори, записи, бунари, уље, миро, евхаристијско 

Предложење, славски колач, со, …!  

Моћ светих икона и свега побројаног потиче из другог и другачијег извора. 

На пример, у молитвама за благосиљање и освећење икона ми налазимо 

најпрецизније сведочанство о њему.  

Извор је: 

 а.) Наше лично молитвено обраћање светим Тројичним Личностима, и  

б.) личносне енергије или благодат Светога Духа које почивају на свему 

побројаном и са свим побројаним, а које почиње да дејствује приликом нашег 

личног молитвеног обраћања (нај)свети(ји)м личностима, изображеним и 

подразумеваним на иконама и преко икона! 

Исто важи и за све овде побројано, и у Великом Требнику поменуто, на што 

се, као што знамо, такође призива иста божанска благодат!  

На пример, приликом благосиљања и освећења било чије иконе:  

1. Пресвете Животодавне Тројице (у виду три анђела, или Крштења, или 

Преображења, или Силаска Светога Духа),  

2. Христове и празника Господњих, једне или многих,  

3. Пресвете Богородице, једне или многих,  

4. Светитеља, једне или многих, најзад, 

5.  разних икона,  

ми изговарамо једне те исте, или идентичне речи молитава, тропара и 

стихира. 

На пример:  

1а. Ставивши ову икону пред Твоје Величанство ми просимо, молимо и 

преклињемо Твоје милосрђе: Погледај милостиво на њу, пошљи јој свој небески 

благослов и благослови је и освети у своје свето Име (наше подвлачење) да би 

они који је буду побожно поштовали и пред њом се Теби смирено клањали и са 

вером молили, налазили милост, добијали благодат и ослобађали се свих невоља и 



 

 

тешкоћа, добијали опроштај грехова и удостојавали се Царства небеског (...) 

(Велики Требник).  

2б. Стога, о благи Сведржитељу Господе (...) погледај милостиво на нас и 

на ову икону (...) пошаљи јој (...) свој небески благослов и благодат Пресветога 

Духа, и благослови је (...) и освети, и подај јој (...) целебну и одбојну силу за све 

ђаволске замке, и испуни је (...) благословом и моћи оног светог, нерукотвореног 

лика (...) да би и ова (...) чинила (...) силе и чудеса (наше подвлачење) на утврђење 

православне вере и спасење Твојих верних људи, и да би сви који се буду Теби, и 

(Једином-Рођеном) Сину Твом, и Свесветом и Животворном Духу Твом клањали 

(...) пред овом иконом (...) били услишени, и милост човекољубља Твог 

издејствовали, и благодат добили (...) Чуј, Господе Боже мој (...) и милостиво 

пошљи свети благослов свој на ову икону (...) благослови је (...) и освети, и даруј јој 

целебну силу за лечење од сваке болести и недуга, и за одбрану од свих ђаволских 

замки (...) (Исто). 

3в. Господе Боже наш (...) пошаљи благодат пресветог Духа Твог на ову 

икону (...) и благослови је и освети небеским благословом, и дај јој (...) силу и моћ да 

чини чудеса (...) да буде лечилиште и извор исцељења свима који јој у болестима 

прибегавају и ишту помоћ од Тебе, Богородице ради (...) Учини да све који се пред 

њом моле са вером Теби она исцељује од душевних и телесних недуга, и ослобађа од 

свих непријатељских напада и моћно штити (...) Од свете иконе Твоје, Пречиста 

Богородице, изобилно се дају излечења и исцељења свима који јој са вером 

прибегавају и Твоју заштиту целим срцем траже (Слава, глас први, Исто). 

4г. Господе Боже Сведржитељу (...) погледај сада на ову икону (...) израђену 

у част и спомен Твога светог (...) и благослови је (...) и освети (...) буди милостиви 

слушалац и добри и дарежљиви дародавац, избављајући их од сваке невоље и беде и 

од сваке душевне и телесне  немоћи (...) удостојавајући их Твоје жељене благодати 

и милосрђа, молитвама Твог светог (...) Пошаљи Твоју благодат (...) благослови и 

освештај ову икону (...) у Твоју славу, а у част и спомен Твога светога (...) 

5д. Господе Сведржитељу (...) слављен и богопоштован у Светој Тројици 

(...) благослови их и освети и подај им исцелитељску силу која прогони сва ђаволска 

лукавства (...) (в.: Велики Требник, Призрен 1993, стр. 479, 481, 485, 488, 490-491).  

Бројанице 

52. Бројанице су мех у рукама молитвеника-ковача Христовог Имена у уму 

и срцу; оне су му од помоћи све дотле докле огањ Духа не почне да загрева срце, а 

преко њега и цело његово биће.  

Тада већ из срца као малог сунца по његовом бићу као по микрокосмосу 

почињу да се шире зраци, топлина и сјај благодати, и да шаљу знаке и сигнале и 

таласе христоитхије, или Христове нарави. 

 

Инквизиција 

 

53. Инквизиција стара и нова међу толиким кривцима прогласила је кривим 

и ове: Јана Хуса, Мартина Лутера, Тејара де-Шардена и Ханса Кинга, а великог оца 

савремене Римокатоличке Цркве, доминиканца Ив Конгара, оштро је укорила.  



 

 

Блажена била кривица Хусова: његова побуна против папског изопачења 

вере и против саблазни.  

Добродошао и либерализам у римокатоличком богословљу Конгаровога 

профила.  

Лутера је разбеснела корупција клера на челу са римским папом: он је устао, 

и море римокатоличког света пошло је за њим.  

Шарден је богословствовао у фантазмима.  

Кинг је страдао од схеме: наука непотчињена ауторитету, и опет, од 

дихотомије науке и ауторитета... То јест, од нове Реформације.  

На крају се треба запитати: Када ће неки поштени римокатолички 

хришћанин бити осуђен због своје јавне осуде залагања папе Јована Павла II 

Војтиле да НАТО-скаламерија бомбардује Србе? Када за јавну осуду одговорног за 

геноцид усташког мноштва из клера Хрватске Цркве? Када за осуду папе Пија XII 

због одговорности за геноцид над Србима у Јасеновцу и широм NDH-зије?!  

Да ли ће пре или касније, зверствима над Србима бити краја, или ће им увек 

бивати само почетак, а избављење Божје Царство?! 

Спасење је циљ 

54. Бог жели да се сви људи спасу, нарочито верни (1 Тим. 4, 10).  

Да ли као Светитељи, удостојени светости и боговиђења, или само путем 

покајања, макар краткотрајног, свеједно; тек, циљ је да сви буду спасени. 

А за очекивати је да то буду најпре верни. 

Адско као непричесно, и адско као причесно 

55. Ад умертвил јеси блистанијем Божества (из Васкршњег Тропара 

Другога гласа).  

Све налико Аду, и што се под њим подразумева, за носиоца благодати је 

равно непостојању, јер све адско њему није причесно. 

Док из угла подвижника вере, бити ван Христа значи бити невољно у Аду, а 

бити вољно у Аду не значи бити вољно у греху, него ван њега. 

То је опет оно наше стање када је Господу угодно да  нам  буде близак. 

Заруке васкрсења 

56. Ако је молитва за мртве молитва за непрестано васкрсење мртвих а не 

испразно интересовање за судбину мртвих (отац Александар Шмеман), онда су 

молитве упућиване усопшим Светитељима светитељски предукус тога васкрсења, 

који они имају као заруке васкрсења мртвих из мртвих; то јест Светитеља као 

живих у Богу Духу Светом – Који дува где хоће, и почива на Божјим праведницима. 

Оживљено – укорењено  

57. И Рај, и Ад ми оживљујемо у времену, а укорењујемо их у вечности. 

Усопши 



 

 

58. О усопшима библијско сказаније нам је ово: 

 Праведних су душе у руци Господњој, и неће их се дотаћи мука ... пред 

лицем људским ако и муке добију, нада је њихова испуњена бесмртношћу ... 

благодат и милост је на преподобнима (Господњим), и посета (Његова је) у 

изабранима Његовим. 

 (Из Премудрости Соломонових 3. Читање на Великом Бденију празника 

Света Три Јерарха). 

Тиранија јеретичке  јерархије 

59. Свако ко је имао храбрости да се супротстави тиранији јеретичке 

јерархије када је, и где је ње бивало, добијао је звање жртве за храброст.  

А ко јој се супротстављао због Христа-Кога је она нападала, отимала Га и 

другима забрањивала, добијао је венац исповедништва или мучеништва. 

Теолошке дисциплине 

60. Теолошке дисциплине: Литургика, Канонско право и Догматика, или 

Старозаветно, Новозаветно и Пастирско богословље, Апологетика и Педагогика, 

односно Црквена историја и Патрологија, могу да одзвањају подједнако штуро и 

схоластично као Хришћанска етика и Аскетско богословље, уколико се презентују 

ван њиховог предањског, црквеног етоса. И опет, само ако не пројављују 

предањску живост и истоветност са црквеним етосом поистовећеним са 

христоитхијом или Христовом нарави. 

Најопштији и најпотпунији израз онога што називамо теологијом par 

excellence у ствари је – еклисиологија.  

Тек тако интонирана, теологија добија право гласа, и постаје наш 

критеријум вере и живота. 

Огањ и тихи поветарац 

 

61. Ако је у свештенослужењу оца Сергија Булгакова било нечега од древног 

жреца или старозаветног првосвештеника (...) и још од тога да се он потпуно 

погружавао у свештенослужење те се стицао утисак да се Литургија служи први 

пут, да први пут силази са Неба и да се први пут узноси са земље (...) као и да се ту 

збивало нешто са читавим свемиром, нешто превечно, козмичко – страшно и 

славно (Протопрезвитер Александар Шмеман – Наш живот у Христу, Христов 

живот у нама, Београд, 2007, стр. 557),  

по тој аналогији се у свештенослужењу преподобног јеромонаха Серафима 

Будисавачког, старца бљештаво-беле косе и браде, а великога детета по гласу и 

појави, осећало струјање Духа Светога у виду лахора или тихога поветарца.  

О преподобном Јустину Новом Ћелијском опет, могло би се рећи да се он 

преображавао на Литургији у огњеног богослужбеног духа. У складу са тим 

можемо навести изворно сведочанство самог аве Јустина:  

У васиони ја сам чуло туге ... Имам сузе за свачији бол ... Моје мисли капљу 

сузама ... Зато су ми очи затамњене од суза.  

(В.: На богочовечанском путу, Београд 1980, стр. 111-112). 

 



 

 

Карловачка митрополија 18. и 19. века  

и проблем псевдоморфозе православног етоса 

 

62. Целокупан црквени живот у Карловачкој митрополији 18. и 19. века 

испољавао је мноштво слабости у теорији и пракси због псевдоморфоза кроз које 

су и теорија и пракса пролазиле на путу рефлексије Светог Предања. Оне се дакле 

снажно рефлектују на сав њен живот кроз векове; од 17. до 21. в.  

Сагледати тај етос данас, и ослободити га из вавилонског ропства у које су 

га увели латински и лутерански протагонисти западног богословља посредно кроз 

Кијевско богословско училиште, није могуће без богословске провере богословског 

дела(ња) њених питомаца, српских ђака, првенствено Јована Рајића и Дионисија 

Новаковића. Јер су баш они, вративши се дома, најнепосредније делали широм 

Карловачког црквеног винограда Господњег. Зато је, понављамо, неопходно 

пропратити их у стопу кроз сва историјска и богословска збивања епохе 18. и 19. 

века!  

А затим, исте сврхе ради, пропратити и личности и дела Гаврила 

Стефановића Венцловића, Петронија Трбојевића, Мојсија Петровића, митрополита 

Павла Ненадовића и Стевана Стратимировића, Патријарха Јосифа Рајачића, 

Захарије Орфелина, Лукијана Мушицког, Илариона Руварца, јеромонаха Доситеја 

Обрадовића, патријарха Георгија Бранковића, епископа Никодима Милаша... 

Јер само тако може несметано и успешно наставити да тече наш започети 

рад на предањској, првенствено литургијској обнови у савременом црквеном 

животу, и само тако могу се стишати тензије код многобројних незнавених 

бранилаца такозване српске црквене теорије и праксе, које они иначе без устезања 

сматрају беспрекорним, и од почетка до краја православним. 

Међутим, исти они ни не помишљају на то да се псевдоморфозе које се већ 

вековима провлаче кроз сав живот Православне Цркве (Руса, Грка, Бугара, Румуна, 

... па и нас Срба), очитују у пуној жестини! 

Баш зато би тражење светла требало повезивати са изучавањем наслеђа 

епископа: Платона преводиоца Псалтира, Николаја Велимировића, Иринеја 

Ћирића, Иринеја Ђорђевића, Методија Муждеке, Хризостома Војиновића, 

Патријарха Павла, епископа Саве Вуковића и Данила Крстића,  

па свештеномученика ђакона Јована Рапајића и архимандрита Јустина 

Поповића,  

те професора, протојереја и протођакона Лазара Милина, Благоте 

Бардашевића, Димитрија Димитријевића, Борислава Лоренца, Стеве 

Димитријевића, Атанасија Поповића, Душана Кашића, Душана Дачића, Милоша 

Ердељана, Емилијана Чарнића ... 

 

Богоприличност и благовољевност 

 

63. Све док један одређени гест повезан са Христом не постане Њему 

богоприличан и благовољеван, као на пример онај када Га Симеон Богопримац 

узима у своје наручје као Богомладенца, све дотле он исти не може да поприми 

иконичан карактер;  

него остаје у сфери психолошког;  



 

 

а тамо је он отужан, рецимо као у римо-католицизму, или саблажњив, као у 

протестантизму. 

Изазваност перипетијом 

 

 64. Хришћанска етика је примењена онтологија, или онтологија секунда, а 

суи генерис-онтологија је теорија Етике, или онтологија прима. 

 

Рад нашег ума и уплитање демона 

 

 65. Сав посао демона састоји се у томе да рад нашег ума са његовог 

цикличног тока  скрене на праволинијски ток, да нас изведе из стања сабраности и 

пажње и да нас тако удаљи од једнообразне сабраности (еноиди синеликсин – 

једнолике засведености (О Божанским именима 4, 9) -- еда би нас коначно увео у 

стање расејаности и растројства.   

Сажалити се 

 

66. Човек вере, пробуђен за тајну спасења, и созерцатељ Домостроја или 

Прагматије, своју потребу за осветом непријатељима и потребу да их проклиње 

(на пример све отимаче Косова и Метохије) замењује најпре молитвом за њих, а 

затим и сажаљењем према њима.  

Јер их он види отуђеним од Господа и Његовог Домостроја или Прагматије; 

он у њима још препознаје синове Сатанине, који од њега добијају злодат као 

заруке њиховог будућег пакленог начина постојања.  

Тако, постављање свих, и свеколиког дешавања у есхатолошку перспективу, 

њему обесправљеном служи као утеха у страдањима, али и као врста освете, на 

коју он гледа само као на састрадавање са отимачима и неправедницима и 

тиранима који су већ мртви, и већ осуђени;  

који су, боље рећи, самоосуђени. 

 

Божанска честица 

 

67. Горућа тема најмодерније науке јесте тема божанске честице.  

Хришћани пак започели су, и настављају да укорењују своје вечно-добро-

битије по благодати. Чиме? Светим Причешћем као самом божанском честицом. 

 

Гранична подручја 

  

68. Послушност и непослушност су гранична подручја нашег бића: 

послушност његовог постојања по благоизвољењу, непослушност његовог 

постојања по пукој нужности и огољености. 

Тако и део анђелских сила није послушао па се нашао ван благодатног 

живота.   

Разлике 

 

             69. Једно је философија аутаркична, друго аутономна, а треће покајања и 

смирења (праотична).  



 

 

             Дакле, једно је умујуће-евристичка философија, друго је умујуће-

кардиолошко-доксолошка.  

             Философија се од философије разликује, баш као и теологија од теологије. 

 

Икона 

               

  70. Икона је место сусрета и заједнице у прослављеном Христу оних светих 

људи који су постали есхатолошки портрети.  

Права и нова икона захтева освајање више слободе и новог живота. Као што 

речи које се не претварају у живот претварају сами живот у речи, тако и иконе које 

нису настале из живота не могу ни сами живот преточити у иконе.  

Иконе које не могу решити проблем сенке као претње од стране смрти, и мрака као 

угрожавања бића небићем, нису иконе, већ иконолошка домишљања.  

Иконе које експериментишу са осмехом у историји, фалсификују историју 

превременим укидањем покајања, и опет, исте оне фалсификују есхатологију 

превременим објављивањем потпуне васкрсењске радости.  

            Док оне које експериментишу страхом, оперишу у области психологије, те 

тако западају у безизлаз религијског сликарства проглашаваног за икону.  

У оба случаја иконописац ради на претварању иконе у средство изражавања 

ликовности, и то у смислу еуфоричног колорита или заморног колористичког 

ватромета. 

* 

Икона је представа преображеног историјског света и свега што се у њему 

налази, укључујући последњи цвет и последњу травку. Очи иконописца не гледају 

садржај своје теме друкчије до у благодати; оне не виде историју друкчије до у 

фактима и чињеницама стварања и спасења, и то прожетим знамењима 

есхатологије. До етоса иконе не долази се помоћу теоријских теологуменона, 

рецимо онога о еко-етици и био-етици, већ путем христолошког догмата у форми 

тумачења Јеванђеља о новој твари, Новом небу и Новој Земљи. О присуству 

Божанства у Христу у пуноћи, о пројави његових благодатних сила и о њиховим 

плодовима.  

Друкчије иконографско виђење не би било ништа друго до експериментални 

покушај пресликавања, прецртавања или превођења иконографских канона и 

теологуменона на језик књижевности. Примера дословног прецртавања или 

копирања богословског теоретског теологуменона са једног сликарског 

теологуменона, на пример у модерном иконосликарству и фрескосликарству, има 

напретек. Међутим, ако су примери такве иконографије неприхватљиви, – јер по 

нашем расуђивању они не досежу циљ, а циљ је сами етос иконе и фреске, – само 

религијско сликарство по себи међутим, има смисла. Оно је по духу налико 

хришћанској књижевности, рецимо Фјодора Достојевског, Александроса 

Пападијамантиса и Александроса (Андроникоса) Мораитидиса. 

С обзиром да нас првенствено занима сликарски проблем етоса 

иконосликарства, постављамо питање: Шта је то што хришћанског сликара 

спречава да достигне циљ? По расуђивању, узрок би био његово упорно остајања 

при тенденциозном мешању трију сликарских планова: телесног, душевног и 

духовног; односно, због остајања при форсирању промена и замена једног 



 

 

сликарског плана – духовног, двама другим плановима – душевним и телесним. У 

вези са тим, призовимо у сећање иконолошку реч-образац par excellence апостола 

Павла: Бог који рече да из таме засија светлост, Он засија у срцима нашим 

ради просветљења знања славе Божије у лицу Исуса Христа. А ово благо имамо 

у земљаним судовима, да преизобиље силе буде од Бога а не од нас (2 Кор. 4, 6-7).  

Становиште које смо заузели према актуелном спорном, религијском 

сликарству, покушаћемо да образложимо у димензији апофатичког и катафатичког 

богословског језика. Однос између апофатике и катафатике, како у богословљу, 

тако и у иконографији, мора бити видљиво заступљен и очуван, јер и иконографија 

је сушто богословље. Предањски сликар увек је био свестан видљивости Божјих 

невидљивих својстава: вечне силе и божанства (Рим. 1, 20); само што их он 

никада није пренаглашавао. Непредањски сликари опет, чинили су то, па и даље 

чине са намером да исцрпе постојеће ресурсе, и да већма овладају њима. Сликари, 

то јест теолози колористичког усмерења, тешко се мире са чињеницом да ми 

немамо никакво знање о Божјој несхватљивој и неизрецивој иперватичности 

(трансцендентности) и невидљивости. Али ако смо се једанпут смирили пред 

чињеницом да тајна Божјега Бића надилази категорије и говора и тонова и боја и 

облика, онда нам преостаје само то да се запитамо зашто теолози прелазе преко 

тога и настављају међусобно да се споре? Да ли је то због саме тајне? Ако је због 

ње, зар онда то није разлог више у прилог потреби већег смирења! Да ли због 

илузија? Ако је због њих, зар се онда не би требало већма подвизавати, и самим 

подвизима их надилазити?!  

Када се катафатичким језиком боја изриче нешто потврдно о иперватичној 

реалности, истовремено се мора имати у виду да је дотично изрицање увек 

неподесно јер је израз скривеног. Отуда је апофатичан или одречан (не говорити-

негативан!) начин подеснији за говор боја о  божанским учинцима и својствима.  

Без обзира на силу и значај боја у разоткривању Откривења, предањском 

сликару као благовеснику и егзегети не само да никада није било дозвољено да 

пренаглашава увид у апсолутност Божјег Бића, него му никада није било дато  ни 

да га има! Истина, њему су дозвољаване метафоре. Тако, језик боја само на 

одречан или апофатичан начин може да се испољи потврдно или катафатички, као 

што је опет само потврдним језиком боја, и то на начин историјских наговештаја и 

повлађивања, могуће потврдно говорити о иперватичном. Поврх свега тога, 

иконолошки исказ није могуће надграђивати make up-ом, баш зато што 

иконописац није мајстор шминке и сличних изражајних средстава, већ 

преображени, живи сасуд благодати.  

И данас, баш као вековима, свака претензија сликара одмерава се нагласком 

на апофатици, чиме се она онда и умерава. И опет, сликар се њој заветује  

подвизавањем у православљу, молитви и посту, смирењу, добродетељи и љубави, 

созерцању и правом исповедању вере. Само тако, и само тада сликар може бити 

сигуран да сликарска тајна није остала у потпуној неизрецивости и неизречености. 

Односно, он може бити сигуран да се о њој ипак говорило, зато што то сама 

историја спасоносних аката вере захтева од њега, и омогућује му то. Према томе, о 

тајни се итекако говорило, и говори, али богодоличним језиком. Трезвење и 

неамбициозност у сликаревом апофатизованом исказу или катафази најзрелији су 



 

 

плодови његовог подвижништва, чиме су онда они и трајна ограда од 

илузионистичког quidditas-а. Али истовремено они су и ограда од уметникове 

релативизације самога quidditas-а, самога Откривења о Логосу, Оваплоћења Логоса 

и Јеванђеља Суштога Господа Исуса Христа.  

А уметничко откривење и сведочанство?! Они наилазе тек након ватромета 

и игроказа боја, а затим и након огња – као шапат благога лахора; као његов 

стварни и чујни шапат (3 Књ. о Царствима 19, 11-12). 

 

Братско писмо од речи до речи 

 
 70а. Говорити о стварима како треба, па указати на постојеће велике грешке 

тамо где оне постоје, као на пример у текстовима и у сликарству свештеника 

Стаматиса Склириса, није могуће без детаљне анализе самих тих текстова. А њих 

увек треба прецизно доводити у везу са неким делом или једним аспектом неког 

дела. Пре тога требало би изложити, са свим патристичким, обавезним 

препорукама, теологију о томе шта би икона требало да представља. Њој се, бојимо 

се, радикално супротставља сликарство оца Стаматиса, па је чак и онемогућава. 

Додатни проблем јесте наслеђе Кандоглуа које, с једне стране, омогућава рад оца 

Стаматиса, односно представља основу за његов рад-рад који би требало, ... 

усуђујемо се рећи,  кориговати. 

Све ово јесте задатак, ако не огроман, а оно бар значајан, и он се не може 

урадити без једне нове књиге о духовности иконе коју је неколицина нас планирало 

да напише заједнички. Оно што можемо одмах да учинимо јесте да изложимо 

делове свога писма упућеног оцу Стаматису поводом његове изложбе у Паризу – 

писма које никада није послато због неодважности Н. Ц. Наиме, он нас је у то доба 

подстицао да га напишемо јер је делио наше мишљење, али се на крају повукао. 

Није неопходно посебно коментарисати последњу свеску  оца 

Стаматиса, јер од  он, бојимо се, није еволуирао на 

сликарском плану. Али на духовном плану, опет, постоји ... веома значајно 

погоршање: отац Стаматис одаје утисак сликара који је у потпуности подлегао 

духовној илузији, о чему нарочито сведочи насликани пророк Илија (у 
број 12, стр. 41), или слике Христа (Исто, број 2 и 3, стр. 21. и 23). Сада су све 

наводне иконе такве. То јест, истога су духовног усмерења, бар ми тако 

процењујемо. 

 

*  
Управо ме сећање на Леонида Успенског обавезује да заложим своју 

одговорност следбеника и иконографа пред нашим заједничким Господом 

Христом, и то сећање ми даје храбрости да се супротставим похвалама које вас 

окружују са свих страна, по нашем мишљењу, незаслужено. Драги оче Стаматис! 

Ви сигурно мислите да као Леонидов ученик и пасионирани поштовалац оца 

Григорија Круга нећу моћи да критикујем ваше држање у име било каквог 

иконографског формализма, ништа мање неголи у име било каквог морализма. 

Ваш сликарски пут се, морам то рећи,  коренито удаљио од иконе. Брине ме 

немогућност мољења Богу пред вашим сликама; оне су мртве, оне не воде ка 

Њему већ позивају на телесно мудровање (Рим. 8, 5-9), оне  жуде за оним што 

Дух забрањује (Гал. 5, 17). Најзад, оне позивају на чисто људске снаге, а то не 



 

 

води ка Христу, већ ка смрти. Налазећи се пред вашим сликама, ја као да се 

налазим пред паганским људима-божанствима која ми скривају Богочовека, и 

заузимајући Његово место, у суштини ми говоре да Он, можда, тешко ми је изрећи, 

и не постоји. 

Како бисмо се преко слике човека могли сјединити са недостижним 

Божанством које почива у чистоти, и то без потпуне понизности самога 

човечанства? И ако нас икона, путем молитве коју она обично измамљује, не спаја 

са Богом овде и сада, у чему је онда њен смисао? Онако како је Спаситељ Христос 

заклонио Своје Божанство одећом човештва тако ми морамо чинити да бисмо 

указали на Божанство правог Бога: одричући се исквареног да бисмо изразили 

Неискварено! При том не мислим, нити кажем да људско треба да нестане! Далеко 

од тога. Само верујем да се на свим сличним сликама, било да се ради о иконама 

или о самим Светитељима, човечност коју је Христос у потпуности примио, Он 

Сам открива на кенотичан начин – смирењем и добровољним осиромашењем – 

чак смањењем, само да би опет Сам Он растао. И што се та човечност више 

смањује, тим више Христова теофанија саму човечност приказује у седећем 

положају одеснују Оца. 

И ако се ово чудо не понавља на свакој икони, каква јој је сврха ? Како би 

онда богодолично поштовање могло да води ка узору? Када се клањамо некој 

икони, требало би да ускликнемо као свети Тома : Господ мој и Бог мој!  А како је 

то могуће на слици на којој смртно тело није утихнуло и не ћути? 

Икона није уметничко дело – што не значи да није створена уметничким 

путем-већ да она не произлази из истог процеса; њен извор није уметност. 

Разлика није просто спољашња верност прописаним правилима! Оно што је ту 

другачије јесте покрет, јесте унутрашња динамика иконе. Не ради се о томе да се 

ми изразимо, већ да се Христос изрази у нама помоћу Светога Духа. А то је могуће 

само смрћу старог човека: Нико не може бити Његов ученик ако се није одрекао 

себе и узео  свој крст и пошао за Њим! Икона је, такође, као и Језекиљев свитак, 

исписана изнутра као и споља, сузама и уздисајима.  

Аскетски карактер предањске иконографије, како у личном животу нас 

сликара и у самој сликарској пракси, тако и у начину сликарског изражавања, 

упућује нас на то да се  представљена људскост односи и на Богочовека Христа, а 

не само на људе. А то опет због најважније напомене: да сликар једноставно не 

може да дивинизује своје сопствено тело. Међутим, икона треба да нам покаже 

светост и обожену људскост. Људска машта, па и она најгенијалнија, није способна 

за такво трансцендентно дело(вање), јер оно стварно превазилази наше природне 

могућности. То може једино стваралачки огањ Божји у нашој неострашћености, а 

неострашћеност се опет, огледа у томе да  Сатана ништа не налази у мени. 

Икона треба нас да преобрази, а не обрнуто. Без опасности од богохуљења 

не можемо да дозволимо, као што помишљам да Ви чините, нашим страстима, ма 

колико оне биле пристојне, нашим осећањима, ма колико она била морална, нашим 

идејама, ма колико оне теоријски биле исправне, – да продру у икону, – јер она је 

оваплоћење. Икона није људско дело већ богочовечанско, и то оно Духа Светога, 

Који га и чини таквим. Када се права икона појави, захваљујући молитвама онога 

који је представљен након наших молитава, али и учешћем наших суза, можемо 

бити сигурни да је тек тада то пројава самог представљеног светитеља који је у 

себи преобратио наше историјско, физичко, климатско, социјално, културолошко, 



 

 

алиментарно, психолошко и географско тело. И та локална људскост је присутна на 

правој икони  не вољом тела, не вољом крви, нити вољом (репродуктивне енергије), 

већ (једино) вољом Божјом. 

Јасно нам је да сте иконографску азбуку савршено и са лакоћом савладали 

као чисту форму, и то како у сликарској техници тако и у залагању у вашем 

личном животу. Удубљујући се у сликарство попут Вашег, човек је у искушењу да 

помисли да његов стваралац није грешник већ скроман и умерен праведник, коме 

није потребно покајање. И још, да му је само молитва потребна. Али зар би у том 

случају било неопходно мењати се само зато да би се научило сликати икону. 

Сходно томе, та чиста форма мора остати мртва, без живота, и још зато што је та 

лакоћа  потпуно супротна моралном кретању иконе. Живот пак силази у њу само 

нашим покајањем. 

Наравно, Ви као осећајан човек нисте могли да поднесете то сликарство без 

живота, па сте у њега унели ваш лични живот, односно, живот света, Вашу личну, 

креативну, али ипак ограничену инспирацију, и самим тим, упркос свему али 

неизбежно, Ваше страсти. Према томе, и чин Ваше употребе технике 

импресионизма у највећој мери морао је да се пројави као материјални израз тога 

кретања.  

А импресионисти, користећи зраке светлости, издигли су мртав призор из 

мртве материје (сликарство XIX века) ка земаљском небу, ка већој живахности, 

користећи онакву физичку светлост каква је опажена у несталности дана. Али Ви 

нисте полазили из исте тачке, осим ако се та тачка није налазила у вашем 

ограниченом разумевању и, прихватите ово као могућност, у слепоћи душе. Ваша 

полазна тачка јесте била Предање, и зато сте Ви, нашавши се у тој позицији, 

морали да у небеско унесете, уследиће тешка, тешка реч, – исквареност, а у вечно, 

опет тешка реч – , постајање, јер нисте приметили да таленат који вам је већ дат на 

земљи, јесте онај Одозго, с Неба. 

Да ли треба да Вас подсећам да код Платона, као и код Аристотела, 

тренутак – који код нас оправдава импресионистичку технику – јесте 

изопаченост? То је исто тако упад вечности као и прелаз (Платон, Писмо 7 и 

Парменид), односно сама исквареност која доводи до прелаза из једног стања у 

друго. Најзад, то је принцип мењања и настајања (Аристотел, Физика).  

Са светлошћу, и не само са физичком већ и са субјективном светлошћу 

импресионизма Ви сте нам створили непремостив проблем! У икону – која је 

управо сликарство Неисквареног и Урођене светлости, сликарство Светлости без 

почетка и без краја у којој нема ни смене ни сенке која настаје кретањем 

звезда, Ви сте унели постајање и исквареност, смењивање, промену и смрт, 

унутрашњу сенку самог пропадљивог живота. Да ли је могуће да нисте схватили да 

је Вечни већ ту, да је Он себи заиста узео смртно тело, али да је већ васкрсао, 

преобразио се и седи одеснују Оца. Зашто хоћете смрт да унесете у живот? Па зар 

се Христос није отелотворио и победио пролазност?! Ви сте на своме предавању 

рекли, подсећам Вас, да је будућност временски аспект иконе. То је запрепастило 

и мене и још једног иконографа, ученика Успенског. Зар Откривење (1, 4; 21, 6) 

светог Јована не ставља у уста Господња глагол бити и у презенту, алудирајући на 

Књигу Изласка 3, 14? Зар Он није Икона у правом смислу те речи? Садашњост, – то 

је Сами Логос као Ја сам Онај Који јесам; Онај који повезује земљу и небо, време и 

вечност. 



 

 

Ми немамо ништа са тим философским тренутком. Шта ћемо ако то доноси 

један други поглед на Ваш рад – погрешан поглед: Не може се одредити слобода 

Духа а да Он Сам није присутан у нама и са нама. Потребно је да Он дође и да буде 

ту! А то се не може одредити на теоријски начин, већ како кажу свети Оци, само 

путем: Дај крв и прими Духа; и још: Тамо где је Дух, тамо је слобода. Слобода пак 

Светога Духа Који нам помаже да потпуно заборавимо себе не може се помешати 

са слободом људи, нити се може њоме заменити. Ни ми, ни иконописац немамо 

ништа чак ни са слободом људи који најчешће мисле да им је све на корист, а 

камоли да имамо нешто још и са њиховом гномичком вољом. 

Оче Стаматис, искључиво пријатељски додајем још неколико кратких 

примедби које сматрам значајним. Слике су Вам – или копије без живота, чисто 

формалне, па иако према прописима, ипак беживотне, чисте техничке вежбе (као 

слика Христа у, број 3, стр. 23) обогаћене кичом ( као слика 

Матере Божје, број 16, стр. 57; , број 10 и 11, стр. 37 и 39) – или су 

пантеистичке и паничке (бог Пан) или опсене, што по мом скромном мишљењу 

није довољно да би се прекрила споредна, психолошка доброта, извештачена 

чисто људским осећањима, чак анегдотскога карактера (пример пророка Илије из 

Халандрија). Извесне слике (Протогони) евоцирају братски живот у којем се 

налази извесно остварење, али се њихова суштинска тајна ипак скрива у 

самољубљу. Туга због одсуства Бога не остварује се преко суза, те зато слике не 

могу да кажу : Отворила сам уста и привукла Духа, јер сва моја нада лежи у 

Твојим речима. Тако драги оче, ни у сликарским средствима, ни у инспирацији не 

постоји ни трачак аскезе. 

Извор Ваше сликарске инспирације очигледно је сликарство Помпеје са 

свом њеном најизраженијом чулношћу. Погледи су тужни, празни, очајни – 

понекад са извесном љубазношћу, заиста – али смрт је та која влада. Христос као 

да се није оваплотио па као да не постоји спас за човека. Свети Дух као да 

није сишао. Човек је сам.  Као да чујемо изговор да се све то оставља за други 

пут.  

Најгоре од свега падају ми Ваше наводне експресионистичке иконе које, на 

жалост, само откривају дубоку духовну илузију, ето колико су извештаченог 

духовног стања, сентименталног, намештеног, афективног; све у свему једно 

радити као да. Али зашто радити као да?! Ако тако хоћете, онда је светост 

неспретно подражавана. Све је изобличено, али не онтолошким растојањем 

већ надменошћу. То је дакле имагинарна светост, пуна празне славе и 

самозадовољства, светост која је изгубила сваки однос са умереношћу–будношћу, 

као и са духовном радошћу и скрушеношћу. 

Отац Софроније поучава: Први степен проповеди не извлачи човека из 

урођене заблуде. Он одржава његов дух у илузорном стању, у области сна, које 

је слично стању поетског стварања; божанско пак, и духовна стварност 

уопште, представљају се под различитим имагинарним аспектима, па се и сам 

људски, конкретни живот мало по мало прожима елементима који потичу из 

имагинарне сфере (Старац Силуан, О чистој молитви, стр. 133). Отац Софроније 

са својом тако тананом педагогијом не закључује, али уместо њега ми то можемо 

учинити: човек који се држи само тог степена молитве може да падне у илузију, и 

ништа више; осим ако га Промисао неким посебним околностима не заштити. 



 

 

Оче Стаматис, ако желим да останем доследна себи, а ја то морам, према 

оном што је рекао старац Софроније, Ваше сликарство је оно које остаје на том 

првом ступњу молитве. Све би у њему, као у , могло бити 

тачно, у извесној мери – а у ствари, у питању је истина помешана са лажним (као 

што је случај и са свим оним што је само људско), па још са кичом и са теолошким 

заблудама. Дакле, са  све је постало лажно због те  илузије која је све 

освојила! Но видећемо да ли ће она и у будућности бити тако освајачка. Од самог 

почетка то сликарство је самољубиво, и Ви сте њиме унели, шта друго него 

самољубље у грчку савремену иконографску праксу. Кондоглу међутим то није 

урадио. Сходно томе, авај, Ваше сликарство је на путу да постане 

комерцијално: оно се храни истраживањем задовољства и лаганих ефеката, самим 

разметањем; оно трага за видљивом и приступачном лепотом, за лажним сјајем, за 

лепим, оно годи чулима, ласка лаком дивљењу простих људи према реализму, ласка 

самољубљу; у њему је све постало површно, чак и оно што тежи да буде израз 

дубоких осећања. Зар не видите да то сликарство у потрази за људском славом 

жели да импресионира неуку и умишљену публику? Да би то постигло, оно скупља 

теоријске моделе, на пример Пикаса и кубисте, и показује се као интелектуално, 

брижљиво грађено; једном речју, оно Вам је извештачено и огољено без изузетка. 

Одсутношћу смирења, патње и губитка себе није могућа трансформација 

естетског трагалаштва; одсутношћу истога није могуће ни преображење покајања у 

молитву. Потребна је истраживачка погруженост бар једног Едварда Мунка, или 

једнога Гоје, – погруженост у смрт и у љубав, еда би се чулна лепота преобразила у 

лепоту душевну и духовну.  

Потребујемо и посебне напомене у вези са портретом оца Јустина Поповића 

(у , број 17, стр. 59), у вези са сликом Матере Божје (у 

, стр. 27, број 5), као и мање-више, у вези са Вашим целокупним 

сликарством, оче и сатрудниче.  

Како можемо да се усудимо да на тако наиван начин изразимо психолошка 

осећања једног светитеља, и, утолико више, Матере Божије? Као што је ван 

откривене иконе Христов лик непоказив и немогуће га је одиграти у биоскопу 

или, на пример, у позоришту, тако и икона не може да прикаже светост само на 

апофатичан начин; односно, одсуством израза, али који ће Свети Дух, ако Сам то 

жели, испунити славом  И Својим животом. Македонски експресионизам Нереза, 

на пример, чува тај карактер као карикатуралан јер не тежи истини–

реалности, већ је нека врста иконографске маске, штавише, само један знак, 

иконограм. Дакле, ту немамо представљање онога што је означено! Побожна 

сентименталност коју нам Ви оче Стаматис приказујете, може само неспретно да 

подражава  светост, а Вашег лаковерног и неупућеног гледаоца да одведе у 

самољубиву дирнутост самим себом. 

 
* * 

Време иконе није будућност него садашњост. Икона је садашњи начин и 

присуство будуће истине. Тај садашњи начин одговара актуелној катастази, за 

разлику од  есхатолошке, будуће катастазе као истине. Одатле је то већ присуство 

онога што још није наступило у пуноћи. Зато се света Литургија не може служити 

без иконе; баш као ни без читања Божјих речи. Свето Писмо и икона су знаци 



 

 

(знамења) два облика спољашњег присуства Христа овде и сада: преко слушања 

Његове речи, и преко гледања његовог Лика. Као што је Причешће један тип, 

једна икона васкрсења, односно оно помоћу чега оно што још увек није пуноћа већ 

постаје садашњост те чини да већ сада у извесној мери учествујемо у њој, тако су 

и икона и реч Божја присуство Христа: Ја сам са вама у све дане (овде и сада у 

свим Тајнама и у сваком Причешћу свакога дана ) до свршетка света. Уосталом, 

ако можемо да кажемо овде и сада упркос времену које непрестано долази и 

одлази, дакле упркос смрти, и ако можемо да кажемо да постоји садашњост, то је 

само захваљујући икони вечног живота који долази као један евхаристијски 

предукус, а не као истина или пуна реалност садашњости која – долази, али која ће 

тек доћи. Како би реална садашњост могла да се помири са смрћу? На дан 

Преображења и Господње лице и Његова одећа постадоше бели и сјајни као 

светлост; и Његов изглед и Његова изаткана туника, и Његова икона и Његова реч 

два су извора Његове светлости која обавијају Његово Тело. Он је без престанка и 

без прекида присутан међу нама, и у нашој је спољашњости преко Своје речи и 

иконе; присутан је у нама и у нашој је унутрашњости непрестано преко свога Тела 

које ми једемо. Ова три облика његовог присуства сачињавају свакодневни 

литургијски догађај, увек изнова започињан у ишчекивању будућег бесмртног 

живота. Онај који једе моје Тело и пије моју Крв неће видети смрти вавек, него је 

прешао из смрти у живот. То је завршетак Домостроја спасења, то предукус 

васкрсења кроз Педесетницу у трајању, која чини могућим и Писмо као реч 

Божију и икону као виђење Бога. Односно, она чини могућим спасење за све 

путем праве вере и праве љубави. Без дара Светога Духа Свето Писмо је мртво 

слово, а икона мртва слика. На крају, пошто смо вере ради  и љубави ради казали 

све како јесте, сада ћемо и сами са страхом и трепетом остати са речима 

Соломонове мудрости! Без Светога Духа слика постаје изум опаког људског умећа, 

јалово дело сликарско, ликови нашарани бојама које у безумнима подстичу 

жудњу, па жуде за неживим обличјем мртвога лика. Јер их човек начини, сазда 

их онај коме је дах у зајам дат. Ниједан човек не може начинити бога сличног 

себи; јер смртан будући, он мртво дело гради безаконичким рукама (15, 4-5, 16). 

 

Децембар 1994. 

 

(С француског изворника: Emilie van-Taack Cantrel, Au pied de la letrre 

fraternele понашили Мирела Андрић и монах Давид Перовић). 

 

Мимезис 

 

 71. Област христологије, са мимисисом, уподобљењем и охристовљењем као 

њеним саставним компонентама, претпоставља подвиг!  

А овде је подвиг у Христу неизбежан; подвиг молитве, поста, бдења, 

трпљења и злопаћења, љубави и саможртвене љубави, када већ претендујемо на 

подвижништво, par excellence подобно подвижништву Христовом.  

            Тек подвизима верификованим Његовим подвизима, или под Његовим 

окриљем као Подвигоположника ми можемо бити сигурни да смо Mу се и у том 

сегменту Његова Домостроја или Прагматије усличили. 



 

 

 

Еколошки проблем 

 

 72. Решење еколошког проблема налази се у узношењу твари Богу да би она 

имала сотириолошку потпору; потпору од јединства са Богом, Који њој и само 

постојање омогућује.  

            Док решење истог проблема није превасходно у ограничењу, нити у 

престанку експлоатације ресурса наше планете Земље и нашег Универзума. Не у 

томе него у односу благодарења због њих и ради њих. 

 

Време када нико није јунак 

 

 73. Кто потерпит страшнаго онаго изреченија: огњ вјечниј, тма 

кромњешња, и тартар, љутиј черв, скрежет зубниј и непрестаниј, и паки, 

страшно скрежетаније плача (У Недељу Месопусну, из Вечерње службе). 

            Пред овим речима нема јунака, нема речитих, нема насмејаних!  

Само ужас пред искривљеним цртама лика онога ко је остао ван Христа, и 

без Христа;  

кога Отац није признао за сина по икони и истини Сина;  

кога Свети Дух није учинио заједничарем Царства Божјега. 

 

Ми-ондос 

 

 74. Богословствовање које испушта из  вида Божју вољу о нашем остајању у 

стању битија упркос нашим гресима додатно замагљује проблем односа светости и 

вечног добро-битија с једне, и греха и вечног зло-битија, с друге стране. 

Греси не могу да униште онтолошку подлогу у нама тако што ће је 

преокренути у ми ондос-онтологију!  

           Зато позивање на светог Атанасија Великог и његову пропорцију:  

смрт у гресима = непостојање (О оваплоћењу Логоса, Беседа, Нови Сад, стр. 

130 -132), није довољан адут.  

Али већ одавде проблем почиње да поприма опасан ток ствари!  

Самовољно преиначење Атанасијевог теологуменона у догмат може да 

изазове поремећај у нашем правилном тумачењу догмата о спасењу, а затим и да га 

сруши!  

          Позивање на Атанасијев теологуменон као адут за нечији силогизам, нема 

смисла чак ни код богослова Зизјуласа, Јанараса, Лудовикоса ... А нема га зато што 

основе за прављење туђинског силогизма нема у Светом Предању.  

          Коначно, како би овај силогизам са његовим премисама гласио? 

Људи умиру грешећи. Греси воде у ништавило. Људи који умру грешећи, 

иду у ништавило.  

Не! – То не може бити тачно!  

Наш Бог је Бог живих, чак не ни мртвих када су мртви, јер су Богу сви живи!  

Свето црквено и библијско Предање и Откривење нигде Њега не назива 

Богом ништавила и поништитељем људских бића!  



 

 

         Дакле, сва врата за преиначење Атанасијевог теологуменона у догмат остају 

затворена, и правично је да тако остане! 

 

Енергетске последице 

 

                75. Наша неразумна употреба створених енергија може да нас озледи, 

деформише и усмрти, а упијање благодатних енергија да нас уведе у исцељењa, 

преображај и обожење. 

Надбискуп 

 

                 76. Што се дубље враћамо у прошлост, све смо ближи једни другима.  
                 Ми римокатолици разводнили смо се у сваком погледу.  

                 (Надбискуп госпићко-сењски Миле Боговић на изложби Византијске 

уметности у Загребу). 

Листе смртних грехова 

 

                 77. Листи са досадашњих Седам смртних грехова:  

                1) охолост или гордост и сујета,  

                2) шкртост или немилосрђе,  

                3) блуд и разврат,  

                4) завист и љубомора,  

                5) неумереност у јелу и пићу или стомакоугађање и гортанобјесије,  

                6) гнев и злопамтивост, мржња и осветољубивост, и  

                7) лењост, мрзовоља и небрига за спасењем,  

(сачинио ју папа Григорије, у 6. веку), 

                Римокатоличка Црква данас додаје шест нових грехова, и своје вернике  

суочава са њима као са смртним.  

                Гресима:  

                1) уништавања и загађивања околине,  

                2) прекомерног богаћења које изазива беду и сиромаштво,  

                3) педофилије,  

                4) абортуса,  

                5) научних експеримената на људима,  

                6) манипулације генским материјалима и генетског модификовања и  

                7) конзумације или продаје дроге. 

 

                 А када ће пак греси: 

                 неисповедања вере у Свету Тројицу и у две природе и енергије и воље 

оваплоћеног Логоса Исуса Христа, распетог, погребеног, васкрслог из мртвих, 

вазнесеног и очекиваног о Његовом Другом доласку,  

                 затим неисповедања вере у Духа Светога као Бога, те тако хуле на 

Њега,  

                 неисповедања вере у Једну, Свету, Саборну и Апостолску Цркву,   

                 недржања Свете Евхаристије за Тело Христово и Крв Његову и 

непричешћивање њима као лековима за живот света и за бесмртност,  

                 неверовања у васкрсење мртвих,  



 

 

                 Други Долазак Христа у слави и  

                 откривење Царства Божијег,  

                 када ће уопште:  

                 греси непокајања у Христу и вере у Јеванђеље,  

                 греси савремених јереси и човекобоштва, 

                 грех хомосексуализма и лезбијства,  

                 грех неиспољавања љубави према Богу, ближњем и непријатељу – 

бити названи свегресима, и наравно, смртним?! 

                Па ипак, не смишљајмо зла на пријатеља нашега који је крај нас и који 

се узда у нас (уп. Приче Соломонове 3, 19-34),  

                 као ни на онога који нам је непријатељ и који не жели место поред нас, 

нити да се у нас узда,  

                 него молимо се за све људе! 

 

Наше ја 

                  

                78. На питање таоизма, будизма, зена, суфизма, исихазма ...: Колико је 

боље кад си одсутан?, – треба да одговори наше ја као субјект.  

                А одговор може да даде само оно ја које жели да се измести из илузорне 

позиције центра универзума; оно ја које жели бар да крене ка његовој периферији!           

                О умешности пражњења и измештања нашег ја кренућемо, неизоставно, 

по јеванђелском савету: 

                неотимања за прва места за столом званица,  

                последњег као првог у служби свима,  

                неживљења нас самих самима себи него Христа у нама и около нас, и то 

разгледањем томе подобних примера-Отаца:  

                Јустина Новог Ћелијског који моли Христа да све Христово постане све 

његово – мисли, речи, осећања, делање ...,  

                патријарха српскога кир-Павла о величини сопственим служењем,  

и, неочекивано,  

                песника Срђана Вaљаревића који пише са периферије ја. 

                (В.: Џо Фрејзер и 49 {+ 24} песама) ... 

 

Умом, срцем и душом детињити, а не злочинити 

  

              79. Детињити умом, срцем и душом а не злобити, није подвиг, већ једно од 

најдубљих потреба човекових.  

              То је питање личности, етоса и онтологије:  

              Какви бисмо желели бити пред Христом и пред ближњима?  

              Какви бисмо хтели бити Богу Оцу?  

              Како би требало да ходимо пред Духом Светим, и у Њему?! 

 Дете жели заједницу са свима, и сви желе заједницу са дететом, док човек 

коме је етос детета стран, калкулише и политизује, проблематизује и мешетари, 

само да не би делио са другима, него да би остао сам.  

 Код детета и око детета је здравље, а човек је болестан и шири заразу.  



 

 

 Дете је увек заузето изградњом свога царства да би се у њему играло са 

другима, а човек освајањем царства да би у њему владао сам, и владао над 

потчињенима.           

Дете је неоптерећено, и оно растерећује и одмара, човек је преоптерећен, и 

он оптерећује и смара. 

Заповест закона 

 

               80.  Заповест закона је светиљка, и светлост, и пут животни, и карање 

и васпитање, ... (Приче Соломонове, 6, 24). 

               Ако су заповести закона изједначене са светиљком и светлошћу, као што 

тврди Премудри Соломон, онда су оне најпре везане за Светлодавца, чије су 

заповедне речи најпре енергетскога карактера.  

               Затим су заповест по себи, то јест по енергији Светлодавца и 

Светлотворца.  

               Зато је ниподаштавање заповести од стране оних који их сматрају 

небитним попут јоте, равно ниподаштавању Законодавца, Који опет све твори 

својим енергијама.  

               Коначно, све док у Цркви буде било места за речи о енергијама и о 

светлости, све дотле ће бити места и за речи о покајању и вршењу Његових 

заповести. 

               Сама молитва – тај  благодатни дах душе и тела – утврђена је у 

заповестима Господњим, и ми смо само у њој пребивајући, дубоко свесни закона 

Његовог. 

               (Молитва Повечерја Господу Исусу Христу, у: Православни молитвеник, 

Београд, 1972, стр. 113). 

Станови небескога Оца 

 

                81. Многи су станови Оца нашега небескога још овде, на Земљи, станови 

божанске славе, обитавајуће у достојнима, наличним светом Григорију Палами.  

                Његов живот се наиме догађао на једној, онтолошки потпуно другачијој 

равни, за разлику од равни живљења плотских људи.  

               Он је живео као созерцатељ и причесник нестворене, таворске светлости, 

божанске и обожујуће, есхатолошке и царско-небеске.  

               Иако је он постојао у обе реалности, то је бивало на двоструки начин:  

              у историји као телесно-невештаствен, и у есхатону као невештаствено-

телесан.  

              Као причесник своје будуће славе и васкршње ипостаси, будући становник 

свога светодуховско-христовскога стана.  

              Захваљујући благодати он је имао искуство нестворености и 

беспочетности, безграничности и безвремености ... 

 

Како доћи до  свеца 

 

                82. Не може неко да мало сам буде светац, да га мало други чине таквим, 

па да он најзад и постане светац, а да при том уопште не допусти Духу Светоме да 

Он сам то покаже, или не покаже! 



 

 

 

Размишљање као смртни грех 

 

                83. Човек чије је размишљање смртни грех због којег ће он завршити као 

опакљен, назива се јеретиком,  

                а човек који испред свега свог, али и заједничког, ставља нешто како би 

оно требало да буде, пре онога како у ствари јесте, назива се расколником,  

                док човек који део неке целине проглашава за саму целину, назива се 

секташем.  

               При том се сва тројица таквих бацају на истину:  

               први је искривљује, други је цепа а трећи је ограничује.  

               Код све тројице дакле, истина је суштински угрожена и унакажена. 

 

Ревнитељи без расуђивања 

 

                 84. Ревнитељи без расуђивања су врста публике која највише мрзи 

увођење нечега новог у богословље. Сваки покушај да се предмет богословља 

прошири публици њима је мрзак.  

                 (Упоредити: Оскар Вајлд, Злочесте мисли, Копривница, 2002, стр. 169. 

Такође упоредити са паничним реакцијама неких хришћана и припадника клира 

СПЦ на појаву нове Педесетнице у Српској Цркви која светодуховски и 

обновитељски делује на њен целокупан етос, а полази са Православног 

богословског факултета). 

Православно богослужење 

 

                 85. Православно богослужење је налико рекама питке текуће воде које 

верник непосредно захвата када хоће и колико хоће, а да му при том нико и ничим 

не ствара сметњу;  

                 дакле, ни због количине захваћене воде, ни због сасуда којим ју је он 

захватио, нити због намере да је он и убудуће захвата.  

                 Једини услов да он има слободан приступ њој самој јесте троједино 

настројење: покајања-смирења-ревности. 

 

Најдушепољезнији спис 

 

                  86. Све док  сликар не стекне благодат Христовог присуства у самом 

себи, он ће сликати себе. Другим речима, свети лик који је он намалао претапаће се 

у његов сопствени лик.  

                  Све док најдушепољезнији спис аскетске књижевности Невидљиви рат 

Никодима Светогорца (појављујућег се овде у својству аутора, преводиоца и 

коректора, компилатора, редактора и приређивача приликом избора коначне 

садржине и форме књижевног састава Combattimento spirituale Лоренца Сцуполија) 

буде подстицао младе и старе на подвиге покајања и побожности, све дотле га не 

треба  елиминисати због његовог порекла (од римокатоличког клирика из реда 

Theatini). Већ га треба поштовати због плодова које он доноси!  



 

 

                 Дакле, и спис, и преподобни Никодим пројавили су се по плодовима 

својим.  

                 А они су чудотворни!  

                 (В.: Христа Јанараса Православље и Запад у Савременој Јелади, 1992, стр. 

198-199). 

Један од укуса благодати 

                   

                  87. Господ нам је оставио укус Божјега Раја Едемскога на Земљи, али у 

икони:  

                  укус космоса и Цркве, рајског цвећа и плодова са њиховим мирисима, 

рајских животиња са њиховом тихошћу, природних стихија са њиховом 

чаробношћу;  

                  укус светих Тајни Цркве, освештаних благоуханих тела, целокупног 

благољепија Цркве и благодатног живота обожених људи у њој;  

                  подобије Новог Адама и Нове Еве;  

                  укус свете Литургије као долазећег Царства Божјег;  

                  укус стварности Домостроја спасења и нове твари. 

 

Оптужбе 

 

                   88. Оптужбе на рачун отаца што се баве археологијом литургијског 

богословља, оптужбе од стране чувара поретка могиљевско-латинофронске 

рецензије само су показатељи страха од неустрашивог духа обнове целокупног 

црквеног етоса; 

                   неустрашивог духа чија је ревност већ донела васељенског и саборног 

плода по тридесет и по шездесет.  

 

Заповест да једемо Агнеца 

 

                    89. Проблем глади и сиромаштва, болести и смрти у свету решава се 

најпре једењем Агнеца, или телца упитанаго.  

                   Људи штавише имају заповест у вези са тим:  

                   Никтоже да изидет алчај!  

                   И опет, да се сви насладимо пира вере;  

                   па затим заповест да примимо богатство благости.  

                   Јер, приближило се обшчеје Царство; нико да не рида због убожества; 

                   коначно, ту је и решење проблема смрти:  

                   Нико да се не боји смрти, јер нас од ње спасе Спасова смрт. 

                  (Из Златоустовог Слова оглашенима во свјатиј и свјетоносниј ден 

преславнаго и спаситељнаго христа Бога нашего воскресенија). 

 

Саборно-центрична и индивидуо-центрична личност 

                 90. Ко је од нас саборна и заједничарска личност, а ко егоцентрично и 

индивидуоцентрично биће, ћудљиво и елитистичко, показују наше речи и беседе, 

наши текстови и тумачења истих;  

                 наша свест и етос:  



 

 

                обоје оцрковљени или посветовњачени у свим својим пројавама и 

видовима. 

                На пример, док су старци Силуан Светогорац, Порфирије Бајрактарис и 

Паисије Светогорац саборне и заједничарске личности и богослови, а 

архимандрити Емилијан симонопетритски, Софроније Сахаров  Есекски и Василије 

Гондикакис црквене личности и богослови,  

                дотле су презвитер Георгије Флоровски и епископ бачки Иринеј 

(Заједница и различитост-другачијост) примери васељенских учитеља и богослова 

Цркве. 

                И опет, док је рецимо презвитер Николаос Лудовику (Затворена 

духовност и појам селфа) индивидуалац на путу ка саборности, и елитиста на путу 

ка заједничењу, са својим итекаквим пртљагом ерудите,  

                дотле међу ипер-особене мислиоце ми убрајамо Христа Јанараса 

(Личност и ерос),  

                Левинаса (Друкчије од бивства или с ону страну бивствовања),  

                и Ставроса Јагазоглуа (Заједница обожења. Синтеза христологије и 

пневматологије у делу светога Григорија Паламе). 

              Мистагози богословља Цркве и учитељи јесу  

              професори Јован Фундулис и Владимир Лоски, презвитери Николај 

Афанасјев, Александар Шмеман и Јован Мајендорф. 

              Оцрковљене пак личности, са терапевтичком силом речи јесу 

човекољубиви професор и лекар Владета Јеротић и професор Јован Корнаракис.  

              Док су на пример презвитер Борис Бобрински и митрополит Јеротхеос 

Влахос компилатори и популаризатори догматског светоотачког богословља. 

 

Цео живот у благодати 

 

             91. Целокупан живот Цркве одвија се у благодати, и сав он освештава се 

путем Евхаристије и свих других Тајни и Обредословља.  

             Док у самој светој Литургији он достиже пуноћу освећења, односно 

обожења.  

            Јер Христос, Који је са Духом Светим и на коме Дух Свети почива, јесте са 

нама у све дане живота нашега, до свршетка века. 

 

Посни и Цветни Триод 

   

92. Посни Триод може нам послужити као изворник-учебник еко-етике и 

био-етике, био-аскетике и био-естетике.  

Цветни Триод нам пак може послужити као изворник-учебник пасхалног 

созерцавања твари и бића, добро-бића и вечног-добробића;  

он нам још може послужити као увид, како у есхатолошку онтологију, тако 

и у есхатолошку христологију прослављене твари. 

 

Преегзистентни логоси твари 

 

 93. Читамо код Јарослава Пеликана:  



 

 

            “Човек који се удостоји богомислија у Логосу види преегзистентни логос 

или унутрашње принципе свих створених ствари, што је “природно богословље” у 

патристичком смислу, знање стварања у Богу – а не као на Западу дедукција 

божанских атрибута из Божјих дела или творевине” (в.: свети Максим, Гностичка 

поглавља 2, 4, PG. XC, 1128А, цитирано према: Григорије Палама, Тријаде, Њу 

Јорк, 1983, стр. 153, фус нота 108, на енглеском).  

           Дотичном искушењу дедукције божанских атрибута дакле није одолио ни 

догматолог Борис Бобрински, наш крипто-римокатолог и римокатолик. 

 

Иступљење или екстасис 

 

94. Поводом појма екстасис или иступљење, о коме и о чему Јарослав 

Пеликан у свом коментару за енглеско издање Паламиних Тријада говори са 

недовољним нагласком, треба упозорити на чињеницу да је израз у телу, или ван 

тела само терминус техникус.  

Да човек у стању екстазе или иступљења узнесени чак до трећега неба у 

свом пуном саставу учествује као целокупно људско биће! Да он у том стању, и за 

време његовог трајања ни за тренутак не престаје да битује као природни човек, као 

ни да не напушта своју човечанску природу да би, рецимо он – као чисти ум? као 

разоденут од себе самога? као рашчовечен? као безимени self, или сушти? – био у 

стању да учествује у описаном догађају?!  

Дакле никада не такав, и у том виду! – него увек као целовит, и причесан  

Христу Духом Светим;  

и опет, он само као већ благодаћу обожено људско биће Цркве;  

дакле он у своме неокрњеном духовно-душевно и телесном саставу!  

(Фус-нота 106, енглеског издања Паламиних Тријада – Беседа о свештеним 

тиховатељима, Њу Јорк, 1983, стр. 130). 

 

Огањ Духа Светога 

 

95. Свесилноогњенообразна роса Духа Светога, сишавша у виду пламених 

језика на Апостоле и на сав окупљени народ у Јерусалиму на Дан Педесетнице 

сваке године силази и на православне вернике, окупљене на дан Велике Суботе у 

јерусалимском храму Васкрсења. 

Божанска роса  

 

96. Језикоогњенообразна роса Духа Светога је оно такозвано око Бога што 

су Апостоли добили на Дан Педесетнице, и што се одразило на њихово 

богопознање и богоделање. 

 

Каталог тема Великог сабора у припреми 

 

97. Како учинци у протестантској христологији показују, као уосталом и у 

психопатологији која ради на ликвидацији проблема Христос, било би пожељно да 

каталог богословских, односно христолошких тема будућег, Светог и Великог 



 

 

васељенског сабора еда би он имао и ауторитет васељенског, садржава и теме 

такозване психопатологије, сензуалности и сексуалности Христа.  

Како год, пре или касније тим демонским фантазијама управо саборски Оци 

ће морати да се позабаве, еда би се новим јеретицима квази-христологије ваљано, и 

на време стало на пут. 

Морални докази 

     

            98. Морал је резон д’етр Страшног Суда, Раја и Пакла.  

            У Књизи живота као у архивима леже јеванђелски морални докази за-и- 

против нас, и у вези са свим нашим делима у Христу, и против Њега. 

 

Маргинализација Хришћанске етике 

 

            99. Релативизација Хришћанске етике у корист онтологије која потиче од 

стране неких учених и полуучених православних заговарника тезе да није важно 

оно што човек ради него да је важно оно што човек јесте, доводи вернике у 

опасност да извуку дебљи крај:  

            рецимо да умру неспремни: непокајани, неисповеђени и непричешћени, те 

да тако изађу пред Христа као од Њега отуђени, и одрођени (што је иначе чест 

случај у нашем народу!). 

Љубав-круна савршенства 

 

           100. Ко је смирењем и кротошћу задобио љубав као енергију и стекао лични, 

љубвени енергетски однос, тај је стекао савршенство.  

            Зато би круна савршенства требало да буде љубав; делатна љубав.  

            Док би провера живе љубави била њена делотворност, равна чудотворењу и 

чудотворности. 

 

                                       Други стослов 
 

О души и смрти 

 101. Како плашљивим, збуњеним и неупућеним хришћанима одговорити на 

питање:  

 Да ли је истина да се на Православном богословском факултету појавило 

учење да је душа смртна?  

             Цео библијски човек као душеван и телесан-јесте смртан. Смрт је оно што 

једног таквог човека прожима у његовој свеукупности. Учење о бесмртности душе 

по природи у вези је са другим стварима, фантазмагоријама и учењима, што никада 

није могло, нити ће икада моћи да уђе у хришћанско Предање.  

             Људи заправо постављају питање о нечему другом! 

             Они хоће да сазнају,  

             прво, да ли се бојати свога потпуног и трајног ишчезнућа по смрти,  

             и друго, да ли постоји знак једнакости између наше смрти и небића?!  

             По смрти само тело се рашчињава на све оне елементе од којих је 

састављено и оно, и сами космос. Људска душа пак оно је чега нема у космосу и 



 

 

изванљудској творевини; она као нешто посебно, лично и ипостасно, Богом 

задахнуто и Њиме упаљено, како нас и сама Библија извештава.  

            Али и душа је створена, те према томе није вечна per se, то јест по природи.  

            У поређењу са телом, она је неупоредиво финија, али ипак створена, и у 

стању је да се подвргне догађају и искуству смрти на свој начин, на начин 

уснулости, обамрлости и утрнулости.  

            Реакција пророка Давида на прогон коме је био изложен од стране рођеног 

сина била је молитва: (…) непријатељ погна душу моју, унизио је до земље живот 

мој; посади ме у тамна места, као оне што давно умреше; и утрну у мени дух 

мој (или: Нестаје даха мога у мени) (Псалм 142, 3-4).  

            Понављамо, човек узет по себи, целосно је смртан. Па ипак, то није разлог 

да ми због тога мећемо знак једнакости између смрти и ништавила!  

            Човек се не враћа у ништавило јер за то нема својих моћи, нити је бесмртан, 

јер за нешто тако он такође нема својих моћи. Благодарећи Богу Створитељу он 

напросто постоји код Бога као личносна и личноносна клица која ће се о васкрсењу 

пробудити и разбуктати. А до дана свеопштег васкрсења човек је усипајушчи, 

уснули или спавач, који више не може да ради на свом покајању. Па и поред тога, 

он остаје под јурисдикцијом црквеног Тела Христовог као његов органски члан. 

Вратимо се на положај с кога смо кренули. 

Смрт је била плата за грех, и грех је био плаћен смрћу. Сама смрт опет, 

искушава нас грехм; човек грешник, у грозничавој жељи да превазиђе смрт, греши 

сластољубљем, славољубљем и среброљубљем. Тако се смрт опет појављује као 

изазивач онога греха који је некада давно био изазивач смрти. Смрт и грех и грех и 

смрт се преплићу, порађајући једно друго и прождирући једно друго, еда би опет 

једно било порођено другим, а ово прогутано оним, и тако у недоглед. 

Необлагодаћени хришћанин налази се у статусу некога ко не заједничи са 

Богом и са светима у благодати, него се обрће у стању испразнога битија, паклене 

параноје и психотрауме, психопатије и психоделије.      

Међутим, када говоримо о упокојеном светитељу и праведнику, ми тада 

мислимо на њихове душе и тела који су попримили карактер и особине 

облагодаћености, па се може рећи да су они у једном другачијем статусу, у статусу 

светитељском, праведничком и блаженства; у узајамном општењу душе и тела 

путем благодати.  

А узајамни утицај њихових освећених душа на њихова освећена тела, и 

обрнуто, и њихова веза после њихове смрти, последица је присуства благодати која 

се ни по њиховом представљењу не одваја ни од душе, ни од тела, већ наставља да 

почива на њима и у њима као са усвојеним  и изабраним сасудима. 

Дух-душа и тело светитеља стоје у благодатној спрези са Духом Светим још 

од времена његовог земаљског живота, и та спрега се продужује и по његовом 

представљењу.  

Наше молитвено општење са Светитељима обележено је њиховим 

молитвеним заступништвом за нас, а примера њихове личне и живе духовно-

душевне динамике у Господу, али и телесне – преко њихових светих моштију – има 

напретек.  

Подсетимо се прве молитве благодарности после светога Причешћа:  



 

 

И да тако, отишавши из овог живота са надом на живот вечни, 

достигнем у вечно блаженство, тамо где је непрестано ликовање оних који 

празнују, и бескрајна сладост оних који гледају неизрециву красоту Лица твога.  

Причесници овога блаженства у извесном степену јесу сви Свети, још пре 

самог свеопштег васкрсења, и њихова блаженост или сладост о којој је овде реч 

управо је актуелна близина самога Христа и њихово благодатно јединство са Њим, 

Чијем се Другом доласку хришћани иначе надају.  

Зато се не треба бојати смрти, она је наша сенка, него се треба бојати греха и 

могућности да у нашем хришћанском животу пропустимо јединствену прилику да 

пређемо из смрти у живот, он је наш погубитељ. Односно, уплашимо се губитка 

непрекидног наслађивања од гледања Христовог Лика у благодатном јединству са 

Њим.  

А сведочанстава о томе је толико да написане књиге ни у сами свет не би 

стале.  

Погледамо ли Свето Писмо, Предање и Оце, свакодневно богослужбено и 

молитвено богословље, Житија Светих, у свему ћемо видети следеће: да Дух Свети 

у Цркви све устројава; сав наш живот, па и саму нашу смрт. А Дух Свети је Дух 

истине, па је зато истинито и све оно што је о смрти благовештено Светим Писмом, 

протумачено преко Отаца, опевано и описано преко богонадахнутих химнографа и 

молилаца, те утврђено светим Канонима и Посланицама.  

По мишљењу светог Симеона Солунског, свештене иконе Спаситеља, 

Богоматере, Јована Крститеља, анђела, Апостола и других светих на олтарској 

прегради или преслици иконостаса, означавају ово: и пребивање Христа на небу са 

својим Светима, и присуство његово овде међу нама. (Расправе, 345 CD, PG 155).  

Зато, не тражити више од нама заповеђенога за веровати и држати; у 

противном ћемо се наћи у нежељеној улози праведника који претрчава мету 

праведности, или трговца који не зна да тргује својим талентом покајања па му не 

успева да пређе из смрти у живот.  

Бог Отац хоће себи живу, облагодаћену и охристовљену децу, а неће 

врашку. Сви људи, а поготово ођаволисана и ђавоимана деца нека се ужасавају 

друге смрти – трајне одвојености од Духа Светога, од Христа и од Бога Оца!  

Предукус те одвојености и удаљености већ имају сви они који се не кају, 

или који се нису покајали! 

             И те како треба размишљати о својој смрти и созерцавати је, и те како треба 

гледати на живот из гроба, и те како свој ум треба држати у аду, и не очајавати!  

              Баш зато престанимо да размишљамо као многобошци Јелини, као 

прозаични философи или духови римске, египатске или било чије империје мртвих; 

у духу било чијег  пантеона овога света који лежи у злу.  

             Зар се колосални апостол Павле не обраћа свима и вековима не говори 

Посланицом Првом Солуњанима (4, 13-18): 

             „Нећемо пак, браћо, да вам буде непознато шта је са онима који су уснули, 

да не бисте туговали као они који немају наде“, и остале дивне речи, у којима нема 

помена наше смрти као поништења, него нашег опстанка сведржитељском силом 

Божјом. 

 

Делотворно-икономијско богословље 



 

 

 

            102. Христово богословље је икономијско и делотворно, са учинцима славе 

Царства Божјега.  

            Богослови Њему налични, који су чинили дела која је Он чинио, па и већа од 

њих, били су Апостоли Јован, Петар, и Павле, Оци Макарије Велики, Спиридон 

Тримитунтски и Василије Велики, Јован Кронштадски, Јован Шангајски и 

Нектарије Егински, ... Папа-Николаос Планас и Емилијан Вафидис, игуман 

Симонопетритски и Ормилијски, отац Јустин Поповић, најзад, патријарх српски 

кир-Павле. 

Молитва 

 

             103. Молитва је централа за напајање нашег бића вечним божанским 

животом. Зборно место и неразилазиви сабор Христа и нас људи, ето то је сама 

молитва.  

             У молитви треба пребивати, и у њој треба тражити Христа и налазити Га. У 

молитви треба постојати и опстајати, и из молитве ступати на изграђивање Цркве; 

њоме чинити то, и у њој се успокојавати.  

             Осим молитве ништа друго не треба чинити; а чинити опет треба само оно 

што нам она матерински налаже. Молитва нас води једином потребитом, Христу, и 

служитељима Христовим и послужитељима Његовим нас чини. Молитва је наша 

лепта којом се врши богоугодна куповина Царства Божјега.  

             Коначно, молитва је показатељ најважнијега. Да ли нам је Христос са Оцем 

и Духом, да ли нам је сав Домострој спасења, само један неисцрпиви мајдан 

богословских тема за експлоатацију, од чега сви имамо и личну корист, или се ту 

ради о нашем живљењу са Христом и са свима Светима, што је тек тада ваистину 

свима на корист?  

            Тако се опет враћамо почетку прастарог проблема:  

            Христос ради објективизације и гностификације, или 

            Христос ради општења и причешћа? 

 

Црквени Типик 

 

            104. Теологија Типика, молитвословље и доксологија Типика, 

антропологија, етика и аскетика Типика, еклисиологија Типика, есхатологија 

Типика: наредне су теме пост
3
-нуклеаристичког хришћанског богословља. 

            Но у њему за расветљењем најпре чека тема очувања васкршње радости 

службе Недеље током целе литургијске године, еда би сами етос Царства Божјега 

постао приснијим; етос живота који у њему кључа. 

            Који дакле кључа, и не замара достојне њега; не замара овдашњом борбом за 

молитвом и богослужењем него блажи неизрецивим миром, спокојством и 

љубављу. И то благодарећи сједињености са Господом Исусом Христом, Очевим 

возљубљеним Сином и свесветим Почивалиштем Светога Духа. 

 

Сачекати да се светитељ пројави 

 



 

 

            105. Докле Господ не пројави некога као свога угодника, у хришћанском 

народу поштованог као свеца, треба бити стрпљив у ословљавању било кога 

светим!  

            Зар исти хришћански народ, из кога и светитељ потиче, није казао:  

            Стрпљен, спашен!  

            Ми поштованоме можемо помоћи да умре пристојно, али га не можемо 

посвећивати пристрасно.  

            Дакле, и у стварима светитељства Божја је последња, а наша само посредна; 

без амбиција, и калкулација. 

 

Шта нас конституише 

 

 106. Покајна, благодатна молитва конституише нашу личност. 

Црква je  Света, хришћани су грешни.  

Црква је Савез Пресвете Тројице и људи; Тело, заједница Христа и његових 

чланова.  

Док је Христос савршен и безгрешан, хришћани су несавршени и грешници.  

Сви греси и све страсти хришћана непрестано се пројављују и угрожавају 

Цркву, али она као Установа Христовога Тела, и такође као духовна Конституција 

Духа Светога непрестано, Његовом благодаћу чисти и обезгрешује своје чланове у 

тајни Покајања, еда би се тако црквено Тело стално изграђивало. 

Дакле, наше је само једно: непрестано благодатно покајање, а Духа Светога 

да нас очишћује и освештава! 

 

Пакао 

 

 107. Пакао је осуда себе на себе претварајућег се у црну рупу непрестаног 

енергетског урушавања и поништавања без кончине. 

 

Теолошки смисао постојања хришћанског манастира 

  

108. Теолошки смисао постојања хришћанског манастира огледа се у 

следећем.  

Да је најизворније богословље црквено, богослужбено, или храмовно.  

Да такозвано академско богословље опет, није што друго до једна од пројава 

црквеног богословља, или његових огранака за потребе унутрашње и спољне 

мисије Цркве и манастира.  

Да је оно такође и једна од његових школа за практично тумачење смисла 

постојања хришћанског манастира и манастирске духовности, што се рефлектује на 

сав свет. 

Код или запис 

 

             109. Као што ћелија носи генетски код о организму, тако и манастир носи 

сав запис о Цркви. И обрнуто. 

 

Први и остали у Цркви 



 

 

             110. Први у Цркви треба да буде отворен за утицај осталих, еда би се 

изграђивала његова саборна личност као првог.  

             Неометано вршење службе изграђивања Цркве није замисливо без 

хармоније њега и њих.  

             Зато биолошки карактер првога не сме да надвлада његов карактер саборне 

личности првога.  

            Штавише, он мора да га преобрази сарадњом са осталима.  

             Иначе, први нам импонује и олакшава нам све чином преузимања 

одговорности у Цркви, коју он дакле испољава захваљујући својој првотности и 

монадичности. 

 

Осликавање олтарске апсиде 

 

             111. Олтарску апсиду треба осликавати и сценом таворског преображења 

Христовог. Јер ће то у ствари, по Васкрсењу и Суду бити последња реалност нашег 

есхатолошког стања, без обазирања на сцену вазвесења Христова; сцену која је 

била претпоследњи догађај његовог Домостроја на Земљи, а седање одеснују Оца 

као последњи. 

             И опет се не збуњивати тиме што ће Сошествије с Небеса бити 

претпоследњи догађај Његовог Другог Доласка, а Страшни Суд последњи. 

 

Личност као прави члан Цркве 

 

             112. Ако је по оцу Јовану Мајендорфу само личност прави члан Цркве, онда 

је сама личност динамичан однос између иконе и подобија, са забелешком да је 

духовна бусола више окренута ка подобију, ради обостраног поклапања у једном 

тренутку:  

             поклапања иконе и подобија. 

 

Пакао као квази-заједница 

 

             113. Пакао је скупина  неостварених и расцепљених индивидуа које мисле 

да су ван домашаја љубави Бога љубави.  

             Али оне нису ван Његовог домашаја, иако не могу да буду са Њим у 

општењу по благодати.  

             Ма и упркос томе, Божја љубав ће их одржавати у постојању, тако што ће 

им само живовање омогућавати у недоглед. 

 

Нехришћански и хришћански светитељи 

 

             114. Нехришћански светитељи су живели, и живе ван Христа, па ипак у 

складу са природним енергијама; дакле у развоју природних врлина и у слози са 

савешћу. 

             Хришћански Светитељи с друге стране, живе у Христу, по његовој вољи, и 

Њему су уподобљени.  



 

 

             Они су учесници дара Духа освећења; дара који није што друго до 

охристовљеност, обоженост и усиновљеност. 

 

Божји дарови 

 

 115. Божји дарови остају на нама упркос нашим гресима.  

 Тако је било и са премудрим Соломоном.  

 Међутим, Господ ће тражити од нас одговор на питање шта се учинило са 

силама нама датим за развијање тих дарова, ако смо их ми у међувремену 

употребили на грехе; односно на бесловесје.  

 

Заједница – необориви доказ 

  

116. Доказ над доказима да је појам заједнице најпревасходнији огледа се у 

чињеници да је Тројични Бог ступио у заједницу са свима нама, и да је Његова сила 

у свему све и сва.  

Одувек је  било тако, и остаће важеће.  

Један од многобројних примера за потврду те истине јесте и чињеница 

заједничења самих демона; дакле сама демонска заједница, макар да се ради о 

квази-заједници. 

 

Црквени склад 

 

117. Не само да пост и молитву треба усклађивати са црквеним Календаром 

и Еортологионом, него само богословље треба усклађивати са њима.  

И то са циљем да и једно и друго и треће треба да се прожима са црквеним 

етосом. Никако пак не да све троје често постаје нечија придумка и пригљатка. 

 

Етос Светосавља и Православља 

 

118. Светосавље као живљење по Jеванђељу у православној Цркви у 

Српском хришћанском народу, и од стране хришћанског Српског народа 

најсажетији је унутрашњи, или помесни одговор на питање – шта је оно у својој 

основи?  
Да ли је тај одговор тачан?  

Да ли је поистовећење Светосавља са Православљем умесно или неумесно?  

Да ли Светосавље у потпуности исцрпљује Православље?  

И опет, да ли је Светосавље догмат или теологуменон, или само одлика 

хришћанског духовног етоса Српског народа као члана и припадника свеколиког 

лаоса Божјег?  

Коначно, да ли је Светосавље само локалног, или је оно и саборног 

карактера унутар Једне, Свете, Саборне и Апостолске Цркве?!  

То су неколика полазишта код изналажења умесних питања и одговора  у 

вези са quidditas-ом (штаством) Светосавља.  

Њих дотичући, ми започињемо своју тему самога тога светосавског 

quidditas-а или штаства. 



 

 

* 
 Да би хришћанско Православље било појмљиво и применљиво, да би се оно 

разоткривало, и од свих прихватљиво било, неопходна је жива и отворена, гипка и 

уравнотежена црквеност. Само та и таква црквеност је онда кадра и да прожме 

хришћанску реалност и хришћанску надреалност; обе су у највишем степену дакле 

сучељаване, и међусобно прожимајуће  се у историјско-есхатолошкој драми нашега 

спасења.  

Следећа напомена односиће се на веру и неустрашивост, без којих нијe 

могуће достојно учествовати у поменутој драми спасења.  

На Светосавље итекако треба гледати из равни црквено-помесног 

богословља, баш као што се на њега гледа и из равни црквено-саборног.  

Зато ми и заузимамо одговарајуће углове гледања на Светосавље, имајући 

при том на уму сву његову условљеност Православљем. 

 

                                                         * 

Светосавље као јеванђелски живот и његово тумачење у духу Православља 

хришћанске Цркве унутар Српског хришћанског народа и од стране хришћанског 

Српског народа у основи је најсажетији унутрашњи, или помесни одговор на 

питање Светосавља и његовог смисла?! 

 

** 

Православље нам је увек било и дато, и задато. Самоме Светосављу је 

Православље од почетка такође било, и остало дато и задато! Према томе, у мери у 

којој се Светосавље оправослављује, у истој мери се и хришћански Српски народ 

осветосављује; но опет и опет оно само током свог истовременог, непрестаног 

оправослављивања!  

На своме путу Православља хришћански Српски народ је прошао, и пролази 

и сав свој историјски пут! А он је изукрштан историјским путевима других народа, 

али и путевима њихове философије и теологије, науке, уметности и политике. 

Према томе, сам на себи и у себи, он показује утиснуте и све ове њихове трагове. 

 

                                                        * 

Замена Православља Светосављем и апсолутизација Светосављa од стране 

хришћана неукорењених у светом Предању, показатељ је псевдоморфозе етоса: и 

то како Православља, тако и Светосавља.  

То поближе значи да Светосавље постаје сувишно када се намеће, неукусно 

када је еуфорично, непожељно када је несмотрено и извитоперено.  

Док поређење Светосавља са Православљем увек је умесно, и увек пожељно 

када одише  расуђивањем.  А оно је такође неизбежно, и насушно када изграђује 

Цркву! Срећом Светосавље, од самог свог почетка, упркос искушењима, управо то 

чини! Изграђује Цркву.  

                                                                    * 

Светосавље не исцрпљује Православље, него обрнуто! Оно себе дугује 

Православљу, целокупно исходи из-њега, и њиме се оваплоћује. 



 

 

Светосавље је још један од светодуховских плодова светога Предања 

пројавившег се унутар Српског хришћанског народа Божјег. Оно је још један од 

светодуховских догађаја синтезе црквеног правоверја и правоживља, увек стамено 

у свом корену, чији је иначе заједнички и заједничарски садржитељ Српски 

хришћански народ Божији. 

Покрет обнове и процвата црквеног живота у Српском народу, покрет који 

везујемо прво за светога Саву, а затим и за његове сатруднике и настављаче у 

Винограду Господњем, можемо слободно рећи да је прерастао у  педесетнички 

свенародни хришћански покрет. И још, да је добио такве размере да је свети Сава у 

њему препознат као равноапостолни, просветитељски и учитељски лик који је 

просијао у свом Српском хришћанском народу, али и у народима са којима је он 

лично ступао у црквене, и-у-духовне везе!  

Охристовљујући Српски хришћански народ Јеванђељем и светим Тајнама, 

догматима, оросима и канонима или правилима Васељенских и Помесних сабора, 

богословљем, благочешћем и врлинама Отаца и свих Светих, али најпре и 

истовремено и коначно светом Литургијом, свети Сава и његови сатрудници и 

настављачи виновници су исте оне светодуховске радости у Једној, Светој, 

Саборној и Апостолској Цркви коју она сама иначе памти и раби као још једну у 

низу својих педесетничких епоха.  

Овде ми у конкретном смислу мислимо на повремене пројаве радости: на 

радост епохе Нових Никејаца на челу са светим Василијем Великим, 

Архиепископом Кесарије Кападокијске; 

на ту радост мислимо и у вези са епохом синова завета (b
,
nai Q

,
uama), или 

синова и кћери Цркве; дакле епохом хришћанског народног покрета у Сиријско-

месопотамској Цркви, у којој је свети Јефрем Сиријац био један од његових 

протагониста, и његово светило;   

на исту радост мислимо у вези са епохом свете равноапостолне браће 

Кирила и Методија, просветитеља Словена, на челу са светим патријархом 

цариградским Фотијем Великим;  

и опет мислимо на исту радост у  вези са епохом исихастичких Сабора, на 

челу са светим архиепископом солунским Григоријем Паламом;  

на ту радост мислимо и у поводу руске црквене мисије у Јапану, на челу са 

светим равноапостолним Николајем Касаткином, просветитељем Јапана.  

Најзад, на исту радост мислимо када исту повезујемо са епохом 

светогорскога кољиварства, или аскетско-литургичке обнове у Православној 

Цркви; 

Најзад помишљамо и на црквени Богомољачки покрет у Српској 

Православној Цркви светосавској, на челу са светим епископом охридским и 

жичким Николајем Велимировићем. Тај покрет је иначе био црквено чудо радости 

у Духу Светом; чудо које се догађало у Српској Цркви и у њеном народу у 20. веку. 

Ми данас не престајемо да гледамо на њега другачије неголи као на директан 

изданак и продужетак Светосавља.  

 

                                                                    * 

Светосавље дакле није ни догмат, ни теологуменон, него одличје 

црквености хришћанског етоса Српског народа као припадника Божјег лаоса!  



 

 

 

                                                                    * 

Светосавље је и локалног, и саборног карактера. Оно је догађај 

светодуховског укључења хришћанског православног Српског народа у пуноћу 

живота и постојања Једне, Свете, Саборне и Апостолске Цркве. 

 

*** 
 Све оно што је у Српском народу било добро, свети Сава је препознавао као 

хришћанско. И све оно што је он у своме Oтачаству већ био затекао као 

христијанизовано, он је увелико то уграђивао у своје виђење отачаственог 

Православља, и Цркве свога народа. Зато ће свети Сава као првопрестолник Српске 

Цркве и духоносни учитељ у њој, Духом Светим раван једном апостолу, још више 

и свеобухватније него претходно, порађати освештана духовна чеда у самом свом 

Отачаству. Тако ће се и светосавска Црква сабирати од стране припадника свих 

полова и сваког узраста, сваког занимања и свих сталежа Отачаства му.   

На концу, поновимо да је Савино виђење отачаствене Цркве било целовито 

и свеобухватно. Наиме, било је потребно да сви чланови Српског народа, једним 

умом и једним устима, једним срцем и једном душом узму учешћа у плодовима 

Домостроја спасења! Управо томе је свети Сава највише допринео.  

Том циљу ће непрекидно тежити и сви наследници и настављачи његовог 

богоугодног и равноапостолног дела у отачаственом Винограду Господњем. Плод 

те и такве свенародне делатности у Српској Цркви напослетку ће проузроковати на 

њеном хоризонту појаву самог нашег Светосавља, подвижно и братољубвено, 

богословски и литургички осмишљеног! Светосавља успешног у унутрашњој 

црквеној мисији, као и дораслог за спољну црквену мисију. 

Појачаћемо до краја мисао, и њоме закључити наше Слово: да је Светосавље 

и несхватљиво, и неприхватљиво другачије осим као Велика проповед Српске 

Православне Цркве о правој вери.  

Наравно, та проповед је увек и у свему једносушна са проповеђу Једне, 

Свете, Саборне и Апостолске Цркве о истој тој, правој вери. 

   

Смртни санак 

 

119. Ако је Света Тројица при стварању човека – човеку удахнула дах 

живота, и он постао душа жива, онда пролазак небогоугодног човека кроз смрт не 

значи и његово потпуно умртвљење. Поготово не повратак у ништавило, него само 

његов смртни санак, и веома пригушени начин опстајања благодарећи самој тој 

искри. 

Пад 

 

120. Руски песник Виктор Полешчук најдубље је сагледао наш пад када је у 

једном тренутку рекао да сви знају да пијемо у рају а престајемо у паклу. 

 (В.: Устајала вода, у: Траг, 10, мај, Врбас 2007, стр. 104). 

 

Закон о забрани дискриминације 



 

 

 

121. Ако један црквени пастир јавно декларише право на приватност у 

области такозваних сексуалних слобода (у Предлогу закона о забрани 

дискриминације), а при том не износи и свој црквено-пастирски став о тој ствари, 

рецимо да се те слободе изван брака називају прељубом и блудом, или код 

истополних изопаченошћу или гоморијом и содомијом, у том случају он то право и 

промовише као приватно. Он га самим тим узима као лично одговоран, и преузима 

ризик недоречености;  

јер,  он није до краја исповедио хришћански став о тој ствари као о греху;  

нити је упозорио људе да је плата за њега смрт! 

 

Тајна делања 

 

122. Ево тајне православног богословског делања:  

Его и софиа катескиноса вулин, ке гносин ке ениан его епекалесамин. 

(Паримије 8, 12).           

Аз премудрост вселих совјет, и разум и смисл аз призвах. 

Јер ми нисмо као они многи који тргују ријечју Божијом, него из 

искрености, као од Бога, пред Богом, у Христу говоримо. (1. Кор. 2, 17). 

 

Охолост 

 

123. Охолост хришћанске васељене узрасла је до степена да један светац 

који хода по земљи мора на концу свога пута да каже:  

Свет је каљуга. Када бих знао унапред да ћу у животу проживети све оно 

што већ јесам, а да будем упитан да ли бих желео да се поново родим, не бих 

пристао на то ни по коју цену! 

Молитва Исусу   

 

124. Молитва Исусу  по свом етосу налази се с ону страну старог човека и 

њему саобразног закона. Код ње благодат заузима место закона.  

Област света и светског обухвата све што се налази око делатника ове 

молитве, укључујући и оно што се налази око његовог срца. И опет, све то скупа 

њега не обавезује да се бави њиме.  

Једино га место уласка у срце привлачи: тачка на линији високо изнад срца, 

изнад наше леве брадавице, тачно тамо где врхом наше браде додирујемо, окренуте 

мало улево. 

Срце сада постаје чуло вида, с обзиром да се суштина наших потреба не да 

друкчије сагледати.  

Сличну ствар препознајемо и код Антоана де Сент-Егзиперија када каже: 

Човек само срцем добро види. Суштина се очима не да сагледати. 

 

Пијетизам 

 



 

 

125. Пијетизам Крста Франческа из Асизе и целокупног римокатоличанства  

нема димензију васкршњега предокушаја и саобразне радости, те је отуда он 

толике несносне опорости, грчева и горчине да искаљује крв.  

Једноставно, та ставропатхија се граничи са психопатологијом, и залази у 

њу. 

А православни? 

Они се моле у име целог света за васкрсење из мртвих, и никада их не 

напушта радост као њихов знак препознатљивости.  

 

Увођење духа 

 

126. Језекиљ 37, 5, 6, 9 – 10, 13: Увођење духа животнога у кости (5), давање 

духа у њих да оживе (6), прорицање духу да дође од четири ветра и да дуне на њих 

да оживе (9) значи ово:  

И дух животни је ушао у њих, па су оживели и стали на ноге њихове (10). 

Тако ће Господ дати духа у мртве, и они ће бити живи (13). 

Дуси и душе покојника налазе се у руци Господњој. 

Само као духодавац Господ је животодавац (Пс. 103, 29 – 30). 

 

Силазак Живота у Ад 

 

127. Када сиђе к смрти Животе бесмртни, Ти тада Ад умртви блистањем 

Божанства ... И ад у нама, и Ад изван  нас умртвљује се искључиво божанском 

Светлошћу.  

Свети Јован Дамаскин прелеће Васељену и улеће у благодатна Небеса, те му 

се тек тамо открива ова тајна (Васкршњи Тропар, глас 2.).  

Ето зашто је разорење Ада код православних Празник над Празницима.  

А он је као свештено богословље опет пар екселанс савршено осмишљено 

Златоустовом пасхалном литургичком беседом.  

Управо овом беседом римокатоличка конструкција о кривици, као и 

западњачког хришћанства у целини, бива маргинализована. 

 

Појам просвећења 

 

128. Појам просвећења у црквенословенском и српском језику има два 

различита значења: у цркв/слов. ј. – значење просветљења Духом, а у срп. ј. 

значење просвећености науком, такође религијском.  

Зато би у превођењу цркв/слов. текстова на српски језик требало преводити 

их у том значењу, и тако избегавати замагљивање њиховог значења.  

На пример, уместо:  

Просветимо се људи, Пасха је Дан васкрсења, ... требало би говорити: 

Просветлимо се људи, и остало (Ирмос Прве Песме Канона Пасхе). 

Исто тако и у Стихири Пасхе, Слава, Глас 5.: Уместо: 

Дан је васкрсења, и просветимо се слављем, треба говорити: Дан је 

васкрсења, и просветлимо се слављем, ... 

 



 

 

Пакао сада и тада 

 

129. Пакао је историја са њеним догађајима, са могућношћу расуђивања о 

њима и о себи у њима, али је и  есхатолошко стање без могућности расуђивања и 

без промене на боље. Поготово је он реалност у којој не постоји могућност 

блаженог сједињења са Јединим Добрим. 

 

Промена пола 

 

130. Док код некрштених ми немамо промену пола, код православних имамо 

крштење личности и пола,  

а код некрштених имајући промену пола, ми код православних имамо 

крштење личности и пола.  

И коначно, када код крштених имамо промену пола, поновно крштење било 

би непотребно, јер је крштење личности и пола једанпут већ обављено.  

У овом последњем случају пак, требало би прибећи једино тајнама 

Исповести и покајања, Јелеосвећења и Причешћа. 

 

Ајнштајновa фурмулa E = mc
2
 

 

131. Ајнштајновa фурмулa E = mc
2
 названа је Светим Гралом науке.  

Како би је православни богослови могли назвати? Поемом о Великом 

Праску:  

о међусобном прелажењу енергије, материје и светлости из прве у другу, 

друге у трећу, треће у прву, и обрнуто. 

 А црквени песник Рождества проговорио је о отеловљењу невидљивог 

енергетичког и светлосног Логоса као о Његовом одебељењу или задебљању. 

 

ДНК хромозом Y 

 

 132. Адам – саборни човек, ДНК хромозом Y – весник саборности. 

 

Божје Име 

 

 133. Између старозаветне забране било каквог изговарања Имена Божијег 

(YHWH) и новозаветне заповести о непрестаном изговарању Имена Христовог 

(ГИХпм) ми срећемо веру и целомудрије;  

срећемо: како нечистоту која нас дели од Имена, тако и чистоту која  нас са 

Именом спаја. 

Делатност смрти 

 

 134. Како је смрти која је ушла у свет кроз грех било могуће да постане 

делатна унутар космолошких законитости?!  

Другим законом термодинамике:  

о непрестаном труљењу свега створеног, и опет, законом о одржању 

целокупне материје. 



 

 

О наравима љубави 

 

 135. Еросна љубав је еуфорична, захтевна и посесивна, родитељска  

(мајчинска)  љубав је оплемењена крстом, сазрела и нежна, Христова љубав је 

непоновљива и неописива, и опет је једино она најреалнија и најсвеобухватнија. 

 

Умољавати философе 

 

 136. Философе треба умољавати да препознају, обрађују и припремају 

проблеме, еда би теологија могла да их преобраћа и покрштава, освештава и 

уцрковљује. 

Изнад етике и онтологије 

 

 137. Људи који су постојали изнад етике и онтологије и који су већ увелико 

седели за трпезом Царства Божјег и наслађивали се благодатним плодовима, били 

су апостоли Јован Богослов Христомљубљени и Павле Христомбитујући, свети 

Василије Велики небомјављени, Симеон Нови Богослов благодатно осунчани и 

свети Григорије Палама благодаћу просветљени.  

Сви они са живљењем вечнодобробитијним у Христу.  

 Желимо да верујемо да је човек наших дана, Патријарх Павле, нови апостол 

и нови богослов, надишао етику и онтологију, да је да живео вечнодобробитијно, и 

да већ сада окуша плодове Царства Божјега.  

 

Циљ беседе 

 

 138. Циљ црквене јеванђелске беседе састоји се у утеси и укрепи верног 

стада словесног – на Литургији сабраног.           

 

Теорија еугенике 

 

139. Науке Савременог доба, Онтологија и Епистемологија, Етика и Економија 

колонијализма и политичких идеологија почивају на расистичкој теорији еугенике.  

Носилац, осмислитељ и морални гарант еугенике јесте нови човек: homo 

eugenicus!  

Без овог сазрцања као кључа не могу се разумети мисао и пракса Канта и 

Дарвина, краља белгијског Леополда Другог, затим Черчила, Хитлера и Стаљина, 

Тита и мноштва шиптарско-јањичарско-усташких србождера; најзад, евро-

америчких Влада. 

 Поред homo eugenicus-а природни човек не може да опстане ни као човек- 

други, са својом другошћу,  а камоли као човек-ближњи, са својом првотношћу. 

 

Хришћански екстасис 

 

 140. Хришћанског подвижника екстасис првобитно и првенствено није 

екстасис у друго и непознато, него у благодат и у благодати, и истовремено ка 

ближњем као другом; 



 

 

или опет, ка њему као ти-ми/ми-ти. 

  

Христософија 

 

141. Христологија светог Максима Исповедника јесте велика христософија о 

вери и о Христу. 

Колосални Архимандрит Емилијан 

 

142. Колосални, блаженопочивши Архимандрит Емилијан, био је милостив 

као подвижник, и истовремено расудљив, те ведро-благ; колико и дух његових речи 

о богатству благодати.  

А богатство благодати опет, израз је милостиве љубави  Божје, дате нам у 

виду заповести, еда бисмо били вични извршиоци истих.  

Коначно, заповест о љубави изједначује се са заповешћу о постанку светим, 

или облагодаћеним човеком (Сабрана дела, издавач Ормилија, Солун, 2003, том 1-

5, на грчком). 

Римокатолици о крсним мукама 

 

143. Римокатолици, када би смањили свој доживљај Христових крсних мука, 

зауставили би се на чињеници да је Христос коначно умро, и да је коначно скинут 

са свога Крста.  

Зашто тако говоримо?  

Еда би се проширио код римокатолика лични доживљај Његовог васкрсења, 

доживљај самог Васкрслог Христа. 

Есхатолошке јеванђелске приче 

 

144. Есхатолошко, Божје Царство за свој садржај има нас путнике; овдашње, 

у преласку на  другу, благодатну страну једне те исте богочовечанске јеванђелске 

приче.  

Ради се о нашим појединачним историјама у односу са Христом; о њима у 

заједници свих са Христом и са свима у Христу.  

То је и грађа за заједничку есхатолошку стварност.  

А она ће наставити да постоји на Земљи; на Земљи живих, једанпут 

преображеној и новој, новим Небесима онебесеној. 

Цела Нова Земља са нама оцрковљенима, преображена Земља са нама 

преображеним и обоженим.  

Кључ за разумевање и прихватање есхатологије лежи у нашим историјским 

рукама и фактима. Сама перспектива историје разумева се и прихвата у 

реверзибилној перспективи есхатологије. 

Конкретно, нити нас овде може бити без веза са тамошњом стварности, нити 

нас тамо може  бити без веза са овдашњом стварности. 

Ми смо овде-тамошњи и тамо-овдашњи. 

Есхатологија није хришћански азил, историја није хришћански логор. 

Ми смо већ сада тамошњи, но још не и потпуни и у потпуности, због 

припадности овдашњици. 

 



 

 

Нека се нико не вара! 

 

145. Нека се нико не вара! Ако Господ није поштедео Анђеле, него им је још 

и вечни огањ намењен, зашто би Он поштедео оне људе који такође из ината неће 

хтети Њега Истинитог, и живот вечни са Њим у благодатном јединству.  

Боље је рећи, зашто би Он било кога приморавао на вечно благодатно 

заједничење са собом, када је то вишеструко немогуће?! 

 

Глас Константина Философа 

 

146. Философија је познање онога што је Божије и што је људско, колико 

се човек може приближити Богу, и она учи човека да врлинама постане обличје 

онога који га је створио, – гласи одређење Константина Философа ове колосалне 

науке.  

Но у суштини, то је одређење теологије:  

љубави према Софији у заједници Светога Духа. 

 

Облици молитве 

 

147. Молитва са својим облицима и стањима представља наше најпотпуније 

историјско очишћење, и истовремено есхатолошко дефинисано постојање. 

 

Слобода 

  

 148. Наша слобода извире невидљиво, а у конкретно дело се оваплоћује 

мисаоно, вербално и практично. 

 

Хришћанска реакција на Канта 

 

 149. Реакција Хришћанске етике на Канта, и тип те реакције може да се 

односи, рецимо:  

на Кантово учење о трансценденталном методу,  

на позив философије као свеобухватног умног истраживања трију основних 

подручја људског деловања и потврђивања, 

на рубове међусобно чврсто повезаних извођења о дисциплини и канону 

чистог ума, 

на захтев саставног дела философске пропедевтике, када све што одређује 

предмет философије, што чини њену ствар, у чему треба да се састоји њена 

суштина и задатак, бива сведено на три питања?  

На питања самог Имануела Канта, и на одговаре самог хришћанина: 

 

Кант: Прво, шта могу да знам? 

  Хришћанин: Да је Господ Исус Христос Пут, Истина и Живот! 

 

 К.: Друго, шта треба да чиним? 



 

 

  Х.: Да се кајем за своје грехе, да испуњавам Божије заповести и да се 

причешћујем. 

  

К.: Треће, чему смем да се надам?  

Х.: Васкрсењу из мртвих, Страшном Суду и вечном животу: са Христом, 

или без Христа, по своме слободном настројењу, избору и вољи. 

 

& 

 

Академик Дејан Медаковић дочим, задовољава се једним несаборним 

сфумато-одговором на три горе постављена Кантова питања: 

  

Прво: Могу да повећам сазнајне домете, унапред спреман на могући пораз. 

  

Друго: У једном тренутку, неизбежно је уверење да је борба узалудна. 

 Морам да наставим да тражим, да смањим опори укус узалудности. 

  

Треће: Ако то успем, могу се надати душевном миру и спокојству. 

 (У: Дани, сећања, (1. март 1999)). 

   

Оцеловљеност Цркве 

 

150. Света Саборна Црква је у том степену Једна и целовита да се не да 

приметити да су у њу радијусно-динамично уцеловљене многобројне апостолске 

помесне Цркве.  

С друге стране, саборност и апостоличност помесних Цркава је у том 

степену оцеловљена да се не да приметити да оне нису јединствене, и то до 

јединичности са Црквом Једном и јединственом, Светом, Саборном и Апостолском. 

 

Свемоћ у немоћи 

 

151. Можемо бити незнано колико слаби, пропали, изгубљени, до самога 

Ада вргнути, па ипак сигурни ће нас молитва васпоставити, и да ће немогуће 

постати могућим:  

да планини наших грехова покајањем наредимо да устане из темеља и да се 

вргне у море, и да ће се тако збити!       

Прави слуга Божји 

 

152. Хришћанин-подвижник не може изустити да је прави слуга Божји све 

до тренутка када узмогне да разуме речи апостола Павла односеће се на исто: 

А ја најмање марим што ме судите ви или човечији дан; а ни сам себе не 

судим (1 Кор. 4, 3).  

Ове поновити за њим, па додати и следеће: 

Јер не осјећам ништа на својој савјести, али зато нисам оправдан; а онај 

који ме суди јесте Господ (стих 4. Пс. 143, 2). 

 



 

 

Етос теолошке мисли 

 

153. Теолог не може тежити чистој теолошкој мисли, чистој у апстрактном 

смислу; неповезаној са Светим Откривењем и Светим Предањем, односно са 

Домостројем спасења.  

Него и када је догматолошка и етиколошка, онтолошка и есхатолошка, 

теолошка мисао је сваки пут сотириолошка;  

она подразумева постојање заједнице, за чије се тело: његов живот и 

здравље, благоразумну етичност и опстанак, силно подиже.  

И тако, својим етосом она је христолошка, па је по том критеријуму и треба 

процењивати:  

да ли је, и колико је она чиста? Да ли су њен практикос логос и логос 

тхеоритикос у сагласју, или нису? 

Најтврђа храна 

 

154. Децо мала и велика, хришћани и нехришћани!  

И млечна и тврда храна односе се на најтврђу храну:  

Да ће Бог Отац примити у рај само свога Сина, Христа!!! 

А таквих синова Божијих у рају биће на броју 144 000 хиљаде праведника.  

Библијска бројчана вредност другачија је од наше, па је тако и вредност 

овога броја недосежна. 

 И после овог сазнања нека нас не занима колико ће синова бити израчунато 

нашом мерном јединицом, него да се и ми нађемо у том броју, у том сабору и у том 

соју! 

Хришћански етос и Хришћанска етика 

 

 155. Суштина хришћанског етоса и хришћанске етике исказани су и речју 

апостола Павла, и речју Апостола Јована, и речју апостола Луке, и речју пророка 

Мојсија:  

А ко се сједини са Господом, један је дух с Њиме (1. Кор. 6, 17; 12, 13 Јн. 17, 

21. Еф. 5, 30. 1. Мојс. 2, 23. 1. Кор. 6, 15; 12, 27. Гал. 3, 28. Рим. 10, 12. Дап. 15, 8 – 

9). 

Чудо над чудесима 

 

156. Пресвета Дјева Богородица је чудо над чудесима и на Земљи и на 

Небесима: 

У рођењу своме она заче бесемено,  

у успењу своме мртвеност јој беше нетљена и она нетљена у смрти, 

бивши неискусомужном, она беше младопитатељница, 

она мртвоносна, а Богу мироухајућа. 

(В.: По другом Стихословљу, глас 3. Службе Велике Госпојине). 

 

Трећи Миленијум хришћанства! 

 

157. И Трећи Миленијум хришћанства захтева, баш као што су то и 

претходна два захтевала, отварање целокупне теолошке тематологије и 



 

 

проблематике пред очесима и ушесима како хришћанске, тако и нехришћанске 

икумене, и наш поновни мега-разговор са васионим светом. 

Један од сржних разговора римокатолици и протестанти већ воде на тему 

еклисиолошких неуроза у психопатолошким облицима религиозности и 

психопатолошких стилова (в.: D’ Aquino, G. (1980.). Religiosita e psicoanalisi: 

introduzione alla psicologia e alla psicopatologia religiosa, Torino: Societa Editrica 

Internazionale).  

И ми  православни хришћани морамо им се придружити у дебати, с обзиром 

да се и наши многобројни верници скушавају истом проблематиком. 

Наиме, и они се срећу у следећим стањима: 

Зависничке религиозности, 

религиозности која награђује, 

заменске или компензационе религиозности, 

религиозности из страха, 

мазохистичке религиозности, 

(хилио)маничне религиозности, 

опсесивне религиозности, 

свесног неуротичног атеизма, 

неуротичног верског обраћења, 

и пројављују следеће стилове: 

Хистерични, 

опсесивни, 

депресивно-мазохистички, 

нарцисоидни 

и параноични. 

 

Десетинка секунде као суштина 

 

158. Суштина морала састоји се у ономе што се у нашем срцу појави у 

десетинки секунде.  

А у њој свеколика наша близина, или удаљеност и од Бога, и од ближњих, и 

од твари! 

 

Богословски принос 

    

159. Ако богословље није непрестано приношење Богу жртве хвале, то 

јест, плод(а) усана које исповједају Име његово (Јев. 13, 15. Пс. 50, 14, 23. Ос. 14, 

2), шта је онда оно?  

Сигурно нешто друго, и другачије од Православља? 

 

Пажљиво баратање речима 

 

160. Времена су се променила!  

У свом окружењу опрезно баратати речју свет, јер наше, црквено окружење 

управо је наш хришћански свет.  



 

 

Догађа се да хришћани своје црквено окружење изједначују са 

многобожачким!  

И да не разликују свет као освештану временскопросторну животну средину 

од многобожачког света, света страсти! 

 

Секуларизам 

 

161. Секуларна, расцрковљена држава у којој живе хришћани данас, главни 

је промотер световног духа.  

А он, дух овога света, најодговорнији је за изгон благодати из хришћана –– 

поданика те  државе.  

На њено место умеће се антицрквени етос, хришћанима туђ и 

неприхватљив;  

етос који се често испољава као злодат.  

 

Хришћански свет 

 

162. И хришћански свет у злу лежи, али он покајањем и добродетељима 

одолева злу. 

Хришћани социјалисти 

 

163. Срби хришћани не треба да се љуте  на Достојевског што се његове 

речи и на њих односе:  

да су хришћани социјалисти били страшнији од хришћана безбожника. 

 

Смена небеског земаљским 

 

164. Мноштво пута су и Срби смењивали небо и земљу.  

Зато многобројни од њих земљом ратују против неба па остају и без неба и 

без земље. 

Политичке непогоде 

 

165. И Србија је испробала политичке моделе и системе који су се у њој и на 

њој одразили као елементарне непогоде које односе безброј живота на подручјима 

захваћеним њима самима.   

Довољно људи 

166. Када бисмо сви ми хришћани били довољно људи, ишчупали бисмо из 

пакла и све своје  миле и драге.  

А затим, не бисмо дозволили да се нити један од нас икада обретне у њему, 

а камоли да се у њему занавек настани. 

Марксизам 

 

167. Марксизам није радничко питање, него религијско-антитеистичко. 

 

Осигураност 

 



 

 

168. Римокатоличка теологија и будистичка есхатологија промашују у 

циљевитости, а циљ је осигураност од вечног пакла.  

Чиме дакле, осигураност?  

Прва папом и чистилиштем, индулгенцијама и вишком добрих дела 

Светитеља, а друга реинкарнацијом и добром кармом. 

 

Стања будућега века 

 

169. И када Господ извеснима буде потврдио жељу и намеру да они и у 

вечности наставе са сопственим опакљивањем и удаљавањем од Њега, Он их ни 

тада неће лишити Његове љубави:  

нових огњених тела која су они себи осигурали, кадрих да кроза сву вечност 

у њима горе, а да никада сасвим не изгоре. 

 

Америка између вере и вера 

 

170. Америка је земља без почетка и без краја.  

Она јестествује и са једном вером – православном – да би се људи могли 

волети, и са мноштвом других  религија – да би се људи могли мрзети. 

 

Непокајани 

 

171. Странци који су злочинили Србима никада нису ни кривицу признали, а 

камоли се за своја злодела добрано покајали.  

Њихови интереси и науке утврђивали су их у уверењу и мисли да код њих 

не може бити речи о злочинима, него само о интервенцијама против српских 

историјских изгреда и српског угњетавања сопственог окружења. 

 

Богословље као љубав према Христу 

 

172. Сваки вид богословстовања, осим оног из љубави према истини, у 

љубави и истини и ради љубави према Христу као Истини, мора се називати 

неправославним. 

Тријумфујућа сила 

 

 173. Ако је Бог Отац послао свога Сина у свет не да суди свету него да се 

свет спасе кроз њега (Јн. 3, 17; 12, 47. Лк. 9, 56), како онда судити и осуђивати 

ближњега док се он спасава?  

Наука, уметност, занати ... све то и остало, прети да замени љубав; 

док она остаје једина, над свима и над свим лична тријумфујућа сила. 

 

Комунизам у оковима 

 

174. Православне хришћане које је комунизам угњетавао Бог је чувао од 

потиштености;  

када их је он збуњивао, Бог их је чувао од очајања;  



 

 

када им је он задавао невоље – споља борбе, изнутра страховања и 

понижења – Бог им је слао утеху (2. Кор. 4, 8; Кор. 7, 5; 1, 4);  

када их је он прогонио, Бог их није остављао;  

када их је он обарао, Бог није допуштао да они буду погубљени (Исто, стих 

9). 

Тако су они на телу свагда носили умирање Господа Исуса, па се и живот 

Исусов показивао на њиховом  телу. 

(Исто, стих 10. 1. Кор. 15, 31. 2. Кор. 4, 10 – 11. Гал. 6, 17. Рим. 8, 36. Пс. 43, 

12). 

Мученици холокауста 

 

175. Све жртве холокауста јесу мученичке, и то како једне црквених светих 

мученика, тако друге световних мученика.  

Ипак, свеца црквеног и мученика световног легитимишу црквеност и 

нецрквеност. 

Анђео на делу нашег просветљења 

 

176. Хришћанин који се моли, пости и тихује постаје невидљив, и уживалац 

анђеоских способности. 

Но какву то врсту приступа хришћанин има Анђелима, и обрнуто, Анђели 

њему? 

Писац заклоњен именом светог Дионисија Ареопагита, писца Небеске 

Јерархије, и његов коментатор свети Максим Исповедник говоре о фотодосији или 

предавању божанствене светлости од већих чинова чиновима нижим, и опет, од 

нижих чинова нама људима, и то са два могућа значења:  

а. са значењем саме божанске светлости и просвећења богопознањем, и 

б. са значењем тајни Домостроја и спасења.  

Наиме, највиши чинови јерархије предају нижим у одговарајућој мери 

побожна знања божанствене светлости, различитог ступња конкретизације (О 

небеској јерархији, главе 5, 8, 9, 10, 13; CH-V, 1, 2, 257C).  

На земаљском ступњу та светлост се реализује у нејасним представљањима 

истине, и то у тешко достижним алегоријама и сликама (О црквеној јерархији-EH- 

1, 2, 301 BC. Видети и В. В. Бичков, Византијска естетика, стр. 65, на српском).  

Утицај светог писца обеју Јерархија примећује се и на састављача Канона 

Анђелу Чувару, па отуда и потреба указивања на адекватан текст у њему:  

 Анђеле, од Бога дат ми наставниче мој и чувару, светлости светла, светло 

просветли душу моју (Канон Анђелу Чувару. Песма 5, стих други). 

 Благи, обасјај ум мој, и просветли ме: молим ти се свети Анђеле, и мислити 

ми на ползу свагда, научи ме (Исто, Песма 6, стих други). 

 Свети Анђеле Господњи Чувару мој, покажи ми се милосрдан, и не одвајај 

се од мене скверног, но ме просветли светлошћу недодирљивом, и учини ме 

достојним Царства Небескога (Исто, Кондак, гл. 4). 



 

 

 Анђеле мој, помилуј ме и сачувај, и мислима добрим душу моју просветли, да 

се твојом славом обогатим (Исто, из Икоса). 

 Ја својом леношћу и својим злим обичајем прогневих твоју пречисту 

светлост (Исто, из Молитве светоме Анђелу Чувару). 

 Такође: Анђели Твоји Христе, престолу Владичанства у страху 

предстојећи, и изливањем Твоје светлости стално обасјавани, Твоји песмопојци на 

висинама и слуге Твога Већа (Домостроја), Тобом шиљани, просветљењем дарују 

душе наше (Стихира гл. 6. по 50. Псалму, На Јутрењу Празника Сабора светог 

Архистратига Михаила и прочих Бесплотних сила). (Наш препев с 

црквенословенског језика). 

 Горњи химнолошки текстови потребују следећи пропратни коментар – 

коментар са теолошком позадином о Посреднику и посредништву:  

           Након доласка Христа нама нису неопходни посредници, нити пак 

посредујуће инстанце ради истинског општења са Богом, вели свети Григорије 

Палама. 

           Он ову тешкоћу (стварног, а не символичког уласка Христа у историју; 

таворске светлости као реалне божанске светлости којом је стварно сијало тело 

Спаситеља и усаглашавања оваквог приступа са јерархијом такозваног-Дионисија 

Ареопагита – наша примедба) разрешава на следећи начин:  

             Јерархијске тријаде одражавају стварност која је постојала до Христа.                              

             Оваплоћење је укинуло неопходност посредника. Архангел Гаврило, који 

припада једном од нижих ангелских чинова, био је упућен ка Дјеви Марији са 

благом вешћу управо у знак замене свих старозаветних рангова и структура.  

           Исто тако је Христос и на вазнесењу довео до запрепашћења ангеле – 

навикнуте на  одређени поредак – када су видели човека који се узноси изнад њих у 

славу Оца (в.: Свети Григорије Палама, у: Увод у светоотачко богословље, књ. 

трећа, Врњачка Бања, 2003, стр. 111-112). 

 Но ако и задржимо чињеницу Анђела Хранитеља као једног од наших 

небеских заступника као актуелну и релевантну, а то ћемо свакако учинити, ми 

ипак нећемо посматрати њу изван анђелске службе молитвеног заступања по 

благодатном учешћу у Христовом јединственом и непоновљивом par excellence 

посредништву за нас код Његовог и нашег Оца Небеског.  

Левица да не зна за десницу 

 

177. Набој за спољашњим признањем нашег делања у вери раван је тражењу 

наше славе од људи. 

Пакао је уз нас, ако већ није у нама 

 

178. Неделање и неживљење по вери у Христа једнако је одречењу од 

Христа речима;  

а то се опет у домену пакла равна са паралелом злочестивости, злоречивости 

и злочинитељства. 



 

 

Добро наспрам бољег 

 

179. Разборитост, умереност, правичност и храброст као врлине античког 

јелинског света биле су славне саме по себи, па њихови носиоци нису ни имали 

разлога за накнадним потраживањем признања од људи. 

Вера, нада, љубав и милосрђе као врлине хришћанског света већма су 

прослављене по себи, и оне својим носиоцима већма забрањују накнадна признања 

и величања од стране људи. 

Из светлости у Светлост 

 

180. Наша вера је огледало, наш живот је икона, наш подвиг је иконичан, 

наше време је време гледања у загонетке и огледала, док је есхатон гледање лицем 

к лицу и сједињење у рангу личности. 

 

Укус и чула 

 

181. Теорија зна да разгоропађује и унакарађује, пракса зна да разгаљује и 

смирује; и обрнуто. 

Архива(р)ење 

 

182. Бављење ума искључиво теоријским наукама претвара ум у архивара, 

разумевање у архивирање а свест у архиву.  

Док нас само молитва и пост изнова оживљују и подмлађују, созерцање 

тајне васкрсења и Царства Небескога нас чини блаженим. 

 

Онто-сан 

 

183. Наша уснулост наличи нашој смрти.  

Сан је слика душе уснуле у смрти.  

Сан без слика је стање смрти душе, но не и њенога непостојања. 

 

Ако смо исправно схватили 

      

            184. Ако смо исправно схватили речи светог Григорија Великог Двојеслова: 

            Како је могуће рећи да је душа бесмртна када је познато да она осудом на 

смрт бива кажњеном? (У: О исходу душе, из поглавља XLVII, Врњачка Бања  

2009, стр. 87), следи,  

            да врсти пакленог огња одговара врста наше страсти;  

            и да врсти наше страсти одговара врста адског огња.  

            Дакле, нашој страсти ће последовати саобразан адски огањ. 

            И одмах затим, адски човек (Homo adis) биће губитник благобитија, но не и 

битија.  

            Исти он биће изнова подносилац умирања без смрти, нестајања без 

нестанка, скончавања без конца и јединичарења и усамљивања без заједничарења и 

сједињавања.  



 

 

           Он ће дакле пребивати у бесмртној смрти, ишчезавању без ишчезнућа и 

кончини без краја.  

           Није ли ово за нас будилник од стране самог појма Пакла?  

           Није ли баш овде крај теоретској фиктивној и пелин-теологији, и почетак 

ридању због нашег грешног, пелин-битија? 

           У јеку ове теме Бетовенова Клавирска соната бр. 32 in C minor, 111, 

Шуманове Симфонијске Етиде op. 13, Токата op. 7 и Шеста симфонија 

Чајковског звана Судбинска звуче баш као саме сиње адске сањарије. 

 

Светлост и реч 

 

            185. Светлошћу богословствовати и речима богословствовати није једно те 

исто богословствовање!  

            Зато је искључиво речито богословље, макар се оно и православним 

сматрало – богословље на придумку! 

  

Схоластика и новоотачко богословље 

 

            186. Схоластиком извежбани православни богослови, и схоластиком 

задојени православни хришћани неће новоотачко православно богословље, јер 

веле:  

            Старо-схоластичко је православније.  

            И нико ко је пио старо неће одмах новога; јер вели: старо је боље (Лк. 5, 

39).  

            Али је речено и то да нико не сипа вино ново у мехове старе, иначе вино 

ново раздере мехове, и оно се пролије, и мехови пропадну. (Лк. 5, 37). 

 

Евагријев одјек 

 

             187. Молитва умно-срдачна захтева од свога вршиоца-подвижника 

добровољно сужавање животних радњи на домет слепца, глувог и немог; и опет, 

добровољно сужавање на човека без ногу и руку.  

             (В.: Филокалија тон иерон ниптикон, томос А, Атхине, 1982, стр. 176-189. 

Такође В. Перишић, Молитва ума и молитва срца, у: Са теолошке тачке 

гледишта, Београд, 2010, стр. 28-29). 

 

 188. Ако се боримо, и срце наше ће се борити, и ми ћемо бити живи.  

Ако се не будемо борили, наше срце ће усахнути, и ми ћемо се вратити у 

прах. 

Што је проистекло из немира немиром ће се и завршити 

 

             189. Расуђивање и одлучивање у стању немира није трезвени поступак, 

макар се разговор водио између самих доктора теолошких наука, и макар се 

одлучивало између самих патријараха. 

 

Време и страст 



 

 

 

             190. Неостварена намера временом ће открити свој неостварени циљ: 

страсну жељу. 

Неким хришћанима Христос је припрема за закон 

 

             191. Масе римокатолика и протестаната се налазе у поседу Закона као 

васпитача за Христа (?!) Као да заборављају да нам је Он у међувремену дошао.  

             Будући Законом опчињени, они се  не покоравају истини, упркос Исусу 

Христу пред њиховим очима насликаном као разапетом.  

             Зато их то одводи закључку и самооптужби да им је дошавши Месија 

Христос само припрема за Закон.  

             Ти хришћани у масама данас мисле да су примили Духа кроз дела Закона, а 

не кроз проповед вере.  

             Зато су неки међу римокатолицима и завршили Парагвајском јеванђелском 

државом језуитског типа; дакле телом; као да никада нису ни почињали Духом. 

             (Запис о Држави Божјој или како је Велики Инквизитор исплазио језик Ф. 

М. Достојевском, у: Никола Милошевић, Прилози за филозофију историје, 

Службени лист СЦГ, 2003, стр. 43-122. Гал. 3, 1 -3, и даље). 

 

Историјски Христос и Марија 

 

             192. Неке протестантске научнике фасцинира историјски Исус, коме они 

изналазе и психологију и полност,  

             док се масе римокатолика баве историјском Маријом, јер им она 

потхрањује пијетизам и девоционализам;  

             док масе протестаната опет, Марија интересује само као жена, еда би је што 

више сврставали у ред типичних жена. 

 

Реч вере и реч о вери 

 

             193. Реч вере укрепљена покретом животворног Духа истовремено је 

покрет енергије; 

              док је огољено слово о вери налик минијатурним готским и барокним 

катедралама. 

Личност, лично и личносност 

 

             194. Хришћанину је најприснији личносни, живи, јесамствени Бог у три 

Ипостаси, док су му одбојне апстрактне концепције и металогичка сагледавања 

чистог постојања Апсолута. 

              Њега ужасава потпуна објективност, ослобођена свега субјективног, 

ипостасног и личносног. 

               У хришћанству на свим ступњевима живота и животних пројава – 

спознајних, созерцатељних и причесних, управо личносност доминира. 

 

Одисеја личности 

 



 

 

              195. Математичко-технолошко-научно проблематизовање и 

солуционирање проблема могуће је само као психолошко удаљавање од 

субјективно-персоналних чинилаца и елемената.  

              Током целе одисеје заснивања нечега доминира апстрактна логика. А њен 

исход је омеђеност детерминантама природних феномена. 

               Са недетерминисаним духом ствари се одвијају другачије.  

               Нашем духу недостатна је апстрактна логика. Наш дух проналази пут ка 

спознајама личносним или ипостасним, живим или животворним, јесамственим. 

               У преовладавању личносног битијног општења дух се приопштава Духу, а 

исход је у христопознању као истинопознању, софиопознању, смислопознању;  

               у проналажењу целога Христа као целог Адама.  

               Ми не тражимо толико, па ни оно највеће у хипер-науци: божанску 

честицу, него причешће њоме, и у томе ми хришћани потпуно успевамо. 

              (В.: Архимандрит Софроније, Мисли за Предговор, у: Рођење за Царство 

непоколебиво, стр. 25 – 26, Библиотека Тавор, свети манастир Хиландар, 2006). 

 

Печат онтолошке етике 

 

              196. Историјски свет од самог свог почетка (Адамов печат и плегма) па до 

самог свог краја (Печат Страшног Суда и Крисиса) стоји под плегмом библијске 

етике и њене проблематике;  

              библијске онтолошке етике  и њене библијске онтолошке проблематике.  

              Другачија, а не библијска етика, само је још једна теолошка химера. 

 

Етос без пардона и љубави; етос интереса и пословништва 

 

              197. Етос Европске Уније легалистичан је и законодаван; строго јуридичан. 

              Практично, он је етос пардона, и зато не почива на љубави.  

              Али у свом крајњем виду он је етос без пардона; и закључно, етос без 

љубави. 

              Етос интереса је у његовом домену замена за све онтолошко-у-одсуству.  

 

Постоји ли проблем деконструкције јелинизма и латинизма  

у отачком етосу и предању?  

 

              198. Питање деконструкције јелинизма и латинизма у светоотачким 

текстовима с једне стране, формулисали су, и екстремно су га поставили Владимир 

Лоски, Јован Мајендорф, Александар Шмеман и Борис Бобрински,  

              односно Мата-ел Маскин, папа Шенуда Трећи и Себастијан Брок по 

дужности,  

              предложивши надградњу, односно замену етоса тих текстова етосом 

коптским, сиријским и словенским, романским и франкофонским, англофонским и 

азијатским. 

              Један подухват наличан овом, толико ризичан по православно богословље 

и његов етос, ни хипотетички не би могао да се узме у разматрање. 



 

 

              С друге стране, феномен оцрковљеног јелинског теолошког етоса није 

проузроковао гео-стратешке проблеме ни у самим црквеним срединама и 

теологијама у којима су они доминирали, и били носиоци њеног етоса сами 

корифеји планетарног опитно-сазрцатељног богословља: Серафим Саровски и 

Паисије Величковски, митрополит московски Филарет и епископ Теофан 

Затворник, старци Силуан и Софроније, протојереји Георгије Флоровски и 

Думитру Станилоае, епископ Николај Велимировић и ава Јустин Ћелијски, 

патријарх српски кир-Павле и епископ Иринеј Буловић; најзад Јован Фундуљис, ... 

Христо Јанарас, Николаос Лудовику – све сами богословски умови планетарне 

ширине и замаха. 

              Коначно, о непролазном значају и незаменљивости оцрковљеног јелинизма 

и његовог етоса најсвеснији су и стари и нови корифеји латинског и латинствујућег 

хришћанства и  богословља: кардинал Жан Даниелу, Анри Д-Лубак, Ив Конгар и 

Валтер Каспер, папе Јозеф  Рацингер, кармелићанин Јуре Зечевић ... 

  

Молитвене сузе 

 

               199. Молитвене сузе најпре су наличне благости коју душа точи кроз очи, 

а затим оне прелазе у благодатно миро човека Божјег и философа Духа Светога. 

Затим их Утешитељ складишти у човеку као живом сасуду и узритељу.  

               По пријему духо-дара или мило-дара човек се као живи сасуд тим сузама 

облива, али и друге подстиче на њих. 

               Божији човек и философ Духа Светога када је достигао библијски степен 

покајања већ се и у нову твар преоденуо. 

 

Светитељ је брана 

 

               200. Сваки светитељ, заједно са својим прецима и потомцима који су 

живели и који ће живети у покајању представља(ју) брану злу да се оно не зацари, 

и сметња Зломе да он не дође пре пуноће времена. 

 

                                       Трећи стослов 

 
Тема спасења нехришћана 

 

               201. Начелни одговор на начелно питање спасења нехришћана – постоји! 

               Један од мноштва конкретних одговора налази се и у Аутобиографији 

једног јогија;  

               или у аутобиографском документу индијског јогина Парамаханса 

Јогананде. 

               (Загреб, 1991).  

Покајање као апокатастасис 

 

               202. Почетак нечијег покајања почетак је и његовог апокатастасиса. 

Повећањем првог побољшава се друго.  



 

 

               А када многобожац у историји добије дар покајања, тада је исти добио и 

прилику за покајним апокатастасисом. 

 

Говор о Богу 

 

               203. Историја и есхатологија имају свој начин говорења о Откривеном 

Богу; начин говорења о Њему језиком какав Он јесте (катафатичан) и какав Он 

није (апофатичан). 

Ерос светог аве Јустина Новог Ћелијског 

 

               204. Ерос светог оца Јустина Ћелијског хитао је потпуном сједињењу са 

Христом.  

               Преподобни ава је пламтио жељом да види присутну логосност у свему, и 

да у тоталној логосности свега живи у јединству са Христом – оваплоћеним 

Логосом.  

               То стално доживљавање Христа и живљење у Христу као тотално Новом 

Адаму омогућавано му је благодаћу, која је онда и његов ерос зажигавала и 

орошавала га. 

               То је оно што је и њега чинило тоталним и колективним, благодатним и 

оствареним адамом. 

Проповед о милости Божјој 

 

               205. Теологија је најпре проповед о милости Божијој;  

богослови се дакле посвећују проповеди милосрђа као проповеди којом се 

оглашава најузвишеније богословље. 

 

Дилема: етика или онтологија? 

 

               206. Ако неком брату смета богословска проповед о Христу и о његовој 

христоитхији из угла оваплоћења као добровољног осиромашења, самоограничења 

и узимања наших слабости (нас бо ради обнишчав богат сиј, Канон Светоме Духу, 

Недеља Педесетнице на Повечерју, на и ниње осме Песме), а Христос је баш тиме 

практично легализовао хришћанску етику, такав нека гледа на оваплоћење из угла 

Христовог благоизвољења да нас учини учесницима божанског живота. 

                На тај начин ће тај и такав брат сам појмити – како је то Христос 

легализовао и хришћанску онтолошку етику. 

             Вером у Христа дотичном боготражитељу даће се да исповеда Духа Светога 

као рјеку Божества, из Отца сином происходјашчаго (Канон Светом Духу, на 

Повечерју Недеље Педесетнице, трећи тропар шесте Песме Канона), као и то да ће 

из њега потећи реке живе воде. 

               Тако ће њему коначно бити омогућено и да превазиђе артифицијелну 

дилему: етика или онтологија?! 

 

Дубинска психологија и аскетска антропологија 

 

              207. Дубинска психологија није досегла дубине аскетске антропологије.  



 

 

              То тек  почиње да се остварује захваљујући психијатрима подвижницима, 

међу којима је добри човек у Срба, доктор Владета Јеротић, свакако протагониста 

par excellence. 

Пророковање о сутрашњици 

 

              208. Хришћанину данас није тешко да пророкује о сутрашњици.  

             Људи, римокатолички пастири са папом на челу, већ су поред старе листе 

смртних грехова створили листу нових грехова: био-хемијских и генетских, еко-

технолошких и пословничких. 

              Црква ће у том случају само изнова констатовати нови поредак ствари, и 

почети да примењује метод икономије;  

             црквено, канонско и брачно право ће бити најфреквентнији међу 

теолошким наукама, јер ће најтежом постати одбрана полазних вредности живота и 

личности.  

              Све теолошке науке у том случају бориће се за очување дојучерашњег 

човека-грешника, и његове изворности. Кварење лика, рецимо технолошки 

изазиваним  инцестима, и питањем сродства: ко је коме ко и шта по роду? – те 

мутацијама и појавом мутаната и бића комбинованим од различитих природа, биће, 

и све ће више постајати највећи изазов теолошким наукама. 

               То ће свима, поготово хришћанима и њиховим пастирима донети нове 

облике страдања и мучеништва; за своје савременике они ће имати људе еко-

етички и био-етички измењене, и стално подвргаване модификовању.     

               Наилазиће нова страдања на све људе планете: атомска, метеоролошка, 

тектонска, социјална, политичка, културолошка, квази-духовна и секташка. У 

бујицама и поплавама речи о неуспешној саборности људи ће умирати од самоће. 

Речи сликара Дада Ђурића да ће људи долазити из празнине, да ће се људи давити 

у празнини и да ће се гушити у њој, већ имају своје промотере, а они сами 

промоције тих пошасти. 

              Док с једне стране најученији људи и специјалисти огољују Библију од 

сваке врсте хришћанског Предања, док је отимају Цркви и чине је словом које 

убија, с друге стране технолози хемијско-технолошким путем већ стављају у погон 

новопронађену ћелију; да би једним начином Божји трагови на Земљи и у васиони 

постали обрисиви, а да би другим начином Божји логоси и икона били 

обесмишљењем из творевине и човека уклоњиви. 

              Тако бисмо уместо завршетка у подобију имали нестанак у праху и 

завршетак на маргинама, односно у фус-нотама наших историјских и 

археографских наука. 

              А Бог као Бог: само ће гледати, подсмевати се нађем вашару таштине, и 

радити по своме! 

Посветовњачење 

 

              209. Исход посветовњачења хришћана више није сагледив: оно што су 

некада у животу били протестанти, то су данас римокатолици; а оно што су некада 

у животу били римокатолици, то су данас православци! 

              Речено на светогорски начин: Како су некада живели лаици, тако данас 

живе монаси; какви су демони, тако се данас опходе многобројни лаици.  



 

 

 

Насушни преображај 

 

              210. Свети Дух преображава црквено Сабрање у Тело Христово, и црквено 

сабрање у Царство Божије. 

 

Рођено од тела помрачује рођено од Духа 

 

              211. Оно што је рођено од тела и крви може да помрачи оно што је рођено  

од Духа чак и код оних који су узрасли у духу и достигли дубоку биолошку 

старост. 

              Но чињеницу да су они као деца били остављени и да нису били довољно 

вољени, сами никада нису могли заборавити, нити за собом то помести.  

              Зато они непрестано, све до старости, привлаче пажњу на себе 

умиљавањем и афектацијама, презирући, па и одсецајући свакога онога ко  би 

покушао да им на то скрене пажњу као на нешто неумесно. 

 

Слабости 

  

              212. Специјалисти за слабости специјалисти су за грехе и страсти; но то не 

значи да су они и борци против истих. 

  

Пакао је еклисиолошка категорија  

 

             213. Пакао је еклисиолошка категорија.  

              Чланови пакла биће и некадашњи чланови Цркве, недостојни Царства 

Божјега и неприправни за њега; неприправни за Царство у које ће се Црква у 

међувремену преобразити.  

              Бог ће наставити да воли и опакљене као што воли чланове свога Тела, а 

доказ за ту љубав биће чињеница да их Он неће вратити у небиће, него да ће им 

дати, од Њега самог испражњен и огољен вечни живот.  

Колико нам овде православно поимање апокатастасиса може помоћи, не би 

требало истраживати;  

јер најсмиренији, најутврђенији и највичнији у вези са тим размишљањем 

нису хтели да му се одају; Богу су остављали суд и одлуку гледе последњих ствари 

и последњег суда. 

 

 Умовања на пригљатку 

 

 214. Из блудне везе и смјешенија двају умова, лукавог демона и сујетног 

човека, настају умовања на пригљатку. 

Осиони ум 

 

 215. Осионошћу ума настају философије и јереси по човеку, и даље –

злочини по нечовеку. 

Људска предања 



 

 

 

 216. Упорним стајањем мишљу у историјској перспективи изналазе се 

разноврсна људска предања. 

Све се преобразило 

 

 217. Христос је преузео све:  

и нацију, и преобразио је у народ Божији;  

и патриотизам, и преобразио га у Царство светих Отаца и деце Божије; 

и политичке системе, и преобразио их у небеску интернационалу свих 

Светих, у Њему уједињених и са Њим на челу и око Њега. 

 

Исход црквене етике и црквенога богословља 

 

 218. Само из смиреног заједничења са Христовом мишљу происходи 

смирена мисао, а из ње црквена етика и црквено богословље. 

Васељенски учитељ свети Јован Златоусти, говорећи о васељенском 

Апостолу Петру истиче његово смирење највишега степена.  

Њему, самим Христом дата власт као ватреном ученику да управља стадом 

и да буде први, није помутила ни веру, ни разум, нити је ма чиме узроковала штету 

првој заједници верних. 

Обрати пажњу на Петра који све чини мишљу сагласном мисли осталих, 

каже свети Јован. (Он) ништа не чини на ауторитативан начин, нити као 

управитељ ... И када користи речи, он их користи да би утешио остале ... и опет, 

он свагда теши присутне пророштвима ... на тај начин одомаћујући пророка и 

постављајући га усред њих, знајући да ће им користити оно што је речено од 

стране Давида, а не од неког другог пророка ... 

Петар поступа тако да мноштву окупљених дозвољава да они изврше избор 

Матеја за Апостола, чинећи им тиме част, а себе штитећи од њихове могуће 

омразе. Јер је знао да такве ствари свагда изазивају велика зла.      

Петар је лично могао да изабере једног мужа да попуни Јудино место,  мужа 

који је од почетка био са њима, и опет као сведока Христовога васкрсења, али није 

прибегао избору да се не би створио утисак да се он издваја од других ...  

Зато се он за цело време избора задовољава улогом тумача, а  избегава улогу 

учитеља; односно некога ко би испољио самовољу и самовласност.  

(Трећа Омилија на Дела Апостолска (1, 15-26), у.: Сабрана дела Јована 

Хрисостома, ЕПЕ 15, Солун 1983, стр. 88, 94, на грчком. Блаженог Теофилакта 

Архиепископа Бугарског Тумачење Дела Апостолских, Москва, Скит, 21-23, на 

руском. Такође Правило 3. светог Другог васељенског сабора Цариградског, 

Правило 28. светог Четвртог васељенског сабора Халкидонског, Правило 36. светог 

Шестог (Пето-шестог) васељенског сабора Трулског, у: Никодим Милаш, Правила 

Православне Цркве с тумачењем, књига 1, Нови Сад 1895, стр.  247-250; 390-426; 

518-519).      

Бодило 

 



 

 

 219. Гомионички протосинђел Василије Стриљчек је српски пример за то 

како је и унијатима немогуће праћати се против бодила, макар се оно вршило у име 

римског папе. 

Миленијум синтезе 

 

 220. Православно богословље Трећег хришћанског Миленијума биће 

неопатристичка синтеза свеколике источне и западне теологије, философије, 

уметности и науке, и то у контексту двеју еклисиологија: терапеутске и 

евхаристијске, и у двема перспективама: историјској и есхатолошкој. 

 

Критеријум 

 

 221. Етос православне теологије: архитектуре и иконографије, агиографије, 

химнографије и појања, понајпре подвижништва, има за критеријум синтезу 

историје и есхатологије у процесу преображаја тварне природе у ослобођену и 

облагодаћену, васкрслу и прослављену.  

Само у Евхаристији хришћани предокушају начин постојања идентичан 

оном у Царству Божјем. 

Потврду за то имамо у речима: И ја вама завештавам Царство као што 

Отац мој мени завешта. Да једете и пијете за мојом трпезом у Царству моме, и 

да седите на престолима и судите над дванаест племена Израиљевих (Лк. 22, 29–

30). 

Из црквеног словара 

222. Категорије добра и зла, греха и врлине, раја и пакла, живота и смрти 

верификоване су еклисиолошки, и Црква их има у свом речнику за свакодневну 

употребу.  

Оне се не могу апстраховати; јер би се у противном апстраховала 

историчност човека, и отишло се у есхатомонизам, чак евхаристиомонизам.  

Ми дакле баратамо појмом новог човека,  још неучвршћеним у вишој 

слободи (да  он  може, и да он неће да (по)греши).  

Воља да се непрестано пребива и живи у Христу долази на крају, а не на 

почетку. Између почетка и краја подвижнику и сведоку вере следују зној, крв, сузе, 

покајање; дакле подвиг преласка из ниже у вишу слободу.  

Зато ми не морамо рачунати са безгрешним, него са грешним човеком, који 

је сав у стању падова; који баш зато не може почињати с оним чиме се његов 

подвиг завршава.  

Ако то не подвучемо доћићемо у опосност да апстрахујемо човекову 

историјску ситуацију: да превидимо чињеницу да до нашег коначног стања 

апатхије још има времена.  

Међутим, то нас не спутава да истичемо свој  онтолошки проглас: 

Мојсијеву, Анину, Давидову, Јелисаветину и Маријину песму (5. Књ. Мојс. 32, 1–

43. 1. Књ. Сам. 2, 1–10. Псалми. Лк. 1, 42–45, 46–55).  



 

 

А те песме опевају судбину љубави између Господа и Његовог народа, 

љубави која је пројавила етос Бога и етос човека, а затим и обликовала њихове 

узајамне односе. Човеков етос међутим, не може бити друкчији до иконичан; јер 

ако смо Господњег и Божјег рода (Дап. 17, 28–29), онда смо и етоса  божанског. 

Зато смо ми радосни због Онога Који јесте од почетка, због онога што 

сагледасмо и руке наше опипаше, због Логоса живота који беше у Оца и јави се 

нама, да имамо заједницу са Оцем и Сином Његовим Исусом Христом. А јавио нам 

се да радост наша буде потпуна; радост што је Бог светлост, и што таме у 

Њему нема никакве, и што ми ходимо у тој светлости — светлости заједнице 

једних са другима, заједнице крви Исуса Христа Сина Божијега која нас очишћује 

од свакога греха (1. Јн. 1, 1–7). 

Грех и смрт 

223. Сваки разговор о првородном греху и смрти мора бити пропраћен 

поимањем васкрсења као основе за хрићанску етику и духовност.  

Христово васкрсење пак саму смрт лишава њене даље власти над нашим 

животима, а нас ослобађа робовања греху и страху, и приправља нас за љубав. 

Подвижничко и евхаристијско изграђивање 

224. Најимпресивнији опис догађаја аскетског и евхаристијског изграђивања 

личности дугујемо једноме међу најхристољубивијим Оцима, преподобном 

Симеону Новом Богослову.  

Њему, живој икони Христовој, ми дугујемо и увиде у тајне мистичког брака 

Женика Христа и свих оних душа и духова чији се ерос распињао до олокафтоме 

(себесвеспаљености). Дакле Симеону, који се Христу невестио до заумља.  

 После периода болног очишћења благодаћу Духа Светога, када је Симеон 

био и припремљен за виђење божанске славе и за сједињење са Богом, и сами се 

Бог огласио речима:  

(Једва) умољен молитвама Симеона, твога оца, најпре у уму, у чулу разума, 

удостојио сам те гласа, затим и светлосне луче, да бих ти се после тога 

човекољубиво јавио као светлост. У наставку начинио сам себе облачићем у виду 

огња, који је лебдио изнад твоје главе, пружајући ти само созерцање спољашњих 

ствари. И док су теби, занесвешћеном од запањености, сузе великог умилења 

топиле тромину тела, наједанпут се (од тебе) појавио мирис меса што  на ватри 

гори, као што сам ти знадеш (Архиепископ Василије, Преподобни Симеон Нови 

Богослов 949-1022, Београд, 1988, стр. 137).  

            Преподобни Симеон истиче свету Евхаристију као претежну на нашем путу 

ка Богу и обожењу.  

            Свето причешће је двојакога карактера. Благодат Духа, то јест огањ 

Божанства Спаситеља нашег и Бога, из Његове је природе и суштине, а Његово 

тело је из пречистог и светог тела Богородице и из свепречисте крви њене. Зато је 

тело Господње тело Богородице.  

            Причешће је васкрсење за вечни живот. Дух се јавља као истинска храна и 

пиће, Дух је тај који претвара хлеб у тело Господње, и опет је Он тај који нас 

очишћује и чини достојним причесницима. Евхаристија је светлост, као и све оно 

што се односи на Бога, и у њој се открива Божја слава. Христос пребива у 



 

 

евхаристијским Даровима у двема природама, божанској и човечанској, и 

причешће њима словесан је чин. 

                  Преподобни Симеон настоји на двојаком карактеру причешћа: чулном и 

духовном, и то зато што сматра да је само свесно причешћивање истинско, и што 

оно одговара двема природама Христовим.  

                 Они пак што недостојно једу од тога Хлеба и пију од те Чаше лишени су 

дарова Духа Светога, и они хране само своје тело, но не и своју душу. А причешће 

је пасха или прелаз из света чулног у свет достижан умом, да би се тамо царовало 

са Христом.  

                 Душа и тело, као једно и двојако, сјединивши се са Христом и испивши 

Крв, постају бог по причасности, и једноименити са Њим по имену; дакле са 

Христом коме су се стварно приопштили. С друге стране, Хлеб и Вино Причешћа 

су Свети Дух, Христова благодат, храна која даје бесмртност и која чини 

нетљенима и небеснима оне који се њоме хране.  

                 Саму Пресвету Тројицу преподобни Симеон назива хлебом и вином, 

новом приправом верних, пировањем и наслађивањем којим се ми тајанствено 

наслађујемо.  

                 Практична и аскетска страна Причешћа, то јест припрема за њега  треба 

да укључује сузе; без суза се не причешћивати; треба плакати не само приликом 

причешћивања, него и током целог живота свог. А проливање суза не зависи само 

од својства наше природе, него и од наше добре воље. То је дар Божији који се даје 

свима који у подвизима ка томе показују вољу. Свакодневно чинећи и творећи оно 

што певамо и читамо у Цркви ми ћемо смоћи снаге да се сузни причешћујемо. 

      Нашем пост
3
-модернистичком добу и преподобни ава Јустин Нови-

Ћелијски није остао дужан тајни; тајни молитве и живота у Христу као догађајима 

себекувања, себепечења и ликоливништва, у дословном смислу тих речи.  

     Јер овај наш ава се подвизавао таквим интензитетом да се то испољавало 

у виду промена на његовој крвној слици;  

     и опет, у виду промена на крви која би, извађена помоћу шприца од 

стране његовог богоугодника доктора Недељка Кангрге, испуштала благоухани 

мирис. 

      Истом силином се подвизавао и старац Порфирије са Оропоса – све до 

срчаних удара, но који код њега нису остављали телесне последице.  

 

Лични ерос 

 

225. Неутаживост ероса за Христом не може потицати из жеђи за благодаћу 

и блаженством пре неголи из жеђи за личним односом са Њим.  

Наша жеђ је усмерена на однос човека као личности са Христом као 

личношћу. У томе се показа љубав Божија према нама: Он најпре заволе нас (Јн. 

4,10),  а затим нам посла Сина Свога (Јединог-Рођеног) у свет да живимо Њиме 

(1. Јн. 4, 9). 

Житија Светих 

 



 

 

226. Житија Светих су сведочанства о томе како  људи у својим животним 

улогама и у историјским околностима овдашња дела у Цркви чине на есхатолошки 

начин.  

А то тако као да су они већ будући – људи слободни од природних закона – 

мада не и од учешћа природе у њима и под њима. Са сталним надилажењем 

ограничења у догађају љубави, истовремено реалне и надреалне; лоциране у 

историјском, а ојачаване  у есхатолошком збитију. 

 

Ипостасно начело 

 

227. Ипостасно начело је неоствариво док се само не уипостаси у Тело 

Христово – Цркву – светотајински: кроз Миропомазање, Крштење и Евхаристију, а 

затим све више и више и даље кроз заједничење у љубави.  

На плану међуцрквених односа то такође важи за коптску монофизитску-

мијафизитску Цркву, опхрвану фолклорним етосом.  

Она баш због тога не може да заживи без предањског етоса, халкидонске 

христологије, максимовске логосологије и две воље и две енергије Шестог 

васељенског сабора. Дакле, само би тај и такав пут био сигуран пут њене 

инкорпорације у Једну, Свет, Саборну и Апостолску Цркву. 

 

Живе иконе међу нама 

 

228. Игумани, Симонопетритски Емилијан многострадални, и Филотејско-

Аризонски Јефрем монахородни, уподобили су се Христу у тој мери да се већ 

доживљују као Његове живе литијске иконе. 

 

Естетика ранога хришћанства 

 

229. Естетика ранога хришћанства позната је и као естетика Империје или 

апологета, док монашка естетика има мноштво других назива: естетике и етике 

подвижништва, интериорности и самоудубљивања, истинске философије, 

созерцања и богоусличавања.  

Естетика аскезе или подвижништва није естетика аскетизма ради 

аскетизма, већ је она то ради неизрецивог стања блаженства и неизрециве духовне, 

светлосне насладе. Она је дакле највећа куповина будућих добара помоћу лепти 

покајања; куповине неспутане смелости пред Богом и вечне славе у Богу.  

Уместо трагедије, комедије и прозодије овога света, естета-подвижник се 

радије опредељује за рањеност божанском лепотом, као и да  би могао ходити 

путем молитвене насладе, све до духовне молитве и умног виђења, созерцања и 

господарења Духа над њим. Другачије речено, овај естета се опредељује за незнање 

које је изнад сваког знања, познатог као стање безмислија.  

Естетика отшелништва на првоме месту поставља тему дарова:  

дрхћућег разума, разнежености и суза;  

екстазе првог типа – созерцавања сликовних или илустративних, скоро 

кинематографских визија, пророчкога карактера – 



 

 

божанскога просветљења, благоуханих мириса Духа Светога и чудеса 

(укључујући телепортацију),  

те бестрашћа и јуродства. 

 

Гносеолошки аксиом естетике светлости 

 

230. Гносеолошки аксиом естетике светлости светог Симеона Новог 

Богослова (апостола благодатне светлости) гласи  

– да гносис није светлост, већ да је светлост гносис.  

У безопасном по подвижника несливеном сливању божанске светлости са 

њим самим она је лепотни подмет у подвижниковом ентеријеру као носитељу 

свеукупног опажања. 

Филокалијски етос 

   

231. Филокалијски етос Оптинске пустиње кључан је за разумевање 

православног етоса савременог руског православног народа, без обзира на 

последице никоновског, великопетровског и империјалног периода, или, с обзиром 

на последице епохе псеудоморфозе етоса руског богословља изазване активизмом 

кијевске духовне Академије митрополита Петра Могиле, затим Словенско-

Јелинско-Латинске Академије у Москви Стефана Јаворског и Теофана 

Прокоповича ...     

А филокалијски етос Оптинске, и других монашких пустиња  увек је био, и 

остао последња одбрана од псеудоморфозе црквеног идентитета.  

Такозвани руски Христос није нико други до Христос Спаситељ, смеран и 

кротак у срцу мимо свих људи, Христос Андреја Рубљова, али и старца Паисија 

Величковског, Макарија, Амвросија и осталих отаца Оптинских, но подједнако и 

нових светих отаца Георгија Флоровског, преподобног аве Софронија Новог 

Есекског и преподобног зографа Григорија Круга. 

Сам Он пак никако није Исус Сан-Сулписа, Булгакова, односно назаренског 

сликарства Саборних храмова 18. и 19. века широм хришћанске васељене, дакле и 

Балкана, најзад саме Србије. 

Па ипак, када је у питању дар покајања код некада крштених па упуштених 

хришћана, модерна икона Христа Сведржитеља у храму светога пророка Илије 

Пантелејмоновског манастира послужила је рецимо, да се преподобни Силуан пред 

њом згрози над собом у свеноћној борби против гордости, али и да се једноме од 

Срба, крштених па упуштених јуноша, дарује искра покајања управо преко списа 

Старац Силуан (преко описа Силуанове борбе са демоном гордости и појаве 

Христа који ће му у храму дати заповест о држању ума у Аду, но без очајавања). 

У вези са јуношом опет, само је та једна искра била довољна да на крају 

његове боготражитељске борбе просветли његову таму, и да га постави  на пут 

ревносног покајања. 

Етос Taize-а 

  

232. Протестантски монашки центар Taize, (Француска, Бургундија), 

насељен самониклим боготражитељима из 30 земаља света, истовремено је и 

центар окупљања хиљада младих хришћана Европе. Компатибилан са 



 

 

римокатолицима, и отворен за дух православних хришћана, овај монашко-

хришћански центар гради слику о себи као монашком покрету који би требало да 

поприми планетарне размере. Он такође настоји на изградњи идентитета који би 

био старији од времена Реформације, и укорењен у древном монаштву.  

Монаси-мисионари Taize-а гладну и жедну хришћанску младеж Запада 

инспиришу пре свега духом саборности. А вера и духовност коју они исповедају 

само привидно наликује импровизованом андерграунду и техно-спиритуалу. 

Извесна тескоба духа је такође нус-појава која се осећа при првом директном 

сусрету са тамошњом заједницом; експерименталност и тескоба у тамошњом 

атмосфери и даље су присутни у извесном степену.  

С друге стране, владајући дух Taize-а у Француској није и дух самониклог 

филокалијског покрета коме су некада припадали, и били му одани Блез Паскал и 

Ришар Симон, покрета који је некадашњом папском интервенцијом био насилно 

угушен. Нарочиту пак пријемчивост за филокалијски дух тада је носио у себи, и 

оваплоћавао га узвишени и свети подвижник Жан-Батист-Маре-Вијани, познат у 

народу епохе Француске револуције као Curé  d’Ars.  

Taize је опет и опет спектакуларни техно-перформанс врсте Jubilate Deo 

(Радујтесја Господеви), са сталном поставком у Бургундији, као и поставкама 

мањега формата у виду групица монаха-мисионара у афричким и азијским земљама 

погођеним бедом и глађу, природним и ратним катастрофама.  

Док објекти овога центра налични су и џиновским екранима испред којих 

стоје посматрачи и очекују пројаву слике. Бар сви православни хришћани из разних 

земаља и помесних Цркава окупљени тамо желели би пројаву и откривење 

Христове иконе; јако иконичко присуство Христа и Крста, Богородице и свих 

Светих. Но до те пројаве никада досад није дошло! 

 

Храм-царска палата 

 

233. Унутрашњост римокатоличког црквеног храма у Бозеу одсликава 

римску царску палату.  

Монаси и монахиње присуствују у њој као римска легија у бојном поретку, 

али и као дворјани одевени у свечане тунике. Они дакле учествују у дворским и 

витешким свечаностима, певајући и произносећи химне и рецитале.  

Појава и профил папе као pontifex-а maximus-а из описане структуре у 

позадини неизбежно израста у корифеја целокупне грађевине;  

у појаву над-цара и над-епископа, истовремено.  

Ту се даде ухватити и моменат претакања римског Царства у Цркву, и 

моменат прожетости римске Цркве духом самога тога Царства. 

Римски папа дакле поново постаје над-епископ, и стиче двојни идентитет: 

римског цара над свим царевима у васељени, и римског епископа над свим 

епископима у васељени.  

Код римокатолика ова појава је уочљивија дејством целокупног црквеног 

церемонијала, али и због ефективности саме радње, поједностављене до 

милитаристичке огољености и натурализма. 

 

Православље и Схоластика 



 

 

 

234. Са чим ћемо упоредити Православље, с једне стране, и Схоластичку 

теологију, с друге стране?  

Православље ћемо упоредити са светим епископом у одјејању и са 

Јеванђељем у левој руци, док десном благосиља, а над главом му лебди голуб 

благодатног надахнућа.  

Сколастичку теологију ћемо упоредити са римокатоличким теологом у 

монашкој одори великог опата, сједјашчег за својом катедром доктора ангеликуса 

и са Јеванђељем у једној руци, док десном руком показује на катедру на којој 

почивају, једна, или више умно написаних књига. 

А како бисмо назвали православно богословље par excellence?  

Метхексис-богословљем! 

Лутеранство и томизам 

235. Лутеранство и томизам категорички иступају против концепције 

нестворене благодати и могућности богочовечанског начина постојања.  

Oба она своме Западу перманентно наносе губитке и паклену штету.  

Томизам није у стању да види нашу природу другачијом до непоправљиво 

створеном, и са непремостивим последицама створености;  

другачије речено, да ништа нестворено нама не може припадати по 

дефиницији.  

Конкретније, да ми не можемо учествовати у божанском животу, те нам је 

отуда мистагошко и мистичко искуство недоступно.  

А Христос?! Он ће увек бити Неко ко нам је собом донео у свет откупљење 

грехова, оправдање и амнестију. 

Да ли нам лутеранство и томизам уместо божанске благодати или енергија 

нуде икакав вид адекватне замене и сатисфакције?!  

Највише легализма, повратка Старом Завету и Савезу, сенкама и 

прасликама, и наравно, владавине ума и разумске благодети!  

Зато њих и погађа оштрица апостола Павла: А прије доласка вјере бисмо под 

законом чувани и затворени за вјеру која се имала открити (Гал. 3, 23).  

И модерни интерпретатор Томе  Аквинског, Умберто Еко, у суштини 

заузима став подобан своме итерпрету. Став да је наша стварност безблагодатна. 

Даље, он час узима у обзир чињеницу, час је испушта из вида, да Тома, 

поводећи се за Дионисијем Ареопагитом, философира о pulchrum-у (лепоти), 

односно ens-у (бићу, ствари, бивствовању), bonum-у (доброти), verum-у 

(истинитом), и то тако што ове појмове поистовећује са Богом, односно што их 

сматра атрибутима Божијим, у којима суделују све постојеће ствари.  



 

 

Одмах затим Умберто Еко замагљује свој текући дискурс о односу Бога и 

тих појмова двосмисленостима и опозицијама, приписујући Томи оклевања и 

несигурности у изобиљу.     

Илустроваћемо оба става Екоовим експликација, у извесној мери (не)јасним:  

Понајпре, не само да Тома никад није увео Лепо у низ трансцендентала него 

би било дрско покушати то му приписати (…) говорити о божанској Лепоти коју 

не познајемо не може нам допустити да говоримо о партиципираној Лепоти, јер 

је поступак обрнут, у смислу да полазећи од лепоте бића приписујемо то својство 

Богу (уп. Модерне интерпретације, у: Умберто Еко, Естетички проблем у Томе 

Аквинскога, Загреб, 2001, стр. 51). 

(Тома) у свом коментару настоји да изједначи (…) Доброту створитељку с 

бићем и да утемељи поједине довршене Доброте у њиховој конкретној 

егзистенцијалној збиљи, да изједначи Божанску Доброту (још боље, божанску 

суштину) с пуноћом бића: наиме, свака ствар је добра уколико је у стварности (res) 

(збиљи – actu); Богу је пак својствено да је Он свој сушти, па је стога само Он своја 

доброта (погл. IV, лекц. I, у нав. д. бр. 269) (…) чињеница је да нам Тома посве 

јасно говори да је Бог Бивствовање, Доброта, Лепота, и да ствари, тиме што 

постоје, суделују у тим атрибутима. Изједначити Бога с пунином бивствовања у 

супротности с Дионисијевим духом није било тешко; било је довољно поиграти се 

с нијансама појединих појмова. Но, што се тиче Лепог, ствари су се одвијале 

другачије. Дионисијев текст је (…) инвазиван: Pulchrum се на најочигледнији начин 

појављује у целом поглављу. Не ради се још о томе да се утврди суптилном игром 

(нагласака) припада ли оно Богу као име хиперболичним или аналогним путем, са 

свим оним што два појма укључују (то је непрекидно осциловање између 

дионисијевског и томистичког става). Овде је пре реч о томе (у ширем смислу) да 

се утврди можемо ли Бога назвати Pulchrum-ом или не. Наиме, Дионисије 

представља Име, а Тома га прихвата: pulchrum, quod est Deus … (лепо, тј. Бог …). 

Никаква устезања. Томин Бог, ens realissimum (најстварније биће), Јединство, 

Доброта, Истина, биће и Лепота. То би се барем могло подразумевати због 

потврде што је коментатор даје Ареопагиту. Но у економији томистичког 

система нема места неодређеним и песничким изразима и цели коментар не може 

избећи, одражавајући текст, а да не буде помало емфатичан и алузиван. Ако је и 

Лепо Божји атрибут, нужно га је потврдити на једини начин на који то 

доследност и строгост допуштају: приписати га на недвојбен начин, уобичајеним 

формулацијама, атрибутима бивствовања (в.: Текстови Томе Аквинскога, у: 

Естетички проблем, стр. 61, 43). 

                                           

Како изгледају званични теолошки извештаји са Симпосиона? 

Први извештај о етосу Симпосиона 

236. Наш приказ и теолошка анализа Осмог теолошког дијалога  Мешовите 

комисије Православних Цркава и Светске  Алијансе Реформатских цркава  на тему 

— Светост Цркве, одржаном у манастиру Бранковеану, Румунија 3/10 септембар, 

2003. године, и реакција на теолошки текст Evaluation of the dialogue Мешовите 

комисије Православних и Реформата – који је отац Георгије Драгаш саставио на 



 

 

основу њених  извештаја о раду током  досадашњих осам званичних сусрета (1988–

2003). 

236а. Антрополошки минимализам скраћује еклисиолошку и христолошку 

перспективу. Но Христос је Totus Christus, Caput et Corpus, а ми смо чланови 

Његовог Тела. Ми смо грехом острашћени људи Свете Цркве коју Дух Свети 

непрекидно конституише сталним враћањем васкрслог и прослављеног Христа у 

историју, у чијој светости и премудрости и знању (Кол. 2, 3; 1 Кор. 1, 24) ми онда и 

узимамо учешће.  

Протестанти-реформисти оптерећени су етичким статусом човека, па сву 

тежину, између осталог, пребацују и на теологију par excellence. А управо се 

христоцентричном онтологијом превазилази моралистичка и психологизована (у 

међувремену и психопатологијом обремењена протестантска христологија), те наш 

живот у пневматизованом Христу постаје благодатни реализам. 

Отуда и потреба за теолошким дијалогом, јер се он находи тамо где су 

хришћанска вера и љубав, догматика и етика једног од саговорника проблематичне; 

посебно пак тема светости Цркве код Dr Michael-а Weinrich-а. 

 

Црква онтолошки света,  

хришћани етосно подобни а морално грешни 

 

237. Ко је дакле безгрешан?  

Христос и Његова Црква; Црква чија је Христос Глава, Тело, Срце и Првина.  

Ако поистоветимо Цркву са људима у Њој, можемо ли устврдити да је и она 

грешна!  

Не, јер то тада не би било тачно!  

Црква је онтолошки света, а хришћани су етосно подобни, но морално су 

они који су склони греху, и они који греше. 

 

Онај Који Јесте и они који ће бити 

  

238. Благодарећи чињеници да Бог јесте Онај Који Јесте, и да ће увек бити 

Онај Који Јесте и Који ће Бити, ми смо пред Њим увек оно што можемо бити, и оно 

што ћемо бити, без опасности да такав наш статус може бити угрожен оним што 

сада јесмо.  

Дакле, када Бог не би био Онај Који Јесте, Он би кажњавао сваки наш грех, 

и на сваку нашу слабост морао би реаговати легалистички;  

не би допуштао да ми по Његовом Промислу постанемо оно што можемо 

постати и бити, и то упркос дару покајања, управо ради тога нама намењеном. 

 

Светост и границе Цркве 

 

239. Критеријум и печат светости ми стичемо учешћем у светотајинском 

животу Цркве; у њој у којој се заједничи у пуноћи светости Оца и Христа и Светога 

Духа; у њој у којој Свети Дух освећује све чланове Цркве, а Кога нико не освећује.  

            Христос је Свети у најсавршенијем смислу речи, а чланови  Његовог Тела су 

свети по учешћу; нехришћани пак ту су по промислу, потенцијално и по призвању 



 

 

– захваљујући логосности целокупне твари која чезне да буде освештана  и 

упокојена у Христу, Духом Светим.  

            Тако онда благодарећи чињеници логосности и пријемчивости за благодат 

ми намерно избегавамо прецизирање граница Цркве, иако знамо где је права Црква. 

            Такође избегавамо дефинисање невидљивог Тела Цркве, иако остајемо 

свесни чињенице да само ми самом Црквом благословени, и њеним Тајнама 

обухваћени хришћани припадамо њеном видљивом Телу. 

   Свесни смо и проблема спасења оних који никада у историји неће припадати 

овцама тора Христовога, као што смо такође свесни постојања идеје и потребе 

спасења код нехришћанских народа; односно идеје о њиховим светим људима, 

обдареним моралним животом и врлинама.  

Ми се изнова и изнова враћамо темама светости, ауторитета Библије, светих 

Отаца, методологије богословља, еда бисмо свој исказ свели на полазиште да не 

технологизујемо речима, макар оне биле и библијске, светоотачке и сакралне.  

            Не, него ми сведочимо своју делатну веру у Духу, а која није израз 

надмудривања и спретније употребе речи, већ светотајинска пројава благодатне 

силе. 

Данас је захвално о томе дискутовати, рецимо са професоро Kim Yong-Bock-

ом и пастором Dr. Dawn De Vries-ом. 

 

Озакоњени секуларни видови живота 

 

240. Могућност нашег поновног уједињења са неправославним хришћанима 

крајње је неизвесна, јер они озакоњују секуларне видове живота на штету 

хришћанских и предањских, чиме остају ван домашаја православног етоса.         

Међутим, њима се може помоћи теолошким разговорима вођеним са 

делегатима и челницима као њиховим представницима.  

За такав један, крајње одговоран посао, неопходно је познавати предањску 

теологију; теологију која је претходила драстичним поделама хришћанске 

Икумене на источну и западну, или православну, римокатоличку и протестантску. 

 

Саблажњени Анђелима 

 

241. Врхунац саблазни православном антропологијом и ангелологијом од 

стране представника Светске Алијансе Реформатских цркава (предводници prof. Dr 

Michael Weinrich и пастор Dr Dawn De Vries) догодио се на Осмом митингу 

Мешовите комисије у Румунији (3/10 септембар, 2003. године), у расправи о палом 

човеку, који упркос томе својим животом може да подражава анђелима, и да им се 

уподобљује. 

Људе, какви год они били, и колико год се они међусобно не слагали, 

Господ покајањем најпре сложи, а затим их себи уподоби и обожи.  

А када их Он већ самом себи уподобљује и обожује, како то да се они не 

могу и анђелима уподобљавати! – гласио је начелни став православних учесника 

овог Митинга.  

Дијалог 

 



 

 

242. Само у дијалогу са свима осталима наш ум је кадар ослободити се 

потпуно (професор Власиос Фидас), а наша личност пројавити се саборно.  

Личност је релациона категорија, и она слови саборно.  

Индивидуа опет, припада монолошкој категорији, и она умује егоцентрично, 

осећа егострасно, одана је својим страстима, и тиранске је воље. 

 

Сазрела вера 

 

243. Ми можемо наћи истиниту веру!  

Или, неко може наћи истиниту веру тамо где је она достигла своју литургичку 

зрелост и пуноћу. 

Познање побожности 

 

244. Познање истине побожности (Тит.1, 2) истоветно је црквеном 

Предању. Склоност свих људи ка побожности и њихова потреба за њом, међутим 

не и ка познању истине, истоветна је разним другим и другачијим предањима; но 

исто је тако она неистоветна са оним Предањем које је произашло из Откривења о 

Богочовеку Христу 

— Христу Који је себе поистоветио са Црквом, која Га зато исповеда као 

тоталнога Христа.  

А то ће рећи као Главу и Тело (Totus Christus – Caput et Corpus), али и као 

своје сушто срце и првину. 

Поверено и заповеђено 
 

245. Оно што нам Црква поверава, то нам Христос поверава, и оно што нам 

је Он као Спаситељ заповедио, то нам је Црква заповедила:  

Да речју и делом треба сведочити да се спаносна Божја благодат јавила свим 

људима (Тит. 1, 3; 2, 11). 

Питање метода 

 

246. Апофатички метод не подразумева увек и у свему одричне исказе. 

Икономијско богословље увек је катафатички интонирано, и оно одражава 

реалност Домостроја спасења. 

  

Sola Scriptura и Sola Scriptura Patrum 

 

247. Слепо понављање речи светих Отаца пандан је протестантском Sola 

Scriptura.  

Слепо понављање предачких речи, на пример од стране савремених Копта, 

такође може бити протестантизовање.  

И то како у погледу фанатичног и демагошког, френетичног и бруталног 

наметања Кирилове (Аполинаријеве, а донекле и Евтихијеве) фразе, погрешно 

приписиване Атанасију Великом: Једна природа Бога Логоса оваплоћена, од стране 

предака антихалкидонаца–монофизита (у клими унутрашњег фракционаштва и 

секташтва, кулминирајућег у 6. веку за владе императора Јустина II), тако и у 

разговорима са званичним православним преговарачима. 



 

 

Монофизити дакле у преговорима понављају све што и њихови преци.  

А у ствари, они настављају да злоупотребљавају теолошко наслеђе светога 

Кирила. 

Питање канонизације 

 

248. Јерархија Римокатоличке Цркве канонизује за блаженог и светог по 

потреби, и онога кога она хоће, док Православна Црква само оне које њен верни 

народ препозна као свете Божје људе и угоднике;  

и њих опет само тада када их благодат Божја пројави као такве;  

као свете. 

Недорасли разговорима о вери 

 

249. Протестанти, односно реформисти, нису дорасли разговорима о вери.  

Њима треба предочавати доказе о плодовима православне вере.  

Јер за разлику од православних, сви они заједно нису спремни на крају да 

узму крст, и да пострадају за Христа;  

односно, да се на својој земљи и у своме свету осећају странцима ради 

Божјега Царства. 

 

Легалистичко и опоро хришћанство 

       

250. Зашто је укус хришћанства Светске Лиге Реформатских цркава 

легалистички и опор?!  

Зато што су га оснивали фактори и лаици без благодати свештенства.  

На пример, предикаонице Лиге висе над главама протестаната као птице 

које не шире топлину.  

Ни у једном  случају оне немају ону топлину Духа Светога као благодатне 

колосалне птице која је загревала воде животворном енергијом док се надносила 

над њима да  би из њих проврио живот.  

(Књига Постања 1, 2. Шестоднев светог Василија Великог). 

 

Религија Књиге 

 

251. Религија књиге код Протестаната и њихових огранака потребује људски 

ум као арбитра и медијатора у великој перипетији протестовања против латинске 

аутократије и самовоље у питањима вере и власти. 

Бљеснувши оштрином, протестантски ум је период Лутеровог, Цвинглијевог 

и Калвиновог вероисповедања, дакле саме Реформације, а не апостолски и 

светоотачки период означио почетком и наставком своје хришћанске ере.  

Међутим, у његовом протестовању нема предаха:  

безбројне секте су оно што он непрестано убира као данак;  

граница између старих протестаната и нових мисионарских цркава Азије 

сада је тешко уочљива;  

протестантски свет отреса са себе хришћанство као изношену, подерану и 

запрљану одећу, и хрли к новим, модернистичким и пост-модернистичким
3
 

видовима хришћанства.  



 

 

Сајентологија у спрези са гео-политичким глобализмом отворила је 

Пандорину кутију. Протестантизам несумњиво пролази кроз паклену  агонију и 

самртнички ропац.  

Истовремено, православнима се тешу нови крстови на којима ће опет и 

изнова бити разапињани, а подлажу им се и нове ломаче на којима ће поново бити 

спаљивани. 

Реформатски американски огранак и границе Цркве 

 

252. Реформатски американски огранак који се такође појавио као реакција 

на лутеранство и римокатолицизам потврдио је мисао оца Георгија Флоровског да 

православни знају где је права Црква, али да не знају где су њене границе.  

У ствари, њене границе су пре свега људско срце са потребом за покајањем 

и христољубљем.  

У вези са реформским американским огранком у Брашову опет, огранком 

целокупног западног хришћанства – хришћанства разбијеног на пет великих 

целина: римокатоличку, протестантску, лутеранску, презвитеријанску и реформску 

– приметно је да он излази из оквира Цркве, и да зато наликује конфесионалном 

underground-у, или екстремној десници која скрива крст а истиче звезду. 

Такозвана Друга Икономија Духа Светога 

 

253. Говорити о новој, другој икономији Духа Светога, са Педесетницом као 

њеним почетком, погрешно је и нетачно!  

Говорити о посебној икономији Духа Светога после перипетије коју је 

Владимир Лоски изазвао својом теоријом о Другој икономији Духа Светога (на 

коју су реаговали православни богослови и успешно је кориговали), неумесно је и 

ризично.  

Будући да су овај проблем успешно решили православни теолози, међу 

којима Ставрос Јагазоглу и отац Николаос Лудовикос, неузимање те релевантне 

чињенице у обзир него даље праксе прежвакавања исте ове теме – не само да 

делује гротескно – него и несувисло.  

Цео процес настанка неправославне и небогословске теорије о Другој 

икономији Духа Светога,  који се иначе одиграо у православној Дијаспори, 

подробно је анализиран и превреднован у докторској дисертацији подносиоца ових 

извештаја, у дисертацији Д. П., насловљеној као Пневматологија светог Василија 

Великог.  

Дакле, зашто бисмо говорили о другој, или о посебној икономији Духа 

Светога када знамо да Дух Господњи непрестано почива на Исусу Христу и да је 

Он са Њим, а да се при том лично (Дух Свети) не оваплоћује, о чему Сами Господ 

говори и устима свога светог пророка Исаије (Мт. 13, 54. Мк. 6, 1. Лк. 4, 16-19). 

Нецрквена легитимација Реформата 

  254. Реформисти су искључили из своје хришћанске легитимације назив 

Црква; вера им је бљутава, и само их поновна евангелизација може довести у 

хришћански ред и поредак.  



 

 

А докле су Реформисти стигли? Дотле да су се многобројни међу њима 

одали замршеним политичко-амбасадорским, полицијским и гео-политичким 

перипетијама.  

По мишљењу професора Христоса Вулгариса, само Господ, ако буде хтео, и 

буде допустио, ми сви разједињени једнога дана ћемо се ујединити. 

Нешто тако и томе слично пре тога веома је компликовано. 

Православни Румуни виђени кроз призму 1. Кор. 1, 26–27  

255. Међу позваном браћом Румунима нема ни много мудрих по телу, ни 

много моћних, ни много племенита рода, али је Господ благоизволео да преко њих 

посрами многе мудре и јаке, па и многе обесне нашега века (1. Кор. 1, 26–27). 

Епитимија као ампутација 

256. Православно богословље кадро је и ампутацијом да очисти и  излечи 

духовно оболелог човека, и то без опасности да он при том умре; напротив, ту је 

дејство силе, кадре и да га обнови. 

 

 Други извештај о етосу Симпосиона 

 

257. Бозе, амвон предањског монаштва. – Мешовит римокатолички 

манастир у Бозеу представља монашку заједницу која је устројена по угледу на 

египатску монашку заједницу 4. века, али која је отворена и за монашка устројства 

епохе 20. и 21. века.  

Игуман општежића није свештеник, па се он не разликује од остале братије, и 

на тај начин не изазива завист; а монаси, осим својих белих туника, облаче и 

лаичку одећу свога времена, чиме они не желе да се разликују једни од других, али 

ни од људи у свету.  

Oни на тај начин решавају проблем синтезе и симфоније служби – 

свештеничке са послушничком, односно свештеничке са лаичком.  

Тиме се проблем потенцијалне тензије између клерикализма и лаицизма, 

односно презвитеријанизма и конгрегационализма видно ублажава. 

 

Употреба и злоупотреба мача власти 

 

258. Мачем власти не сме се сећи грана, нити подрезивати столица на којој се 

седи. Ко се ухвати у коло кнежева овога света, који иначе не стижу да упознају 

славу Божију, мора да игра по диктату коловође.  

А то коло, како видимо, једанпут је коло пајаца, други пут схизофреника, а 

трећи пут мафије, човекоубица и људождера. 

         Манастир Бозе показује да је Римокатоличкој Цркви помоћ Православне 

Цркве потребнија више него икада; и да јој, по речи једног од присутних опата (p. 

Nicolas Egender, Chevetogne) присуство православних монаха никада није било 

потребније. 

Проблем примата јурисдикција 

 



 

 

259. Проблем апсолутизације примата јурисдикција није драстично другачији 

од проблема апсолутизације папског примата.  

Православни експлоатишу тему јурисдикције тако као да друге теолешке теме 

не постоје, а римски епископ тему примата Свете Столице над свим осталим 

столицама истиче тако као да другог посла у својој мисији нема (према речи 

епископа Георгија Кодра). 

 

Поводом капиталних запажања једног православног епископа  

 

260. Бесмислено је некога ко је личност, осуђивати, макар се радило о 

личности јеретика, или чак самога Сатане ако се, и када се већ ми сами налазимо у 

страстима.  

Страсти су непостојање, а греси онебићавање. 

Римокатолички монашко-теолошки центар Бозе у Италији данас слови за 

место у свету где се о православном монаштву говори на најверодостојнији начин. 

Православно монаштво у православној Цркви, колико год било напредно, не 

може ни заменити, ни надвисити, а камоли потиснути јерархијску службу исте те, и 

такве Цркве! 

Примат је незамислив ван саборности.  

О томе нам извори довољно сведоче.  

 

Војинство и дисциплина Трећег Рима 

 

261. Дух санктпетербуршке епохе Петра Великог и Екатерине Велике – дух 

целе једне руске реформације – одгонетљив је помоћу ових речи: 

Вама није тесно у нама, него вам је тесно у срцима вашим (…) Не упрежите 

се у исти јарам с неверницима; јер шта има праведност са безакоњем; или какву 

заједницу има светлост с тамом? И какво је слагање храма Божијег са идолима? 

(2. Кор. 6, 12, 14, 16). Стога, ако је ко у Христу, нова је твар; старо прође, гле, све 

ново постаде (2. Кор. 5, 17).  

Ново је оно што нам се јавило пре двадесет векова, но не и оно од времена 

Великих: Императора Петра и Императорице Екатерине.  

Испунило се време и приближило се Царство Божије (Мк. 1, 15), а 

императори сами као да нису хтели да уђу у њега, нити су дозвољавали другима да 

у њега улазе.  

Него су се користили целокупним правом хришћана, а при том не подносећи 

ништа налико хришћанима који брину да не учине какву сметњу Јеванђељу 

Христовом (1 Кор. 9, 12).  

Док су сами они увођењем духа Реформације учинили све да би засметали 

Јеванђељу Христовом!  

Као да су били Аугуст и Аугуста који заповедају римским легијама, а не оно 

што им је ваљалo бити: предводницима Божјег благоверног народа и његовим 

помагачима у покајању! 

Симфонија и Трећи Рим 

 



 

 

262. Теме свештених носилаца симфоније епископа спољних и унутрашњих 

ствари и Трећега Рима одвећ су експресивне.  

Са њима се свом жестином суочио помесни Сабор Руске Православне Цркве 

од 1917–1918. године.  

Тежње, резултати и плодови овог помесног Сабора још увек наилазе на одјек 

и рецепцију у Православној Цркви.  

Међутим, потребе за плодовима таквих изворних црквених сабора подједнако 

су присутне и у нашим Матицама, и у нашим Дијаспорама. 

 

Кад би пожалио ка
,
 да би помогао 

 

263. За нас је од велике важности веза са српском мученичком Црквом, коју 

ми дубоко осећамо и поштујемо – изустио је у свом отпоздравном слову Енцо 

Бјанки, игуман мешовитог манастира у Бозеу. 

 

Помоћи у невољи 

 

 264. Римокатолички свет је отворен за нас и тражи нашу помоћ – речи су 

једног православног учесника Симпосиона у Бозеу. 

 

Именославство и именобоштво 

 

265. Целокупан проблем именославства и именобоштва у времену његове 

зреле фазе једним  верско-царистичким декретом Русије, и уз нарочито залагање 

оберпрокуратора С. В. Тројицког био је неправедно срозан на вид искорењења, 

малтене целокупног домаћег-руског монаштва на Атону с почетка 20. века. 

У периоду организованог црквено-империјалног решавања овог проблема 

била је практично покренута поморска инвазија на атонске монахе имјаславце. 

Активност око хапшења, депортовања и расељења руских монаха имјаславаца опет,  

била је таквог интензитета да је стварно запретила нестанку светогорског руског 

монаштва.  

Случај темељног бављења темом имјаславства и имјабоштва од стране 

савремене српске теологије у овом тренутку ми срећемо код хиландарског 

јеромонаха Доситеја Радивојевића. Успешно расветљење овог сложеног библијско-

иконолошко-догматолошког проблема ми дакле проналазимо у његовом 

магистарском раду насловљеном као Име Божје у руској теолгији 20. века, 

успешно одбрањеном на Аристотеловом Универзитету у Солуну, 2011. године.   

Руски монаси Свето-Андрејевског Скита дакле, привлаче пажњу богословске 

јавности својом намером да продубе теологију Имена Божјег, и то у оквиру 

ипостаси и иконологије, енергија и природе.  

Преузимање целокупног овог проблема данас, и његово пребацивање у 

димензију његове јасне и директне везе са личношћу Господа Исуса Христа, као и 

пребацивање те везе у домен самог ипостасног и евхаристијског релационог 

богопознања чинилац је од прворазредног значаја за савремено неопатристичко 

богословље. У којем степену богословске изворности и у којем степену 

богословске продубљености ових тема су стајали Павле Флоренски дома, и руски 



 

 

богослови дијаспоре Сергеј Булгаков и Владимир Лоски, изучаваоцима остаје да 

нам саопштавају, а од којих скупа смо једног већ поменули заслужено (в.: Доситеј 

Хиландарац, Освећење иконе именом Божијим са аспекта именославља, у: 

Отачник III/2, Београд 2009, стр. 513-521).   

Што се пак знаменитог Владимира Лоског тиче, он је бацио сенку на 

сопствено, иначе изузетно богословско дело. 

Чиме? Теоријама о Другој икономији Духа Светога и о Тројичности која 

надилази конкретне Личности (примедбе православних богослова и критика).  

Није ли и то разлог за страх од његовог апстраховања саме тајне оваплоћења 

Логоса; апстраховања конкретно, његовим теолошким погледом на оваплоћење као 

условљено? Најконкретније опет, мишљењем: да није било нужно исправити 

Адамов пад не  би било потребе за оваплоћењем? (В.: Мистичка теологија 

источне Цркве, Солун, 1964, стр. 152).  

Харизматичност пак остаје основна богословска одлика, као и порука самог, 

импозантног богословског дела Владимира Лоског.  

Тога су свесни и савремени, водећи православни теолози, од којих се један и 

одважио да изјави:  

Да није било Владимира Лоског, ми сада не бисмо били овде где смо  (Ставрос 

Јагазоглу).  

Богословска константа 

 

266. Трансмитовање значајних православних теолога 20. века из 

неопатристичке сфере у светоотачку и обрнуто – показатељ је да је епоха 

харизматско-институционалног богословља константна епоха саме Цркве. 

 

(Наши коментари са дуплог Међународног симпосиона са темама Пустињски 

Оци Газе, Варсануфије, Јован и Доротеј и Помесни сабор Руске Православне 

Цркве 1917–1918 године, одржаном у Бозеу, Италија, 14/23 септембра, 2003. 

године). 

 

Етос самозваних Старокалендарац  

или Истинских православних хришћана 

             

         267. Појава самозваних Старокалендараца или Истинских православних 

хришћана у Српској Православној Цркви. – Ако се све досад у нас није довољно 

организовано реаговало на појаву самозваних Старокалендараца и Истинских 

православних хришћана у Српској Православној Цркви, не значи да наше скорашње 

и будуће одлучне  реакције у моменту пуне зрелости и актуелности овог црквеног 

проблема неће умногоме ублажити, па и сасвим неутралисати нападе ових 

протагониста, вајних, самозваних старокалендараца.  

             Овај проблем доводи у везу са собом низ богословских тема, од којих су 

неке временом у нашем црквеном животу постале праве ране од клинова. Зато би 

свако зналачко стављање прстију на њих требало да допринесе оздрављењу, а не 

даљем обољевању. 

        Самозваним Старокалендарцима или Истинским православним хришћанима 

који су се као такви огласили у Српској Православној Цркви, али и њиховим 



 

 

симпатизерима, покровитељима и пропагаторима, затим онима који им од почетка 

гледају кроз прсте, или их чак подстичу на одметништво, треба јасно и гласно рећи 

следеће:  

         Сви такви већ се налазе на терену секте, секташког и секташења, па су им и 

последице за вратом. С обзиром да им је говорено и насамо, и у четири ока, и у 

присуству два или три сведока, па су најзад и Цркви казани, еда би исправили своје 

заблуде, а они на жалост ни Цркву нису послушали, него су остали тврдокорни и 

неразумни, због тога их по јеванђелској речи треба сматрати незнабошцима.  

          Они су наиме добровољно иступили из заједнице са својом, Српском 

Православном Црквом, прекинули односе са својим епископима и не налазе се 

више у евхаристијском општењу са члановима своје дојучерашње Цркве. 

         Јеванђелска оцена овде изречена није претерано строга, него је пре свега 

тачна, с обзиром на чињеницу да је тајна Цркве заједничење, кинонија или 

причешће; штавише причешће је учешће у самој тајни Цркве.  

         Ако саму суштину или природу називамо заједницом или кинонијом, или, ако 

кажемо да се сама суштина подудара са заједницом личности, и ако опет и опет 

говоримо о Цркви као о кинонији или заједници Духа Светога, онда нам се и 

закључак намеће да је сваки облик прекида заједнице са Црквом у ствари губљење 

јединства са њом и обретење ван ње: изван Христа и Духа Светога.  

        Па зар такво стање није стање непознавања живога Христа, и коначно, стање 

унутрашњег пакла?!  

         Све подстицане неразумном ревношћу, па савладане самољом и прелашћене 

идеологијом подсетићемо на следеће чињенице: 

          Бесмислено би било да неко у Српској Православној Цркви, Цркви која има 

стари Јулијански календар као свој и придржава га се од самога почетка, 

наједанпут почне да гради нови црквени идентитет, на пример самозваног 

старокалендарца, и то чином безобзирног превиђања онога чега се његова 

домалопређашња Црква стварно придржава.  

         Зато, сви они који негирају њен стари Календар, или га тумаче и својатају 

ради својих сепаратистичких и идеолошких циљева, нису старокалендарци, колико 

год се сами упињали да докажу да јесу, него су сепаратисти.  

         Исти они не могу бити прави православни хришћани све докле буду негирали 

православне хришћане и наметали им се као над-православни. А када већ као такви 

нису ни једно ни друго, а камоли православни, и када су већ сами себе искључили 

из своје дојучерашње, Српске Православне Цркве, они више нису ни њени живи 

чланови, а камоли њена православна чеда.  

        Јер када би били то, они засигурно не би презрели њену свету тајну Крштења 

заједно са осталим Тајнама, њено богословље, њен православни етос, њену 

јерархију, и сву своју дојучерашњу браћу. 

            Бесмислено је дакле себе називати истинским православним хришћанином 

када никада у историји Цркве нису постојали православни хришћани 

православнији од самих православних. И опет, када нигде у црквеном Предању не 

постоји категорија такозваног истинског православног хришћанина, који би својом 

православношћу превазилазио саме православне хришћане.  

           Напротив, од почетка су постојали, данас такви постоје, и увек ће постојати 

само православни хришћани.  



 

 

           Али пошто њима, самозванима није довољно да буду и да јесу управо 

православни хришћани, а горе поменута категорија хришћана не постоји ни 

теоретски, онда они заиста више нису, и не могу бити сматрани православним 

хришћанима, без обзира на њихово заклањање иза старог Календара,  Крштења, 

светих Канона и анатема, светитељских имена и ауторитета.  

           Све то, и друго, самовољно прогласити догматима–директивама, па помоћу 

њих тиранисати своју браћу и уцењивати своју Цркву, не може се оценити друкчије 

доли као фарисејска идеологија, или дух реформације, или скинхедс-и-секташка-и-

борбашка тортура; или опет као маловерје и непобожност, или новопројављени 

СКОЈ у Србији, са својим комесаром као ђаволом, или ђаволом као својим 

комесаром. 

         Дакле, они нису православни, и тек неће  бити такви, колико-год сањарили о 

некој својој будућој мондијалистичкој супер православној цркви, састављеној од 

свих Старокалендараца или Истинских православних хришћана, јер се ту уствари 

ради о неразумним зилотима, виртуелној артемијевској-удбашко-дукљанској 

скупини и заблуделим расколницима по свету, колико год на томе тајно радило 20 

њихових струја у центрима у Грчкој, Есфигмену на Светој Гори, у Бугарској, 

Румунији, Црној Гори, Португалији, Паризу, Америци, у Србији (на Косову и 

Метохији), Прилепу, у Скопљу(?).  

         Дакле, сви они заједно, колико год их данас или сутра буде било као супер-

православних, њих неће бити православних ни данас, ни сутра. 

         Па ипак, да ли ће они икада  ишта представљати? На жалост, само 

парасинагогу, односно секту, расколнике, и у наставку јеретике! 

         Пошто сви ови ступњеви стоје у ланчаној и органској вези, подједнако је 

опасно наћи се било на једном, било на другом крају ланца, са напоменом да се 

свако непажљив, а нарочито неразумни ревнитељ зачас може наћи уловљен 

мрежом оца лажи од искони, а из које је тешко се искобељати. 

         Зато циљ овог нашег реаговања може бити само савешћу мотивисано 

упозорење, упућено самозваним Старокалендарацима или Истинским 

православним хришћанима у Српској Православној Цркви; упозорење на опасности 

које им прете; указивање на последњи тренутак за  смирење, покајање и повратак у 

окриље своје дојучерашње Цркве. Коначно, ту је и предлог да они почну да 

страхују за своје, а не за спасење Српске Православне Цркве! 

       Одрећи се својих заблуда и неправедно стеченог новца, вратити се својим 

епископима и вратити неправедно стечени новац, па се задовољити самим 

Православљем и само њиме и наставити живети у покајању, ни мање ни више 

неголи као православни хришћани у Српској Православној Цркви, и увек као такви, 

то је оно што им по нашем мишљењу преостаје!  

              Указивање на просветљење од Господа Духа Светога  ради сачувања од 

пута погибељи на коме су изгинули сви они који су се одметништвом икада 

огрешили о Православље, ето у чему се они нуждавају!   

             Као потврда да је повратак Православљу могућ у сваком, па и у тренутку 

или периоду одметништва од њега, може им послужити извештај о повратку 

некадашњих самозваних Старокалендараца или Истинских православних 

хришћана Француза из Окситаније.  



 

 

            После дуготрајног лутања од једне до друге скупине Старокалендараца и 

задржавања у поменутом статусу, Окситанци су се вратили Православљу, и данас 

се они канонски налазе у саставу  епархије за Француску и Западну Европу Српске 

Православне Цркве, под епископским омофором  преосвећеног господина Луке 

Ковачевића.  

           Ево и закључка. Ако су поменути Французи, потомци оних Франака и 

Визигота који су Цркви и Filioque и цезаропапизам и папоцезаризам наметнули, и 

ако су целоме свету утеривали и веру и памет у главу па успели да се ослободе 

предачке омче, па и снаге смогли да се Православљу врате, и то под омофор Српске 

Православне Цркве, не сматрајући то нужним злом него напротив, великом чашћу 

и благословом, јер их ето, по њиховим речима, прима исповедничка и мученичка 

Српска Православна Црква, зашто и наши Срби, самозвани Старокалендарци, 

дојучерашњи чланови исте Цркве, а на коју су они у међувремену постали толико 

гадљиви, не би покушати бар свој дурбин спустити, и све друге хришћане престати 

у теме гледати.  

           Њихов проблем је мизеран: Како то да сви ми остали нисмо њихови, супер-

православаца следбеници и ученици?  

           Питамо се и сами: Како ће се они, Старокалендарци или Истински 

православни хришћани ослободити опасности која им прети од претходно 

неспознате истине и љубави; од обе једине кадре да сваког ослободе окова 

неразумног и, сада већ патолошког и патогеног зилотизма?!  

          Сваком добронамерном православном хришћанину у Српској Православној 

Цркви очигледно је да су ови самозванци преварени идеолошким духом. Затим, да 

им више ништа није јасно; то јест, да им је све оно око чега се спотичу и споре 

одвећ тврда храна, а да млечну, која им једина приличи, они тврдоглаво одбијају, 

не марећи што због тога могу умрети од глади духовне, и то на домаку толикога 

обиља духовне хране. 

       Њихово време за сваку врсту изговора и самооправдања већ је истекло.  

       Смирења, смирења, никада довољно смирења! 

 

Статус самозваних Старокалендараца из угла светих Канона 

 

268. Што се канонског статуса групација ван Православне Цркве познатих 

као јеретика, расколника и секташких скупина или парасинагога тиче, као и 

њиховог пријема од стране исте, Православне Цркве, свети Василије Велики пише 

светом Амфилохију Иконијском: 

         „Стари су расудили да треба прихватити оно крштење које ни у чему не 

одступа од вере. Они због тога једну врсту заблуда називаху јересју, другу 

расколом (схизма), а другу опет лажним збориштем (парасинагога).  

          Јеретичке групе су потпуно удаљене и отуђене од саме ове вере. 

          Схизматичке (или расколничке) групе су оне које се налазе у завади због неке 

црквене ствари и питања која се могу регулисати.  

          Парасинагоге опет, зборишта су састављена од непослушних презвитера или 

епископа и необразоване светине.  



 

 

          О парасинагогама је реч онда када се неки клирик, осуђен због прегрешења и 

одстрањен из службе не повинује канонима, него и даље претендује на своје место 

и службу, и при том уза се има неке чланове који су напустили Саборну Цркву.  

          Схизма опет није друго до неслагање са члановима Цркве по питању 

покајања.  

          Јерес чине групе попут манихејаца, валентинијанаца, маркионита или 

пепузијанаца. Њихово неслагање стоји у директној супротности са Божјом  вером.  

         Стари су још на почетку расудили: јеретичко крштење потпуно одбацити; 

схизматичко да се прихвати пошто они, расколници, још увек припадају Цркви; а 

крштење чланова парасинагоге (безаконитих групација), пошто се поправе правим 

покајањем и повратком (Цркви) (признати), односно  присајединити их Цркви.  

          Често пак могу бити примани, и у истом свештеном чину, они који су 

једанпут пошли за непослушним клирицима па се затим покајали.“ 

          (Писмо 188 Амфилохију о канонима, ЕПЕ 1, стр. 182–185. Канони Василија 

Великог, Канонска посланица I, Kанон1, у: Кодикас Иерон Канонон каи 

екклисиастикон номон, в, екдоси, Тхессалоники 1991, стр. 508-511, на грчком). 

 

О нашем страху од екуменизама 

 

          269. Своје реаговање на појаву неразумног зилотизма самозваних 

Старокалендараца или Истинских православних хришћана у Српској Православној 

Цркви, односно реаговање на њихово срозавање на највулгарније одметништво и 

хајдуковање по горама и јатацима, ми настављамо подсећањем на драгоцену мисао 

оца Георгија Флоровског да је ћутањем могуће саблазнити онолико колико и 

неразговетним и исхитреним одговором. Руководећи се том мишљу сажели бисмо 

реч о екуменизмима обазирањем на њихов учинак у Српској Православној Цркви. 

         Јеванђелска проповед Православне Цркве заступљена је и у њеној 

унутрашњој, и у њеној спољној мисији, које обе теку паралелно прожимају се. 

         А. Спољну мисију Православне Цркве ми такође називамо православним 

икуменизмом.  

        Њега помно и савесно негују све православне помесне Цркве, укључујући и 

Српску, како у домаћим срединама, тако и на свим меридијанима. Дакле, ову 

мисију треба неизоставно вршити, и то са великом жртвом и кенозом, а у циљу 

постигнућа и очувања јединства Цркве. 

         Чинећи тако, Српска Православна Црква у савременој епохи коришћењем 

свог амвона  на свим меридијанима помоћу благодати Духа Светога допринела је 

да сви људи добре воље чују и њену јеванђелску проповед о спасењу, миру и 

љубави, а да њени богослови у безбројним дијалозима пројаве светоотачки етос; 

при том да поједини међу њима, попут светог владике Николаја, Патријарха кир-

Павла и епископа бачког Иринеја Буловића пројаве снагу и величину самих 

црквених Отаца. Резултати њене мисије или икуменизма су задивљујући: појава 

мањих или већих православних заједница широм света, и то у њиховим срединама 

до јуче, потпуно неправославних, и за њега слепих. 

          Б. Друга врста екуменизма је женевски екуменизам, глобално организован 

као Светски Савет Цркава, и замишљен ради непрестаног дијалога између 

православних помесних Цркава, с једне стране,  и целокупне протестантске 



 

 

екумене, с друге стране. Екумене тренутно испарцелисане унутар саме себе бар на 

300 сектора или секти. Тај дијалог за превасходни циљ има успостављање 

међусобног јединства свих хришћана. 

          Овакав екуменизам је оно што не треба остављати, нити занемаривати. 

Наиме, православни су са колосалног амвона Светског Савета Цркава, бар док је он 

као покрет био најактуелнији и најживљи, свим Протестантима и свеколиком свету 

упућивали једну и исту јеванђелско-богословску поруку своје вере, и о својој вери.  

         Њени плодови такође нису изостали: нараштај великих православних 

богослова који су помогли генерацијама неправославних хришћана да пронађу свој 

згаснули хришћански идентитет, и да стекну појам о изворном заједничењу, или  да 

покушају да га бар обнове.  

         Сам женевски екуменизам као покрет данас је на издисају. Превасходни циљ 

даљег опстанка помесних православних Цркава у Светском Савету Цркава јесте 

истинска, пастирска брига православних о даљој хришћанској судбини 

протестантске екумене, односно Европе, која се с друге стране добровољно 

изложила незапамћеној секуларизацији, светогрђу и неопаганизацији.  

           Што се тиче православне вере, она изнова побеђује свет, и то истином која 

не укида љубав. А само тако је и могуће разумети прелажење православних 

чланица ССЦ-а преко инцидената неких протестантских чланица Савета које своје 

еклисиолошке ставове преиначују у подршку гео-политичким и стратешким 

решењима савремених империјалиста; и уопште, свакојаким идењем овима на 

руку, а рецимо Српској Православној Цркви као једној од чланица Савета на 

голему штету; њеном православном народу на голему штету. 

           Православни хришћани, поготово хришћани Српске Православне Цркве 

немају разлога да се боје женевског екуменизма, бар што се атака на њихову веру 

тиче. Остале Православне помесне Цркве никада нису изневериле себе, чак ни 

самим својим чином учлањења у ССЦ-а! То јест, чином прихватања модуса 

међусобних сусрета и разговора.  

          Па и на такозване екуменске или заједничке молитве чланица Савета које су 

такође камен спотицања већини православних хришћана треба гледати искључиво 

као на гестове добре воље и на икономију од стране православних, и толерисати их 

док се не стекну услови за поступање православних по акривији. И поред оваквог 

или сличног објашњења, неко ће упитати: Чему оне? Један од дговора би могао 

гласити: Томе, да оне Протестантима учесницима и члановима Савета послуже као 

млечна храна. Храна употребљавана у духу религијских, и у форми књижевних 

творевина. А њихова употреба на овај начи није пагубна по веру православних 

учесника и чланова истога тога Савета. Показатељ њихове безбедности јесте 

чињеница да између православних и протестантских чланова Савета не постоји 

интеркомунио. Штавише православнима, чије је чланство у ССЦ-а добровољно, 

никако не обавезујуће, светска Лига Реформатских Протестаната данас дозвољава, 

и сугерише да они и теолошки и молитвено (избор и састав молитава по личном 

нахођењу) едукују женевску екуменску Организацију. 

          В. Трећа врста екуменизма је римоцентрични, односно папоцентрични 

екуменизам. Од њега је такође непотребно страховати. Римокатоличка Црква, 

православнима је познато, није чланица Светског Савета Цркава, али она има своју 

бискупску Конференцију за мулти-конфесионалан медијални дијалог. Иначе, 



 

 

целокупан званични дијалог између Православних и Римокатолика одвија се на 

нивоу експертских комисија, уз постигнуће мноштва повољних резултата у 

међусобном доктринарном разумевању и хришћанском приближавању.       

            Иначе, овај званични дијалог донедавно је био замрзнут због активног 

присуства феномена римокатоличке Цркве познатог у пракси као злогласна унија и 

трње у односима. Наиме, овај феномен је поново пројавио своју моћ да угрози 

односе и да покида богословске везе, упркос дуготрајности и брижљивости њихове 

неге. Зато су Православни унију назвали трњем у односима двеју Цркава. Иначе, 

предност у досадашњим иницијативама неговања односа припада страни 

Православних, и може  им служити на част.  

          Сан о васељенској Империји који би сав Исток и сав Запад обједињавао 

једном симфонијом далеко пре данашњег ватиканског сна био је сањан лично од 

стране Императора Јустинијана; и то сан о симфонији заснованој на једној правој 

вери. 

          Наиме, сами верски проблеми су се показали непремостивом препреком у 

споју са структурама царства. И опет, истрајавање Запада у Средњовековном 

периоду на, у суштини византијској идеји и утопијској жељи — повезивања Цркве 

и државе, Небеског Царства и царства ћесарева, догме и закона, политичке 

лојалности и верских истина — није био друго до доносилац капиталних 

промашених инвестиција, и поновни делилац и додатни унесрећитељ хришћана (в. 

Цар Јустинијан, Царство и Црква, у: Јован Мајендорф, Византијско наслеђе у 

Православној Цркви, Краљево, 2006). Видно је по овом питању да ни само 

руковање силом и влашћу, а камоли располагање једном и другом, није довољно, 

нити оно води успеху! 

           Додајмо још једну напомену у вези са истим сном. Ако он није био остварен 

тада када га је сами светитељ Јустинијан Велики практично сањао и жудио за њим, 

мало је, или нимало вероватно да ће исти бити остварен од стране било којег 

садешњег и будућег козмократора, у већ поодмаклом Новом поретку ствари. 

           Питање етоса или менталитета у стварима јединства ипак је питање, по 

нашем мишљењу пресудно, и судбоносно!  

           И још је оно тесно повезано са питањима слободе и друг(ачиј)ости!          

           Г. Страх од сва три вида екуменизма, православног, женевског и 

римоцентричног или папоцентричног присутан је у мањој или већој мери код 

многих верника у Српској Православној Цркви.  

           Богослови  оправдано страхују од сталне злоупотребе богословља од стране 

неупућених. Зато они дају све најбоље од себе еда би га протумачили и 

приближили као насушни хлеб, као јединство старог и новог;  

           еда би указали на његову  подстицајну моћ ослобађања и обнове Духом 

Светим у Христу, и на трајне последице које из тога произлазе.  

            При том они праве разлику између доброг и лошег конзервативизма, доброг 

и лошег прогресивизма и доброг и лошег реда, и не испуштају из вида чињеницу да 

се мудрост огледа у испитивању речи и појмова, али и у консензусу и симфонији са 

Оцима који су одлучивали заједно са Духом Светим.  

            Извесни међу пастирима и свештеноучитељима опрезни су пред женевским 

екуменизмом, с обзиром на то да су Протестанти Свето Писмо претворили у једну 

врсту Торе, а богословље у социологију у слижби глобалне политике и њених 



 

 

глобалистичких циљева. Зато ови пастири и свештеноучитељи нису сигурни да ће 

сами увек бити правилно схваћени, или код своје пастве и васпитаника 

добродошли, те пропуштају да их обавештавају о резултатима својих дијалошких 

мисија, иначе веома успешних.  

                Други међу пастирима опет, не сналазе се најбоље пред екуменистичким 

изазовима па примењују дупле стандарде, што наравно не пролази без одјека и 

последица у Цркви, којој они иначе искрено служе.  

                Извесно, међу нашим студентима богословима на пример, има и 

дезорјентисаних, штавише мисионара, па и прозелита, или по духу самих 

припадника самозваним старокалендарцима;  

                а њих, Старокалендараца, мање је од шаке.  

                Неки монаси прибегавају петицијама и квази-саборима, па излазе из 

црквеног поретка, или им бива што горе од тога.  

                Неки игумани, игуманије и старешине манастира опет, громопуцатељни 

су у промовисању својих ставова до мере заглушења свих других који би хтели, и 

имали да им што ваљано кажу, или им разјасне перипетију.  

                Извесни младоумни, неутврђени, недовољно обавештени и необразовани 

хришћани баратају полуистинама и полулажима, иначе материјалом погодним за 

заоштравање односа и свађу. Они свима опипавају духовни пулс, а само себе лично 

сматрају овлашћеним да другима издају уверења о православности, понајпре пак 

Архиепископу и Патријарху Павлу, богослову и увек-човеку, подједнако силном на 

делу и у речи пред Богом и свим народом, увек-човеку старатељу за оно што 

доприноси миру и узајамном напретку, и увек-човеку који угађа ближњима на 

добро, снисходећи њиховим слабостима, и ради напретка свих (Рим. 14, 19; 12, 18; 

15, 2).  

                Зазор од римоцентричног екуменизма ипак је доминантна и 

кулминирајућа појава, и он засењује сами женевски, без обзира што  сам он, 

видели смо, није ни званичан, ни довољно активан у поређењу са женевским. Оно 

што Православне одбија од њега и што их чини унапред резервисаним и одбојним 

према њему јесте проблем његовог папоцентричног духа и менталитета. 

                Д. Оставимо папоцентризам или папоцезаризам по страни, нарочито 

његову верзију или креацију актуелног словенског Понтифекса („Брежњева из 

Ватикана“), коју српски народ никада неће моћи да прихвати. Или да будемо 

скромнији па да се као потписник ових редова сетимо прикладне пословице Срба 

са Метохије која каже:  

                Постоје људи који када те воле као да ти забадају клинце под нокте.  

                Ми међутим желимо да у извесној мери окрзнемо веру западног човека, 

понајпре веру самог западног теолога, и да кажемо да његова исфорсирана свест 

обликује ученог и преученог индивидуалца, чији cogito никада не може да допусти 

да од свега постојећег било шта остане њиме неодгонетнуто,  неосвојено и 

неверификовано!  

                Баш зато долази време православне теологије, и већ је увелико настало 

када је сви заједно, и Православни, и Римокатолици и Протестанти, поново и 

поново откривамо!  



 

 

                Свети Оци  знају од почетка, а сада и научници целога света потврђују да 

се целокупна твар или ктизма понаша логосно, и наизглед личносно,  и да опстаје 

само на принципу заједничења и љубави;  

             никако не на принципу индивидуалних права и интереса, самовољних 

експеримената, експлоатације и агресије – што иначе изазива огрешења у 

областима еко-и-био-етике, еко-и-био-права, еко-и-био-егзистенције!  

            Треба схватити чињеницу да свет не постоји, и да се он не одржава пасивно 

и онтолошки необјашњиво, него односом и вођењем дијалога; пре свега односом са 

Богом! И опет је схватити да се свет одржава Божјим ипостасним нествореним 

логосима или  енергијама, те да се он усавршава у Христу–једином Уму свих 

умујућих, једином Логосу свих логосујућих и једином Животу свих живећих.  

            Оваплоћени Логос Христос дакле јесте, и биће свима и свему све, присутан 

у дубини и суштини своје творевине, којом се Он као наш Цар једанпут и оденуо. А 

колике су масе људи које данас ту Његову нерукотворену одежду намерно, и у 

наступу беснила цепа?! Цепа је од узнапредовалих страсти у њима! 

            Па и када се догоди да они кроз зубе процеде реч извињења или бљутаво 

sory за толика своја непочинства, ми ни тада не можемо бити сигурни у њихову 

искреност! Није ли и то учињено само ради користи глобалне политике, 

неолибералне тржишне економије и корпорацијског magnum crimen-а чињеног иза 

леђа толиким људима и народима?!  

           Тако се и појављује контрадикторан феномен да они који су препаметни, 

моћни и славни-нису обавезно и искрени, поштени и добри?!  

           Ђ. Неконтролисани страх од првог, православног икуменизма пројављивала 

је донедавно и хомогена скупина Севастопољаца (шест париских парохија 

Старокалендараца) на челу са бившим епископом Фотијем и покојним 

свештеником Патриком Рансоном, окупљеним око часописа LA LUMIERE DU 

THABOR.  
           Њихово погрешно схватање ревнитељства за православље, на жалост, 

извитоперило је слику-икону преподобног оца Јустина Новог Ћелијског у 

круговима под њиховим утицајем, а зилотска ускогрудост и редукционизам опет, 

спречили су их да приступе Српској Православној Цркви, коју су они, наводно, 

највише поштовали. Међутим, њихови услови за приступ Српској Православној 

Цркви нису се уопште поклопили са њиховим хвалама упућеним истој.  

          Они су јој наиме за пристанак поставили ултимативни захтев да иступи из 

Екуменског покрета, да анатемише Светски Савет Цркава и да прекине црквене 

односе са Васељенском, Цариградском Патријаршијом. 

          Е. Једно је међутим, извесно, у вези са начелном темом којом се бавимо. Ми 

морамо разговарати са свима онима који су добре воље, под условом да и сами ми, 

православни хришћани, будемо  добронамерни, и дуготрпељиви. Досадашњи 

разговори донели су собом чудесне плодове широм васељене: православне 

Албанце, Италијане, Немце, Французе, Каталонце, Холанђане и Белгијанце, 

Енглезе, Американце, Индијанце, Мексиканце, Африканце, Индонежане, Корејце, 

Палестинце, Јевреје, Абориџине и друге. 

          Ж. Из истих разлога, а као људи добре воље – епископ за Француску и 

Западну Европу Господин Лука Ковачевић и његови сарадници: протојереј 

Милорад Лончар, новинар Le Monde-а Пеђа Ристић, заједно са члановима 

православног братства преподобног оца Јустина Ћелијског из Париза (свештеници 



 

 

Јован Георгијевски (сада покојни), свештеник Живко Панев, свештеник Милош 

Жегарац (сада покојни), теолози Малиша Миљковић, Милан Радуловић, Владимир 

Продановић и књижевник Миодраг Јанковић), чланице Кола српских сестара 

Добрила Ерат и Марица Матеји (сада покојне), као и иконописац Emilie Van–Taack 

и песник Љубиша Пантић, укључујући и писца ових редака — започели су 

преговоре са контроверзном скупином LECOF/EOF (Француска Православна 

Католичка Црква са својим данашњим спорним епископоп Жерменом на челу) у 

вези са њиховим пријемом у састав поменуте епархије Српске Православне Цркве.  

             Наравно, разговор и исход под одређеним условима. 

             (Текст под насловом Етос самозваних Старокалендараца или Истинских 

православних хришћана  (267-269) настао је 2004. године). 

 

             270. Пазити на себе ..., чувати своје место ...,  сазревати у својој служби 

и на свом послушању 
            Пазити на себе да бисмо пазили на Бога; чувати своје место у Цркви и 

сазревати у својој служби и на свом послушању.  

            Наравоученије. 

            Мирно и мирољубиво износити све оно што се тиче наше хришћанске 

савести не значи хладнокрвно слушати и гледати како дојучерашња браћа и сестре 

у православној вери, сити и здрави и крштени и колико толико православни и 

упућени у веру, данас већ слушају глас лукавог реформатора, али и узурпатора који 

им говори: Бићете као богови. 

           Који су плодови те опаке послушности и поверења у душегубитељев глас?!        

           Гнушање према својој матери Српској Православној Цркви, и добровољни 

излазак из ње са одлуком о трајном одласку, боље рећи нестанку?!       

           Зар тај кризогени и шизофрени чин не говори о уврштавању у бескрајно дуги 

ред оних малих богова и богића, скојеваца, другова и другарица и шокова који су 

Српској Православној Цркви и њеној верној деци за нашег времена починили 

ствари које здрав ум не може ни да  појми, нити да у себе смести!  

          Шта тек рећи о свему почињеном Цркви, идући унатрашке кроз историју 

њених неописивих страдања?! Али, то се ионако не тиче самих њених џелата.              

          Многобројнима из сваке генерације у интересу је разарање Српске Цркве до 

њеног уништења; њима се тако хоће, и тако им се може.  

          Док су се једни јавно и тајно испољавали као гонитељи и мучитељи и 

разоритељи Српске Православне Цркве, док јој се други обраћају са подозрењем, 

поругом и демонском мржњом, док ће јој трећи наносити нове убоје и опекотине и 

ране, дотле се самозвани старокалендарци отцепљују од ње, и Духа Светога 

жалосте  и прогоне.  

           А где нема Духа Светога, зар може бити Цркве?! „Где је Дух Свети тамо је  

Црква. (Одметништво од Цркве равно је одметништву од Христа, њеног Женика, о 

коме говори апостол Павле): Кажем (…) за оне који се одељују од нас. Та ствар 

(раскол) је прељуба!“  

          (Свети Јован Златоусти, Тумачење на Посланицу Ефесцима 4, 4). 

          Православна вера Цркве Српске, целомудрена је, и чиста.   

          Они који се отцепљују од ње, временом ће скончати у јереси.  



 

 

          Дакле у позицији јеретичности и расколништва и парасинагогалности 

хришћани не могу да стекну подобије и лик саборности и христоликости јер је за то 

потребна благодат која конституише како жељено саборно тело, тако и жељену 

христолику личност.     

          Друго, болест индивидуализма, и са њим у вези егопатије, сластољубља и 

властољубља нагони људе да они као некада Кореј, Датан, Авирон баш са њима  

дижу буне и започињу борбе и ратове. А сваки који чини грех и безакоње чини; а 

грех јесте безакоње (1. Јн. 3, 4), и оно се састоји у померању отачких граница.       

          Блаже речено, они који су до јуче били са нама, а данас су се већ отиснули на 

беспуће, да не штеде своје смирење пред Српском Православном Црквом и своју 

љубав према њој, него да се радије чувају новца, поготово када је он туђ, и прљав. 

 

Један и многи и први и остали 

 

271. Које је црквено значење наших  насушних једног и многих и првог и 

осталих? 

 Однос једнога и многих незамислив је без односа првога и осталих у 

заједници, као што је и однос првога и осталих немогућ без односа једнога и 

многих у заједници.  

Тако, однос једнога и многих одржив је само ако сам прерасте у заједницу 

првога и осталих.  

По свом назначењу и етосу појам једног и првог и многих и осталих, то јест 

првог и осталих и једног и многих јесте,  и остаје par excellence еклисиолошки 

профилисан. 

 

272. Зашто самозвани и самопромовисани старокалендарци у Српској 

Православној Цркви не могу опстати?! Зато што немају ни једнога и првога, ни 

многих и осталих у међусобној љубави и миру у Једној, Светој, Саборној и 

Апостолској Цркви.  

Они немају ни њу саму, јер нису са њом у вези. Него су само грудвица секте 

коју је избацио протестантски дух; дух који секту прзничаво и критизерски храни 

гневом, док је сладуњави и хипокритски морализам и самодовољност растачу. 

 

273. Старокалендарци избегавају есхатолошки статус, иначе угашен код 

парасинагоге или секте, расколника и јеретика.  

Они себе лишавају Царства Божјега јер не одражавају верно слику Цркве, 

Једне, Свете, Саборне и Апостолске.  

Њима дакле недостају онтолошки услови за црквено-историјско, а камоли 

им тек снаге за есхатолошко постојање и опстанак. 

 

Вотергејт-књига Seks u ispovjedaonici 

 

274. Вотергејт-књига Seks u ispovjedaonici (Zagreb, 1979) јесте омнибус 

мучних прича о исповедницима – директорима и диригентима савести – који 



 

 

римокатолике широм Италије припремају за кандидате за рај; кандидате који су у 

међувремену (њих седам милиона брачника) постали кандидати за пакао.  

Однос једнога и многих овде се претворио у однос artifexa и artefakata.        

Божанство чистоте per se и ex sesse зaвладало је неограниченом и 

неумитном моћи.      

А тим и таквим божанством влада римски папа: он као први, један и једини 

artifex. 

Смисао хришћанског рада 

275. Хришћани не настају, нити се, да би једни другима говорили о себи 

састају, већ се састају да би радили;  

радом који изграђује Цркву, и све њих у њој. 

Вапаји из дубине 

276. Господе (...) у смрти ко ће се Тебе сећати? У гробу ко Те прослављати? 

(Пс. 6, 5-6).  

Неко ко више не буде ходао по ивици, него само-сам на ивици постојао.     

Неко ко буде постојао као личност огуљена и расечена попут најопоријег 

земљиног плода.  

Неко ко би вапијао у покајању као неко ко се растаче. 

Последњи испит 

277. Зашто ће Господ још једаред затрести небеса?  

Зато што Црква има многе које Бог нема, и опет зато што многе које Бог има 

Црква нема. 

Плећаши 

278. Аристоклову (Платона-Плећаша) кодирану мисао да цена којом добри 

људи плаћају незаинтересованост за јавне послове јесте та да зли преузимају 

власт – треба проширити домишљу да је претплата добрих људи 

незаинтересованих за јавне послове само једна скупа критика на рачуну не злих 

људи на власти, него људи подвлашћених злима.  

И да она погађа џеп и главу претплатника, па затим заинтересованих 

следбеника, но никако не и злих властодржаца.  

На крају, и главу злих властодржаца погодиће побуна самих подвлашћених, 

али тада када за њу буде дошло време, и са уплитањем самих злих.  

А затим све испочетка. 

Колико  заповести толико обавеза 

279. У светим Јеванђељима и апостолским Посланицама записано је 

онолико колико нам је заповеђено да буде преточено у живот.  



 

 

Незаписаног је такође много, и оно превазилази нашу горњу обавезу, али 

нас само не обавезује.  

Монашки етос 

280. Монашком етосу својствени су подвизи послушања, непрестане 

молитве, свих видова уздржања и тиховања, који га силом,  наличном магнетној 

држе прилепљеним за Господа.  

Док му преученост рецимо, није својствена; односно ништа од онога што га 

као сила попут силе размагнетисавања одваја од Господа, и подаље га од Њега 

држи. 

Ученој деци која не знају детињити злоћом 

281. Универзитетски и школски предмет Хришћанске етике стоји  

равноправан у поређењу и односу са свим осталим научним предметима у 

структуралном смислу, и то најпре са Хришћанском догматиком. 

Како је она конципована, тако је и Догматика конципована, а такође и сви 

остали предмети. 

У односу и у поређењу са црквеним и светоотачким књижевним наслеђем 

сви универзитетски и школски предмети, заједно са Хришћанском етиком, и 

понајпре са Хришћанском догматиком, стоје у незавидном положају:  

Нигде не стоје! – Они нису конциповани нити структурисани у свом 

савременом, научном, универзитетско-школском смислу. 

Зато грубо избацивање једног, или гашење осталих научних предмета или 

дисциплина, на пример Хришћанске етике, и то само због постојања 

инкриминисане листе непожељних предмета неког цензора инсајдера, био би то 

тада јалов, и неправичан посао! 

Тај, и тако постављен проблем дакле – не би био решив! Зашто?!  

Зато што бисмо гасећи један предмет само из разлога рутинске 

сумњичавости и скрупулозности морали избацити и све остале! Јер они наличе 

један другоме као крило крилу, или као једна страна лица његовој другој страни. 

 

Суд над кривотворитељима истине и  врлина 

 

282. Када не би било Страшнога Суда, требало би га измислити!  

Но њега ће бити, и само ће се на њему изаћи на крај са планетарним 

мајсторима заплета и обмане који неправду и злочин проглашавају правдом и 

врлином, лаж и клевету истином и самоуверењем, демонизованост светошћу;  

и опет, злочин доброчинством, а бескрупулозност милосрђем?! 

 

Примарно у Цркви 

 

283. Није уметност, ни култура, није наука, нити цивилизација примаран 

посао у рајском врту Цркве – него је то непрестано умерено уздржавање ради 

Христа, и непрестана молитва приношена Богу Оцу за Христов свет. 

Јер све је без Христа ништа, и опет, ништа је са Христом све. 

 



 

 

Заједница и њене ствари 

 

284. Када си у заједници и црпиш из ње свој идентитет, онда сами пакао, па 

и сама смрт постају ствар  заједнице.  

Дакле, да ли ћу ја допасти пакла, није више само мој проблем, него и 

заједнице у коју сам укључен.  

А она од тренутка моје смрти преузима на себе и сав мој проблем пакла као 

свој. 

Богатство искуства апостола Павла 

 

285. У Посланици Филимону 1, 6, 7, 9 видимо:  

да активизација свакога духовнога добра у Христу не бива без заједништва 

вере. 

Да љубав умирује срца светих радошћу и утехом. 

Да због љубави молимо, и да гордост неће молитву. 

Да љубав и у оковима рађа за Јеванђеље (Фил. стихови 10, 13. Кол. 4, 9. 

Прва Кор. 4, 15. Гал 4, 19). 

Да без знања не би било чињења, али ни доброчинитељства, и то само зато 

да оно не би било принудно (Фил. стих 14). 

Заједничар у вери прима све заједничарево (стих 14).   

Дужник љубави самог себе дугује брату у вери (16, 19), и на крају, 

да послушан у љубави чини више него што се од њега тражи (ст. 21). 

 

Пад  

 

286. Монаси зилоти престају да бивају анђели и постају идеолози, а у 

наставку политичари. 

Утицај молитве 

 

287. Светогорци својим непрестаним молитвеним радом утичу на збивања у 

свету и васељени: да се једно стање одржи, или да се неко друго стање промени. 

 

Светогорац 

  

288. У срце своје затворио сам реч Твоју да Ти не грешим (Псалам 118, 11).      

Овим стихом  идентификујемо светогорца. 

 

Делатници теологије и делатници покајања 

 

289. Делатници обнове црквене теологије и живота треба да имају на уму то 

да се Господ и даље јавља, и да свакодневно даје благодат онима који од Њега не 

траже ништа друго до најпростије смирење и ослобођење од греха.  

Јер Он само заједницу и жели. 

 

Љубав као циљ и као средство 

   



 

 

290. Једнима љубав служи да би јој се потчинили, а другима да би њоме 

друге потчинили. 

Приношење и узношење 

 

291. Приносећи жртве ми жртву и узносимо, па принос постаје узношење. 

 

Појам светости и етос Светих 

 

 292. Цареви, философи и народ Позне антике имали су свест о 

расположивости натприродним (Питер Браун, Достигнућа Позне антике, 

Масачусетс, 1978, стр. 99, и Рађање и функција светог човека у Позној антици, 

Журнал за религијске студије, 61 (1971), стр. 80-101, на енглеском).  

           Идеја да је личност кадра да саопштава божанске ствари било  избором, било 

положајем, било путем личних заслуга, била је општеприхваћена. Паганско 

друштво (рецимо неоплатоничарске оријентације) развило је свој тип светог човека 

и светитеља. Напослетку, императору се приписивала светост; штавише, на њега се 

гледало као на божанство.  

           Томе менталитету је и Римски папа с времена на време плаћао високу цену; 

и то у временима папоцезаризма – замене положаја или поистовећења са 

божанством:  

          Ви знате да сам ја свети Отац, представник Бога на Земљи, Христов 

намесник. То значи да сам Бог на земљи. (Видети Dom Cuthbert Butler, Vatican I: 

Commentary Vol. I (Westminster, MD : Newman, 1962); DV. B. Brewer, Mission to 

Catholics Int., Scriptural Truths for Roman Catholics; The Cenacle, The Myth of Papal 

Infallibility). 

 Старозаветно откривење једино је Бога видело светим. Свети људи Библије 

(пророци) опет, били су само преносиоци Његове поруке. Јеванђеље је свечано 

објавило вест да се Једини Свети, односно Логос очовечио, те да ће Он лично 

поживети са људима, да ће их Он чак заједничарима његове светости учинити, и да 

ће им давати за храну речи, Хлеб и Пиће вечнога живота; и све то везујући за Себе, 

за свога Оца Небескога и за Духа Светога у Цркви свих Светих; светих по 

есхатолошком дару, светотајинском учешћу и подвижничкој син-енергији.  

           Божији одговор на наш слободан, покајно-очиститељни захтев и труд 

љубави увек је био агапијски: обожујуће усељење Христа са Оцем и са Духом 

Светим у нас као у Њихов дом (Светитељи, мошти и света места, у: Џон 

Мајендорф, Империјално јединство и хришћанске деобе, Крагујевац 1997, стр. 81-

82). 

Светост Светих као светост Христа и Цркве 

 

 293. На Христа гледамо као на јединог посредника између Бога и човека (1 

Тим. 1, 5), а на светост као на божанску близину пројављену у личности као 

антиципацији долазећег Христовог Царства. Светост опет, односи се на Цркву, и 

добија се као дар у оквиру њеног светотајинског реализма. Хришћански живот 

протиче у светости, у угледању на Свете и њихову светост, што је само заједнички 

именитељ за учешће у црквеном животу и узрастање у Христу. Зато светост није 

етички, већ онтолошки појам: Свети нису етички беспрекорни, него су носиоци 



 

 

благодати Духа Светога. Појава Светих драгоцена је за целокупно човечанство 

(Архимандрит Софроније, Свети Силуан, стр. 295–297).  

            Заједница верних са Христом остварује се у Цркви заступништвом Светих. 

Апостол Павле пише вернима: Подражаваоци ми будите, као ја Христу, или: 

Угледајте се на мене као ја на Христа (1. Коринћанима 11, 1. 1 Солуњанима 1, 6). 

Свети нису хероји него смирени служитељи Божији. Они су чланови Тела 

Христовог или Његове иконе у историји. Свети не истичу своју индивидуалност, 

већ је напротив, скривају, само да би се   Божја благодат пројавила. Они чине про-

стор свог индивидуалног присуства и постојања празним еда би он био искориштен 

као простор за пројаву самога Христа и личне сусрете са Њим. Етос Светих је за-

право етос Христов и Његове Цркве – тог неподељеног саборног Тела Његовог, па 

отуда и њихово угледање – угледање на самога Христа и саображавање Његовом 

животу. 

Поштовање Светих и смисао угледања на њих 

 

294. Светитељи су још за живота прослављани, а прослављање се продужава 

и по њиховом престављењу у Господу. Савршеним изразом хришћанске светости 

сматрало се мучеништво за Христа; сопственом смрћу сведочење Христовог 

васкрсења. Прослављање таквих хришћана као светитеља почињало је непосредно 

по њиховој смрти. Прави пример је мученичка смрт светог Поликарпа Смирнског. 

Подвижничко одрицање монаха такође је сматрано мучеништвом за Христа, 

односно добровољним страдањем у Христу (в.: Луј Бује, Духовност Новог Завета 

и Отаца, Њујорк, 1960, стр. 305-306, на енглеском).   

Хвалећи достигнућа Светих који су се показали грандиозним фигурама у 

историји Цркве, свети Василије Велики украшава дане у години сећањем на 

светитеље, побуђује верне на врлину и руководи их ка њој (На светога Маманта 2, 

PG 31, 592C). Ово је похвала сведока (мученика): позив сабраних на врлину (Беседа 

на четрдесет мученика 2, PG 31, 509А). Наравно, неизбројиво је мноштво 

достигнућа Светих, достигнућа која су за многе недоступна или неприступачна. 

Она започињу смирењем и покајањем, и онај ко се осећа немоћним да их 

подражава у највећој мери и висини може да и на само њихово смирење и покајање 

се угледа као на сврсисходне и циљевите.  

Беседећи на празник апостола Петра и Павла свети Григорије Палама каже 

на крају омилије: Али ми, испитујући њихову кончину, угледајмо се на њихово 

понашање и хођење. И то, ако не чим другим, оно у сваком случају исправком, 

смирењем и покајањем, јер док су једне ствари велике и узвишене, и приличе 

великима, и само њима паше да их опонашају, дотле неке друге ствари нико није у 

стању да опонаша. Исправка пак покајањем више приличи нама него њима, јер 

свако од нас свакодневно чини многа прегрешења. Зато, ако се не обезбедимо 

непрестаним покајањем, ниоткуда нам неће доћи спасоносна нада (ЕПЕ, т. 10, стр. 

218–219). 

Ознаке новог Христoвог човека пројављују се у животу Светих. Светитељи 

као чланови Тела Христовог откривају самога Христа,  опипљивом чинећи Његову 

појаву у свету. Веза Светих преко врлине у ствари је веза са Христом. Налазећи у 

једном светитељу мудрост, у другом праведност, у трећем преподобије, а у 

неком, опет, кротост, и тако даље, ми у ствари налазимо самога Христа, са 



 

 

посебностима и хармонијом чланова Његовог Тела у историји (Јован Касијан, De 

institutis coenobiorum 5, 4, 3).  

Угледање на Свете нема смисао копирања оригиналних личности, него има 

смисао учествовања у неподељеном  Христовом Телу, где све то онда и налази 

своје онтолошко оправдање.  

Живот Светих фактички открива неограничене дубине хришћанског етоса – 

етоса који се не може ограничити схемама и правилима;  

он се једноставно пројављује путем слободе у непоновљивом личном 

стваралаштву. Међутим, истинско лично стваралаштво темељи се на подражавању 

које, треба то нагласити, никада није дословно понављање или копирање.  

 

Подражавање Светима подражавање је Христу 

 

295. Угледањем на Свете верник напушта живот у страстима и прихвата 

врлину.  

Свети Максим Исповедник каже да се ми кроз подражавање преображавамо 

умом, наносећи страстима смрт и примајући врлински живот  (Разна поглавља, 2, 

21, PG 90, 1228D). Модерни човек дубоко проживљује тајну слободе зато што 

очајнички трага за истином и светошћу. Отуда је и његова веза са Светитељима  

нарочито данас актуелна и драгоцена.  

Присуство Светитеља Цркве чини да је сведочанство истине у историји 

живо. Заједница Светих на челу са Пресветом Богородицом јесте заједница са 

Христом. Упадљиво је колико Оци Цркве често упућују верне на дела светих људи 

Светога Писма, или пак на самога Христа, док их на дела неверних упућују као на 

дела злих људи или самога демона.  

На тај начин се фактички тврди да су човеку у основи дате две могућности. 

Прва могућност је веза са Христом и са Његовим Светима, што се подудара са 

одвраћањем од демона, а друга могућност је веза са демоном и његовим 

припадницима, што се подудара са одвраћањем од Христа и од Његових Светих.   

Захваљујући првој могућности усваја се етос Цркве и стиче  Христова 

омоитхиа – или нарав истоветна нарави Светих, но која је опет сама  Христова 

нарав (в.: Георгије Мандзаридис, Хришћанска етика, Солун 
4
1995, стр. 270–272, 

274). 

Прослављење и  узвеличавање Светих  као блажених; 

римокатоличка јуридичка канонизација Светитеља; 

опипљиви знаци богоопштења Светих 

 

296. Све до Другог Миленијума Хришћанства неће бити позната установа 

процедуре канонизације. У раној Цркви она се дешавала као спонтани покрет 

прослављања мученика или Светитеља од локалног значаја, и то само у местима 

њиховог живљења или кончине.  

Прослављање Светих једноставно се заснивало на уверењу оних који су их 

познавали. Помесни епископ, а у манастирским заједницама старешина, годишње 

би предводио евхаристијско сабрање на дан кончине, по могућству и на самоме 

месту сахране (в.: Х. Делаје, Санктус, есеј о култу светих у Антици, Брисел, 1927, 

стр. 162-189, на француском, и П. Браун, Култ Светих. Њихова појава и улога у 



 

 

Позној антици, Чикаго1981, на енглеском). Свака црква опет, развијала је свој 

Мартириологион (Мученикослов) или Синаксар, или је састављала листе 

Светитеља прослављаних на помесном нивоу, користећи основне хагиографске 

податке о њима. 

Како се дакле одвијало одступање од дотичне предањске праксе? Тако што 

су се црквене јерархије временом претварале у корифеје па се предност почела 

давати формалнијем и бирократскијем приступу канонизацији (в.: Протојереј Јован 

Мајендорф, Преподобни Симеон Нови Богослов, у: Увод у светоотачко богословље, 

књ. трећа, Врњачка Бања, 2006, стр. 85).    

Господ је дакле тај који својој Цркви први открива живе чланове Свога 

црквеног организма као Своје угоднике. А хришћани су ти који на основу 

богоугодног живота своје дојучерашње живе браће и ближњих  сада почињу да им 

се обраћају молитвом као светима, и да их постепено прослављају као нове 

Светитеље. И док их Господ пројављује као Своје угоднике, дотле их Црква као 

сабрање верних са њиховим пастирима узвеличава као блажене или их канонизује, 

чиме их и саборно уврштава у сазвежђа свих својих Светих. 

Од стране икона и светих моштију увек је истицало, и увек се лило свето 

миро. Владика Христос даровао нам је светитељске мошти као спасоносне 

изворе, вели о томе свети Јован Дамаскин, који (извори) на многе начине точе 

благодетељи (доброчинства) и изливају миомирисно миро; и нико нека не сумња у 

то. Јер, ако је Божијом вољом, из оштрога и сувога камена потекла вода у 

пустињи (Књига Изласка 17, 6), зар је невероватно да из мученичких моштију 

потече миомирисно миро? (То уопште није невероватно) за оне који познају силу 

Божију, то јест није необично за част коју им Он чини (в.: Свети Јован Дамаскин, 

О поштовању Светитеља и њихових моштију, Светигора бр. 49, 1996, стр. 6-7). 

Што се тиче става медицине наспрам исцељења преко светих моштију, он је 

начелан: став лекара верника увек је богоцентричан, било да се ради о медицини 

или о светим моштима, јер Бог дела у свету на безброј начина, па тако и кроз 

медицину и преко светих моштију. Док став неверујућег лекара, односно лекара без 

дара покајања и непробуђености за веру, сигурно ће и у погледу једног и у погледу 

другог бити другачији, ван богочовечанске синергије.  

 

Хагиографије и синаксари — њихов циљ и значај 

 

297. Мудрост и врлина Светих приказани су у њиховим животописима 

познатим као Ћитија – уграђеним у Службе Светима.  

С обзиром да су житија Светих читана на богослужбеним скуповима, то су  

она и Синаксарима названа. Сви ови текстови увек су имали значајно место у 

Православној Цркви. Савремени дух човечанства  уопште, и дух атеизма посебно, 

оба пак одвећ индивидуализована и рационализована, непријемчиви су за опис 

чудеса у њима. У стварности пак, чудеса само преносе поруку о правој слободи, за 

којом савремени човек толико чезне. У Синаксарима  постоји нешто аналогно 

византијском иконопису, и то је природно, јер светитељи као неке иконе, 

одушевљене животом по Богу, треба да нам предлажу угледање на добра дела (в.: 

Свети Василије Велики, Писмо 1, 3. Y. Courtonne, t. I, Paris 1957, Saint Basile, Let-

tres).  



 

 

Наиме, као што византијски иконопис не изображава, већ једноставно 

изражава своје теме (Калокири, Суштина православне хагиографије, Атине 1960, 

стр. 6–14 и даље, на грчком), тако и Синаксари просто не историзују догађаје из 

живота Светих већ их изражавају и тумаче. Они немају за циљ да опишу историјска 

збивања, него да се приближе истини која се иза њих крије.  

Другим речима, као што се на византијским иконама личности Светитеља 

приказују преображеним и схематизованим, односно распоређеним у оквире 

извесног општег типа који не изражава природни лик Светога већ његову обожену 

ипостас или личност, тако се и у Синаксарима његов лик схематски предлаже 

(представља) као символ новог човека у Христу.  

А то се постиже наглашавањем парадоксалног и интензивирањем 

чудотворног (чудотворећег) елемента његовог живота. Дакле, и иконе и житија 

Светих имају за циљ да пруже известан смисао или појам о новој твари, а што се 

налази даље од привремености и залудности тренутка. И док се иконе украшавају 

бојама и формама, житија се наштампавају словима и речима. „Повесна реч допире 

преко слуха, и она се, иако графички нема, пројављује кроз подражавање” (Свети 

Василије Велики, На четрдесет мученика). Једном речју, циљ Синаксара био би 

приказ човековог живота у Христу. Стога се Синаксари не баве дословношћу 

појединих догађаја и догађаја појединца. То значи да они не садрже дух 

Тукидидове историје која истражује, рецимо истину индивидуалне савести, него се 

брину да прикажу јединство појединих елемената живота у телу јединствене и 

нераздељиве Цркве.  

Синаксари у ствари приказују живот чланова Цркве који сачињавају само  

Христово Тело. А оно је Тело које се свакодневно показује неком нарочитом 

густином и физиономијом (Светитељи са именом, безимени Свети, сведоци или 

мартири, свештеномученици, преподобни, учитељи, исповедници ...).  

Сва та разноврсност доприноси посебности духовног колорита или 

нијансама дана. Борбе, беде, муке, исповедништво – обично је свим тим покривен 

бол који човек непосредно свакодневно проживљава, или се о њему  у свом ширем 

окружењу обавештава. Једноставно, њему у Цркви треба свакодневно благодаћу да 

долази помоћ од саборног предања о преображају живота. 

 

Историјско-богословска анализа  

византијске хагиографске књижевности; 

између историје и легенде 

 

298. Житија Светих чине посебну врсту византијске историјско-богословске, 

прецизније, литургичке књижевности. Она изобилује богословским списима 

првенствено поучног јеванђелског карактера. С друге стране, ти списи спадају у 

историјске списе само у оној мери у којој потреба налаже да они укажу на свој 

историографски развој. Иперватичко-етичке тежње византијског приповедалаштва 

овде су пак достигле свој зенит.  

Свака хагиографија почиње као реалистична прича о крстоносном путу 

реалне личности мученика за веру. Њиховом реализму и идентитету доприносе 

елементи разних сведочанстава: записници, досијеи, документи, потврде присутних 

лица на судским процесима, повести очевидаца, судски преноси. Све то заједно 



 

 

сачињавало је ваљани историјски извор. Благодарећи томе рановизантијска житија 

састављана су и уобличавана трезвено, и у оквирима могућег.  

У свом даљем развоју житије као историја, биографија или документ о 

страдалништву за веру све више ће губити на својој аутентичности, па ће бивати 

прилагођавано машти средњовековног читаоца и публике. У томе ће се прелазити 

мера, и ићи све до оптерећености чудесима и демономанијом. Зато ће трезвени 

проучаваоци бити приморани да кретање хагиографије посматрају између полуса 

историје и полуса легенде. И тек у тачки сједињења ових двају полова постаће 

могућим разумевање и рецепција ове књижевне врсте од стране црквене дидактике, 

теологије и богослужења. Зато се на њој и треба задржати. 

Упркос ревносним настојањима историчара да не пређу границу 

историјског, резултати су ипак били непотпуни и плодови проређени. Тако рецимо 

библијски оквири хронографије већ су били обележени процесом стварања света 

покренутог божанском руком, и то са циљем успоставе Божјег Царства. Историја је 

ту остала са својим језгром и као подлога чињеницама. Али то је већ било сасвим 

довољно за потврду историјске аутентичности једног житија; њега са својим време-

простором као објективним сведочанством, и са својом символиком-алегоријом као 

субјективним сведочанством; и опет, њега са својом етичком идејом као 

непосредним саопштењем.  

У тој тачки пак присуствујемо још једној појави византијске хагиографске 

врсте: претакању византијске историјске књижевности у богословску књижевност, 

и то са обележјима других књижевних врста – песништва, драме, реторике-

панигирика... 

Основна питања која се обично постављају у вези са хагиографијом, и при 

том без обазирања на слабост довољне артикулације истих од стране верних, 

могуће је реконструисати претходним питањем: Може ли се уопште говорити о 

хагиографској полазној тачки, или о основи реалних историјских чињеница тако да 

поред све своје панигиричности хагиографија очува језгро историјске истине?! И 

још, када то настаје хагиографска легенда или роман?! (В.: Предговор Димитрија 

Богдановића, у: Ханс Георг Бек, Путеви византијске књижевности, СКЗ 403, 

Београд 1967, стр. 51; такође стр. 49-50).  

Одговор на прво, комплексно питање увек мора бити позитиван, јер 

хагиографија увек јасно износи пред нас две чињенице као два одговора.  

Прво, чињеницу свога оживљења, кад год се у Цркви актуализује појава 

неустрашивог мученика и поливалентног подвижника вере и црквоизградитеља, и  

друго, чињеницу свог преласка у легенду и роман кад год она сам тај догађај 

одвоји од актуелног дешавања, и то на плановима: житије-архетип – група житија 

изазваним догађајем.       

    

Улога Синаксара или житија Светих данас 

 

299. Светитељи живе за Божје Име и славу, и зато они своју вољу 

потчињавају вољи Божјој. Зато и верно представљање њих самих није могуће без 

директног обраћања Богу.  

Тумачење живота Светих у оквиру надисторијских и надвремених релација 

или представа помоћу икона као израза вечног и трансцендентног (иперватичког) 



 

 

не само да не растаче истину о њима (Светима), него је још поставља у реалне 

димензије, и при том открива католичанску истину о њима као људима, и о 

њиховом животу као људском. На тај начин се поима и дубљи узрок или начело, 

захваљујући коме је византијска икона поново постављена у први план.  

Савремени човек, упркос сметености његове епохе, баш је у византијском 

иконопису пронашао горе описану истину, стално му се приближавајући, и све 

више и више га поштујући.  

Исти разлог поштовања требало би да важи и за поштовање житија Светих, 

те би према томе све оно што чини византијски иконопис требало да чине и сама 

Житија Светих или Синаксари. 

(В.: Н. Г. Пендзики, Архион. Ерос или Љубав коју Господ као светлост 

дарује свету, Атина 1974, на грчком. Такође Г. Мандзаридис, Хришћанска етика, 

стр. 272–275, на грчком). 

 

Најпретежније 

 

300. Господа треба најпре и највише славити, јер тако чине саме анђелске 

силе, а затим Га молити, као што то чине сами грешни људи. 

 

Четврти стослов 

 
Шкргут зуба 

 
301. Наша молитва прљана несмиреним и нечистим помислима против 

ближњих претвара се у шкргут зуба на Господа и на наше ближње. 

 

Непостојећи подвиг 

 

302. Подвиг који не започне ради љубави према Христу и ближњима не 

може се ни завршити љубављу према Христу и ближњима.  

Он заправо, као да никада није ни био започет. 

 

Кретање  без граница 

 

303. Само љубав неометано прелази с обе стране границе, јер она за њу не 

постоји. 

Свудаприсутни 

 

304. О оном што бива на Небесима и у Аду обавештава нас Господ Дух 

Свети.  

Он дакле сведочи и о постојању Ада, и о оним преминулим који га 

настањују. 

(...) јер нико није безгрешан осим Тебе, Који можеш и преминулима дати 

покој.  

(Наше подвлачење. Часослов, Полуноћница свакодневна, Београд 2001, стр. 

25). 



 

 

Брате, где ти је брат? 

 

305. Најпретежније питање Христа Судије на Страшном Суду постављано 

људима односиће се на браћу, којој нисмо били, и нисмо хтели бити  браћом.  

 

Интерполације у служби примата 

 

306. Интерполације светоотачких и химнолошких текстова од стране језуита 

ради унијаћења православних хришћана у јаким римокатоличким срединама, али и 

ради мисије у православним срединама увек су имале, и увек ће имати само једно 

за циљ: увођење петролатријско/паполатријског етоса. 

 Тај језуитски експеримент примењен је и у историјском покушају 

унијаћења Руса и Литванаца, односно Малоруске или Русинске (Рутенске) Цркве, 

почев с првом половином 14. века! 

Успеху експеримента погодовала је и веза са периодом пост-Флорентинске 

уније.  

Зато је основано запитати се: Колико је закључна фраза хвалитне/стиховне 

стихире, петро-папистички интониране (incipit: И камен на те бјестидни. Цркви 

утврждение положи; то јест: И камен на тебје непостидни. Цркви утврждение 

положи) могла да буде језуитима олакшавајућа, а колико православнима 

отежавајућа репетиција, питање је сад?  

(В.: Архив САНУ 290, Минеј за јун, конволут, 1490-1500). 

Зато је нужно укратко сетити се историје верске и националне асимилације, 

на пример русинских православних хришћана, са црквеном Брест-Литовском 

унијом као залеђем и интересном сфером римокатоличке, папинске Пољске. 

Историја хвалитне стихире из Службе светим славним и свехваљеним и 

првоврховним апостилима Петру и Павлу,  

почетак: Иже от Отца јавлсја Божије Слово,  

завршетак: и (Бог) камења, тебе (Петре/а) непостидна церкви водруженије 

(едрасмос, крепкост, твердиња) и основаније положи  

вероватно није престајала да својом жилавошћу искушава и једне друге, и 

својом опорошћу да једне пред другима чини још опрезнијим и резервисанијим.  

 Познато је да је митрополит Исидор московски и кијевски после 

Флорентинске уније (1438-1439) проповедао Унију, јер је он као кардинал папе 

Евгенија имао задатак да убеди Русе и Литванце да приступе Унији, и да је 

прихвате. Но он је у Пољској наишао на отпор. У марту месецу 1441. године њега 

ће као кардинала, заједно са папским посланицима који су били са њим велики 

војвода Василије II прогнати у Чудовски манастир. Но године 1443. митрополит 

Исидор ће побећи у Италију. 

(В.: Света Нова три јерарха, Београд – Шибеник, 2009, стр. 525-526). 

Основано је запитати се и да ли је дуготрајна и упорна кампања Пољског и 

Аустријског двора да се уз помоћ краљева, племства и језуита Малоруска или 

Русинска (Рутенска) Црква поунијати свим расположивим средствима, укључујући 

методе бруталности и злочињења, била унапред смишљена? И још се запитати није 

ли та кампања заиста допринела да се еклисиолошко преиначење путем тумачења 

неког паписте мисионара међу православним русинима косне и њихових 



 

 

богослужбених књига, па тако и саме хвалитне/стиховне стихире, incipit: Иже от 

Отца јавлсја Божије Слово,  

са завршном фразоме: и камења, тебе непостидна церкви водруженије и 

основаније положи? 

Објективност овог проблема најбоље ћемо сагледати из кратког историјског 

прегледа унијаћења Малоруске или Русинске, односно Цркве Рутенске. 

(Видети опширније код Јевсевија Поповића, Општа црквена историја са 

црквеностатистичким додатком, књ. II – (од 1054. до 1912.), фототипско издање, 

Прометеј, Нови Сад, 1912. – стр. 446, 523 – 530. Такође  Б. Н. Флорја, Попитка 

осушчествљенија церковниј унии в Великом књажестве Литовском в последнеј 

четверти XV – начале XVI в.  Попитки закљученија церковној унии в Великом 

књажестве Литовском в конце XV в. и Брестскаја унија в конце XVI в.   

Православниј мир Восточној Европи перед историческим вибором (XIV —  XV в.) у: 

Исследованија по истории Церкви. Древнерусское и славјанское средневекове, 

Москва 2007, стр. 233-309). 

* 

 Русини североисточно од Карпата већ од 14. века беху делом под литавском 

(литванском), а делом под пољском влашћу, губећи своје националне владаре. 

Доласком литавског великог кнеза Јагела на пољски престо 1386. године Литавска 

(Литванија) се уједињује са Пољском, тако да се сви Русини од краја 14. века  

директно или индиректно налазе под пољским краљевима. 

Русине који су припадали правој Пољској већ у 16. веку притискиваху као 

схизматике и презираху их, њихове цркве називајући синагогама а њих саме 

лишавајући грађанских права. Пољски краљ Владислав Јагело (1386-1434) укинуо 

им је архиепископију у Галичу године 1414, дотирајући тим добрима латинску 

архиепископију, основану у Лвову. 

Масе русинског народа у Галицији истрајно се опираху покушајима 

унијаћења са латинском Црквом. У другој половини 16.  века језуити дођоше у 

Пољску (1570), и доласком шведског принца и језуитског питомца Сигисмунда III 

Аугуста (1588-1632) пође им за руком да Русине у Пољској и Литавској заједнички 

донекле придобију за унију (губе аутономију 1569. и претапају се у Пољаке). 

Шта језуити тада чине? Подижу школе у русинским крајевима и успевају да 

у русинске ученике улију мржњу према русинској народности и Цркви. Под 

њиховим утицајем краљ Сигисмунд III Аугуст запоставља русинске племиће и 

епископе, а језуити посредују тако што ове саветују да поврате наклоност краља, 

орасположујући се за унију. Једино племство све више прилази латинима и 

полонизује се. 

За време православног митрополита Михаила Рахозија (Рагоза) језуити 

појачавају пропаганду. Међу епископима имају пријатеље: Кирила Терлецког 

епископа у Луцку и Ипатија Поција епископа у Владимиру. Настројени језуитима, 

они 1594. године наговарају митрополита Михаила Рагозу да започне саветовање о 

поправци положаја православне русинске Цркве посредством уније са Римом; 

наравно, уз пристанак осталих православних Цркава, нарочито великоруске.    

Епископи Кирил и Ипатије на збору клира и племства израђују пуномоћ да 

могу да предузму прве кораке ка сједињењу Истока и Запада, те да о томе и 

кореспонденцију покрену. Двор и језуити их саветују да у име русинског клира и 



 

 

племства папи Клименту VIII (1592-1605) поднесу молбу, еда би он на основу 

Флорентинског сабора русинску Цркву могао примити у крило римске Цркве. Папа 

прима њихову молбу 1595. године, а Сигисмунд III. 1596. сазива русински клир и 

русинско племство у Брест (Брест-Литовск) или Бжешч у Литовској на сабор, да се 

на њему унија обнародује. Језуитима, двору и краљу полази за руком да митрополит 

и петорица епископа приме унију. 

** 

Документ Брестенске Уније писан је Лета Господњег 1595, месеца јуна, 1. 

дана, према старом календару.  

Документ потписују јерарси Цркве у Кијеву на три језика: украјинском, 

пољском и латинском,  

Михаило, Митрополит кијевски и галицки и свих Руса, 

Ипатије, епископ Владимира и Бреста, 

Кирил Терлетски, милошћу Божијом егзарх и епископ Луцка и Острога, и 

Леонтије Пелхицки, милошћу Божијом епископ Пинска и Турова. 

 (В.: Протојереј – Ставрофор Др Радомир В. Поповић, Запад после Великог 

раскола, Београд 2006, стр. 300-301).    

Даља настојања епископа прималаца уније беху да се она у свих шест 

дијецеза и спроведе. 

Када је унија постала законом обавезна, свештеници који су јој се противили 

буду збачени и у тамницу бачени, а народ подвргнут тортури. У неким храмовима 

пољски војници приморавали су народ да говори Вјерују са додатком-Filioque. У 

друге храмове опет, упадали су необуздани пољски питомци са оружјем, и у њима 

све свето профанисали, свештенике и верне злостављали и разна недела чинили.       

Учешће у спровођењу уније испољили су и монаси који себе називаху 

василијевцима, чега ради им је римска столица указивала сваку милост. 

Најревноснији пропагатор уније и немилосрдни прогонитељ православља до 1623. 

године беше Јосафат Кунцевич, архиепископ у Полоцку. 

Свих шест поунијаћених епископа успева да половину народа својих 

дијецеза задобије за унију, док се над другом половином још непоунијаћених  

настави тортура. Мелетије Сматрицки, епископ полоцки, сит борбе, и сам приступа 

унији 1623. године. 

Православље се донекле опоравило за владе Владислава IV (1632-1648), који 

се трудио да завађене верске стране измири и ван граница Пољске.  

Православна кијевска митрополија тада имала је одличног митрополита, 

молдавског кнежевића Петра Мовилу (Могилу, 1633-1647), који је од младости 

живео у Пољској, па је ту код учитеља православне лвовске русинске школе (да ли 

и на париском Универзитету?) стекао богословско и философско образовање. Његов 

Катихизис православна Црква је прихватила као своје вероисповедање. Он је 

оснивач и Кијевске духовне академије. Московска патријаршија опет, шири 

образовање у великоруској Цркви помоћу богословског подмлатка који је свети 

Петар Могила за собом оставио. 

Пољско племство под утицајем језуита и даље је притискало православне 

Русине, и тиме проузроковало побуне на доњем Дњепру.  

Тамошњи православни Русини, дњепрокозаци напослетку (1654. г.) бацише 

се у наручје Русије. Пољаци нарочито кидисаху на две унијом нетакнуте дијецезе, 



 

 

лвовску и пршемисланску, и израдише да Пршемисл 1692, а Лвов 1700. године 

падну у унију. Непоунијаћени Русини су прогањани исто као што су и Протестанти, 

све док 1733. године дисиденте (православне и протестанте) пољски државни сабор 

није лишио свих грађанских права. Поунијаћене Русине Пољаци нису сматрали 

равним себи, а њихову веру су називали chlopska wiara (паорска вера). 

Међусобна трвења и туторство унијата од стране Латина протезали су се и на 

унијатске манастире. Рим је језуитима поверио реформу манастирске дисциплине, 

баш као и латинизовање богослужења. Резултат тога је увођење тихе мисе и код 

унијата. Ради јачања уније Русина са Римом у Риму је 1886. године основан, а 1897. 

године и отворен Collegium Ruthenicum. 

*** 

Колики је био унутрашњи степен опрезности јерархије Русинске Цркве, 

њених чланова потписника Документа о Брестенској унији, дакле опрезности пред 

опасношћу од доласка под удар латинског менталитета свих видова црквеног 

живота заједно са химнографским исповедањем вере, видимо из 27. члана 

Документа о Унији: 

Да слободно оснивамо школе и семинарије на грчком и црквено-словенским 

језицима у местима где је то најпогодније, и да се слободно штампа (наравно, под 

надзором Митрополита и епископа, тако да ниједна јерес не би била заговарана и 

да се ништа не штампа без знања и дозволе Митрополита и епископа). 

 (В.: Р. Поповић, Исто, стр. 299). 

 

Велика молитва 

 

307. Када велика, онтолошка молитва – молитва за целокупног Адама – 

заједно са молитвом тоталне самоосуде на пакао овлада неким, он више није кадар 

низашта друго на Земљи, јер му све друго постаје терет;  

све друго смета му да предокуша своју замишљену есхатолошку стварност.  

Но њу ће ипак само Христос одређивати и печатити. 

 

Самоосуда на пакао 

 

308. Човек који говори у себи да ће се сви људи спасити у Христу, а да ће 

само он грешник горети у паклу, или у огњеном језеру које гори сумпором, није 

више најрањивије биће; није више осетљив налик цвету, и изложен са свију страна, 

нарочито инвазији помисли наличним мушицама. 

 Тај пакао, најшире узет, убрзо затим ће почети да прочишћује његов срчани 

пакао.  

Он више неће марити за притиске, јер код њега је већ започело укорењивање 

у небеса. 

Наравно да су сећање на смрт и сећање на Ад (мними тханату—memento 

moris, мними аду—memento adis) само помоћна средства подвижника побожности  

у борби са грехом и грехом прераслим у страсти, али зато борба делотворна. Зато је 

бесмислено избегавати та сећања, а истовремено пребивати у подвигу. 



 

 

Она ће нас сигурно привести смирењу, смирење покајању, покајање 

богомислију, богомислије заповестима, заповести ревности, ревност благодати 

покајања, благодат покајања љубави а љубав Христу. 

Према томе, једанпут се треба одрећи осуђивања освештане монашко-

подвижничке методологије идења за Христом због њених наводних 

платонистичких и неоплатонистичких корена, и то док се налазимо у борби са 

грехом гордости: мали грешници у малој борби, велики грешници у великој борби. 

Такође не смицати с ума чињеницу да нас ни монашко-подвижничке, али ни 

агапијско-пуританско-научењачке заслуге неће моћи поставити одеснују Христа, 

макар оне биле и највеће, него првенствено Христова воља и  благоизвољење. 

А то нас само додатно може подсетити да смо од свих грешника, ако већ 

верујемо апостолу Павлу и светом Јовану Златоустом на речи, управо ми највећи 

грешник, и да страх од смрти и Ада у нашем случају итекако игра, и треба да игра 

своју улогу; срећом, позитивну. 

После искуства са сећањем на смрт и држањем ума у Аду без очајавања 

двојице стараца нашег доба, Силуана и Софронија, прво чега би се требало 

уплашити јесте преученост на штету смирења и послушности.  

Друго, требало би се заштитити од неимања храбрости да на свом црквеном 

послушању остаримо оно што је стално ометано нашим волунтаризмом и 

умишљеном незаменљивошћу, а режирано да личи на црквено-мисијска послања 

по свету. 

Како се ко бори тако се и осећа 

 

309. Неко се  на бојишту осећа као у луци, и побеђује, а неко у луци као на 

бојишту, и губи. 

Човек до човека – небо и земља 

 

310. Острашћеност чини човека лакоумним, прорачунатост лукавим.     

Тек ум и срце узети заједно, и у смирењу, чине човека Богу угодним и људима 

омиљеним. 

Етос јеванђелске беседе 

 

311. Црквене беседе су јеванђелске, питке и болећиве зато што су оне реч 

пастира стаду и оца деци. 

Уметност као припрема 

 

312. Уметност је припрема за молитву, њена дохришћанска историја. 

Философија је искање молитве, приказ њеног немира и историја већине одговора 

на њега.  

Да ли је то тако? 

 

313. Уметност као илузија стварности није друго до добровољно прелажење                      

из стварности која прети затвором у затвор који мами слободом (Величковић, 

Ђурић). 



 

 

Философија као издизање изнад трагедије стварности није друго до 

добровољно прелажење из трагедије која прети затвором у слободу која мами 

смислом. (Сами пронађимо одговарајуће примере). 

   

Сила привлачења 

 

314. Чиме нас то уметност привлачи?  

Ранама и ожиљцима које она озлеђује, и које оставља на нама. 

Чиме нас то философија привлачи?  

Ранама и ожиљцима које она ублажава, или које толерише на нама. 

 

Света Литургија лечи и гради 

 

315. Тамо где света Литургија гради, психологија нема шта да ради.  

А света Литургија гради чисту црквеност.  

Зар нам то није довољно?  

Да, и једино под тим условима коначно могу да попуцају стеге психологије. 

Стеге наше искомпликованости њоме. 

 

Мучен од стране сваког од нас 

  

316. Христос је великомученик гордости сваког човека који је дошао на 

свет, и који је на Њега подизао своју пету. 

 

Онтолошко као антиномијско 

 

317. Онтолошка молитва држања ума у Аду без очајања – пречица је свих 

молитава, осим литургијске, до Раја, али кроз пакао живота, и посред сенке смрти. 

 

Заједнице – народна и монашка 

 

318. Наша српска, хришћанска, домаћа заједница увек је била налична 

монашкој хришћанској заједници.  

То је била заједница једнога и многих и првога и осталих, домаћина и 

чељади, молитве и рада, благослова и послушности, умирања и молитве за 

спасењем.  

Рајски Христос 

 

319. Све у вези са Христом ново је и рајско;  

на почетку првог неба и земље Рај кроз Христа, на почетку другог неба и 

земље Рај у Христу.  

Између оба Раја, предукус и једног и другог у Христу. 

 

За кога пишемо? 

 



 

 

320. Ко се узда у текстове науке, философије и теологије очишћене од сваке 

примесе ненаучног, као вируса по науку опасног, треба да се запита:  

Нису ли ти наводни вируси непробојна маса за приступ самом ближњем као 

човеку са свим несавршеностима старог адама жељног утехе? 

 

Ми зависимо од христо-опсије 

 

321. Наше вечно блистање или вечна потамнелост зависи од христо-опсије 

наше душе, у стању непрекидне чежње њених чула за Спаситељем. 

 

Терапеутска и евхаристијска еклисиологија, 

и проблем њихове синтезе  

 

322. Терапеутска и евхаристијска еклисиологија задиру у саму остваривост 

и примењивост евхаристијске праксе.  

Проблем синтезе терапеутске и евхаристијске еклисиологије у 

схоластичком и академском богословљу најзад је препознат, и ваљано расветљен 

од стране савремених православних богослова.  

Сваки истраживач који би убудуће продубљивао тему богословске 

проблематике црквене теорије и праксе као ургентне, не би требало да испушта из 

вида синтезу двеју еклисиолошких димензија, терапеутске или аскетске, и 

паралелно и истовремено са њом, евхаристијске или светотајинске. При том би се 

требало угледати на оне који су богословствовали целовито и избалансирано – на 

свете Оце Василија Великог, Јована Златоустог, Максима Исповедника, Симеона 

Новог Богослова, протопрезвитера Николаја Афанасјева, преподобног Софронија 

из Есекса, Протопрезвитере Јована Мајендорфа и Александра Шмемана, Ставроса 

Јагазоглуа … Изразити опет, примери за углед у том погледу јесу патријарх српски 

кир-Павле и епископ бачки Иринеј Буловић. 

Погледајмо проблем синтезе двеју еклисиологија. Из историјата замене 

еклисиологије јовановске – павловске – игњатијевске, еклисиологијом 

климентовском – оригеновском – евагријевском, знамо за мноштво проблема који 

су из ње проистекли.  

Из еклисиологије Александријске школе Климента и Оригена проистекло је 

схватање да Црква представља место исцељења од страсти, па је зато она постала 

место очишћења људи, односно душа-духова, ради њиховог сједињења са Богом 

Логосом. То јест, ради поновног васпостављења логократије очишћених душа-

умова.  

Ово схватање претходило је појави једног предања повезаног са монаштвом. 

У монашким круговима у којима су кружили Оригенови списи негована је 

еклисиологија која је придавала прворазредни значај исцељењу душе, па тек онда 

црквеним службама и установама.  

  Тамо камо је требало да се сусрећу паралелни еклисиолошки токови (у 

савременом језику названи терапеутским и евхаристијским), често се дешавало, 

дешава се, и дешаваће се – да се они мимоилазе и сукобљавају. Ови токови су се 

дакле разилазили, и стварали дилеме по питању еклисиолошког приоритета и 

исправности једног, у односу и у вези са другим током. На овоме месту лако је 



 

 

препознати главно теолошко питање: Шта је то Црква, или, шта чини ипостас 

Цркве, односно њен идентитет? И опет, где то ми можемо наћи Цркву?  

Да ли се одговор на ово вишеслојно питање налази у епископу и у онима око 

њега, то јест у структури и сабрању народа ради вршења Евхаристије, или у 

манастиру, у испосници, у самоћи, у схимништву, у подвизима очишћења од 

страсти? На овоме чворишту сви се ми боримо са тешкоћом, много пута 

искрсаваном током историјских пројава црквеног богословља.  

Разматрана тешкоћа је духовне природе. Да Црква исцељује од страсти, то 

нико не може оспорити; о томе довољно сведоче Службе и Евхаристија. Па ипак, 

проблем исцелења од страсти најтежи је подвиг који се задаје једном подвижнику, 

зато што се он и пре, и у току, и после жељеног исцељења искушава егоизмом, 

подозревањем, па и  омаловажавањем служитеља Цркве.  

А из тога произлази начелно питање: Да ли су подвижнику који се наводно 

исцелио од страсти,  својствени егоизам, подозрење и омаловажавање?! Наравно да 

нису, па је отуда природније да исцељени гледа на епископа и на остале служитеље 

смирено и са уважавањем, и да се при том не узнемирава било којим унутрашњим, 

а камоли проблемом еклисиолошке равнотеже и синтезе?! 

С друге стране, следи да ће онај ко у себи задржава иоле од страсти, 

неминовно презирати епископа и остале служитеље, да ће себе сматрати 

духовником и способним  да око себе окупља духовну децу, да ће стварати своју 

заједницу и мислити да само он, и управо он може вршити суштинско мисијско 

дело Цркве. Коначно, неисцељен, а поготово прелашћен подвижник, напросто не 

може, нити ће икако моћи да одолева искушењу да у својој подвижничкој пракси 

не изазива сукоб унутар еклисиологије и теологије епископа и институције, с једне 

стране, и монаштва и  харизме, с друге стране. Зато ће он монаштво увек поимати, 

и наметати га као црквено–правни ауторитет. 

Сходно Евхаристији као заједници, у којој се остварује спасење, и сходно 

индивидуалном подвигу и молитви очишћења, но без обазирања на поглед и 

посматрање под призмом Еклисиологије или Космологије односно Ктисиологије, 

света Литургија или Евхаристија јесте непроменљиви топос остваривања јединства 

целокупне твари  са Богом.  

При том ми имамо у виду чињеницу да истовремено постојање оба ова 

усклађена начела представљају основну одлику етоса православних манастира, или 

етоса православног монаштва. Према томе, онај хришћанин (у овом случају монах) 

који заједно са својом браћом не учествује у светој Евхаристији и  на заједничком 

богослужењу – још увек није пронашао пут спасења.  

Написан у духу синтезе обеју еклисиологија, терапеутске и евхаристијске, 

који од почетка негује изворно монаштво, Горнички зборник Никона (Никандара) 

Јерусалимца садржи следећу поруку Јелени Балшић:  

„Други говоре како свети Велики Василије похваљује општежиће, као и 

имати са многима пребивање“. 

 (Цитирано према: Из Горничког Зборника Никона (Никандора) Јерусалимца, 

Јелена, кћи кнеза Лазара, Дело бр. 4, 1958, књиге Јелене Балшић, Отписаније 

богољубно, стр. 588,  Из старе српске књижевности, 1966, стр. 254). 

Ако бисмо сада покушали да под грандиозан проблем везе између 

очишћења од страсти и светих Тајни подведемо неколике основне мисли, оне би 



 

 

гласиле да је литургички живот такав да он целовито окончава процес очишћења од 

страсти, представљајући га као последицу деловања благодати у евхаристијском 

догађању сједињења са Христом и ближњима. И даље, нико, па ни највећи 

подвижници, попут свете Марије Египћанке, не доспевају до очишћења без 

искуства свете Литургије – које је коначно – најголемије и најузвишеније и 

најсветије искуство.  

У том склопу сви освештани наменски подвизи очишћења неопходни су 

због  оних који свету Евхаристију сматрају самодовољном; дакле сепаратном од 

подвига очишћења и свакодневног црквеног живота који укључује испуњавање 

заповести. Такомислећи још увек нису пронашли предањски пут спасења. Остали 

пак имају довољно свести о неопходности синтезе подвига испуњавања заповести 

са подвигом заједничења у Евхаристији.  

Дотакнимо се и жаришта проблема синтезе и његовог уклањања.  

Оригенистичка концепција духовности, односно концепција аутономног 

очишћења од страсти, крајње је опасна, јер одводи религијском индивидуализму и 

пијетизму. У њеном склопу не постоји потреба за другим човеком, а у крајњој 

линији ни за Христом!  

Ту се свако сам спасава како најбоље зна и уме. Ту појам спасења постоји, 

али нема нагласак на љубави која упућује на другог човека; љубави која нас води 

ка обостраном прочишћењу односа. Оригеново аскетско учење, као и целокупне 

оригенистичке традиције, не дозвољава везу са чулним, материјалним светом. Тамо 

дакле тријумфује селективна одбојност према свима и свему; један вид чистунства 

ума и срца до степена њихове стерилизације.  

Плодови таквог вида подвижништва непријатно изненађују неочекиваном 

појавом психосоматских, здравствених проблема; односно комплексом 

нарцисоидности или себедопадљивости! То нас све упозорава на опасност од 

нарушавања односа са материјалним Божјим светом као зјело добрим, али и са 

сваким човеком као потенцијалним богочовеком, што све опет води неминовном 

нарушавању склада наше еклисијалне ипостасности и харизматске онтологије!  

  Све сагледавано у перспективи најшире постављеној, перманентно нас води 

наглашавању терапеутске или исцелитељне еклисиологије на штету еклисиологије 

литургијске или евхаристијске; и опет нас нужно води ка перманентном 

оригенизму; ка свему што смо овде колико-толико назначили.  

Дефинитивно, Оригена се увек треба бојати! Он нигде не говори о 

литургичкој или тхезмичкој (институционалној) еклисиологији језиком и духом 

Цркве, који би чувао њене насушне предањске критеријуме, односно стварао и 

бранио овде описивану синтезу. Богослужбена химнографија такође није могла да 

буде изузета од утицаја наглашеног терапеутског елемента. Тако онда и у њој ми 

запажамо присутан утицај Оригенове еклисиологије: да су у песмама присутне 

интерполације појединих аскетских аспеката, уношених и наглашаваних сходно 

химнографу и његовој заједници. Другачије речено, црквене песме су узимане из 

манастира, а њих су писали монаси привлачени степенастим аскетизмом. 

 Пренаглашавањем евхаристијске еклисиологије, све до степена 

сакраментолатрије, циљ ће се такође промашивати.  

А циљ вршења Евхаристије није поклоњење Христовом Телу нити Агнецу, с 

обзиром да се ту не ради о култу божанственог Тела нити Агнеца (нешто што 



 

 

налазимо у схоластичкој теологији и литургичкој пракси, као и у круговима већине 

српских историчара црквене уметности), него је то заједничење у самом том светом 

Телу и божанственој Крви, помоћу којих се свако од нас сједињује са Христом и 

наставља да сачињава само Тело Његово. 

(Уп. Успенски, Д., Николај, Анафора, Вршац 2002, стр. 215).  

Али шта претходи и том проблему узетом по себи?! Наравно, Жртвовање 

Агнеца, као један евхаристијски догађај, који се иконографски слика у виду 

просфоре, а не у виду Христа Богомладенца; у обе пак представе акценат је на 

сакрифисности.  

Друго, пуно литургијско тумачење сједињује леви и десни хор архијереја који 

су окренути једни према другима, и нагнути ка центру, еда би њихови погнути 

погледи својим фокусом завршавали на архијереју предстојатељу, седећем у самом 

центру: на Горњем месту ис топон ке типон Христу.  

Треће тумачење, такође еклисиолошко, односило би се на Христа Који је 

крајеугаони Камен.  

Писци евхаристијских Анафора по правилу су епископи, због чега је њихов 

садржај увек другачији – отворен према космологији, свету, творевини; отворен 

према животним потребама и свим токовима живота. Ту се у једној есхатолошкој 

синтези баш све прожима са Божјим Царством.  

На крају, закључимо да не треба себе спутавати само једном, терапеутском, 

или само другом, евхаристијском еклисиологијом, него да треба стално имати на 

уму да у Цркви обе оне сапостоје, да једна другу условљује, и да се оне прожимају! 

Ето шта би био приоритет  сваког хришћанина као јеванђелског подвижника.  

Жељену синтезу обеју еклисиологија као најпотпунију, управо су нам 

епископи, сами састављачи Анафора подарили. Међу њима свети Василије Велики. 

Његову богословску синтезу аскетског и литургичког животног реализма Црква је 

препознала, и заувек је као аутентично своју прихватила. 

(Уп. Митрополит пергамски Јован Зизјулас, Исцелитељна или Литургијска 

еклисиологија? Истина, бр. 1, 2000, стр. 91-92, 94-96). 

 

Библијско-семантички нацрт бића и личности 

 

323. Човеково нешто оживљено дахом Божјим, или енергијом Светога 

Духа, даде се пратити путањом: nefeš  жива душа душа личност.  

Личност душа Свети Дух.  

Свети Дух nefeš жива душа  душа личност.  

bâsâr nefeš   жива душа     душа     личност Свети Дух.  

bâsâr  nefeš = личност.  

Човек нема bâsâr  и nefeš, него је он bâsâr и nefeš као јединствено биће. 

Личност је bâsâr, nefeš и срце истовремено и заједно су у јединству.  

Ја или сопство јесте јединство bâsâr-a, nefeš-a и срца.  

Дакле, када човек умре, он умре сав, и постане мртав у целини, Божјим 

допуштењем, а очуван онако како је његов Творац промислио.  

Свако тело = bâsâr = nefeš = ruah = човек = личност пред Богом је као трава 

(Ис 40, 6).   



 

 

Јер када би Он одлучио да загрози и дах Свој да у Себе врати, сва бића би 

одједанпут издахнула, и сваки  човек би се вратио у прах од кога и беше саздан 

(Јов 34, 14-15). 

 

Философско-теолошки семантички нацрт природе и личности 

 

 

 324. Аристотеловски нацрт, или платоновски опозит – опште /појединачно – 

не може да дефинише ни Свету Тројицу, ни оваплоћеног Логоса.  

 Развојни пут појмова природе и ипостаси (Кападокијски оци – цар 

Јустинијан) одредио је и конкретност, и реалну различитост појмова природе и 

ипостаси.  

 Појам ипостаси не може да буде сведен на одредбе посебног или односа. 

            Ипостас није производ природе, већ је она оно у оквиру чега природа 

постоји; само начело њеног постојања.  

 Кападокијски оци гледају на ипостаси као на созерцања тајне непосредних и 

конкретних субјеката Свете Тројице.  

За разлику од светог Василија који одређење суштине и ипостаси често 

ограничава на појмове општег и појединачног, свети Григорије Богослов користи 

изразе који захватају њихов лични тропос ипарксеос (начин постојања), чиме он 

искључује могућност тумачења ових као простих односа.  

Још прецизније речено, ипостаси поседују Божанство, и Божанство је у 

њима. (Догматске поеме, 30, 3, PG 37, 414 A; Омилија 39, 11, PG 36, 345 D).  

 Личноносни Бог дакле није окамењено везан за своју сопствену природу.        

 Ипостасно постојање је отворено; оно допушта могућност божанских 

дејстава изван своје природе, и опет, унутар других и другачијих природа.  

            И још даље од тога, Бог лично и слободно може да прихвати пуноћу 

људског постојања, остајући Бог, и да при том Његова природа остане иперватична 

(трансцендентна). 

 

Синоптички увид  

у онтолошко-ипостасне молитве  

светога Григорија Богослова 

за опстанак бића и личности  

у димензијама над-лепотног битовања 

 
325. Дајмо синоптички увид у онтолошко-ипостасне молитве светога 

Григорија Богослова за опстанак бића и личности у димензијама над-лепотног 

битовања. Дакле: 

Теби смо одани још од утробе матере своје, Ти си Бог наш (...) у сујети 

ишчилеше наши дани...(Молитва прва на Вечерњи Педесетнице). 

Ти си (...) њихова уста обогатио огњеним језицима (...) и натприродним 

дејством (ми се) научисмо вери у Тебе, и озарисмо се да Те као Бога славимо са 

Оцем и Светим Духом у једном Божанству и сили и власти (...) отискујем очајање 

душе моје на пучину милости Твоје (...) духом страха осени дела моја (...) Избави 

нас од сваке пометености и плашљивости које нам долазе од ђавола. Даруј (...) 



 

 

нашим мислима бригу о оном  што нас очекује на Твом страшном и праведном 

суду (Молитва трећа). 

Овим страшним и неисказаним свештенодејством подарио (си) нам вечни 

живот. Ти си сишао у ад (...) уловио (си) свезлог и дубинског ђавола богомудрим 

мамцем (...) упокој душе слугу Твојих, досад преминулих отаца и браће наше, и 

осталих сродника по телу, и свих Твојих у вери, за које сада и помен чинимо (...) 

Творче и смртнога рода и бесмртнога (...) Ти уводиш у ад и изводиш; Ти везујеш у 

немоћи, и отпушташ у сили; убодене жаоком смрти Ти веселиш надом на 

васкрсење; Ти (...) Који си нам у овај последњи и велики спасоносни дан празника 

Педесетнице показао тајне свете, и једносушне, и савечне и нераздељиве, и 

несливене Тројице, и силазак и долазак Свесветог и Животворног Духа Твог у виду 

огњених језика излио на свете Твоје Апостоле, и поставио их за благовеснике наше 

благочестиве вере, и показао их исповедницима и проповедницима истинског 

богословља; Ти Који си нас удостојио да и на овај савршени и спасоносни празник 

примаш молитвена умилостивљења за оне у аду, а дајеш нам и велику наду да ћеш 

послати олакшицу и утеху онима што пате од разних нечистота, услиши нас (...) 

и душе до сад преминулих слугу Твојих упокој у месту светлом (...) цветном (...) 

прохладном (...) одакле одбеже сваки бол, туга и уздисање, и настани њихове 

духове у насеља праведних, и удостој их мира и олакшице, Господе, јер Те мртви 

неће славити, нити ће се усудити да те исповедају они у аду, него Те ми живи 

благосиљамо и молимо, и молитве умилостивљења и жртве за душе њихове Теби 

приносимо (Молитва пета). 

Господару свих и Творче, ваистину је велика Твоја тајна: привремено 

разрешење Твојих створења, и затим њихово удруживање и вечно упокојење (...) 

Хвалимо благодат Твоју за све и сва (...) Ти си вођ нашег васкрсења и непристрасни 

и човекољубиви судија свих што су живели, и Владар и Господар награде (...) 

Примивши на себе добровољно наше неосудљиве страсти, остао си нам 

добровољни помоћник у ономе у чему си сам пострадао и био искушан, стога си и 

нас са собом увео у Твоје бестрашће. Прими дакле, Господару, молбе и мољења 

наша, и упокој све (...) За све што сагрешисмо Теби, буди милостив и нама и њима, 

јер нико није чист пред Тобом, макар један дан поживео. Тога ради, као благ и 

човекољубив Бог, и нама и онима разреши, отпусти, опрости грехе наше (...) 

објављене и заборављене (...) оне у свима нашим доживљајима и покретима. Онима 

што су отишли одавде даруј слободу и одмор (...) (Молитва шеста). 

О, Господару свих (...) дај нам да (...) обасјани поукама Твојих заповести (...)  

устанемо за славословље Твоје доброте, приносећи Твоме милосрђу молитве и 

мољења за грехе наше и за све Твоје људе, које молитвама Пресвете Богородице 

милостиво посети (Молитва седма). (Наш избор). 

О христолошкој и пневматолошкој изражајности идентитета 

326. Христос је истовремено један и многи; један као Син Божији и Син 

Дјеве, и један као Црква. А све то Светим Духом.  

У Светој Тројици Свети Дух је гарант очувања Трију Личности. Он је у Њој 

потврда триипостасног или триличносног идентитета.  



 

 

Што се нас људи тиче, Пневматички Христос је наш идентитет, потврда тога 

идентитета и његове оригиналности.  

Од коликог је значаја теолошка проповед о Светом Духу и о идентитету или  

личности, показао нам је свети Василије, али и сви други Оци и богослови који су о 

Њему писали.  

(Уп. А. Јевтић, Есхатологија у савременој православној теологији, у: 

Загрљај светова, Србиње 1966, стр. 126-167). 

 

О ипостасном карактеру  

Чина вађења честица на Проскомидији 

 

327. Шта можемо рећи о ипостасном карактеру чина вађења честица на 

Проскомидији? Оно што отпушта грехе поменутих на Проскомидији није њихов 

додир с Агнецом, додир ни магијски ни магични, нити ишта у вези са тим. 

Неко би могао помислити да је то отпуштање грехова дело неког магијског 

и магичног деловања благодати, – не било нечег таквог! – , него је оно указивање 

на утеловљеност покојних у Агнеца. Понављамо, не магичну, него крштењску и 

светотајинску утеловљеност њих као Његовох верника и сведока и причесних 

удова.  

Евхаристијско Тело једно је тело многих, и то најпре Светитеља-

праведеника  и  верних који су се од једног тела причешћивали, али и верника који 

се сада  помињу, и од једнога хлеба се причешћују (1. Кор. 10, 17). Према томе, 

помињање имена и вађење честица за Светитеље-праведнике и верне може само да 

укаже на ипостасни карактер свакога од њих и од нас, у Христа утеловљених и у 

Христу живих. 

             Истовремено, причешћивање Телом и Крвљу Христовим јесте још и 

заједничење са свим споменутим Светитељима-праведницима и вернима. Један од 

светитеља, сами Јован Дамаскин о тој ствари овако пише: 

„А Причешћем се назива то што заиста и јесте, да ми кроз њега заједничимо 

са Христом и садржимо се у Његовом Телу и општимо божански (благодатно); па 

кроз њега још и заједничимо и међусобно се сједињујемо. Од једнога хлеба сви се 

причешћујемо и постајемо једно Христово тело (1. Кор. 10, 17) и једна крв, и 

међусобно удови, постајући (најзад) сутелесници (Еф. 3, 6) Христови.“  

(Иоанну тоу Дамаскиноу Екдосис акривис тис пистеос 4 (13) 86, ЕПЕ 1, 
стр. 474&475, на грчком. Такође Митрополитоу Пергамоу Иоанни Евхаристиа каи 

Василеиа тоу Тхеоу, СИНАКСИ тевхос 51, 1994, стр. 95, на грчком). 

 

Одјек персоне у трећем Миленијуму хришћанства  

 
328. Многобројни ствараоци на Западу са Бергманом као једним од 

најмаркантнијих примера  на своме челу, саблажњени својом или очевом-отачком 

конфесијом, али и невезано за њу,  са правом постављају питање одсуства Бога из 

свог света, као и из света својих отаца.  

Тему персоне или личине или индивидуе, а затим другога или иконе или 

личности или ипостаси, преузели су и неки други генијални мислиоци нашег доба, 

и над њом су мученички опстојавали. Достојни помена свакако су Емануел 



 

 

Левинас и Христо Јанарас, али су у томе најдостојнији протојереј Јован Мајендорф,  

Николај Афанасјев, Александар Шмеман, епископ бачки Иринеј и Ставрос 

Јагазоглу, Николаос Лудовику ... 

         Ако ћемо Левинасове теме (одговорности за другога, осетљивости, смисла 

питања и верности другом, једности, субјективности и човечности, рањивости и 

додира, близине, близине и субјективности, близине и опседнутости, феномена и 

лица, близине и бесконачног, значења и егзистенције, враћања, себства, 

замењивања, комуникације, коначне слободе, субјекта запоседнутог од стране 

бивства, субјекта у служби система, инспирације, надахнућа и сведочења, 

искрености и славе бесконачног, сведочења и језика, сведочења и пророковања ...) 

схватити онако како то Левинас жели: као брану против стихијске мржње према 

другом човеку и милионима и милионима људских бића свих нација и 

вероисповести као њеним жртвама,  

дотле ћемо наредни текст назвати поемом о личности, али и тумачењем 

персоне, којом се управо састављач, заједно са својим духовним пријатељем и 

укрепитељем авом Софронијем Новим Есекским довољно позабавио.  

Персона привлачи толику пажњу зато што човек, а не индивидуа, и милиони 

и милиони других људских бића свих нација и вероисповести, а не индивидуа, 

свакога часа могу постати, и постају, и јесу жртве поменуте мржње.  

          Наиме: Индивидуу могу да анализирам али не могу да ступим у однос са њом. 

Када индивидуа престаје да буде то што јесте и постаје личност? Када то што 

гледам и што гледа мене упућује на нешто што превазилази анализу, па мој однос 

са њим захтева да то постане вечно, а што неће зависити од особина? Тек тада 

имамо присуство бића које нас позива на однос.  

То је личност, која је у основи икона; и опет, икона, која је у основи 

личност. Ми немамо иконе ствари него лица која посматрамо и која нас 

посматрају. Иако су иконе материјалне ствари, оне нас упућују на нешто 

нетрулежно, изнад индивидуалности. У томе се огледа чудесна величина иконе, 

која није уметничко дело што нас инспирише да размишљамо о стварима које 

нису присутне ту, него да их целивамо и да иза тога видимо самога Бога. Дакле, 

кроз Литургију треба свуда видети личности које нас позивају на однос, па када се 

на то навикнемо, убудуће да их ми тако и посматрамо. Ако ли пак сваког 

посматрамо као индивидуу, како ћемо од њега очекивати више од онога што нам 

се чини да он јесте? 

          Зашто нас погађају све знане невоље, почињући од оне са фетусом са којим 

се не рачуна ни као са индивидуом, а камоли као са личношћу, па завршавајући са 

милионима људских бића свих нација и вероисповести? Зато што заборављамо да 

смо род изабрани, народ свети, царско и царствено свештенство, синови Оца 

небескога, богови на Сабору Цара славе.  

У наше дане снажно нас управо на нашу персону подсећа помало 

заборављени колос хришћанског литургијског реализма, васељенски 

протопрезвитер Николај Афанасјев. Повратком евхаристијској персонологији или 

просопологији, његовој и поменутих часних имена, Трећи Миленијум хришћанства 

може да почне. Сигурни смо да ће у њему тема саме личности тријумфовати 

снажније него икада, јер ће се борба за њу водити жешће него икада; и то борба за 

аутентичну љубвену личност. 



 

 

 

Питање рецепције Другог Васељенског сабора из 381/2. године 

од стране римокатоличког богословља 

 

329. Питању рецепције Другог Васељенског сабора из 381/2. године од 

стране римокатоличког богословља (Проблем личности у римокатоличком 

богословљу уопште, и  Ипостаси Духа Светога посебно) даћемо у основним 

поставкама овако размишљајући.  

Управо у факту одсуства, пре свега на Западу, онтологије личности, треба 

сагледавати историју источно-западних теолошких односа. Историју која сведочи 

да је заборављање, занемаривање и оспоравање пресудне важности и улоге 

личности увек изазивало пустош на свим пољима хришћанске теорије и црквене 

праксе. 

  На општу несрећу, историјски догађаји су пресудили да се кападокијско 

богословље и западна традиционална телошка мисао никада не сретну у 

римокатоличкој Цркви, него да се испрожимају само у контексту полемике. У том 

смислу можемо рећи да је историја рецепције Првог Цариградског, односно Другог 

Васељенског сабора била више пута брутално прекидана, и да обема странама 

никада није донела жељенога плода.  

Но данас не треба због тога губити наду да она у једном тренутку неће и на 

самој римокатоличкој страни уродити жељеним плодом! До тог жељеног часа пак  

остаје нам једино на потребу: поновно и поновно хватање за нити отачког, 

кападокијског богословља. Еда би се од стране римокатолика изнова покренула 

првобитна динамика окончања процеса рецепције Другог Васељенског Сабора и 

његовог учења, односно рецепције кападокијског богословља (пневматологије) 

која, као што је познато, лежи у богословској основи овог Сабора. 

Указаћемо на два начелна аспекта теме везане за истоимену рецепцију:  

Први аспект се односи на безизлаз који влада на пољу западног или 

прозападног тринитарног богословља, и такав кочи дефинитивну рецепцију Другог 

Васељенског Сабора и његовог богословља. По нашем мишљењу, западно 

богословље се мора помирити са чињеницом да је константно оперисало не 

разликујући оно што се у богословљу (пневматологији) назива иманентном или 

теолошком Тријадом, и оно што се назива икономијском или домостројитељном 

Тријадом.  

             У том домену на пример, код светог Амвросија и блаженог Августина израз 

процедере увек се односио како на вечно Биће Бога Духа Светога (екпоревете), 

тако и на Његово присуство и дело у Икономији (уствари пемпете). Управо ово 

мешање, па и неразликовање два тријадолошка плана веома је допринело, и 

доприноси теолошком неразумевању између Истока и Запада.  

На Истоку пак, у богословљу светога Григорија Паламе на пример, 

несумњиво утемељеном на богословљу Кападокијских отаца, доследно је 

направљена разлика између божанске суштине и божанских енергија. Тиме је 

истакнута управо та неопходна разлика између иманентне и икономијске Тријаде, а 

коју су први уочили, и тако је јасно истакли Кападокијски оци.  

Други аспект теме рецепције повезан је са грандиозним егзистенцијалним 

импликацијама: после сваке конфузије у вези са погледом на иманентни или 



 

 

теолошки
 

начин Божјег постојања, с једне стране, и на икономијски или 

домостројитељни, с друг стране јавља се ризик директног пројектовања у Божје 

Вечно Биће и у Његово постојање било Крста, било човечанских страдања (то  

данас налазимо код Молтмана). Наиме, када би се по Молтману и његовим 

истомишљеницима судило, трагедије проузроковане грехом и злом, пре свих 

трагедије гордости, себељубља и страсти, односно страдања, трулежи и смрти 

остале би непремостиве; другим речима, остало би нам нејасно како се оне 

премошћују. 

Приоритетни задатак римокатоличког богословља (укључујући Filioque) у 

Трећем Миленијуму хришћанства био би тај да оно најсавесније и најтемељније 

преиспита свој status quo према учењу Другог Васељенског сабора из 381/2. године.  

Штавише, за  православну свест дидаскалија Другог Васељенског Сабора о 

Светом Духу превазилази све историјске услове и баријере, и постаје тема трајног 

интересовања и обогаћења како богослова, тако и талантоносаца у свим доменима. 

Оно што је у томе свима заједничко јесте стална жеђ свих нас за Духом Светим: 

Који нас учи свему (Јн. 14: 26; 15: 26), Који нас уводи у сву истину (Јн. 16: 13), 

Који се са Оцем и Сином сапоштује и сапрославља. Који говори кроз пророке. 

 

Филиоквистичка контроверза 
 
330. Филиоквистичка контроверза се у наше дане поново поставља као 

проблем великих теолошких перипетија и преплитања. Тачка која је привлачила, и 

која даље, узето у целини, привлачи пажњу првенствено православних богослова, 

јесте место Пневматологије у богословљу.  

Православни богослови стално инсистирају на принципу који би 

Пневматологији обезбеђивао улогу саставног чиниоца богословља, а не улогу 

подређену Христологији, односно христомонизму, како смо иначе навикли да 

преко Лоског и Нисјотиса гледамо на римокатоличку теологију; пре свега на ону 

Карла Барта и другог Ватиканског Концила. 

Наравно, чињеница је да и од стране римокатолика (Y. Congar) није изостао 

коментар на специјалну „Икономију Духа Светога“ (поред „Икономије Сина“),  

коју су лансирали неки савремени  православни богослови (В. Лоски, Н. Нисјотис), 

а коју су неки други савремени богослови подржали (С. Пападопулос, Ј. Брија, Б. 

Бобрински). Ми наглашавамо у свом докторском раду да је решење овога проблема 

могуће само „угледањем на синтезу једне христолошке и једне пневматолошке 

димензије у теологији. Иначе, било је потребно да ове две димензије буду 

реинтегрисане једна у другу, као што је то било правило у првобитном 

патристичком периоду.“
 
(В.: „Ortodossia di John D. Zizioulas“, у: Enciclopedia del 

Novecento – Vol. v., 1980, стр. 8. Истога Један јединствени извор (осврт на 

Ватикански Документ: Clarification on the Filioque – The Secretariat of Christian 

Unity of Rome). 

Дакле стварање у еклисиологији једне синтезе, христолошко-

пневматолошки подешене, значило би трајно решење веома тешког, али зато 

стимулативног проблема у савременом богословљу узетом у целини. 

 

Однос личности, индивидуе и клона 



 

 

или прототипа, карикатуре и копије 

 
331. Епидермичким естетским методом клонирања нарцисоидни човек жели 

да се огледа у другоме као идеалном и жуђеном. У поистовећењу са ликом свога 

идола обожавалац или клон истовремено учествује у слави свога идола, једнако 

тако и у присвајању његовог идентитета, еда би га овековечио. 

Генетским методом клонирања прототип је та појава која дуплицира свога 

клона, и који му даје свој идентитет, еда би се сам он у њему, у своме клону, 

овековечио. Љубав естетски клонираног обожаваоца намењена је прототипу, и 

мора се назвати идолопоклоничком, а љубав генетски клонираног прототипа се 

односи на сам његов self, и мора се назвати себељубивом.  

Проблем који пред прототипом и клоном искрсава у оба случаја онај је 

прастари, претешки људски проблем преласка индивидуе као атомке у личност, — 

преласка из монадичке самоће у заједницу са другим. Али је то и проблем 

омогућавања некористољубивој љубави да се пројави кроз однос и дијалог.  

Бесмртност неће бити могуће постићи реплицирањем себе до у бескрај, 

рецимо стварањем двојника методом генетског копирања и труковања. Додуше, 

егоцентрик и себељубац може, и хоће да уђе у вечност као бесмртан, али по 

превисокој цени: као такав да остане сам, и да самом себи постане родитељ и 

потомак, али пре свега, бог. Макар он себи и постао родитељ и потомак, ипак није 

могао сам постати то кроз однос љубави са другим људским бићима. И баш због 

односа са самим собом, а не са другима, он себе лишава  могућности да икада 

постане личност, но не и неминовности да постане карикатура.  

Па ће он себе још лишавати и могућности да достигне своје христолико 

богочовештво, но не и могућности достизања демонског човекобоштва;  

поново и поново ће он себе лишавати могућности постанка оригиналом, но 

не и нужности постанка копијом и сенком;  

наново ће он себе лишавати могућности охристовљења, но не и 

предодређености за антихристовство;  

тако ће он себе лишавати и лишавати могућности просветљења божанском 

светлошћу, но не и помрачености фантома, даркмена, дедмена, мртвог претка и 

мртвог потомка, и на крају недоношчета.  

Клонирани човек може постати човек, жив и личан, само по угледу на 

Христов образ, подобије и љубав.  Колико год се сви трудили око њега другачије, 

он никада неће бити само човеколики производ са душом, Богом створеном, и 

намењен служењу своме претку само у регенеративне сврхе. Он може постати и 

остати само предодређенац, и као хуманоидни демон зрачити мржњом према своме 

родитељу и претку, против кога ће неминовно, у тајности подизати и организовати 

ослободилачке устанке.  

Атракцију звану клонирање не треба сматрати супер новом модерне науке, 

када се већ зна за њену старину, и када се она већ може проверавати, односно са 

сличним појавама упоређивати.  

Међу оне који су је лично применили на себе спадају Сатанаил, Каин и 

Ламех; Антиох Епифан IV, Јуда и христоборни фарисеји; Нерон, Диоклецијан, 

Јулијан Апостата, белгијски краљ Леополд Други и сви христоборни црвени, црни 

и жути цареви; Маркс, Стаљин, Лењин и Хитлер, Черчил, Павелић и Тито, заједно 



 

 

са свим србомрзитељима из зависти; евроамерички вођи, дипломате, политичари, 

банкари и колонијалисти који су трговали, и који увелико тргују људском крвљу и 

телесним органима; заједно са њима и сви погорђени и охоли мудраци, теолози, 

научници, писци и ствараоци који су помогли, и који помажу да се братска крв 

једнако пролива, и њиховим телесним органима једнако тргује – и све тако до 

најновијих дана несхватљиве крвожедности и вампиризма човека према сачовеку, 

ближњих према непријатељима, и обрнуто.  

Заједницу у крвопролићима са њима и залог у њима имају и сви они који 

нису подигли свој глас протеста – протеста да се зло не би укоренило у модерним 

насеобинама содомског и гоморског типа широм планете. Зло које као лава пржи 

зјело добру Божју творевину, и зјело добру Божју икону. 

 

332.                                   Јавна исповест хришћана: 

 

Ми који смо некада били осуђени  

и свесно непријатељевали у злим делима, 

тада без Христа, наде немајући и без Бога на свету, 

сада смо измирени смрћу Његовог људског тела 

да нас изведе преда се свете, непорочне и невине, 

ако само останемо у вери утемељени и постојани, 

и не одвајајући се од наде Јеванђеља које чусмо 

проповедано свој твари под небом. 

(в.: Кол. 1, 21–23. Еф. 2, 12). 

Границе 

 

333. Доколица порађа страст, страст иште доколицу.  

Граница између страсти  и доколице назива се непажњом, а граница између 

доколице и дужности пажњом. 

О реинкарнацији 

 

334. Реинкарнацију као теорију о циклусима поновног рађања једне те исте 

људске личности у исту људску, или у другу, животињску врсту и обличје, зависно 

од свог претходног кармичког, односно моралног начина живљења, треба заувек 

одбацити као неодрживу, неистиниту и демонску.  

Међутим, реинкарнацију као преношење карактерних и телесних особина са 

предака на потомке и потомака на потомке, који ће некада постати њихови преци, 

треба узети за озбиљно, и разматрати је у контексту научних чињеница и доказа. 

 

Нове невоље  баш као и старе 

 

335. Невоље које је Христос имао са фарисејима и првосвештеницима због 

њиховог етоса Црква има кроз векове. И све до данас их има са многобројнима из 



 

 

хришћанске црквене јерархије који су се отуђили и од хришћанског етоса се 

отуђују. 

Мера за мером 

 

336. Мера славе зависи од мере љубави, мера љубави од мере страдања, 

мера страдања од мере трпљења, мера трпљења од мере смирења, мера смирења од 

мере покајања, а мера покајања од мере самоосуде на пакао. 

 

Шта је од чега страшније? 

       

337. Ако нисмо наследили грехе, а заиста нисмо, ми смо наследили 

последице  грехова. А оне су нас одвеле, и одводе нас у смрт. Док многобројне 

одводе у сами пакао. 

Човек је много тога 

 

338. Човек је homo paradisos, али и homo adis. 

 

            339.                                              Мисао о паклу 

 

Мисао о паклу 

као усијана игла 

пробија опну 

гордог себенцета 

из кога као из чира 

процури смрдљиви гној гордости. 

 

Себенце клизи преко прага пакла, 

и добро је: оно је у паклу!  

Продисало огњеним дахом, 

оно сада дише као мех. 

 

Грешно, оно гори у паклу, 

грешно, у огњеном језеру које гори сумпором. 

 

Од целог ја-па-јајцета остало: 

грешно, у паклу оно само, 

непокајано, сво у паклу! 

 

одлучнима за покајање 

држањем ума у Аду без очајавања 

приступ disciplini arcani дозвољен. 

Док неодлучнима, приступ забрањен!  

 

Добри Пастир, доследан себи 

 



 

 

340. Свако појединачно Господње јављање појединцу значи потрагу Доброга 

Пастира за његовом изгубљеном овцом. 

 

Са којом радњом упоредити читање 

 

341. Читање одређене књиге налично је копању по руднику.  

Читање неке друге опет, књиге Видевшие Свет, СПБ 2009, налично је 

изгревању сунца у длановима; 

хватању светлости рукама, упијању ове умом и срцем. 

 

О светлости 

 

342. Светлост преображења светлост је васкрсења, а зарука јој је светлост 

неописивог Христовог смирења. 

Убијање метафоре 

 

  343. Ко философији убије метафору, спржио је њено језгро, а њу учинио 

словом које излуђује;  

учинио ју је чином самоубијства, коме се њен конзумент приводи постепено и 

добровољно. 

Ватрено покајање 

  

  344. Где има ватреног покајања тамо има и ватрене молитве, тамо и 

благодати.  

А где има ње, тамо нема ни мисли, а камоли помисли, него је све светлост, и у 

светлости. 

Злоћудни исход  

  

345. Исход неопраштања, као и непризнавања кривице, води у канибализам. 

 

Сурова и неправедна столећа 

             

            346. Ако су хришћани, по речима оца Јована Мајендорфа навикли да живе у 

суровим и неправедним столећима, они су по свему судећи изнашли и образац за 

свој опстанак – живот у условима благога гоњења – док су хришћани подвижници 

отишли даље од тога – за идеалне услове свог опстанка они сами примењују 

преслатку заповест:  

               Ум свој држи у Аду и не очајавај. 

 

Усвојити најстрашнијег педагога 

 

            347. Ако усвојиш пакао за педагога, сваки други и другачији педагог биће 

мање напоран.  

            Само је мисао о паклу једини, и најтежи, али зато најпоузданији педагог. 

 

Где да се прво тражимо и проналазимо? 



 

 

 

            348. Брата ћемо најпре у паклу наћи; и себе ћемо најпре у паклу наћи.  

            Али до метода држања ума у Аду треба стићи, а затим у њему без оклевања 

и очајања боравити док не ојачамо у покајању, и за покајање. 

 

Ти си ја, ја сам Ти! 

 

            349. Не очекивати помирење, однос, пријатељство, јединство, љубав међу 

ближњима и непријатељима, све док не будемо рекли Христу: Ти си ја, и ја сам Ти;       

             сваком човеку исто: ја сам ти, и ти си ја;  

             самом свом непријатељу: ти си ја, и ја сам ти – ти верујеш и дрхтиш, и ја 

верујем и дрхтим.  

Наша насушна жеља јесте да се херувимски и серафимски, уз дрхтање и 

треперење пролама из нас:  

Свет, Свет, Свет је Господ Саваот.  

Пуни су Небо и земља славе Твоје.  

Бог је Господ и јави се нама. 

            Благословен Долазећи у име Господње!  

            Све док се ово не збуде, неће бити мира између нас и Бога, нити ведрине у 

нашим душама и телима, већ вид оловне облачности, и пролома облака. 

  

Оно што зближује то и лечи 

 

350. Моја страдања су страдања свих људи, и сва њихова страдања су моја 

страдања.        

Моја љубав је њихова љубав, и обратно; моја радост и напредак, њихова 

радост и напредак, и обрнуто.  

Та стања нас зближују, и лече нас од зависти. 

 

Где данас на Земљи најпре тражити љубав? 

 

 351. Очигледну, висококултивисану љубав на Земљи данас треба тражити и 

налазити тамо (рецимо у есекскоме манастиру светог Јована Крститеља и Претече, 

или у близини епископа бачког Иринеја) где су људи једни другима све најбоље, и 

онда су као то најбоље – све – и себи, и другима. 

Како гордости поломити кости? 

 

  352. Ко није страдао и срамоћен бивао, тај својој гордости све дотад није 

могао ломити кости.     

Молитва као огледало 

 

353. Молитва је духовно огледало нашег унутрашњег човека, његове 

прошлости, садашњости и будућности. 

 

Саображавање и саизграђивање 

 



 

 

354. Духовни пастир треба да се саображава Духу Светом, и помоћу 

Његовом да саизграђује верника.  

Монах треба да се саображава Духу Светом, и помоћу Његовом да 

саизграђује себе. 

Остваривање пакленог принципа 

 

355. Непокајани грешник размиче границе пакла у свом срцу, и ширење 

свога опакљеног срца подстиче у свим правцима. 

 

Папске догматолошке амбиције? 

 

356. Раширена у римокатоличком богословљу употреба мариолошке 

формулације безгрешно зачеће, у најмању руку је конфузан и извештачени приступ 

Свесветој Дјеви Богородици;  

и једна хипотетичка сметња самоме оваплоћењу.  

Јер оваплоћење није могло бити извршено без наслеђене људске природе, 

док је светошћу живота и нарочитим благодатним дејством Духа Светога потпуно 

излечена и свеосвећена људска природа Марије Дјеве један додатни чинилац.  

Зато тај догмат прети самом деконструкцијом самог догмата Христовог 

оваплоћења.  

Зар је православном хришћанину потребно објашњавати да је догмат о 

безгрешном зачећу проналазак римокатоличке папинске догматике, осим ако он 

није богословски потпуно необразован, па још и неверан.  

Но о незграпности овог папинског догмата, свако за веру иоле пробуђен код 

сваког преводиоца и коментатора Дамаскинових теотоколошких беседа може 

ваљано да се обавести.  

С друге стране, само телесно зачеће од стране наших родитеља није грешно, 

него је природно, и семено. Дакле природни закон рођења није зао (PG 91, 1340BC). 

А Увек-Дјевино зачеће од Духа Светога извршено је у њеној људској 

природи, и са њеном људском природом, али бесемено, и нарочитим благодатним 

дејством Светога Духа, те је зато  оно истовремено и натприродно. 

То је чињеница коју треба истицати да би нам било јасно о чему се заправо 

ради, а не чињеницу безгрешног зачећа, чиме се ствар, најблаже речено замагљује; 

и то замагљује у једној међу најсветијим стварима Домостроја спасења. 

 

Заплет 

 

357. Грех има своју историју, и душа своју археологију греха.  

Демони опет, имају своје пашњаке у нашим душама, тачније, у нашем срцу, 

у коме они граде свој пакао: срчани пакао. 

 

Духовна испитивања 

 

358. Господи возвах к Тебје, услиши мја. Услиши мја Господи. ...  

Изведи из темници душу моју, исповједатисја имени Твојему. (Пс. 141/140, 1 

и 142/141, 8/10).  



 

 

Непријатељ ме је прогонио, разбио ме о земљу ... Настани ме у тамна 

места као оне што давно помреше...   

Да не постанем као они који силазе у јаму (Пс. 143/142, 3, 7. П. Самарџића 

превод са јеврејског).  

Васкрсли Христос путем наше молитве силази у наш срчани ад или срчани 

шеол, и говори нам о себи васкрслом. 

 А ми у светлости васкрсења сазнајемо да смо неуротични човек који пати 

од психоанангизама. 

На основу тога ми онда испитујемо једно сокровиштесловије душе: душевне 

споменике или идоле или страсти као стална устројства душе. 

 

Видови општења 

   

359. Опитни духовни отац Духом Светим општи у истини са нашим 

несвесним као свесним, док психоаналитичар атеиста општи са нашим несвесним 

као у огледалу и у загонетки. 

Окосница 

 

360. Окосницу филокалијских поука писца познатог по имену преподобног 

Макарија Великог египатског (том први) сачињава психолошки појам порива-

произвољења-благоизвољења-настројења. 

Док преподобни ава Павле призренски и београдски (патријарх српски кир-

Павле) за истоветан садржај користи израз дати оно најбоље од себе.   

Све то сачињава кључ подвижника за његов улазак у Божје Царство, као и у 

Ад, односно у космички, преисподњи Шеол. 

 

Молитва као извор 

 

361. Молитва је изворна литература богословске науке. Све из науке и у 

вези са њом што молитви и молитвеном подвигу иде на уштрб, није вредно 

молитве, нити подвижника молитве.  

Из молитве може да проистекне наука, док из науке не може да проистекне 

молитва, осим ако није по среди покајање дотичног научника, који се позива на 

молитву и молитвене подвиге као круцијалне. 

 

Личност, природа и одговорност 

 

362. Док на једној страни једино личност може грешити и падати а да пад 

природе остаје безгрешан (Ad Thal., 42, PG 90, 405C), на другој страни природа 

трпи последице пада личности у грех. Баш као што и сама личност трпи своје 

окушање спрегнутих стања идони – одини.  

 

Средњем или царском путу претходи пут протагонисте 

 

363. Средњи или царски пут увек ће бити и остати савршени пут 

богословља, али након што га протагониста прокрчи. Другачији пут је ход уз 



 

 

границу раја и пакла. Без правилно схваћене харизматске другости другога нико у 

самоме богословљу не може ни постати, ни бити, нити остати неприкосновен. 

Зато је опасно корити царског шественика да није био протагониста, а при 

том сам се налазити у улози протагонисте коме тек предстоји проналазак царског 

пута.  

Богословље може да буде двојако схваћено: правилно, као други и другост у 

дијалогу, и погрешно, као селф-објект и селф-објективитет.  

Неразликовање узајамног даривања другости од наметнуте дароване 

другости, или узајамно даривајућих се другости од једностраног даривања 

другости свакако може да сурва Тријадологију, конкретно Монархију Бога Оца, у 

амбис неправославних крхотина о Светој Тројици; а све приликом довођења нечије 

православности у питање. 

Исто важи и за неразликовање син-енергије две активне воље,  син-енергије 

којом се чува другост обојице од енергије воље једнога, којом се опет поробљује 

други и оставља се без другости.         

Исто то важи и за неразликовање смрти сопства од смрти другога, односно 

другости као узајамности и дијалога.  

Зато се у љубави не може рећи:  

Волим дакле јесам, и ту стати, него треба максимовски рећи:  

Вољен сам и волим, дакле јесам.  

Активна воља мора остати неспутана да бисмо разумели апсолутну ауто-

детерминанту која спада у област вечне љубави, и која се на љубав односи: 

            Бог љуби све људе, али неће сви људи бити вечни причесници његове љубави.  

Афирмација другог у најсветијој агапијској тајни другости мора бити вољна, 

активна и узајамна, никако не у смислу наметнуо сам ти се па мораш да ме волиш 

– наметнуо си ми се па морам да те волим.  

(В.: Николаос Лудовикос, Личност уместо благодати и наметнута 

другост: коначно богословско становиште Јована Зизјуласа, у: Видослов, број 51, 

2010, стр. 59-81). 

Хришћанин не може да побегне од себе 

 

364. Хришћанин који одбија да призна своје несвесно, своје унутрашње 

конфликте и противречности, своје страсти са којима не жели да ради, односно да 

их санира као што се санирају стихије и елементарне непогоде, мора бити назван 

субјективним екстатичним идеалистом, илузионистом и писцем коме песак служи 

као подлога за зидање куле од камена.  

Не знати себе, не марити за своје етичко и подвижничко стање, није равно 

избављењу себе од себе и других, нама сличних, него је напротив, равно 

погубљењу и себе, и других, који су са нама у додиру и општењу и јединству! 

 

Греси и страсти су грађа за стварање пакла 

 

365. Греси су указатељи на пакао и паклена стања, а страсти су весници 

пакла и паклених стања.  

Зар треба извлачити закључак па рећи да су падови у грехе и страсти падови 

преко ограде пакла право у паклена стања? 



 

 

 

Оно што избија на видело 

 

            366. Када се простудира логосност или циљевитост појаве и пројаве свега и 

свих у историји, само две ствари избијају на видело:  

а) Да је Божији Син и Логос постао човек еда би човечији син и људски 

створ Духом Светим постао бог, и још,  

б) да се појединачна и спорадична човекова милостива дарежљивост према 

потребитом сачовеку у историјском жићу множи дародавцу, и да му се рачуна и 

урачунава аршинима Царства Божјега. 

 

Дарови као етос 

 

367. Дар хришћанства је дар светости, дар монаштва је дар светости, дар 

покајања је  дар светости. 

Божанствена Тројица дарује нам светост као одређени етос Царства Божјега, 

а по коме се препознају они који су Христови. 

 

Природно 

 

368. Природно је да се обиље богословских речи претаче у молитве;  

и обратно, да се обиље молитава претаче у богословске речи. 

Но опет, и једно и друго у оквиру црквене ипостаси једног конкретног 

хришћанина. 

Ко је ко? 

 

369. Ако је молитва наш огањ, духовни отац који нам је предао правило 

молитве јесте наш лучоноша. 

Милосрђе и милост                

 

370. О велики у милосрђу и неисказани у милости, Ти си о Христе мој рекао:        

који верује у мене, биће жив и неће видети смрти вавек (Молитва осма Господу 

нашем Исусу Христу Молитава јутарњих, у: Православни молитвеник, Београд, 

1972, стр. 30).  

Наше братство и братимљење дар је Духа Светога, и братски позив да 

учествујемо у тајни братства нашег Бого-Брата Христа. 

Милосрђе исказивано према саљудима и сабраћи позив је на сабирање у 

Христу Бого-Брату, који је унапред поистовећен са сваким од сабраће појединачно, 

те тако и са најмањим од нас, као и са најпотребитијим међу нама. 

Позив на братимљење и братовање позив је на веровање да је Христос тај 

који са Светим Духом милостиво даје да се наше немоћи исцељују и недостаци 

допуњују.  

То је дакле позив да христообразно узимамо удеоничарства у Христовом 

милосрђу деобом онога што имамо са потребитима, или давањем истима од нашег 

недостатка, еда би се пројавила Божја сила умножавања хлебова, рибе и свих 

потребштина нашег, у Христу стално позајмљиваног живота.  



 

 

Јер наше изобиље вере и милосрђа једино тако може да се пројави у њиховој 

оскудности, еда би се Христос увек и изнова прослављао као божанствени 

Добротвор.  

(Поводом Дипломског рада Хришћанско милосрђе студента Зорице Ковач, 

од 6. септембра 2010. године). 

Мит и метафора 

 

371. Наука Трећег Миленијума Хришћанства враћа мит на планетарну 

сцену.  

            А мит је оваплоћење најсмелијих жеља, поема и сага свих људи као једног 

човека, и једног човека као свих људи; мит дакле као најсмелија нада на могућност 

његовог уласка у наше животе, и на његов заокрет ка нашем избављењу од 

греховног удеса. 

Но ако то важи за научнике попут Френсиса Колинса (Божји језик) – који 

није убио метафору, и није изгубио жељу да се игра на светлосној стази Божејег 

ока, за научнике попут Стивена Хоукинга, који је чин убиства метафоре извео у 

планетарним размерама, и који је престао да верују у моћ игре са Божјом 

свеобухватном искром – то свакако не важи. 

       

Заруке богословља 

 

372. Заруке богословља стекнимо из удивитељне црквене химне, имајући 

пред очима Прото-богослова Цркве Исуса Христа као: необухватну реч и реч 

несагледну, непостижну силу и мудрост недомисливу, Неописиво Божанство и 

Господство неизмериво, непобедиво царство и владавину бесконачну, највишу 

снагу и власт вечну. 

(Икос 7 Акатиста Господу Христу). 

 

Свакодневна молитва као пропедија 

 

373. Један од видова пропедије једног богослова да би он могао 

богословствовати састоји се и у његовој свакодневној молитви Прото-Богослову 

Цркве Христу, да Он просвети наш ум светлошћу свога Јеванђеља, душу љубављу 

свога Крста, срце чистотом своје речи, наше тело својом бестрасном страшћу, и 

нашу мисао својом смерношћу да сачува. 

 (Из Друге молитве светог Антиоха Господу нашем Исусу Христу, у: 

Православни молитвеник, Београд, 1972, стр. 84). 

 

Дух покајања 

 

374. Сав духовни мистагошки живот се покреће духом покајања, и без њега 

се сав гаси, ма како се ми и колико претходно подвизавали у својој вери.      

Па ипак, грозничавост у покајању треба заменити покајном чежњом, или чак 

ревновањем равним уживању у покајању.  

Што пре то почнемо чинити, боље ћемо се у добру утврдити. 

 



 

 

Спојити, прибројати и поделити 

 

375. Када се споје строгост и правичност, преостаје милосрђе које им се 

прибраја.  

А када се и то учини, добијамо савршеног пастира који и сече и милује и 

воли и праведно дели. 

Тема раја и пакла 

 

376. Тема пакла и раја даде се испитати брзо и прецизно. 

            Није потребно изаћи својом душом из свога тела да бисмо сазнали коме 

припадамо: паклу или рају, с обзиром на стања у којима се налазе и душа и тело 

док сједињени заједно бораве на Земљи. 

Ако се овде налазимо у стању покајања, вршења Христових заповести и 

облагодаћености, знамо где ћемо се тамо наћи.  

И обрнуто. Ако нисмо у стању покајања, вршења Христових заповести и 

облагодаћености, опет ћемо знати где бисмо се тамо могли наћи.  

Како си опредељен овде, тако ћеш бити сврстан тамо. 

Живот без Христа је пакао, ма колико нам он био наличан рају, и ма колико 

га ми чинили таквим.  

И обрнуто. Живот са Христом је рај, ма колико он другима био наличан 

паклу, и ма колико нам га други претварали у њега. 

Ако се овде засеје пакао, и никне, и донесе плода, тамо ће се он показати као 

тесто, од кукоља умешено.  

И обрнуто. Ако се овде засеје рај, и никне, и донесе плода, тамо ће он бити 

убран као пшенична просфора. 

За живот једног хришћанина важи следеће:  

Христос Царства Божјега тамо и тада, може да се надгради само на Христа 

Цркве и са Христом Цркве овде и сада. 

И обрнуто. Ако нисмо живели у Христу Цркве сада и овде, ми ни тада и 

тамо нећемо моћи живети у Христу Царства Божјега. 

 

Хришћанин и његов упокојени 

 

 377. Хришћанин који не одустаје од молитве за своје упокојене ближње 

може да устроји ствари тако да им пакао буде вид чистилишта.  

Но не и да им тај вид чистилишта буде шанса да не могу допасти стварнога 

пакла.  

Него да им пакао као вид чистилишта послужи да се пакла ослободе. 

Али, заједно са нашом љубављу према упокојенима, то су увелико и ствари 

Божјега промисла, односно судијске воље Његове и Његових Светих. 

Јер, он је тај који шаље у пакао, и из пакла изводи.  

 

Једно и троје 

 

378. Веровати, знати и бити – једно је, иако је троје. 

 



 

 

Пали, пост-адамовски психопатолошки свет и човек 

 

379. Пали, пост-адамовски, психопатолошки свет није Божија творевина, 

него свет огреховљеног човека који је слободно створио себе, и тако устројио 

стари; но све то опет, по Божјем допуштењу. 

Према томе, човек који живи у сагласности са палим светом мора се 

називати палим, психопатолошким човеком. 

 

Моралност и правда 

 

380. До моралности стижемо држањем добрих обичаја, а до правде држањем 

светих Божјих заповести. 

Кроз прво нас проводи савест, кроз друго савест и благодат. 

 

Како да се демонтира бомба? 

 

381. Непросветљени умови и неочишћена срца људи налични су ходајућим, 

паметним бомбама, које у међувремену могу да стварају кратере и амбисе. 

Тако, сви зависимо од тога чија ће бомба и када експлодирати, и дубљу 

хазму произвести. 

Шта је одбрана од те опасности? Смирење.  

А чиме се она демонтира? Опет смирењем.  

Оно је једина гаранција да нико неће активирати своју бомбу, када за њу већ 

ионако нема места у Божјем благоизволитељном Домостроју. А то тек не у Царству 

Божјем; не, ни  у најмањој мери. 

 

Нијансе  или стања просветљености 

 

382. Видесмо светлост истиниту, примисмо Духа Небеснога, обретосмо 

веру истиниту, нераздељивој Тројици клањајући се јер нас је Она спасла. 

Литургијско-благодатно просветљење је предукус сједињења са Христом у 

Царству Божјем;        

 покајно-благодатно просветљење је искуство присуства Христовог у 

историји. 

Па ипак, покајна благодат није замена за Христа, него је она једна и иста, 

тројично-божанска суштинина благодат која се окуша по мери узраслости у 

Христу. 

Узрочно-последична веза 

 

383. Сила за вршење заповести је благодат, плод остварених заповести су 

врлине а плод врлина је стање блаженства. 

 

Страсни однос 

 

384. Људи путем грехова стоје у страсном односу са Сатаном и демонима. 

 



 

 

Грешка која се поткрада 

 

            385. Тврдња неких православних теолога да човекова природа претходи 

његовој личности, или да природа има онтолошко првенство над личношћу, није 

тачна.  

Осим ако ови теолози том тврдњом не исповедају дарвинизам (или вид 

директног порекла човека од безличне животиње и животињске природе); односно 

директан настанак човека од једноћелијског организма као једне врсте природе, 

такође безличне? (Наравно да они  не исповедају ни једно ни друго!). 

 Захваљујући чињеници да човек изначелно настаје као личност у јединству 

две родитељске личности, и опет захваљујући чињеници да је једном човеку статус 

личности загарантован рађањем по икони Христовој и по подобију Христовом 

(иконизованом и подобном природом), свако даље несмотрено и немушто 

понављање поменуте заблуде треба сматрати недостојним православног Предања и 

богословља. 

(Видети на пример: Владан Перишић, Личност и природа, у: Са теолошке 

тачке гледишта, Београд, 2010, стр. 45-45. Зизјулас, The Contributio of Cappadocia 

to Christian Thought, London 1985, стр. 32, на енглеском). 

 Човекова природа не може имати првенство над личношћу, нити личност,  

рецимо Бога Оца, може имати неко сукцесивно, и по некој сукцесивности 

првенство над природом (в.: В. Перишић, Цит. д., стр. 46, ф. н. 13), с обзиром да ни 

у мислима не постоје природа безипостасна и ипостас бесприродна. 

 

Начини и врсте тиховања и немира 

 

 386. Два су начина и врсте тиховања:  

1. Познавање и устројство нарави и чула, и  

2. познавање помисли и неукрадива мисао (Јован Лествичник, Климакс 

парадису 17, PG 88, col. 1097).  

 Два су и начина, и две врсте немира:  

1. Непознавање карактера и неразликовање страсти и врлина, и  

2. непознавање помисли и украдива мисао. 

 

Свеукупни Христос 

 

 387. Човек створен по образу и по подобију Божијем јесте човек створен по 

целокупном бићу и личности Богочовека Христа. 

 

Не уплитати се 

 

 388. Ако човека тешког карактера обремењујемо осуђивањем, наше 

уплитање у ствари његове  нарави биће равно додатном мучењу истога тога човека. 

 А зар ми мучимо људе? 

Молитвени тест 

 



 

 

 389. На којој удаљености од Господа се налазимо, ми ћемо знати сваки пут 

када пред Њега станемо обнажени од свих својих дела, и за тренутак лишени сваке 

помоћи Његове и наших ближњих. 

 Наша могућност или немогућност стајања пред Господом показаће нам и 

меру привржености Њему Самоме. 

 А показаће нам се и сами степен нашег смирења, као и степен до кога смо се 

ми сами разгордили. 

Час више слободе 

 

 390. О блаженстава онога коме су опроштени преступи 

И греси покривени. 

О благослова човека коме Господ не урачуна безакоње 

И који није надмена духа  (Псалам 32/31, 1-2).  

(Псалтир јеврејско-српски, превод Предраг Самарџић, Хришћанска мисао, 

Београд 2003, стр. 67). 

Метаморфозе 
 

391. Када се Црква и усред Ада нађе, као у Совјетској Русији, она ће се и 

тада налазити у сили, и њој врата пакла-попут совјетскога, нити су могла, нити ће 

јој моћи одолети.  

Када се Христос нашао у Аду, древном паклу-његова врата Му нису могла 

одолети.  

Он Цркви даје Духа да влада у њој; Њега јачег од духа који влада у свету. 

 

Услови за узајамне односе 

 

392. Моћи ћемо другоме да не чинимо оно што не бисмо желели да други 

нама чини само онда када муке других будемо осећали као своје.  

А то се не може сматрати нечим што превазилази нашу меру, јер љубављу 

постојимо; а она не тражи своје, него оно што је ближњега; и не угађа себи, него 

другоме; она све сноси, свему добром се нада, свима је све, и у свим приликама и 

неприликама је милокрвна. 

(Видети Химну љубави апостола Павла – 1. Кор. 13, 1-13). 

 

Наша вера и старци 

 

393. Када срце вере почне да се хлади од умовања о вери, прибегава се 

старцима који  су умом живели у срцу да нас они надахну.  

И огањ вере се опет разгорева у нашем срцу. 

 

Смрт и пакао као тајни подвиг 

 

394. Ако су животворна смрт и заповедни пакао тајни подвизи монаха, 

псаламске песме које говоре о њима неће умањити његове подвиге.  

Напротив, оне ће га оправдати, а он ће се још и славословним одама 

оглашавати. 



 

 

Пропуштено кроз молитву 

 

395. Када  се лукавство, демонска мудрост, радозналост, самољубље и зло 

срце пропуштају кроз молитву, добија се простота и дечија невиност. 

(В.: Ава Исаија, Пето слово, 23, у: Добротољубље, том I, Хиландарски 

преводи 21, 2002, стр. 229). 

Средство отрежњења 

 

            396. Једно од логосних средстава за отрежњење од греховне учмалости јесу 

речи-подсетници, настале на основу Откривења:  

            Ево и мене вечно у огњеном језеру које гори сумпором!  

            (В.: Откр. 19, 20; 20, 10; 14, 10, 11).  

            А друго средство је биологосно, помешано са дивљењем и 

запрепашћеношћу: геном – Божјим језиком!  

            (В.: Франсис С. Колинс, Божији језик). 

           Заклоњени вид 

            397. Ми смо ограђени и заклоњени Анђелима Чуварима тако да не гледамо, 

и да не видимо сва зла која се збивају пред нама, и око нас. 

Знаци 

 

398. Молитвено правило и земни поклони, клечање и певање Богу, знаци су 

да се налазимо у покајању, или да смо обновили завет покајања и исповести. 

 

Обнова очију 

 

399. Господе, Боже мој, Ти обнови бистрину очију мојих, Ти их просветли, 

да не заспим на смрт.  

Да не рекне непријатељ мој: Победио сам га!  

(В.: Пс. 13/12, 4-5, јеврејски текст). 

 

Пораз 

 

400. Гле, уздрхтах, јер Господ беше са праведницима.  

Угледах своја љута безакоња, море својих грехова, и бих поражен као 

муњом ошинут. 

 (В.: Пс. 14/13, 5, јеврејски текст). 

 

      

Пети стослов 
                                         

                                       

                                       Молитва за преостало 

 



 

 

401. О Дуготрпељиви, Многомилостиви и Многосажаљиви Господе, који 

грешнике милујеш, управи живот мој к заповестима Твојим, јер дела безакона беху 

јача од мене (в.: Пс. 65/64, 4, јеврејски текст), и главу моју превазиђоше.  

Душу ми освети, мисли очисти и расуђивања исправи, тело ми очисти, 

замисли исправи и од сваке невоље, зла и болести ме избави.  

Еда бих угађао пресветом Именому Твоме у све преостале дане живота 

мога, свим гресима и свим злим  делима упропаштенога. 

 

Трагови 

 

402. Духом надахнута мисао је сладосна, и светла, немолитвена мисао је 

пресна, и замагљена, а лукава мисао је горка, и отровна.  

Такви су и трагови људи молитвених, и немолитвених. 

 

Могућности 

 

403. Задивљеност пред човековом могућношћу аутоконструкције и 

згроженост пред његовом могућношћу аутодеструкције час зауставља, час појачава 

осећај самилости према њему и као ближњем и као непријатељу. 

 

Обраћење 

 

404. Човекољубиви Господе, Ти не желиш смрти грешнику, па ни мени, него 

да се обрати и буде жив, као и ја грешник. 

 

Облачење у свеоружије 

 

405. Господе, обуци Твој српски народ у свеоружије Твоје, еда би он опстао 

пред нападом лукавог ђавола.  

Еда би се он одбранио од поглаварстава и власти и господара таме и духова 

злобе у поднебесју (Еф. 6, 11-12). 

 

Ми и човек у беди 

 

406. Приметити човека у беди, па га прво пожалити и смиловати му се, 

значи помоћи му;  

а запазити га у греху, не значи прво га осудити, па презрети, и на крају 

проклети. 

Очи и слух 

 

407. Где су људи, ту је и Божије око, свагда уперено на Његова створења и 

на човечије синове,  

ту је и Његов слух, осетљив да чује има ли кога на Земљи да тражи свога 

Творца, да дозива свога Оца небескога. 

 

Путеви и одредиште 



 

 

 

408. Крепки подвижник пре поласка на сваки од својих путева већ чека себе 

сама на јединоме своме одредишту:  

Огњеном језеру које гори сумпором. 

  

Божији дарови 

 

409. Господ нам даје смрт за вратом у виду болести, али задржава контролу 

над њом.  

Тако су болест и смрт два дара у једноме, који нам Божја рука поверава.  

А дар Божији се не одбија, него се на њему благодари. 

 

Есхатологија улива силу 

 

410. Есхатологија улива силу у историју ради прочишћења личних односа у 

њеним догађањима; дакле, у међусобним односима иницијатора тих догађања.  

И опет, та есхатолошка сила у сталном је току и споју са иницијаторима 

догађаја као са личностима. 

Историјска догађања поклапају се са њиховим покајничким подвизима-који 

се конкретизују као лични односи који потребују прочишћење, као и да живот који 

је једанпут потекао никада више не буде прекидан смрћу и пра-страхом 

угнежденим у нама. 

Заволети 

 

411. Господе, удостој ме да Те сада заволим као што некада заволех сами  

грех, и да опет служим Теби без лености усрдно, као што раније служих 

лажљивом Сатани.  

Особито пак служићу Теби, Господу и Богу моме Исусу Христу, у све дане 

живота мога, сада и увек и кроза све векове. Амин. 

 

Јауци 

 

412. Пречиста, дај ми често бујицу суза која очишћује прљавштину душе 

моје.  

Непрестано Ти приносим јауке од срца, одобровољи се, Владарко, прими 

моју молитвену службу и принеси је милосрдном Богу.  

Ти која си изнад анђела, учини ме вишим од овога света. 

Светлоносни заклоне небесни, руководи у мени духовну благодат. 

 

Радије поднети 

 

413. Радије поднети неправду него се судити са ближњим, или им сам 

чинити неправду. 

Љубав и институције 

 



 

 

414. Љубав не укида  институције него их преображава, те оне постају 

институције организоване и систематизоване љубави: утврђени токови љубави. 

Љубав је сила ширења, прожимања и сједињавања, но не и владања.  

С обзиром да се даје, она не влада, него се њоме влада тако што се сама даје 

и преноси из центра ка рубовима, и опет у ширину и у даљину, у  висину и у 

дубину, никада не прекидајући се и не ишчезавајући (в.: руски документарни филм 

Божија тврђава). 

Чин проклињања 

 

415. Неки хришћани у старим српским земљама и Крајинама схватали су 

Псалам 109/108. буквално, па су тако и реаговали на неправде које су им други 

ближњи чинили: око за око, зуб за зуб.  

Конкретно, они су тражили да им свештеници у храмовима проклињу онога 

који их је обесправио.  

Надали су се одмазди над човеком, проузрокованом проклињањем кривца 

речима овога Псалма које изговара свештеник у Чину, састављеном инкогнито за ту 

сврху.      

Наиме, свештеник одевен у фелон окренут на наличје, и у присуству 

обесправљеног који у руци држи упаљену свећу наопачке окренуту, врши овај, 

небогоугодан, штавише црномагијски чин. 

Врста богословља 

 

416. Врста академског богословља, крајње инструментализованог, има 

тенденцију да се стално парцијализује, и да се од богослужбеног богословља 

отуђује као нешто самостално и самодовољно. 

Само оно има склоност да тражи просветљење у умовању и од умовања, а не 

од благодати која се дарује у Тајнама;  

дакле не од благодати која увек изнова силази на литургијску заједницу да 

би на њој стално почивала, и исту оцрковљавала. 

 

Крст је наставник четвороначелне добродетељи 

 

417. Крст је књига мудрости, мерило правде, сила храбрости и средство 

уздржања. 

 Помоћу њега као таквога улази се у небески четвороугаони Град. 

Крст је троједревесни указатељ на три душевне силе: разум, памет и вољу, 

које он укрепљује трима добродетељима: вером, надеждом и љубављу.  

Крст је тај који нас узвишава до тројичног созерцања.  

(В.: Канон животворном Крсту Христовом, Песма 7, у. Каноник, Сремски 

Карловци, ацкз, стр. 55а-б, на црквенословенском). 

 

Компоновање теологије 

 

418. Ко зна и сме да компонује теологију, знаће, и храбар биће да по њој и 

живи.  



 

 

И опет, ко буде хтео да компонује свој живот у складу са Јеванђељем, и по 

узору на њега, имаће смелости и да богословствује саобразно њему.  

  

Кутије драгуља 

 

419. Књиге епископа Иринеја Буловића и Николаоса Лудовикоса нису друго 

до кутије умних драгуља.  

Ови црквени оци проналазе своје драгуље, својеумно их обрађују, и у стање 

највишег умног сјаја доводе. 

 

Откривење 

 

420. Божије Откривење је лично и личносно.  

Зато је благоизвољење Пресвете Тројице било да се Логос јави као 

оваплоћен, и Оца и Духа Светога објави.  

У супротном, однос Свете Тројице са човеком и творевином био би сведен 

само на енергетску раван.  

А то би опет значило да Бог Тројица остаје вечно скривен, а ми вечно 

понижени, и без достојанства синова Божијих.  

Наш, и остали хришћански народи би се у том случају налазили у стању и 

статусу неизабраних народа, укључујући у то све оно што би се подразумевало.  

Пре свега, нерешен проблем смрти и поништавања свега.  

(Уп. Владан Перишић, Смисао хришћанских празника, у: Са теолошке тачке 

гледишта, Београд 2010, стр. 40).  

 

                                 Школски системи и модели 

 

421. Сви школски модели и системи црквенога школства:  

германски са својим степенима, англо-саксонски, руски, амерички, или 

болоњски — имају за свој spiritus movens степеновану схоластику и неосхоластику 

—  што је довољно да развој псевдоморфозе црквеног богословља у неком од 

његових тренутака и видова, и на некој од његових разина, а будући покретан 

властитом инерцијом никада не пресуши.  

А где се једанпут пројави псевдоморфоза етоса, тамо ће се увек и изнова 

пројављивати и шунд и кич, и то у свој својој онтологизованој љуштури! 

 
                                             Велика молитва 

 

422. Када би хришћани поред видљивог подвига у свом животу имали и 

тајни подвиг, рецимо Велику молитву за целокупнога Адама, коју су иначе старци 

Силуан Атонски и Софроније Нови Есекски имали, и друге су њој поучавали, тада 

их не би морила сувоћа безблагодатија те они не би ни били принуђени да хрле на 

небогоугодна окупљања-глендисима, на којима се иначе порађају греси-дугови. 

 

Каљуга и Црква 

 



 

 

423. Онима који наш свет стално претварају у све прљавију каљугу, следи 

питање са одговором:  

Шта се десило у нашој каљуги?!  

Десило се то да је у вертепу Дрво Живота процветало од Дјеве.  

Да се Дјевина Утроба пројавила Умним Рајем, у којем је засађен 

божанствени Сад.  

Да ћемо ми од Њега једући бити живи, а не умрети као Адам.  

Да се Христос рађа да васпостави пређе пали образ.  

То се десило у каљуги, пре него се и она сама преобразила у нешто друго:  

у Бању Витезду;  

у Цркву!  

(На великој Вечерњи у Недељу светих Отаца, Тропари Претпразништва, 

глас 4, Зборник, Београд, 1958, стр. 187). 

* 
О солидарним мравима и философу. Шта је чудно у томе што философи 

емпиричари, као и теолози-емпиричари својим карактером подсећају на мраве?!  

Не стоји тврдња да су они некреативни и неинвентивни!  

Међутим стоји тврдња да они представљају и узор успешно организованог, 

уређеног и солидарног заједништва.  

Да су они креативни и инвентивни зато што представљају заједништво 

харизматичних појединаца, па још организованих по логосу, и да су при том сви 

солидарни.  

Дух њихове заједнице и збир њихових харизми је њихов извор богатства, 

моћи и славе.  

А њихов дух појединачне одговорности једнога према другом, и дух  

ненаметљивог жртвовања за заједницу, њихова планска истрајност и складно и 

неприсилно управљање зар већ нису довољна допуна, и довољан услов за њихово 

достизање рајског стања?!  

Итекако јесте дух, итекако јесу и харизме услов допуне и испуњења и 

достизања истог тога циља!  

На ово размишљање и краткотрајан диспут подстиче Предраг Крстић, 

пажљиви и брижни документариста, архивар, скрбник чињеница и знања, који је 

креативну и иновативну књигу Филозофска животиња написао поред осталог, и у 

шатровачком маниру, пројављиваном се повремено. 

(Службени Гласник, Београд, 2008, стр. 83-87). 

 

Ванземаљци 

 

424. Ванземаљци постојећи на земљи, у чије присуство не треба сумњати, ко 

су други ако не сви они људи који не знају, и не маре за покајање?!  

Дакле, ко се не каје, и ко не мари за покајање, није Земљанин, него 

ванземаљац. 

                                                               * 



 

 

Признање. Закон би да се уоквири малом коцком апсолута, правда би да 

боји црно-бело, истину да спопада сивило, срце често да не може да пронађе себе, 

братољубље да се саплиће, богољубље пак да саплићу. 

Па ипак, мало ко хоће радо да призна да је несавршен.  

Ретки су они који би да буду скромни.  

Још ређи су они који би да буду без власти и моћи. 

А најређи су они који би само да се моле за неописиво Христово смирење. 

 

** 
Игре око срца. Лакше је освојити Царство Небеско, неголи људско срце.  

Људи то знају, па су зато толико сујетни и самоуверени.  

Или су опет само шкрти срцем?! 

 

Мешање у политику 

 

 425. Проблем мешања Цркве у политику стварају властољупци и 

властодршци.  

Ако је проблем мешања Цркве разуман, онда је исти проблем примитивно 

постављен, што и јесте тако у стварности, па је он по себи зато и неодржив.  

Оваплоћење Логоса је најконкретнија божанска интервенција у свету, на 

линији Бог – човек – свет.  

Да ли то по логици свих оних који би хтели Богу да одређују границе 

Његовог деловања значи да би они желели и да Га спутају у делању; јер ће оно ето, 

априори бити политичко?!  

Да ли при том и исказ да Црква која у свету, у свету као тесту делује као 

квасац, означава њено мешање у политику?!  

Никако!  

Зато се треба манути бесмислица!  

Христу не везивати руке! 

Духу Светом не одузимати простор деловања!  

Улогу свештеника у њиховом делу икономисања плодовима спасења не 

умањивати у односима са свим људима; и не заборављати то нити за трен. 

 

* 
Већина нас је за поглавицу Сијетла. Индијански поглавица Сиетл 

утемељитељ је савремене глобалне екологије.  

Године 1854. он је послао Поруке белом поглавици Абрахаму Линколну. 

Једна од пригодних, еколошких порука поглавице Сиетла, гласила је:  

If men spit upon the ground, they spit upon themselves.  

Да смо ми прах, види се када после неколиких дана непрања сперемо са себе 

прљавштину, а да смо земља види се када се после извесног броја дана од 

човековог упокојења његов сопствени леш заблати.  

Дакле ето, ако људи пљуну на земљу, пљунули су на себе! 

Друга од пригодних порука поглавичиних, гласила је:  

The end of living and the beginning of survival! 



 

 

Да ће савремени људи постати еколошки грешници, и да они данас увелико 

јесу такви, предвидео је поглавица Сиетл,  који је то и изразио речима:  

Крај је живљењу, а  почетак преживљавању! 

Боже, милостив буди нама еколошким грешницима! 

 

Људи као књиге 

 

426. Поред преучених људи ми се и сами осећамо као књига.  

Али њихово знање не допире до нашег срца.  

Они не знају то док им ми не кажемо.  

И тако, ми их држимо у незнању о суштинском знању о нама:  

о нашем срцу, али и о њима самима:  

о њиховом срцу.  

Но њих не интересујемо ми, него књиге; или пак ми потенцијално као 

њихове будуће књиге, без обазирања на наша срца дубља од сваке, па и од њихове 

књиге. 

* 
Све се окреће око књига. Неко тумачи живот по књигама, а неко књиге по 

животу.  

Неко не разуме живот ни помоћу књига, а неко књиге ни помоћу живота. 

Ипак, треба одживети живот, а за књиге ћемо лако.  

Оне се ионако баве њиме, а ми животом; и тиме како га одживети. 

 

** 
  Левинасов лавиринт. Левинасово дело Друкчије од бивствовања или с ону 

страну бивствовања јесте врста философског лавиринта, па и логора.  

Писац је његов водич, чувар и мучитељ, и сам будући измучен и загубљен у 

свом сопственом лавиринту, а читаоци су његови заточеници и логораши, и сами 

будући онде мучени и потпуно затомљавани. 

 

*** 
Вештина словоплетенија. Једно је знати вештину плетења речи Духом, а 

друго су страшљиве и погрешиве помисли и замисли смртних људи, са људским 

духом, који иначе не може да освешта ни најбезначајнију ствар, а камоли себе 

самога и себе целога. 

        **** 
Мирис речи. Некоме као да због неких мисли и изговорених речи засмрде 

ум и уста, па и да тај смрад потраје и претраје.  

А некоме опет, као да из уста замириши миомир, који и продужи 

неограничено да мири. 

***** 
Блажено незнање – Микро-омаж Лаву Шестову. С обзиром да су 

сиромашни духом (сиромашни познањем добра и зла) блажени, последња битка на 

живот и смрт јесте битка за спасоносно незнање. 



 

 

То је битка за ослобођење од знања, а за слободу непознавања добра и зла.  

Тек после ње богопознање би могло слободно да ступи на животну сцену 

људи, који инако изгарају од жеље да виде Бога!  

А сами не могу да Га виде, јер Га траже тамо где се умире (у знању), а  не 

тамо где Бог станује (у љубави према Њему, у послушности Његовој заповести и у 

угађању Његовој благој вољи). 

****** 
Стари и нови Платон. Преподобни Максим Исповедник је хришћански 

Платон, али неупоредиво узвишенији од старог Платона.  

Теоријом о логосима Максим је преосмислио Платонову теорију о идејама, 

и стигао тамо (код Оваплоћеног Логоса) камо је Платон упућивао своје вапаје (ка 

Сведржитељу идеја), надајући се да ће његови вапаји стићи до самога Бога, у 

људску копрену огрнутог, и јединог кадрог да спасе свет!  

Стари Платон се  није преварио у томе, а хришћански Платон-преподобни 

Максим Исповедник не би разочарао старог Платона, као што га и није, него га је 

још исправио и допунио, а све нас неизмерно обогатио, неупоредиво више од 

старог Платона! 

Карактери 

 

427. Људи подносе карактере једни других, и при том једва излазе на крај са 

својим:  

јуначким – Антигониним,  

плашљивим – Исмениним,  

неумољивим –  Електриним,  

послушним – Хрисотемидиним,  

самоосионим –  Ајантовим,  

љупким – Текмесовим,  

интригантним и вероломним – Одисејевим,  

честитим и отменим – Неоптолемовим,  

нежним и пожртвованим – Антигониним, 

немирне љубави – Текмесининим,  

живахним и лакоумним – Јокастиним,  

самоосионим и охолим – Клитеместриним,  

осветничким и огорченим – Електриним, 

прељубничким – Федриним и  

љубоморним – Дејаниним,  Хермиониним и Прокридининим. 

            Хришћани међутим, треба да подносе само Христову нарав – христоитхију! 

– и само њу да усвајају као савршену, и спасоносну. 

* 
Породично васпитање. Скабалановичев извештај о породичном животу и 

васпитању у Старом Завету (Хришћански празници, књ. 1–4, Кијев 1915, на руском) 

могао  би се назвати извештајем и о српском породичном животу и васпитању кроз 

векове;  

па једнако тако и све до средине 20. века. 

 



 

 

** 
 Дете у свом седмом по реду узрасту. По старозаветном рачунању, осам је 

узраста у животу детета:  

Јелед – новорођенче (Ис. 9, 6),  

Јонек – одојче (Ис. 9, 8),  

Орел – дете које уз материно млеко почиње да се храни и другом храном 

(Плач Јеремијин 4, 4),  

Гамул – дете одвојено од материних груди (Ис, 28, 9), 

Мат – детенце које се држи за своју мајку (Јер. 40, 7), 

Елем – детенце које је већ ојачало, 

Наар – оно дете које се користи слободом, 

Бохур – одрасло дете (Едершајм, том 1, 280). 

 Претпостављени идеал ултра-модерног Србина-родитеља јесте наар – дете! 

– али опет по српском укусу.  

А то би било дете коме ће родитељи, пре или касније допустити да се 

користи слободом неограничено, и на апсолутан начин, без обзира на цену 

коштања његових слободних жеља и поступака из области ниже слободе:  

моћи погрешити, погрешити, хтети грешити и на трагичном крају:  

не моћи не грешити! 

 

*** 
Жеља. Све док не учинимо оно што жеља од нас тражи, ми јој дотле и сву 

важност, и сву пажњу придајемо.  

А када се она зодовољи, тада се види да није све онако како нам се чинило 

да ће бити.  

Појам о њој лако се подноси, чак се он и занемарује.  

Искуство жеље је тешко, болно и панично, јер је оно у вези са обманом, и са 

озлеђењем савести.  

Другачије речено:  

Телесна жеља ће нас оправдати, а испуњена телесна жеља ће нас у очајање 

бацити.  

Ето то Оци подвижници поручују и монасима последњих времена, 

претпостављајући да ће они имати, ако не ушеса, а оно бар једно уво; 

 јер и на њега се може чути важна порука. 

 

Небеса и Поднебесје 

 

428. Теоретичар филма проф. Божидар Зечевић и славни Николај Петрович 

Бурљајев с правом говоре да филмски екран треба да постане икона за узношење 

ка небесима.  

Али да би филм постао духовное кино, он мора да се обрачунава и са иконом 

звери у поднебесју истога тога екрана. 



 

 

 

Ми и утеха 

 

429. Ми једно:  

„Ја сам убица савести и лопов!“    

–  Утеха друго:  

Не окрећи леђа љубави!  

Ми једно:  

„Ја сам суров у срцу и уму!“  

– Утеха друго:  

„Не окрећи леђа љубави!“ 

 

Главно питање 

 

430. Одлучујуће питање из римокатоличке еклисиологије које бисмо 

поставили пост-дипломцу на одбрани научнога рада би гласило:  

Одговор на питање шта је папски примат сажети у оквир величине 

поштанске марке!  

Ако би му то било тешко, ми бисмо га подсетили на речи двојице 

савремених богослова, 

1. Патријарха српског кир-Павла:  

Папа јесте један, али није и једини, и  

2. Митрополита пергамског Јована Зизјуласа:  

Папа прво мора практично да постане римски епископ. 

Дакле, такав одговор могуће је дати! 

 

Докази и примери 

 

431. Тамо где духовност утрне, култура, или нешто налично њој се разгори.  

Синови овога света не само да су мудрији од синова светлости, него знају да 

буду и човекољубивији од њих.  

Доказа и примера за то?!  

Рецимо многобројни филмови!  

Зар нису глумци они који су изрекли мисао да је сав њихов бизнис – срце! 

 

* 
Резиме. Кич и шунд као два начина пијавичног и лишајног приступа 

супстанци обликоване стварности (уметност, занатство, форме свакодневног 

живљења) тек су се у пост-нуклеаристичкој епохи разговетно испољили 

иконокластички, и тек тада су пројавили застрашујућу силу легалног кривотворења 

иконе Царства Божијега.  

Наш self-дизајнер бљутаве кич-и-шунд-онтологије постао је и загрижени 

апологета опстанка у линеарној перспективи. Схизме примарне, секундарне и 

терцијалне природе (личност–атомка, обожење–огреховљење, анђелско–демонско, 

рођење–смрт, љубав–мржња, добро–зло, лепо–ружно, добробитије–пелинбитије, 



 

 

Црква–стихија), а које су артикулисане кич-и-шунд-палетом, траже подијум за 

јуродивога и дворску луду, за комичара и кловна;  

и то само зато да наше космичке очи не би усахнуле од плотског 

пренемагања и пијетистичког плача.  

А шта бива истовремено са љубављу и еросом?  

Маратонске промоције љубавних заплета и расплета на подијумима 

Империје кича и шунда данас чине да јединствени таленат љубави и ероса постане 

најапстрактнији, и најнедостижнији у његовој, инако бескрајно дугој историји.  

Перформанси неонског, силиконског и силицијумског Leben-а, неонске 

естетике и дизајнираног технолошког белог и силицијумског пакла увелико су 

учиниле да љубав и преображени ерос постану најапстрактнији од свих појмова, и 

најређи од свих насушних доживљаја. 

 

Загробна тајна 

 

432. Смрт није прекид живота човечије душе и духа, него је она промена 

пуноће човечијег живљења свезом тела, душе и духа, ума, воље и осећања; 

престанак пуноће у заједничењу!  

Међутим, премудри Соломон нам открива загробну тајну реченим да је 

праведнима светлост свагда, и да ће они код Господа наћи благодат и славу. 

   

                                                                    * 
 Оци. На почетку тропара Светима (Праведном Јосифу, Цару Давиду и 

Јакову Брату Господњем) на благосиљању хлебова, песник пева:  

Јосифе, благовествуј чудеса Давиду Богооцу, (и остало).  

Упитајмо оне који душу човечију после смрти човекове враћају у небиће: 

Како ће то сам упокојени Јосиф благовестити чудеса упокојеном Богооцу 

Давиду ако су обојица више него мртви?! 

Слично питање се може умесно поставити и у вези са почетним исказом 

Кондака: 

 Давид се данас испуњује весељем, (и остало:  

Они који су примили венац сродством Христовим, радују се, а сва тројица су 

покојници). Како је и то могуће? 

После Полијелеја, у другом сједалну (Слава), певамо (...) Оче (Василије), 

стекавши Духа трубу, њоме си проповедао божанствена учења. Зато се и на 

месту зеленила (читај: мира и чистоте) настанио јеси, награду за подвиге своје 

примив ... Моли Христа Бога ... 

... Питамо се, како је и једно и друго могуће ако преподобног јерарха 

Василија нема међу постојећима? 

Канон светитеља Василија, твореније Јована Дамаскина, у прве три строфе 

садржи мисли које није могуће прихватити уколико се остане при теорији-басни о 

нестанку душе по човековој смрти.  

Дакле:  

(...) оче молбу примивши ... на глатки (пут) ступивши, и небесни успон без 

препреке ... у Царство нетљених настањујеш се ...  

     



 

 

* * 
Час побијања теорије о ништавилу — Треба пазити на исказе типа:  

Када Господ одлучи да кроз земљотрес Илију као на небо (или у правцу 

небеса) подигне ... и опет, Илија са земљотресом (и вихором) као на небо (у правцу 

небеса) би узет (2. Књига о Царевима 2, 6 – 1, 11).  

Израз као на небо или у правцу небеса треба схватити тако да Илија Светим 

Духом бива узет да борави у благодати Духа Светога, негде у правцу или делу 

неба, никако пак не на небу!  

Јер нико не узиђе на небо осим онога који са неба сиђе, Син Човечији (Јн. 3, 

13).  

Дакле Илија је узет у ваздух, а одатле на место, јединоме Богу познато, 

да он тамо очекује Други Долазак, па да сиђе на земљу!  

Пророк Илија није умро!  

Није ни патријарх Енох! 

О томе нека богослови који изједначују смрт са ништавилом темељно 

размисле, и проблем проуче, пре него куцне њихов час одласка у наводно 

ништавило! 

У Прологу светог владике Николаја, књизи велике духовне сладости, читамо 

на дан светог Апостола Томе:  

(И Тома је) чудесно пренет у Јерусалим на погреб Пресвете Богородице ... 

по његовој молби отворише гроб Свете Пречисте, али не нађоше тела у њему. 

Господ беше узео Матер Своју у насеља Своја небеска. 

(6. Октобар, Св. Апостол Тома, у: Епископ Николај, Сабрана дела, књига 

VII, Београд 1961, стр. 791-792).  

 

Како приступати теми пакла? 

 

433. Тешко је и непопуларно научити се богоугодном страху од пакла ако 

саму харизматску тему пакла и његових еманација не отмемо из руку религијских 

сликара који пакао бојадишу искључиво у кич и шунд-маниру. 

Учитељи покајања као уметности над уметностима, велики оци нашег 

времена Атонски Силуан и Софроније, који су се молили за сав свет великом 

молитвом, охрабривали су људе да се не боје самога пакла, него да и мисао о њему 

уврсте у подвиг богољубља, унапред, из искуства знајући да та мисао неће убити 

њихов дух, него да ће га подстаћи да се Духом Светим вине до самога Христа.     

 

* 
Зашто се бавити темом пакла? Нарочито хришћанима 20/21. века 

приличи да се молитвено баве паклом, али да при том не очајавају.  

Плашити га се међутим, могу, али страхом као страхом од неиспуњавања 

заповести дате људима наше епохе: Ум свој држи у Аду, и не очајавај! 

 

Философирати и Богу се молити да бисмо Му певали 

 



 

 

434. Када би се философи молили Богу Живоме, постали би и песници, а 

када би се најпре молили Богу Живоме па философирали, постали би и омиљени 

нови песници, налични Григорију Богослову, Роману Мелоду, Јовану Дамаскину, 

Андреју Критском, Симеону Новом Богослову, старцу Силуану или Франческу из 

Асизе. 

Милосрдна љубав 

 

435. Посред долине плача, и кроз мреже шпијуна, преко мора грехова, и 

кроз огањ Геене, мимо свих адских мука – могуће је прећи и проћи и искобељати се 

– силом Божјом – свима људима датом, и то без заслуге и без приоритета, без 

протекција и ургенција.  

Дакле све то само сталним држањем  себе приправним за њу, и бивајући 

њеним активистом. 

Та сила је свудаприсутна Богом, и свудаприсутна преко нас-када је учинимо 

делатном. 

Њено име је двојако: милосрдна љубав.  

Човек у догађају милосрдне љубави постаје највеличанственији призор на 

Земљи.  

Тако наш истински брат на Земљи милосрдном љубављу постаје брат у акту, 

и брат из њеног акта. 

Она је најпотпунија сила, и најмоћније оружје, те и сами Господ Исус 

Христос добровољно пристаје да њом-милосрдном, као својим најмоћнијим 

оружјем – сам и лично буде побеђиван – јер он није крвожедни и осветољубиви 

Бог, него сами Богочовек који љубављу богује.  

Сетити се само жене и њене лепте, па жене која је косом убрисала Христове 

ноге и излила му на главу свето миро, па љубљеног му Апостола који га највише 

љубљаше, па Апостола који тражаше да буде за Њега разапет наглавачке, па 

апостола који се поистовећиваше са Њим-Христом, па старца Јустина Ћелијског 

христољубивог до охристовљености, па Атонских стараца Силуана и Софронија 

који милосрдном љубављу љубљаху све људе и сву твар, па и ум свој држаху у Аду 

ради ње. 

Чудотворна формула 

 

436. Чудотворна формула за решење свих проблема – људима тешких или 

немогућих за решити их, но Богу решивих – гласи:  

Како би Господ поступио у нашој ситуацији?  

Шта би Господ рекао?  

Шта би Господ учинио?  

– А затим би наше било само то да часним крстом и молитвом Господу 

приступимо проблему, верујући да ће нам и његов исход бити по вери у Њега. 

 

Савез, савет и завет 

 

437. Молитва је једини, и најсавршенији савез, савет и завет, захваљујући 

којима опстају и човек и свет.  

Молитвом се Бог брани од човека и човек од Бога, само са једним циљем:  



 

 

еда би човек био у Богу а Бог све у свему. 

 

Вратнице 

 

438. Човеково срце је вратница Христу до човека, а Христово срце је 

вратница човеку до Бога Оца, чије је срце Христос – Његов возљубљени Син. 

 

Божанствени Ембрион 

 

439. Свесвета Владичица Увек-Дјева Марија Богородица помаже нам да се у 

свима нама вернима зачне божанствени Ембрион, њезин син Христос, о чијем се 

расту у нама Духом Светим једино и старају подвижници хришћанства. 

 

Ум једног мислиоца 

 

440. Ум мислиоца Николе Милошевића био је налик савршено уређеној 

држави, његове мисли попут њених многобројних становника састављених од 

многих народа, вера и култура, његово функционисање попут светске супер-силе 

која је водила своју мирољубиву политику, али и поседовала одбрамбени систем са 

нуклеарним арсеналом, тако да је била способна да обара владе других умова као 

агресорских држава, да их поражава и да им намеће своје услове мира, даљег 

опстанка и сарадње.  

Књиге Николе Милошевића биле су знаменити споменици уметности, науке 

и културе академија и научно-просветних установа, те државе зване људски ум;  

ум мислиоца који је царовао у веку људског ума, час помрачиваног и 

просвећиваног, час клонулог и усправљаног. 

 

Борба између ума човековог и Великог ума  

 

441. Наш ум се бори против Великог ума и духа овога света; и обрнуто, 

његов ум и дух се боре против нашег ума и духа, и то подједнаким снагама.  

Нити он при том може победити наш ум и духа ако му ми то не допустимо, 

нити му се ми можемо одупрети другачије, сем ако умом и духом сами не 

поклекнемо пред њим. 

Народ царева и краљева 

 

442. Сви наши свети српски цареви и краљеви и у овом тренутку говоре, 

баш као што су  и досад говорили: да је српски народ – њихов народ. 

Као нада и укрепљење за добар почетак то је довољно, па и претиче. 

 

Активности срца 

 

443. Срце никада није без активности: космичких и геолошких – 

вулканских, метеоролошких и епидемичких; биолошких и генетских, психичких и 

духовних –  травматолошких, патолошких и фотизматичких. 

Док је само једна његова свештена активност најпретежнија:  



 

 

да Бога Тројицу прима у себе Његовом благодатном силом. 

   

Дух глендија 

 

444. Дух забаве или глендија не допушта нехришћанима да приступају 

покајању, нити хришћанима да се у покајању укорењују и у њему сазревају. 

 

Боговиђење у вези са нашим ситницама и крупницама 

 

445. Ако је Бог у ситницама, онда је то тако због нашег ситничавог 

покајања. 

Када би оно било веће, и Божије крупнице биле би крупније, и све би 

крупније бивале. 

Ми сиви у болу а бљутави у покајању, док Бог живи у светлости 

неприступачној, а коју би Он сада да дели са нама, па да нам показује не само своју 

озадину као боговидиоцу  Мојсију, него и оно Какав он јесте, подобно старцу 

Софронију Новом Есекском,  или пређе Симеону Новом Богослову. 

 

Божје заповести су путна исправа 

 

446. Божје заповести су хришћанинова благодатна легитимација и путна 

исправа за његов земаљски боравак, али и за узлетања ка небесима, као и за његове 

узлете на небеса и боравак на њима. 

Вршити заповести измољаваном благодатном силом значи не бојати се Бога, 

него Га све више и више завољевати;  

код Њега се стално настањивати, па све више у Њему бивајући и к Њему све 

више хрлити;  

ради живота који ће се живом вечном благодаћу као пенушавом водом 

преливати. 

Испод копрене 

 

447. Испод копрене нашег искарикираног ума и лика, срца и душе, жића и 

бића се таје слојеви мислених гробова пуни костију и сваке нечистоте и смрада.  

Ето посла за обнову живота; ето посла за ревнитеља покајања и спасења. 

 

Надничење 

 

448. Ко не воли свог родитеља, надничи код њега!  

Ужаснији призор од тога јесте родитељ који боравећи код свог детета 

надничи за дашак дечије љубави! 

Кључне улоге 

 

449. У подвизима унутрашњег, грехом трауматизованог човека, кључну 

улогу играју савест и воља, са напоменом да савест подстиче душу на 

благоизвољевање, а да се благоизвољевање руководи њоме у пракси. 

 



 

 

Савест и срчани ад 

 

450. Савест је најзанемарљивија сила душе у животу савремених 

подвижника.  

На тај глас дубинског човека из срчаног ада ретко се ко од њих обазире.  

Зато број истинских подвижника, дубинских копача, који се огледају у 

савести као у огледалу, и који се равнају према савести као према канону 

савршених, готово да не прелази јединицу у једној генерацији;  

или, у случају светлијих епоха духовности он готово да не прелази 

једноцифрени број. 

Аретологија и деонтологија 

 

451. Аретологији се не можемо приближити без испуњавања заповести, 

нити заповести можемо испуњавати без разумевања деонтологије.  

Самим тим ми не можемо потраживати ни своја права.  

Јер бесмислено је да неко ко претходно није преузео своје дужности и 

испунио обавезе тражи своја права. 

О томе нам сведочи савест, док воља стоји у приправности да ову подржи, и 

да на њен подстицај одмах поделује у правцу правде. 

 

Вапијање са Духом 

 

452. Помоћ ће нам стићи ма где се ми налазили, дакле и у самом срчаном 

паклу, само ако молитвено вапијемо са Духом Светим.  

Штавише, сам наш срчани пакао почеће да се преображава у један од 

станова Духа, у нашега Духа стан, чим пре Му ми будемо обновили своје 

молитвене вапаје. 

Тоталитаристички индивидуализам и атомизам 

 

453. Тоталитаристички индивидуализам и атомизам уместо до овладавања 

свим и свачим у простору и времену сами своје носиоце најпре одводе на границу 

свеопштег поништења, а затим тероришу и све оно што са њима, и са њиховим 

демонизованим стратезима треба да стоји у вези. 

 

Ко отвара духовне очи? 

 

454. Господе, отвори духовне очи срца мога да не заспим на смрт, да не би 

некад рекао враг мој: Надвладах га. 

 

Стицање христоитхије  

 

455. Ми Причешћем постајемо примаоци освећења тела и душе, ума и срца, 

бубрега и унутрашњости и целосног обновљења. 

Продором Господа у све наше удове и саставе, све до зглобова, 

унутрашњости и срца, ми бивамо освећени неодвојивим од нас освећењем. 

Тако ми бићем постајемо свети, а телом омоштени. 



 

 

(В.: Молитве пред свето причешће, Метафрастове, у: Православни 

молитвеник, Београд, 1972, стр. 124 и 143). 

 

Изабране молитве 

 

456. Пресвета Богородице спаси нас.  

Ти која си изнад Анђела, учини ме вишим од овога света. 

Светлоносни заклоне небесни, руководи у мени духовну благодат. 

 

Јавна исповест 

 

457. Господе Исусе Христе, избави ме од горких успомена и подухвата и 

свих злих делања.  

Несвесно ометање 

 

458. Хаос и пакао нашег несвесног ометају нас у свесној љубави према 

ближњима. 

У потонућу 

 

459. Спаситељу мој, Господе Исусе Христе, хтео ја или не хтео, спаси ме. 

 

Насиље подивљале душе и смртног тела 

 

460. Господе, не дај места злом демону да овлада мноме помоћу насиља 

овог смртног тела, да ме не би уграбио Сатана, и да се он не би похвалио да ме је 

отео из твојих руку и заштите. 

Порекло 

 

461. Подвижник јесте у свету, али он није од овога света. 

 

Средокраћа 

 

462. На средокраћи између наивности и очајања, поезије и философије, 

богословске праксе и теорије, корени се молитва. 

 

Испаше пера 

 

463. Када замре амбиција за писањем и именом писца, отварају се богате 

испаше нашега пера у списатељству, но још више у созерцавању. 

 

 Назирање блаженства  

 

464. Богословско писање је налико назирању блаженстава човека  који није 

следио савете зликоваца и који се није придруживао дружини пагубника, него је у 

закону Господњем било задовољство његово, и учење је Његово он сагледавао дан 

и ноћ. 



 

 

(Уп. Пс. 1-2, јеврејски текст). 

 

Огањ се од огња разликује 

 

465. Од Божије поруке човек почиње да гори у духу-души и телу.  

Исто тако и од демонске.  

Разлика ипак постоји.  

Прва га испуњује радошћу, друга немиром. 

 

Увид у стања покојника 

 

466. Црква путем благодатне молитве дате Духом Светим има увид у пакао 

и паклена стања своје деце која су грехом доспела у њега.  

Њене заупокојене молитве опет, представљају врсту чистилишта. 

 

Наш однос према греховним стањима ближњег 

  

467. Неко од нас ће греховна страдања људи из окружења доживети као 

своја, док ће нам их неко други погоршати;  

то пак најчешће осуђивањем и неосетљивошћу. 

  

Историја односа 

 

468. Историја личних односа са људима и Богом јесте историја саме љубави:  

неуспеле, делимично успеле и успеле. 

 

Најповољнији услови за хришћански живот 

  

469. Најповољнији услови за живот хришћана јесу они у стабилној држави, 

но која спроводи благе видове гоњења над истим тим хришћанима као својим 

грађанима. А она може, и мора да их спроводи над њима, зато што они нису од 

овога света. 

Војске и Полис 

 

470. Неке народне војске из зависти руше и сам Божији град (Латини 

Цариград), док га друге презиру освајајући га, иако знају да је он Божији (Турци 

Цариград, Немци и савезници српске градове). 

 

Индивидуалац и саборник, хришћанин и подвижник у слави 

 

471. Индивидуалци записују своје мисли, саборници говоре свештене 

молитве. 

Подвизи вере једнога хришћанина зависе од његовог карактера, и од 

његовог духовног укуса. 

Подвизи вере славних подвижника плод су молитвене љубави између њих и 

Христа. 



 

 

Изрјадно 

 

472. Божанствена евхаристија је најизванреднија свештено-јерархијска 

служба с Оченашем у себи као најизванреднијом молитвом црквеног сабрања. 

Све друге молитве дате су хришћанима за што достојнију припрему и 

остајање у статусу деце Божје;  

за припрему божанственог сједињења Божје деце са Божјим Сином у Духу 

Светом по благоизвољењу Бога Оца (упоредити Дионисије Ареопагит, О црквеној 

јерархији 3, 1). 

Док су химна Аксион естин и заповест молитвеног опстојавања:  

Ум свој држи у Аду и не очајавај, угодне Богородици и њеном Бого-Детету. 

 

Синтезе и возглављења 

 

473. Синтеза подвижничког и литургичког богословља по свом етосу јесте 

христолошка:  

све врлине и именовања христоподвижника по благодати, Христове су 

врлине и именовања по природи. 

И све црквене службе и именовања по благодати, Христове су службе и 

именовања по природи, еда би све било Христово, а Христос Божији. 

 

Тајне, службе и сабрања 

 

474. Ако су све Тајне и службе намењене сфери црквеног сабрања, и ако оне 

ван црквеног сабрања нису појмиве, онда оне само као црквено-молитељне Тајне и 

стижу тамо камо су циљане: до Бога Оца. 

(Уп. Н. Мацукас, Тајна опела свештеноупокојеног, Солун 1992, стр. 22, на 

грчком. Такође Ј. Зизјулас, Тајна Цркве у православном предању, Иреникон 60, 3, 

1978. Париз, стр. 326-327, на феанцуском. Ненад Милошевић, Божанствена 

Евхаристија као центар божанствених служби. Синтеза Тајни са Божанственом 

Евхаристијом, Солун 2001, стр. 21-22, ф. н. 6 и 7, на грчком). 

 

Догађаји спасења у мистириолошком Телу 

 

475. Ако Света Евхаристија уводи све чланове Цркве у једно харизматско 

Тело, онда је природно да је она саприродна свим осталим мистириолошким 

пројавама самога овога Тела. 

Тако она постаје квасац који храни цело црквено Тело и омогућује му 

свештени раст.  

Само од ње, и само тако сваки члан тела добија неопходну силу за свештени 

развој и опстанак своје црквено-саборне ипостаси. 

Природно је онда да је света Литургија и решење свих проблема.  

И то онда када се у њој обретнемо достојни онолико колико нам то силе 

омогућују. 

Проблем осећаја кривице код хришћана настаје неуравнотеженим 

подвижништвом;  



 

 

онда због њега долази код њих до губитка осећаја светости.  

И то оне светости чије је стално извориште сама света Литургија. 

 

Лако је са људима 

 

476. О Светитељима одлучују и људи, о осталима одлучују Бог и 

Светитељи. 

Разномислије и једномислије 

 

477. Односи међу људима који нису у благодати, уређени су правним 

законима, дипломатијом и политиком, а међу људима у благодати су уређени 

истином, једномислијем и љубављу. 

  

Енерголошки синопсис 

478. Један енерголошки синопсис са уводним напоменама требало би најпре 

да садржи кључне речи божанске енергологије и енергетике. 

Те речи у Господњој молитви су следеће: 

Да се свети Име, да дође Царство, да буде воља, дај нам Хлеб, не уведи 

нас, избави нас,  

док су исте у Символу Вере следеће:  

Творац, Исус Христос, рођен, Светлост, постало, сишао, оваплотио се, 

постао, распет, страдао, био погребен, васкрсао, вазнео се, седи, Који ће опет 

доћи, да суди, Његовом Царсву неће бити краја, Животворац, исходи, сапоштује 

се, сапрославља се, говорио, исповедан, опроштење, чекам, васкрсење. 

У знању о енергијама даље истичемо ову чињеницу као основну, опипљиву 

и очигледну: да се енергије упућују ка личностима и да су личносног карактера, јер 

припадају личном Богу.  

Оне се ипостасују у личностима, рецимо Светитеља, па када поштујемо њих, 

ми поштујемо и божанско присуство у њима. Светитељи су другови Божији и 

божански делају у опхођењу према свима и у свему. А таква реалност ствари 

могућа је зато што је свака енергија Бог. Бог опет, не састоји се из љубави, живота, 

истине, мудрости, лепоте, доброте… него Бог јесте ипостасна Љубав, Живот, 

Истина, Мудрост, Лепота, Доброта. У свакој енергији се дакле показује Његова 

пуноћа, или пуноћа самога Њега. 

(В.: Протојереј Јован Мајендорф, Свети Григорије Палама, у: Увод у 

светоотачко богословље, књ. трећа, Врњачка Бања, 2006, стр. 117).     

Божије енергије су нестворене. Светописамске иконичне представе упућују 

нас на њих да би нам недоступног Бога учиниле доступним кроз Његове историјске 

благодатне теофаније. И коначно, да би нам се благодарећи оваплоћењу Логоса и 

нашем крштењском уцрковљењу и светотајинском обожењу указало на могућност 

и реалност причешћа њима самима. 

Сваки ваљани, и уопште сваки могућ говор о божанским енергијама или 

божанској благодати захтева уважавање разлике између нестворене божанске 

суштине и њих самих – нестворених божанских енергија. Прво што ће нам после 

тога постати јасно биће чињеница да се стварање света одиграло Божјом вољом и у 



 

 

складу са Божјим предвечним логосима, те према томе да се оно одиграло преко 

Божијих енергија као Његових руку, а не кроз Божију суштину. 

Светоотачко или црквено богословље у ширем или икономијском опсегу, а у 

спрези са философијом, науком и уметношћу истражује створену стварност, док 

оно у ужем теолошком или акривијском опсегу благовести о Светој Тројици.  

Тако онда црквено свештенословље благовести о објави Оца (патрологија) и 

Сина (христологија) и Светога Духа (пневматологија) у Цркви (еклисиологија) – и 

разоткрива се у тајни предањског Сабрања (Литургија са светим Тајнама 

укљученим у њу) ради предавања залога спасења спасавајућима се кроз 

харизматско-динамичко ухристовљење, и истовремено кроз агапијско богопознање 

и богоопштење (историја и есхатологија и плодови спасења). 

Благодарећи Божјој свудаприсутности по енергији или благодати у 

хронотопосу, а не по суштини, целокупна твар се осуштаствљује, почиње да живи и 

да опстаје и да се освештава.  

А словесно биће човек, призван је и на само обожење.  

Аутономизовање божанске суштине у односу на божанске енергије у 

схоластичком умовању има фаталне последице на саму ктисиологију као 

немогућност да Бог уопште створи свет, и као на блокаду да му Он уопште подари 

постојање.  

Наиме римокатоличка, варламско-акиндиновска схоластикократија допушта 

Богу само усиократску свудаприсутност у творевини, никако само и искључиво 

енергетску. А то зато да Он, наводно, својим присуством само по сили, не би био 

потчињен времену и простору, и тиме његова апсолутност укинута.  

(В.: Христос Андруцос, Догматика Православне Источне Цркве, Атина 

1956, стр. 55, на грчком). 

Теологија нестворених енергија рачуна са целокупним правословним 

црквеним Предањем.  

Она себи унапред претпоставља молитву, аскезу, послушање, пост, 

смирење, литургијски живот, и све то унутар евхаристијске заједнице. Овде се 

дакле ради о самој отачкој теологији саопштаваној адекватним језиком. Тако онда 

она у једној новој епохи може да допринесе напретку пропраћеном само тим 

адекватним језиком.  

Јер жива теологија (свештенословље) делатна је само у присуству живога 

носиоца конкретне епохе; нема ли њега, теологија запада у новаторство без 

покрића, или постаје конзервативизованом. 

  Неразликовање божанске суштине и енергија, и непримећивање органске 

повезаности природе и натприродног доводи до немогућности оповргавања 

идолског и идололатријског у створеном свету.  

            Даље, у сукобима са отуђујућим силама ништавила хришћанин који не 

прави горе описану разлику у својој вери, не може да учествује у свом назначењу: 

славословљењу Бога и панигиричком општењу са Њим и са целокупном твари.  

             Јер творевина није призор који ће човек да региструје поентилистички и да 

га склапа у целину познату као пано-XY, него је она предвиђена за евхаристијски 

принос ради празновања и слављења победе над смрћу и ништавилом. 



 

 

Безблагодатна употреба света свргава нас са престола деце призване на 

царску освештаност и светитељство и баца у дубину жеља и страсти, у дубину из 

које израња само идеална замисао о Милоској Венери;  

уствари, из ње израња самоидол, егоидол, еголог, алтеридол, идол „познања 

добра и зла“, и томе слично. 

(В.:. Никос Мацукас, Проблем зла, Крагујевац, 2005, стр. 42-44). 

  

Поглавља 

о 

нествореним божанским и богопричесним енергијама 

 

479. Када истина обнове и обожења у Христу више није била довођена у 

сумњу директним  одношењем на Христoву личност или на могућност Христовог 

иконичног изображавања, сличне сумње су се појавиле на нивоу мистичког 

искуства, а црквено учење се одупрло усиократији применом учења о разликовању 

суштине и енергија у Богу: Божија суштина остаје недоступна и непричесна, али су 

зато његове енергије доступне и причесне. Ово учење је нарочито тонирано у 

теологији IV и V века. У XIV веку пак уследиће силовита пројава истог тог учења 

од стране светога Григорија Паламе, познато као учење о нествореним божанским 

енергијама. 

 Нестворене божанске енергије се разликују од нестворене божанске 

суштине. Који год човек не би правио ову разлику, био би одведен у заблуду 

мешања Бога и света, или у одрицање стварности заједничења Бога и света. На тај 

начин би и сви претходни догмати Цркве остали непоткрепљени, неутврђени и 

безлични. Стога свети Григорије Палама у противницима исихастичког учења није 

случајно видео настављаче минулих јереси; то јест разлог поновног постављења 

питања заједничења човека и Бога и могућности човековог обожења, и поред 

чињенице  Оваплоћења. Позиције светога Григорија Паламе биле су заузете у 

прилог заједници и обожењу. Док су позиције његових противника биле срачунате 

на одбацивање ове могућности. 

Епилог Тријадама светога Григорија Паламе (7, 24-29) односи се на 

правилно и неправилно постављање човека пред Бога, и на начин утемељења 

његовог живота у свету. Тако је онда само онај који чује и оствари Божју реч 

сличан човеку који је своју кућу утемељио на камену, као што ће онај који је буде 

чуо, али је не буде остварио бити сличан човеку који је своју кућу утемељио на 

песку. 

Савршени исихаста снажном вољом и непрестаном молитвом Исусу душом 

и телом учествује у духовним даровима: осећа унутрашњу топлоту као огањ и 

поветарац, о чему свети пророк Илија говори као о знацима Божјега јављања (3. 

Књ. о царствима, 19, 12), и наравно, гледа божанску светлост (У одбрану 

свештенотиховатеља, 1, 1, 4). 

То нису измаштани символи, него су стварни, по којима се о стварима онда 

и суди; односно, ту бива  реч о Божјим енергијама као ифименичном божанству (о 

спољашњој, теофаничној или богојављенској слави, нама доступној, за разлику од 

иперкименичног божанства или самоипостасног, и самосушног или 

афтопаторског, (Против Григораса 2),  које, будући да се односи на божанску 



 

 

суштину остаје непричасно и иперватично-трансцендентно). А нестворена и 

обожујућа благодат је опет она која покреће своје имаоце и причеснике.  

Архетипови савршених људи, и истовремено савршених аскета и исихаста 

(подвижника и тиховатеља) у мушком роду јесу свети Јован Крститељ (Исто, 1, 3, 

25 и даље), а у женском Свесвета Дјева Марија Богородица (Омилија 53). 

Благодарећи причасности божанских енергија и божанским енергијама ми 

постајемо богови, бескрајни, и наравно, беспочетни. Искуство обожења је могуће 

захваљујући парадоксалној вези историјског и надисторијског. Светлост коју су 

ученици видели на Тавору, светлост коју данас виде целомудрени тиховатељи и 

основа будућих добара будућега века сачињавају три етапе једног истог духовног 

догађаја утемељеног у једној истој надвременој стварности (У одбрану 

свештенотиховатеља 1, 3, 43). У будућности синови васкрсења (Лк. 20, 36)  биће 

видљиво обожени на тај начин што ће их у њиховој, односно нашој природи 

Давалац божанске славе и светлости учинити овечњенима и прослављенима (в.: 

Исто, 2, 3, 66). 

Божанске светлосне енергије које је Христос исијао из свога бића кроз Своје 

тело на светој Таворској Гори нису посебне ипостаси, већ су уипостасоване, те тако 

оне немају своје аутономно постојање него су постојећи чиниоци постојеће 

Ипостаси или постојећих Ипостаси. Оне постоје само у Божјој Личности, па се зато 

називају ифименичним божанством, или пројавном и окружујућом Божјом 

енергетском славом. Благодарећи овој разлици омогућено нам је и омогућује нам се 

богољубље и богопознање. Дакле, док с једне стране Божија суштина као 

иперкимени тхеотис остаје непозната, енергије (ифимени тхеотис) се подударају 

са човековим појмовним чулима и способностима, и то тада када он достигне 

известан степен савршенства и пријемчивости за богопричешће.  

(В.:. Увод, у: Григорија Паламе Дела 1, ЕПЕ, Солун, 1981, стр. 50-54, на 

грчком). 

Обожење анђела и људи 

 

480. Обожење анђела (већ обожених) и људи (који се обожују) ми називамо 

енергијом надсуштаствене суштине Божије, постојеће у обоженима, но не као 

уметност у уметнини, јер се у њој као у својој творевини пројављује стваралачка 

сила, наочита и одразна у свему, већ као уметност у човеку који ју је стекао (О 

Духу Светом 26, 61, изд. Pruche 226, PG 32, 180C. Дотично Тријада светога 

Григорија Паламе, 3, 1, 33, ЕПЕ 2, стр. 628-629). Велики Јарослав Пеликан би ово 

место из Треће Тријаде прокоментарисао речима да Божја благодат обожења 

обитава у светитељу као стваралачка сила у једном уметнику, и да је она 

практично, преношење животворне силе од Бога ка човеку, са подразумеваним 

личним односом. Уметност међутим, мада се садржи у уметничком делу, само дело 

оставља непокретним објектом. 

(В.: Григорије Палама, Тријаде, Њу Јорк 1983, стр. 145, ф. н. 133, на 

енглеском). 

         

Енергологија светога Григорија Паламе 

(Домострој и богословље) 

 



 

 

481. Латини мешају и поистовећују ипостасна и природна својства; то јест 

одлике и разлике Тројичиних Ипостаси са одликама Божје природе. Дакле 

сливајући оно што се односи на енергије са оним што се тиче божанске природе 

узете у целини, или укидањем разлике између стваралачког и ипостасног, као што 

је исхођење, Латини су доспели дотле да исхођење нису везали искључиво за 

ипостас Оца, него и за ипостас Сина.  

Штавише, они су исхођење везали за целокупно Божанство, па се тиме и 

њихово поимање стварања помешало са исхођењем, због чега се оно отада придаје 

целокупном Божанству. Сливање је, наравно било знак недоумице старог 

монархијанистичког схватања, које и сада влада у Риму и виновник је сукоба.  

А ти сукоби су само резултат латинског неразликовања стварности суштине 

и ипостаси, као и њиховог нерадог прихватања уравнотеженог и усаглашеног 

богословља Кападокијских отаца, промовисаног после Александријског Сабора 

362. године. С друге стране и у складу са њим, Бог поседује једну суштину и 

постоји у три ипостаси.  

Латини су међутим фаворизовали израз лице — просопон (pro,swpon), и тиме 

избегли кључни израз личност—ипостасис (ùpo,stasij). 
 

Појам узрока 

    

482. Кападокијски богослови су увели појам узрока (етион—ai;tion) у 

унутартројичне односе, и тиме заувек маркирали источну позицију.  

Узрок или етион се односи искључиво на Оца (Василија Великог Писмо 38, 

4 PG 32, 39D. Види J. Meyendorff, La Procession du Saint-Ésprit chez les Pères 

orientaux, у: Russie et Chrétienté 1950, стр. 167).  

Свети Фотије је такође правио и спроводио разлику између природе и 

ипостаси у аргументацији о исхођењу (Мистагигија о Светом Духу 6, PG 102, 

288D).  

А свети Григорије Палама настојања Латина сматра паралогичним; ако, како 

они говоре, Дух исходи посредно од Сина, а непосредно од Оца, онда они сами 

треба или да прихвате два узрока и два проузроковача, или да поистовете оба 

узрока, то јест ипостас Сина са оном Оца, па тиме и да пристану на патропасхизам 

(Аподиктичке беседе 1, 7. 22). Ако ли они поистовете ипостасна својства, тада Дух 

неће исходити и од Сина, већ и од себе самога, па ће једно бити исходећи Дух, а 

друго ће бити оно што Он исходи. У том случају ће се стићи до тетраде, уместо да 

се остане на Тријади. Другим речима, ако је исходити заједничко Оцу и Сину, исто 

је заједничко и Духу, па ће Тријас бити тетрас, јер ће и Дух исходити другог духа.  

(В.: О исхођењу Духа Светога 15, у: Григорија Паламе Дела 1, Солун 1981, 

стр. 108-109, на грчком). 

Изрази кроз Сина и од Сина 

 

483. Свети Григорије Палама не само да не одбацује израз кроз Сина – dia. 
tou/ Uiòu/, него је чак спреман да прихвати сами израз исхођења од Сина – e.k tou/ 
Uiòu/  (Filioque), али православно протумачен.  

Док се по исповедању писца-названог Дионисије, прима један извор  

божанства – пигеан тхеотита (Отац као најјединственији Богорађалац или 



 

 

Богородитељ)  и богорађајуће божанство – тхеогонон тхеотита (в.: Дионисије 

Ареопагитис, О божанским именима 2, 7, ЕПЕ 3, Солун 1986, стр. 74-75. Такође 2, 

5 PG 3, 641D. 2, 7 PG 3, 645B. Зах. 3, 4. Јак. 1, 17),  

дотле је Отац тај од Кога исходи Дух, док Дух од Другог (од Сина) прима 

други излазак (проодон) или се излива од Њега, што условно и по уступку може да 

се назове исхођењем.  

То јест, Дух, исходећи вечно од Оца, почива на Сину и про(из)лива се од 

Обојице (екс амфин – evx avmfoi/n) на оне који су достојни благодати. (В.: 

Аподиктичке беседе 1, 29. Такође видети светога Григорија Нисијскога Велику 

Катихетску беседу 2, PG 45, 17B, Јована Дамаскина Тачно изложење вере 1, 7, PG 

94, 805 AB, и Григорија Кипарског О исхођењу Духа Светога PG 142, 274 и даље, 

на грчком). 

Како је пострадала Западна Црква? 

 

484. Западна Црква, пише свети Григорије Палама, будући великом, 

пострадала је слично огромној животињи слону, који када падне постаје немоћан 

да устане.  

Али ако ова Црква затражи помоћ, сви ми остали, наставља светитељ, вољни 

смо јој пружити спасоносну руку помоћи (в.: Аподиктичке беседе 2, 1 и 2).        

Прецизно тумачење места од стране православних, а која су Латини 

произвољно наводили и користили у прилог своје тезе, управо поткрепљује 

гледиште о разлици прављеној између ипостасног исхођења Духа, или исхођења од 

Оца, и изливања Духа од Оца и Сина. Следе Паламини примери: Дуну и рече им: 

Примите Дух Свети! (Јн. 20, 22). Или: Посла Бог Духа Сина својега у срца ваша, 

који виче: Ава, Оче! (Гал. 4, 6). 

 

О разлици суштине и енергија  

 

485. У спису О исхођењу Духа Светога наилази се на трагове потоње 

двоструке систематске проповеди о разлици суштине и енергија; или о допуштењу, 

с једне стране ипостасног излажења Духа од Оца, и с друге стране о пројавном или 

енергетичком излажењу или слању Духа од Сина.  

Наиме, док Дух има свој ипостасни излазак од Оца пре свих векова, Он од 

Сина са којим савечно постоји произлази и шаље се ради нас, и са нама је (са 

почетком нашег постојања) п(р)ојавно, а не ипостасно (Аподиктичке беседе 2, 77, 

у:  Григорија Паламе Синграмата 1,  Солун 1988,  стр. 148, на грчком. Такође 

Увод, у: Григорија Паламе Дела 1, ЕПЕ, Солун, 1981, стр. 67, на грчком). 

Када се постави питање исхођења Духа: да ли само од Оца? – свети 

Григорије нас упућује на читање Символа вере, али на следећи начин: 

 ”И када у истом Символу чујеш: Дух Свети који од Оца исходи, ти помисли 

да се истовремено и по неопходности чује оно само, и не сматрај га додатком.”  

(В.:О исхођењу Духа Светога 1, 2, у: Григорија Паламе Дела 1, ЕПЕ, Солун, 

1981, стр. 84-85, на грчком). 

По божанственом Павлу Свети Дух се назива духом и умом Христовим (1. 

Кор. 2, 16).  



 

 

А код Василија Великог читамо да је Дух од Бога, односно да од Бога 

примисмо Духа (1. Кор. 2, 12). Он тврди да нам је Дух дошао од Сина, па Га назива 

Духом Сина као Бога, штавише умом Христовим (1. Кор. 2, 16), као и Духом 

Божјим и човечијим.  

(В.: Против Евномија 5). 

 

Наш ум, и Христов Ум и Дух  

  

486. Као што сваки човек поседује лични ум па је свако поседник свога ума, 

али при том ум није од поседника већ од Онога од кога је и сам поседнут (ум 

свакога понаособ не потиче од њега самога већ се даје искључиво по енергији), 

тако је и са Божанским Духом.  

Постојећи по природи у Христу као Богу, Он је и Христов Дух и Ум. И док 

је Дух по енергији Христов, и од стране Христа је дунут и послан и јављен, дотле 

Христос, иако будући Његов, није по ипостаси од Духа већ од Онога Који Га је 

родио. Тако онда и Син Божији и Логос природом постоји од Бога Оца, рађајући се 

природом од Њега, а не по благодати.  

И док је Отац изворишно Божанство и извор божанства (в.: Атанасије 

Велики, Против Аријанаца 1, 19), дотле Рађајућ(и) се Син, извире. По благодати 

опет, Он није само Син већ је и Дух; тачно онако како говори апостол:  

Ко се сједини са Господом, један је Дух с Њиме (1. Кор. 6, 17).  

И Свети Дух је од Бога, али не по благодати већ по природи, баш као што је 

и Син Божији Логос од Бога.  

(В.: О исхођењу Духа Светога 1, 9-10, у: Григорија Паламе Дела 1, стр. 94-

97, на грчком). 

 

Свети Дух је Бог 

 

487. Свети Дух је Бог, природом Постојећ(и) у Сину са Оцем и Поседујућ(и) 

сву Његову енергију (в.: Кирила Александријскога, Ризнице, PG 75, 580C).  

Кроз дување Христос је дао конкретну енергију Духа, а не Његову ипостас, 

нити пак природу. Јер су природа и ипостас Божанскога Духа нешто апсолутно 

нераздељиво. Давањем кроз дување Христос је хтео да покаже да је једна и 

заједничка енергија Његова и Божанскога Духа, те да на тај начин потврди Њихову 

међусобну сједињеност и саприродност и равночасност.  

Неће погрешити онај који каже да су Апостоли кроз Христово дување на 

њих примили конкретну духовну власт и благодат, и то грехе да опраштају (Јн. 20, 

23).  

А то већ довољно говори о врсти дате енергије. Јер благодат Духа је 

неописива, и разноврсан је дар. 

(В.: Јована Хрисостома Омилија 86 на Јована 3, и Григорија Паламе О 

исхођењу Духа Светога 2, 6, стр. 192-193, на грчком). 

 

Пневматолошка семантика 

  

488. Кад прочитамо Христове речи:  



 

 

Ријечи које вам ја говорим дух су и живот су (Јн. 6, 63), приметимо да у 

грчком тексту именица дух стоји без одговарајућег члана, док у српском стоји 

написана малим почетним словом.  

То су показатељи речи препуних енергије Божанскога Духа, а не Његове 

Ипостаси, као и да се кроз њих, дакле кроз речи даје животворна енергија Духа.  

(В.: Г. П., О исхођењу, 2, 7, стр. 194-195, на грчком). 

 

Харизме Духа Светога 

 

489. Харизме Духа, природне енергије и силе, неодвојиве од Њега, достојни 

хришћани примају да би делали, и да би Њиме били укрепљивани. Они се кроз 

јединство са Њим и помазаношћу Његовом енергијом пројављују као Божја оруђа.  

Сједињење пак са Светим Духом, које бива на енергетски начин, бива кроз 

Сина или од Сина.  

Иначе, само је Једини Христос помазан целокупним Духом као Помазујућим 

или Помазањем, сагласно себи самом као Говорећим о томе у: Лк. 4, 18. Дап. 4, 27. 

10, 38. Јевр. 1, 9).  

А то је оно што је Господ показао рекавши ученицима:  

Примите Дух Свети! 

(Видети Јн. 20, 22; такође Јована Дамаскина Тачно изложење православне 

вере 1, 8. Такође О исхођењу 2, 10, стр. 200-201, на грчком). 

 

Како Латини размишљају? 

 

490. Није могуће размишљати и догматизовати уопштетно, супротно 

имаоцима дарова Духа. Није могуће мислити да се дарови и енергије Светога Духа, 

путем којих се иначе Дух дарује кроз Сина, дају само од Сина, а не и од самог 

вишњег Оца.  

Зар није речено: Сваки добри дар и сваки савршени поклон одозго је, силази 

од Оца светлости (Јак. 1, 17).  

И не само од Оца и Сина, него и кроз Светога Духа и од Духа. Јер Бог рече 

Јоиљу: Излићу од мога Духа на свако тело (3, 1). 

Свети Василије Велики је написао да не постоји ни један једини дар који би 

до твари доспео без Светога Духа (О Духу Светом 24, 55). Он, набројивши све 

дарове и харизме и енергије Духа, закључује да их Дух Свети све садржи, али док 

Он извире од Бога ипостасно, дотле су енергије које извиру из Њега – Његове (в.: 

Против Евномија 5, PG 29, 772C).  

И сада, иако од Духа и кроз Духа потиче целокупно давање добара (у које 

свакако спада и власт дрешења и везивања грехова – власт коју је Господ даровао 

путем дувања на ученике) Дух Свети ипак не исходи ипостасно од самога Себе.  

            Рећи да исходи (од самога Себе) било  би незамисливо. 

 С друге стране, рећи да и Свети Дух шаље самога себе у свет, замисливо је – 

и тачно је!    

То даривање називамо заједничком енергијом Трију Ипостаси, о чему и 

апостол сведочи када говори да су различни дарови али је Дух исти. И различне су 



 

 

службе, али је Господ исти. И различна су дејства, али је исти Бог који дејствује 

све у свима (1. Кор, 12, 4-6). 

Божанске силе и енергије су заједничке у једној и поштованој Тријади, и 

кроз њих се Бог усељава, и у достојнима живи као делатан и познаван од стране 

њих самих (2. Кор. 6, 16).  

Извором ових божанских енергија богословно се називају не само Отац и 

Син, него и Свети Дух, и о томе говори и свети Василије Велики у полемичким 

поглављима списа О Духу Светом:  

Које су енергије (дела) Духа? Неизрециве пак снагом, а неизмериве 

мноштвом (19, 49).  

И опет: Код Духа Светога све је савршено: љубав, радост, мир, 

дуготрпљење, доброта, мудрост, савет, воља, сигурност, побожност, знање, 

искупљење, вера, чудотворство, дарови исцељења, и слично томе. Он у себи нема 

ништа стечено, већ све поседује вечно, као Божији Дух Који од Њега исходи, 

имајући у Њему узрок као Свој извор, и оданде извирући.  

(В.: Против Евномија 5, PG 29, 772C, на грчком). 

 

Енергије и једносуштије 

 

491. Желећи да покаже себе једносушним са Оцем и Духом по Божанству,  

Господ Исус Христос по благодати даје ученицима ову природну божанску 

енергију, слично Оцу Који је претходно дао пророцима неке од ових енергија.  

Тако и Свети Дух, сишавши после узласка Спасовог Сам даде ученицима  

ове енергије, помоћу којих показа да је и Он једносушан са Оцем и Сином.  

Задахнуће пак путем кога су Апостоли примили Духа Светога после 

Спаситељевог вазнесења било је субјекат обећања Господњег (Јн. 14, 16, 26; 15, 

26).  

(В.: Григорије Палама, О исхођењу 2, 11-13, стр. 202-208, на грчком). 

 

Откривење Оца и Сина и Светога Духа 

 

492. Први се јавио Отац, благодаћу дајући пророцима благодатне красоте 

Божанске природе: енергије Божанске природе и суштине.  

На тај начин је Отац показао да Он постоји по Себи и да не произлази ни од 

кога другога већ да је Он Сам Божанско Почело. Показом да су и друге две 

Личности од Њега и у вези са Њим следи да је и стварање у вези са Духом и 

Логосом.    

После Њега јавио се Син, својим ученицима дајући благодаћу исту славу 

Божанске природе и суштине. Дајући им енергије од којих потичу дарови 

исцељења и моћи и силе сличне овим, Он им је показао да Сам постоји лично (јер 

непостојећ не може да има и да садржи енергије), и да Сами Он није Начело већ да 

произлази од Начела. С једне стране, Он као Син показује у Себи и кроз себе Оца, 

док с друге стране Он кроз дување Апостолима даје духовне дарове и божанскога 

Духа, унапред им показавши да је Свети Дух сједињен са Њим. 

После Њега јавио се и Свети Дух, Сам предајући Апостолима благодатну 

славу: Своје енергије као одлике и пројаву Божанства и Природе.  



 

 

Свети Дух је поистовећен са Царством Божјим, па је Царство преношење 

Божанске славе и квалитета на Светитеље, који ту славу већ овде имају као заруке 

будућих добара (в.: Таласију PG 90, 264B).  

Својом појавом Свети Дух је показао и то да и Он постоји лично, да је и Сам 

умудрио ученике и оденуо их духовном силом, еда би они могли свима да пренесу 

и да благовесте Спаситељеву науку.  

А кроз то и да се благовести истина да Дух ипостасно не постоји после 

Сина, него са Сином, нити као Син, већ да постоји посебно и само од Оца; 

природом пак сједињен са Њим, као и са Сином нераздељиво и вечно. 

(В. : Г. П. О исхођењу 19-20, стр. 218-223, на грчком). 

 

Енергетичар и енергија 

 

493. Енергију покреће енергетичар, те је Свети Дух делатник помоћу својих 

енергија.  

Он никако не спада у оне над којима се енергија испољава. Отуда се и 

дарови дају, али не од стране саме енергије већ од Духа Светога Који их поседује и 

предаје. 

Дух је свој Сину као Исходећ(и) од Оца у векове векова, и Постојећ(и) и 

Почивајућ(и) на Сину природно; зато се Он назива Духом-својим Сину, а не од 

Сина. 

О духовном преображају 

и освећењу тела и душе – опит светога Григорија Паламе 

 

494. Kо целим својим бићем започиње борбу против греха како би задобио 

врлину (2. Коринћанима 1, 22; 5, 5. Посланица Ефесцима 1, 4), он мора свој ум да  

примора да се из праволинијског кретања и истраживања вањског простора (в.: 

Свети Дионисије Ареопагит, De div. nom., IV. 9, PG III, 705B) врати у тело и у себе, 

па да у кружном непогрешивом кретању (ibid., 705) започне своје најбоље и 

најприкладније делање: сабирање ума не само у тело и срце, већ и у самога себе.  

Због чега то? Због превазилажења себе и сједињења са Богом.  

Поновићемо да без претходно савладане расејаности и оствареног сабрања 

ума то јединство није могуће. Јер ум који није расејан враћа се у себе и кроз себе 

узноси се Богу, говори свети Василије (в.: Ep. II, 2, PG 32, 228A. Свети Дионисије 

Ареопагит, De div. nom., loc. cit.). 

И опет у вези са телом у овом контексту:  

На тело се никада не гледа као на нешто што спречава духовни напредак 

душе, будући да се цео човек, и својим телом и својом душом мора преобразити и 

обожити. То је основна хришћанска исправка дуализма грчке мисли, нарочито 

платонизма (в.: Gregory Palamas, The Triads, Paulist Press, New York 1983, стр. 126, 

ф. н. 36, на енглеском). 

Треба дакле пазити  на целога себе, а не само на један свој део; пажњом и 

стражом лако је помоћу ума се избавити од злих страсти тела и душе, лако је тело 

покорити духу да више не буде каквог неваљалства у срцу (Књига Поновљених 

Закона 15, 9. Књига проповедникова 10, 4). Као што они који се предају похоти и 

грешним уживањима све жеље своје душе  преносе на тело, те у потпуности 



 

 

постају телесни (Књига Постања 6, 2), тако се преображавају и узносе  тело они 

који су узнели свој ум  Богу и принели Му своје богочежњиве душе. Ето дакле како 

тело, заједно са душом учествује у божанској заједници, постајући Божјим 

обиталиштем и имањем.  

Бог нам је даровао тело да нам оно буде сарадник, али под нашом 

контролом. Они који се посвећују чистој умној молитви морају се ослобађати 

страсти, и одбацивати сваки додир са оним што њу омета. Неопходно је дакле 

савладати свако чулно задовољство, потпуно одбацити страсти и цело тело 

умртвити за грех. Слично томе треба поразити зле страсти које се налазе у уму, па 

се и уздићи изнад чулних задовољстава. 

Сваком човеку који се налази под влашћу страсти па због тога не може усна-

ма ни да окуси умну молитву, најбоље ће бити да се телесно изнурује постом, 

бдењем или радом.  

Само пак изнуривање умртвљује склоност тела ка греху и обуздава и 

раслабљује помисли које подстичу насилне страсти. Али се може ићи и даље од 

тога: да све то у нама буде побеђено светим покајањем и стањем дубоке 

скрушености (катаниксис), чиме се бришу некадашњи греси те човек постаје 

отворен за молитву и благодат (Псалам 50, 19). Бог најсигурније исцељује кроз 

трпљење (страдање – в.: Свети Григорије Богослов, Омилија 24, 11, PG 35, 11, 81B. 

Матеј 17, 21. Марко 9, 29). 

Телесним треба назвати све што се јавља у нашим помислима, што је 

производ телесних задовољстава; затим оно што се спаја са помислима, и што их, 

представљајући се као нешто пријатно, вуче надоле.  

Када је пак реч о ономе што се одвија у телу, а што исходи из душе 

преиспуњене духовном радошћу, то треба назвати духовном стварношћу, упркос 

чињеници да и то само настаје у телу. Када сладострашће настало у телу уђе у ум, 

сав он  постаје њиме телесан. Међутим, тело уопште не заједничи са оним што је 

узвишено, већ му напротив, предаје свој квалитет – оно што је ниже или плотско –

те се тако цео човек назива плотним или телесним (Књига Постања 6, 3).  

Супротно томе бива када духовна сладост прелази из ума у тело, а да се том 

приликом никако не нарушава заједница са телом, него се оно штавише 

преображава и одуховљује. Јер управо тада тело одбија све своје зле прохтеве па 

душу више не вуче  наниже већ се са њом узвишава, те тако цео човек постаје дух, 

као што је написано: Рођени од Духа, дух је (Јован 3, 6, 8). 

Сваки покрет у телу, и бол и задовољство представља заједничку активност 

тела и душе. Постоје благословене и блажене страсти и заједничке делатности 

душевно-телесне које не прикивају дух за тело, већ служе да тело уздигну до 

дстојанства равног достојанству духа, и да га подстакну да тежи нечему вишем. 

Такве духовне активности не улазе у ум из тела, већ силазе у тело из ума, еда би га 

преобразиле у нешто боље, еда би се оно   помоћу њиховом – дакле помоћу тих де-

лања и страсти – обожило. Оваплоћење Бога Логоса заједничко је и души и телу: 

Логос је обожио тело посредством душе да би и оно чинило Божја дела. 

У духовном човеку пак, благодат Духа која се преноси у тело кроз душу 

доноси  телу искуство божанских ствари, па та блажена искуства што их сама душа 

носи, чини могућим. А душа, пошто је искусила божанско, поседује и свој страсни 



 

 

део, достојанствен и божанствен. То онда значи да у нама постоји страствена 

способност која може постати благословеном, достојанственом и божанственом. 

            Када душа стреми том блаженом делању и пуноћи, она обожује и тело, које 

се, будући да више није вођено вештаственим страстима враћа себи и одбија сваки 

додир са злом. И тако сада оно подстиче властито освећење и неодвојиво обожење, 

како нам о томе сведоче саме чудотворне мошти (сорои) светитеља.  

             (В.: Григорије Палама, У одбрану свештених тиховатеља, Беседа II. ii. 12, 

ЕПЕ 2, стр. 372; у вези са претходним излагањем: Исто, I, ii. 4, 5, 6, 8; II, ii. 9, стр. 

127–133, 135–137; видети и: 13, 14, 19, 20, стр. 373–379, 389–393; The Hesychast 

method of prayer, and the transformation of the body, u: Gregory Palamas, The Triads 

(ed. with an introduction by John Meyendorff), Paulist Press, New York 1983, стр. 43–

55, на енглеском). 

Лица светих 

 

495. Лице Првомученика Стефана још је за живота сијало као у ангела (Дела 

апостолска 6, 15). И његово тело је искусило божанске ствари.  

То искуство и активност својствени су души и телу, и представљају 

неисказиву везу и заједницу са Богом. Тиме је и само тело божанствено уздигнуто, 

и тиме је оно већ удаљено од зла и земаљских страсти (Псалам 46 (47), 10). Такве 

су надумне реалности и неизрециве енергије или дејства и у телима свештених 

безмолвника који су сав свој живот посветили исихији или тиховању.  

Такве ствари превазилазе и надилазе ум оних који све то истражују само 

теоретски, али до знања не долазе делима и искуством. Према томе, ни исцељења, 

ни чудотвораштва се никада не догађају уколико се душа не налази у стању умне 

усрдне молитве, а тело у савршеном складу са душом.  

Сваки разуман човек добро зна да је благодат Духа обећана онима који су је 

се удостојили у времену пребивања у врлини. Иштите и даће вам се, каже Господ 

(Матеј 7, 7), а то је нешто што се не односи само на одношење и до трећега неба 

(2. Коринћанима 12, 2), већ и на све дарове Духа Светога. Постојање дара 

различитих језика и њиховог тумачења (1. Коринћанима 12, 10), за које апостол 

Павле каже да се стиче молитвом, показује да се благодат понекад и кроз тело 

пројављује.  

Исто важи и за реч мудрости (1. Коринћанима 14, 26; 12, 8), дар исцељивања 

(1. Коринћанима 12, 9), дар чудотворења (1. Коринћанима 12, 10), као и за Павлово 

полагање руку (2. Тим. 1, 6), којим се вршило преношење благодатнога дара Духа 

Светога. 

Укратко, Дух се не пројављује само када у души обитава молитва, која се 

иначе тајанствено сједињује са непресушним извором поменутих дарова. Јер нигде 

није забележено да су Апостоли гласно изговарали  иједну реч када су полагали 

руке на њих (Дела апостолска 8, 17).  

То значи да тело може постати сасуд благодати чак и када се душа не налази 

у узвишеном духовном стању. Зато управо ту треба тражити, па и проналазити 

основно начело светотајинског учења о учинку светих Тајни, учинку који не зависи 

од достојности онога ко ту благодат прима. Дакле, ова пројава благодати не 

дешава се само за време умно-срдачне молитве, већ и у тренуцима телесног 



 

 

делања, када се рецимо руке, преко којих силази благодат Духа Светога полажу на 

онога човека који се рукополаже. 

Усмеравање страстног дела душе од зла ка добром, и опет усмеравање овога 

дела ка божанским стварима назива се бестрашћем. А бестрасним се назива онај 

који је свој прохтев гнева (тхимос – раздражљивост) и жеље (епитхимиа – 

похотљивост), а управо они сачињавају страстни део душе, подредио душевним 

способностима знања (гносис), расуђивања (критика) и мишљења (логистика).  

То усмеравање даље одводи ка одговарајућим врлинама; на пример, 

милосрђе бориће се против грамзивости, трпљење против гневљивости. Само 

преусмерење страсти доноси подстрек за убрзано узношење Богу. Зато 

раздражљивост треба преображавати у праведни гнев и склоност ка правичности; 

изнад свега тога пак ерос или страстни аспект љубави треба усмеравати од 

телесне насладе ка неописивој жељи за заједницом са Христом. Јер на крају 

крајева, награђен биће само онај који је тај део своје душе подредио послушности 

уму, коме је иначе природно дато да влада (хегемонија), и учинио га да стално 

стреми Богу непрекидним сећањем на Њега; то јест да пребива у стању непрекидне 

сабраности пажње и њене усмерености на Бога.  

Сами израз сећање на Бога  ће свети Дијадох Фотички (V век) први 

отворено повезати са призивањем Христовог Имена (в.: Centuries, XCVII, ed. Des 

Places, стр. 159. Свети Јован Лествичник, Лествица 27, PG 88, 1112С). Захваљујући 

том сећању човек стиче божанску склоност и подстицај душе да напредује к 

најузвишенијем стању – стању љубави Божије. Кроз ту љубав ће он и заповести 

Онога Кога љуби испунити, и у дело их спровести, и  чисту и савршену љубав  

према ближњем задобити (Јован 4, 19; 5, 1–2). 

Фокусирање ума за време молитве 

 

496. Читамо код светога Григорија Паламе  у Тријадама 1, 2, 8: 

 “Један од великих учитеља казује: “После пада унутрашњи човек уобичава 

да се уподобљује спољашњим облицима”. Тако онда погружени човек који тежи да 

врати ум у себе треба не само да га подстакне праволинијским, већ и кружним 

неблудећим кретањем. Како је онда могуће не имати користи од тога када неко 

уместо да допусти погледу да лута тамо-амо, фиксира га на своје груди или пупак, 

као на тачку усредсређења?” 

Коментар: Најпре треба видети Метод свештене молитве и чувања себе, 

Такозваног-Симеона (ед. I. Hausherr, стр. 164). Па затим коментар Јарослава 

Пеликана: “Паламин описани психофизички метод може се на неки начин 

упоредити са оним који се упражњава у јоги (Писмо II Варлааму, 50). Сабраност 

погледа на средиште тела усмерава пажњу на себе (или на “срце”) и спречава 

расејавање путем спољашњих утисака.” Пракса исихаста да при созерцавању 

фокусирају поглед на пупак навела је њихове потцењиваче да им дају надимак 

omfalo,yucoi (пупкогледци)”, о чему Палама говори у Тријадама 1, 2, 11. 

Паламин текст: “На тај начин он не само да ће се (повући из 

спољашњости) и сабрати се, уподобљујући се, колико је то могуће унутрашњем 

кретању, коме тежи његов ум, него ће такође стављати своје тело у такав положај 

да у унутрашњост срца сабере моћ која се непрестано излива кроз чуло вида. Али 

прво о томе да ли је моћ словесне звери сконцентрисана на пупак утробе?!” 



 

 

 Пеликанов коментар: “Према средњовековном схватању похота је 

сконцентрисана у стомаку (отуда термин “закон греха” и употреба речи “дивља 

звер” за “словесну животињу”). Фокусирањем пажње на “доњу половину” 

созерцатељ се спушта у арену зла. Поред тога, “звер” се може односити и на 

демона, чије су моћи прелашћивања сконцентрисане у стомаку.” 

           Паламин текст: “Будући да ту закон греха спроводи своју власт и да се ту  

храни, зашто ми онда не бисмо баш ту сместили “закон ума који се бори” (Рим. 7, 

23) са том силом, наоружан молитвом, тако да зао дух, прогнан захваљујући “бањи 

новог рођења” (Тит. 3, 5) не би могао да се настани тамо са седам осталих, још 

горих духова, када би “потоње стање постало горе од првог?” (Лк. 11, 26). 

           (В.: Пеликанове коментаре у: Gregory Palamas, The Triads, New York 1983, 

стр. 125, ф. н. 59, на енглеском). 

Наш коментар: Иако неупућени читалац текста у вези са питањем личне 

примене метода наводне усредсређености на пупак у пракси молитве Исусу од 

стране светога Григорија Паламе – може да помисли да га је и сам свети отац 

упражњавао –, на крају, после његовог објашњења свако даље размишљање баш 

постаје бесмислено нагађање.  

Ако би се ишло на даља евентуална питања временске употребе 

пупкогледалачког метода, појединачне употребе или распрострањености, 

обучавања и обучавалаца истом, места на Атону и ван њега камо се метод 

практиковао, и тако даље, само би се ишло од зла на горе.  

Одговорима датим у два маха као недвосмисленим и конкретним, сам свети 

отац Григорија Паламе је једним потезом-приказом распршио то хипотетично и 

мучно питање; питање које се одједанпут појавило, и било насилно наметнуто, а о 

које се практично до данас многи спотичу. 

 Следи приказ изобличитељног слова светога Григорија Паламе у  вези са 

Акиндиновим проблемом пупкогледства, или теме места концентриције ума на 

телу за време атонске исихастичке молитве. 

У свом Другом писму Акиндину свети Григорије баца поглед на генерацију 

савременика, па каже да су неки из ње саветовали да се практикује задржавање 

даха, као и да се врши усредсређивање ума, еда се поглед очију не би расипао тамо-

амо, него да би он за своје упориште имао прса или пупак, те да би се тако умна 

сила која се кроз поглед расипа споља и нестаје, поново упућивала у срце кроз 

копрену тела. Јер као што је рекао један од великих по питању ових тема, 

унутрашњи човек уобичава да се стапа са спољашњим видом ствари кроз 

преступе (Макарије, Омилија 16. PG 34, 617. Јован PG 88, 1133B).  

Акиндин је тај који је и све сабране на Сабору назвао пупкогледцима 

(омфалопсихус). Очигледно да је он убројао у њих и онога који је изустио Богу: 

Сего ради чрево моје на Моава аки гусли возгласит, и внутрењаја моја аки стјену 

обновил јеси (Ис. 16, 11. Јерем. 4, 19; 48, 36. Плач Јерем. 1, 20), 

као и онога који је рекао: Јеже сотворити вољу Твоју, Боже мој, восхотјех, 

и закон твој посредје чрева мојего (Ис. 8, 5). 

Па би још назвао пупкогледцима, утробозаконицима (килиономус) и 

чреводушнима онога који је написао: Сећање на Бога нека се слије са твојим дахом 

(Јован, Лествица 27, 88, PG 1112C), надевајући им сличне надимке. 



 

 

Па ће тако изобличавати све умне и божанске и духовне појмове, 

представљајући и именујући и одражавајући их кроз символе и преко символа 

физичке стварности. 

Међутим, он на овај начин не само да их уопште неће окрњити, него ће 

лично остати изван свештене завесе, па неће, штавише, ни кроз сенку истине моћи 

да провири (в.: Григориоу тоу Палама, Ерга 1, ЕПЕ, Тхессалоники 1981, 571-573, на 

грчком).  

Свети Григорије и у свом незаборавном спису У одбрану 

свештенотиховатеља наставља да изобличује људе који су свештенотиховатеље 

назвали пупкогледцима. А назвали су их тако са циљем даљег клеветања као 

оптужених, занемарујући чињеницу да нико од молитвеника никада није говорио 

да се душа налази у пупку. 

Али они при том не само да нису разголитили клеветничке намере својих 

оптужби, него су се сами открили као оскврнитељи добродетељних, а не као 

исправљачи заблуделих, и пишу не ради исихије и истине, него из сујете, и не ради 

побољшања трезвења, него да би се од њега удаљили. И саму ту делатност, и 

мужеве усрдно му прионуле, они се свакојако труде да унизе, и то само због једне 

делу наличне спољашње радње. 

Разуме се да они тиме светима не наносе никакву озледу, него обрнуто: 

свети због њих постају повод благослова и преумножења небеских венаца. Па 

отуда и велика опасност да људи који су не само отпали од светих, него се и својим 

речима окренули против њих, због тога буду исплаћени вечном муком (в.: 

Григориоу Палама Ерга 2, Епе, Тхессалоники, 1982, стр. 141, на грчком. Такође Св. 

Григориј Палама, Триади в зашчиту свјашченнобезмолствујушчих, Москва 1995, 

стр. 51-52, на руском).       

У телу, или ван тела? 

 

             497. Поводом појмова екстасис или иступљење, о коме и о чему Јарослав 

Пеликан говори са недовољним нагласком у свом коментару за енглеско издање 

Паламиних Тријада, треба упозорити да је израз у телу, или ван тела, само 

терминус техникус.  

             Упозорити да у стању екстазе или иступљења узнесени чак до трећега неба 

човек учествује као целокупан човек, у свом пуном психофизичком саставу и са 

вољно-слободним настројењем!  

             Упозорити да он у том стању ни за тренутак не престаје да битује као 

природни човек, нити да напушта своју човечанску природу да би, рецимо – као 

чисти ум? као разоденут од себе самога? као рашчовечен? као безимени self? као 

сушти? (дакле нити једно од тога) – био у стању да учествује у описаном догађају?!  

            И опет, не он у набројеним видовима, него он само као причестан  Христу у 

Духу Светом;  

           а тада већ, он као благодаћу обожено људско биће Цркве; наравно, у свом 

неокрњеном умно-душевно-телесном саставу и вољно-слободном настројењу!  

            (В.: Gregory Palamas, The Triads, New York, 1983, 130, ф. н. 106, на 

енглеском). 

Стање подвижника 

 



 

 

498. Подвижник се налази у стању које се може описати речима Псалма: 

Путем заповести твојих трчим јер си раширио моје срце (118, 32). 

 

Биће лепоте у страху 

 

499. Плашим се ругла свога (Пс. 118, 39).  

Ето извора страха човеку као бићу лепоте, или homo pulchritudinis-у, како се 

у разноврсним именовањима у науци о њему још каже, и како се још говори.   

 

О крсту и о васкрсењу 

 

500. Нико од нас не опстаје без обележја и знамења.  

Страх од губитка првих места, од поништења и од заборава нагони нас да 

остављамо знаке о себи дуж путева којима се крећемо.  

А пут је за све један, пут крста и васкрсења;  

и сви наши путеви опет, сливају се у тај један, крсно-васкрсни пут.  

Еда би крст био све у свему, а заједно са њим и васкрсење свих и свега. 

Када нам се догоди крст, почиње да нас хвата паника од првих места.  

Међутим, свако место тада постаје прво и истурено, и оно се покрива, 

придржава и чува нашим служењем свима који се налазе у његовом простору, у 

простору крста–ураслог у стварност васкрсења,  

и обрнуто, у стварности васкрсења–прожетој крстом. 

 

Поговор 

 

            Бродећи пучином мора разноврсних тема, и пробијајући се кроза њих као 

кроз разне врсте таласа, ми завршавамо пловидбу са искуством наличним 

морепловцу који се током пловидбе крозречјем много пута налазио у бурама које су 

га шибале и запљускивале валовима, заносиле његову лађу, боље рећи љуску, бацале 

га на све стране, потапале га, и поново га на површину избацивале. 

           С обзиром нa дуготрајнoст пловидбе у циљу откривања топографије саме 

начелне теме, поетски речено – ради трагања за живим Христом и његовом 

нарави као Земљом живих – ми смо  на том путовању поред Земље живих 

неизбежно наилазили и на тематску топографију само наличну обрисима Земље 

живих; док је практично и у суштини на једној страни то била Земља живих, на 

другој страни она је била земља пагубника, и мртвих.  

           Но нас је првенствено привлачио Христос и Његова нарав као Земља живих, 

у коју су сви позвани да уђу, и да је населе за све будуће векове, и у векове векова.  

           Њу ми овде истичемо и као Обећану земљу – обећану онима који Христа 

траже са љубављу.  

           И опет, ми истичемо Христа као Древо живота, засађено у животима свих 

оних који верују у Њега као Господа и Спаситеља и Цара. 

          Који верују у Њега првенствено као у Хлеб и Пиће вечног живота.        

          Кога се удостојавају пријемчиви. 

          Исти они као званице и достојанственици Његове Трпезе Царства. 

 



 

 

Завршна реч о књизи  
 

  Давид Перовић, Пројаве хришћанског етоса у Домостроју спасења, кроз 

личност, и у богословљу. Стослови о христоитхији као нарави по Христу, и о 

нарави антихристовској. 

 

 Дотична књига oца Давида Перовића већ на први поглед издваја се из 

мноштва савремених теолошких списа тиме што се служи формом стослова. Разлог 

за прибегавање овој прилично занемареној форми црквене књижевности лежи у 

томе што се, по мишљењу аутора, на тај начин остаје веран „етосу уздржања од 

самог неумереног и преопширног  писања, а у корист молитве и других подвига“. 

Имајући с правом у виду опасност од високопарности и надимања ума, којој не 

ретко подлежу не само философи него и школски теолози, лишени личног сусрета 

са живим Богом, отац Давид Перовић сматра да сама ова форма богословствовања 

доприноси спречавању хлађења срца. 

Да је то заиста тако, показује и сама ова књига. Читајући неке од језгровитих 

и упечатљивих мисли о. Давида, осведочавамо се да оне нису тек пуке артистичке 

варијације нечег познатог, узетог из друге руке, већ плод личног, подвижничког 

трагања за Христом у властитом срцу. При том ваља истаћи да аутор не подлеже 

искушењу оригиналности, тежњи толико карактеристичној за модерну епоху. 

Напротив, скроман и усредсређен на борбу са старим ја у себи, о. Давид би 

најрадије да себе максимално снизи и унизи, како би испражњен од себе постао 

сасуд Духа Светога. О томе сведочи упечатљива изрека: „Када замре амбиција за 

писањем и именом писца, отварају се богате испаше нашег пера у списатељству, но 

још више у созерцању.“ Ма колико је за нас који нисмо достојни чак ни да 

помислимо на тврду духовну храну непримерено да изричемо некакве своје оцене, 

ипак се усуђујемо да изнесемо утисак да нас неке од мисли о. Давида својом снагом 

каткад подсете на оне из древног светоотачког предања. 

Што се тиче садржине ове књиге, у њој се сажето и разложно разматрају 

најразличитије теме: од строго теолошких, преко оних из црквене историје и 

савремене црквене праксе, до суочавања са еколошким проблемима и изазовима 

генетског инжењеринга. Аутор је у исти мах отворен и за теоријске проблеме,  

(само)рефлексију аскетске праксе, проблем другог, као и за сучељавање са 

данашњим секуларизованим светом, толико пријемчивим за нихилистичке, 

антихристовске тенденције. 

Ослањајући се на светоотачку традицију, о. Давид Перовић значајну пажњу 

посвећује тумачењу црквене проповеди и догмату о Светој Тројици. Попут 

кападокијских Отаца и светога Григорија Паламе, и он инсистира на разлици 

између јединствене, трансцендентне, за човеков ум несхватљиве божанске 

суштине, и међусобно различитих личности Оца и Сина и Светога Духа, и њихових 

заједничких божанских енергија. Концизно изложивши православно учење о Богу 

Тројици у Јединици, аутор показује да римокатолици недовољно схватају да Дух 

исходи само од Оца, и да се шаље у свет од Сина, и кроз Сина. 

Што се тиче односа између терапеутске и евхаристијске еклисиологије, 

аутор с правом указује на опасност пренаглашавања, односно занемаривања једне 

од ових еклисиолошких димензија. Као што претерано истицање личног аскетског 



 

 

подвига на уштрб евхаристијског сабрања лако може одвести религијском 

индивидуализму и омаловажавању црквеног хијерархијског устројства, тако и 

пренаглашавање димензије евхаристијске еклисиологије може одвести на 

странпутицу сакраментолатрије. Излаз је, по аутору, у богословској синтези 

аскетског и литургичког животног реализма, коју је на узоран начин формулисао 

свети Василије Велики, а коју је Црква прихватила као изворно своју. 

Значајну пажњу о. Давид посвећује аскетској пракси, пре свега покајању,  

молитви и созерцању. Из личог аскетског искуства он нас подсећа на опасности 

које воде хлађењу срца, а којима обилује наш, у великој мери обезбожени свет.  

Лек који он прописује, пре свега онима који интелектуално приступају Богу је 

следећи: „Када срце вере почне да се хлади од умовања о вери, прибегава се 

старцима који су живели умом у срцу, да нас надахну.“ На трагу светог Силуана 

Атонског и светог Софронија Есекског м. Давид нас подсећа да светост није само 

етички, него и онтолошко-дивинизаторски појам. Но етичко савршенство постаје 

недостижан идеал уколико се човек светотајински не обожује. За разлику од 

дуалиста, који ниподаштавају тело, аутор, надовезујући се на светога Григорија 

Паламу, указује да се цео човек, дакле и његова душа и његово тело, преображава и 

обожује. Мошти светитеља најбоља су сведочанства о томе. 

Уверен да је ћутање некад једнако погрешно као и исхитрен одговор, м. 

Давид се не устручава да изнесе своје мишљење о појавама које се дешавају у 

црквеном животу. Његова критика самозваних Старокалендараца (тзв. Истинских 

православних хришћана) веома је оштра. Поводом тога он образлаже разлику 

између јереси, раскола и парасионагоге. И не само то, већ за ове појаве тражи и 

психолошку подлогу. Његово упозорење на опасност еклисиолошке неурозе и 

психопатолошких облика религиозности верници би требало да имају у виду, како 

их неуравнотежена ревност не би одвела на странпутицу. 

Бескомпромисан према греху, о. Давид је у исти мах пун разумевања за 

грешнике, чак и када нам наносе велико зло. Пример молитве за непријатеље 

управо је његов однос према отимачима Косова и Метохије. Уместо мржње, 

својствене природном човеку, он препоручује састрадавање са грешницима, јер су 

они већ (само)осуђени. Молећи се за њих, тј. за њихов морални и духовни 

препород, ми у исти мах помажемо и њима и себи. Можда наше молитве неће 

наићи на одзив у њима, али ће нама свакако помоћи да се преобразимо, и тиме 

удостојимо Божије милости. 

Ослањајући се на, међу православним теолозима данас готово 

општеприхваћено разликовања личности и индивидуе, тј. релационе и монолошке 

категорије, о. Давид у своје разматрање укључује и проблем клонирања, који се у 

међувремену наметнуо научно-технолошким развојем генетског инжењеринга. 

Аутор се не ограничава само на демаскирање притајене самољубиве наде да ће се 

прототип овековечити у свом клону, већ оспорава тврдњу да је могуће постићи 

бесмртност пуким реплицирањем себе у бескрај. Зашто? Усредсређен искључиво 

на самог себе, тј. на властито непрекидно копирање, прототип је лишен односа и 

заједнице са другим, чиме је осуђен на монадолошку затвореност у властиту 

индивидуу, због чега ни не може постати личност, па се тако не може ни 

охристовити. Пуко физичко трајање, ма колико оно дуго било, осуђено је на 

смртност, те се та научно-техничка утопија бесмртности показује као пука илузија 



 

 

која заводи човека на странпутицу, и која га одвраћа од реалне могућности стицања 

бесмртности и уподобљености Христу у личном вечном животу. 

Осврћући се на данашњи неолиберални свет, аутор с правом жигоше 

нововековни индивидуализам и егоцентризам, који воде забораву и Бога и 

ближњег. Наизглед парадоксално, управо та усредсређеност на себе и незасито 

задовољавање порива ега спречава човека да се истински суочи са самим собом. То 

свакако није проблем само Запада, већ и оних који живе у православним 

срединама, па чак и оних који се формално изјашњавају као православни верници. 

Не само што опсесија материјалним добрима и дух забаве спречавају да дође до 

покајања, него и владајућа идеологија чини баш све како би спречила да се Срби 

врате властитом духовном корену. Толерише се само спољашње, свечарско 

испољавање побожности, али не и жива вера која има утицај на друштвено-

политички живот. На трагу светог Николаја Српског и његове изреке „Европа или 

Христос“, о. Давид се не устручава да насупрот пропаганди „Европске Уније која 

нема алтернативу“, примети: „Етос Европске Уније легалистичан је и законодаван: 

строго јуридичан. Практично, он је етос пардона, но не и љубави.“ Наравно, аутор 

зна да је и сав тај легализам резервисан само за (моћне) земље унутар Европске 

Уније. За оне изван, и самим тим мање вредне, нема пардона. Према њима је 

дозвољено испољавање крајње безобзирности. 

Све оно што је овде наведено тек је мали део богатства садржаја ове књиге. 

Она је у исти мах сведочанство о духовном путу аутора и подстицај свима нама да 

се не само интелектуално него и читавим својим бићем суочимо са проблемима о 

којима се у њој расправља. Будући да је често снага питања значајнија од одговора 

који се на њих даје, не морамо се увек и у свему сложити са аутором, али морамо 

му признати истинску посвећеност темама којима се бави, као и одважност да без 

уобичајеног опреза искаже свој суд. Имајући све ово у виду, сматрам и верујем да 

ће спис оца Давида Перовића заслужно наићи на значајан одјек не само у нашој 

богословској, него и културној јавности. 

 

     Доц. др Зоран Кинђић, 

Факултет политичких наука УБ-у 

Катедра за философију 
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