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Сотириологија у савременом 
систематском богословљу

Апстракт: Фокус овог истраживања усмерен је ка питању места соти-
риологије у савременом систематском богословљу. Тежиште савремене 
теологије начелно је усмерено ка историји, филологији, или у најбољем 
случају, социјалним темама и проблемима савремених људи, уместо ка 
онтолошким проблемима човека и света. Надаље, систематска теологија, 
као грана опште теологије, уколико се и бави питањем спасења, најчешће 
се тиче етичких или моралних, а не онтолошких проблема. Констатује се 
да је сотириологија као посебна ‘тема’ у теологији која се тиче онтолошких 
проблема, у изразито малој мери, или скоро нимало, присутна у савреме-
ној теологији. Учење Цркве о спасењу, међутим, треба да се непосредно 
тиче питања ‘бити или не бити’, односно, питања живота и смрти сваког 
човека и свих створених бића, као што је случај код светих Отаца. Који 
су, дакле, суштински проблеми човека и света који потребују спасење, о 
коме су говорили свети Оци и велики учитељи Цркве, чијим путем би 
требала да се креће и савремена теологија? На који начин су свети Оци 
видели решење ових проблема?
Кључне речи: сотириологија, спасење, Црква, онтологија, етика, систе-
матско богословље.

Фокус овог истраживања усмерен је ка питању места сотири-
ологије у савременом систематском богословљу. Тежиште савре-
мене теологије начелно је усмерено ка историји, филологији, или 
у најбољем случају, социјалним темама и проблемима савремених 
људи, уместо ка онтолошким проблемима човека и света. Нада-
ље, систематска теологија, као грана опште теологије, уколико се 
и бави питањем спасења, најчешће се тиче етичких или моралних, 
а не онтолошких проблема. Констатује се да је сотириологија као 



Место сoтириологије у савременом систематском богословљу6

посебна ‘тема’ у теологији која се тиче онтолошких проблема, у из-
разито малој мери, или скоро нимало, присутна у савременој те-
ологији. Учење Цркве о спасењу, међутим, треба да се непосредно 
тиче питања ‘бити или не бити’, односно, питања живота и смрти 
сваког човека и свих створених бића, као што је случај код светих 
Отаца. Који су, дакле, суштински проблеми човека и света који по-
требују спасење, о коме су говорили свети Оци и велики учитељи 
Цркве, чијим путем би требала да се креће и савремена теологија? 
На који начин су свети Оци видели решење ових проблема?

Један од највећих и суштинских проблема створених бића, по 
речима апостола Павла, јесте трулежност и смрт. Смрт је највећи 
непријатељ човека и света, како напомиње свети апостол Павле1. 
Из овог проблема извиру и сви други проблеми. Са друге стране, 
савремена цивилизација је смрт прогласила сасвим природном 
појавом без које, чак штавише, нема ни живота. Савремена биоло-
гија смрт види као нешто позитивно. Консеквентно овој поставци, 
проблем смрти је скоро потпуно ишчезао из свести савременог 
човека, што је највероватније оставило последице и на савремену 
теологију и њено виђење спасења. Међутим, спасење је, пре све-
га, спасење од смрти и вечни живот. Шта је то смрт и откуда она 
у свету? Од правилног одговора на ово питање зависи и правил-
но решење проблема смрти аналогно чињеници да без правилне 
и тачне дијагнозе болести, нема ни успешне терапије. Дакле шта 
је то смрт и откуда смрт у свету?

Најкраће речено, смрт је престанак постојања једног конкретног 
бића. За савремену биологију, али не само и за њу, ова констата-
ција није схватљива због тога што она свако биће, стога и човека, 
посматра као природу. За биологију, смрћу се ништа не губи, већ 
се само мења форма постојања природе. Међутим, искуство љу-
бави, схваћене у онтолошким оквирима, пружа радикално дру-
гачији приступ. Наиме, уколико човек оствари заједницу љубави 
са другим бићем, уколико га (за)воли, види га као јединствено и 
непоновљиво биће. Смрт другог вољеног бића представља апсо-
лутни губитак. Конкретно, не може мајка рећи, када изгуби своје 
дете, да се ништа није десило, будући да има толико друге деце, а 
и постоји могућност да роди друго дете. Напротив, она у смрти 

1 1 Кор 15, 26: „Последњи непријатељ укинуће се — смрт“ (NA28: ἔσχατος 
ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος•).
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свог вољеног детета види апсолутни губитак, чак и престанак по-
стојања ње саме. Ово је посебни проблем који би требало обрађи-
вати у теологији, али се, нажалост, нико овим не бави. Ово важи 
за свет у целини, јер природа не постоји безлично, већ само као 
конкретна бића. На овом месту неопходно је поставити директно 
питање: откуд смрт у свету?

Постоје различити одговори на ово питање у учењу блаженог 
Августина, чије мишљење је, нажалост, преовлађујуће у савреме-
ној, али и у систематској теологији. Према Августину, смрт је казна 
Божја првом човеку за његову непослушност и преступ Божје за-
повести. Бог је, по блаженом Августину, створио човека бесмртног 
у природи, док је смрт накнадно уведена као последица пада првог 
човека. Овде је очигледно да је Августинов приступ теми смрти и 
спасењу јуридичке и етичке природе, који је одувек био својствен 
Западу и западним мислиоцима. Иако опис стварања првих људи 
и њихово постављање у рај, као и првородни грех, који се налазе 
у Старом Завету дају могућност за овакво тумачење смрти, какво 
је пружио блажени Августин, оно није тумачено на овај начин у 
богословском опусу источних отаца.

Следећи етичку поставку сотириологије, долази се до тога да је 
ослобођење од смрти плод покајања човека, као и опроштај гре-
ха од стране Бога, са чиме се не слажу у потпуности источни Оци 
Цркве. Свети Атанасије Велики у своме делу ‘О оваплоћењу Бо-
га Логоса’ говори о томе да се Адам покајао за оно што је учинио 
и горко је плакао, као и то да је Бог опростио Адаму његов грех. 
Ипак, како напомиње Свети Атанасије, овим није решен проблем 
смрти. Према поменутом светом Оцу, као и за друге оце Истока, 
конкретно светог Максима Исповедника, да би се превазишла смрт 
у створеној природи било је потребно да Бог сиђе у свет, тј. да се 
Син Божији оваплоти (ἐνανθρωπέω), да постане човек, како би се 
решио проблем смрти. Ова констатација упућује на чињеницу да 
узрок смрти у природи није етичког карактера, тј. непослушност 
прародитеља. Самим тим, ни спасење није етичке природе. Поста-
вља се питање: где је узрок смрти у створеној природи?

Свет је смртан, зато што је створен ни из чега (ἐξ οὐκ ὄντων). У 
сусрету хришћанства са јелинизмом, у прва три века, један од глав-
них тема било је схватање постојања света. Стари Јелини су свет 
видели као вечан, који нема ни почетак, нити крај, те се као такав 
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поистовећује са Богом. Овакво значење има у себи грчка реч ‘κόσμος’ 
(хармоничност, божанствен, леп свет). Насупрот овоме, хришћани 
су на основу библијског предања које је било основ сваког њихо-
вог учења, па и учења о свету2, говорили да је Бог створио свет и 
да постоји независно од света. Стога, свет зависи у свом постојању 
од Бога, али не и Бог од света. Бог постоји по себи и апсолутно је 
слободан у свом постојању. Како би потврдили ову реалност, Све-
ти Оци су инсистирали да је свет створен ни из чега. Пре ствара-
ња света није постојало ништа осим Бога. Бог је у једном тренутку 
зажелео да постоји још нешто осим Њега и створио је свет. Дакле, 
када су Свети Оци, у другом и трећем веку, инсистирали на томе 
да је свет створен и то ни из чега, имали су, пре свега, у виду би-
блијско предање о стварању, предање које је инсистирало на оде-
љености нествореног Бога и створеног света по природи, радикал-
но другачије од тадашњег старојелинског учења о свету. На овом 
месту, Оци Цркве првенствено су желели да нагласе да је Бог сло-
бодан у свом постојању у односу на свет. Свет постоји у зависно-
сти од воље Божје. Уколико се назначено има у виду, поставља се 
питање: које су последице створености света ни из чега по његово 
постојање и у каквој је вези ово учење са појавом смрти у свету?

Свет је смртан зато што је створен ни из чега. Узрок смрти у 
створеној природи налази се у томе што је све што је створено, 
створено ни из чега. Бог није створио свет нити из божанске, ни-
ти из било које предпостојеће вечне природе, да би свет био бе-
смртан по природи. Свет је смртан по природи, зато што је ство-
рен ни из чега. Ову реалност потврђује Свети Атанасије Велики: 

„Наиме, ако испитамо природу створених ствари, које су, као што 
је познато, приведене из небића, видећемо да је она промењива и 
слаба и смртна“3. Стога, пре стварања света није постојало ништа 

2 Већ се у Старом Завету налази предање о стварању света ни из чега. Директ-
но, 2 Мак 7, 28: „Преклињем те, чедо, да погледаш на небо и на земљу и виде-
ћи све што је у њима, да познаш да је то све Бог створио из небића, и да род 
људски тако постаје“ (LXX: ἀξιῶ σε, τέκνον, ἀναβλέψαντα εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ 
τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα ἰδόντα γνῶναι ὅτι οὐκ ἐξ ὄντων ἐποίησεν αὐτὰ ὁ 
θεός, καὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος οὕτω γίνεται).

3 Свети Атанасије Александријски, Против идола XLI (PG XXV, 81C — SCh 
18, 188 [18–20]): Τῶν μὲν γὰρ γενητῶν ἡ φύσις, ἅτε δὴ ἐξ οὐκ ὄντων ὑποστᾶσα, 
ῥευστή τις καὶ ἀσθενὴς καὶ θνητὴ καθ’ ἑαυτὴν συγκρινομένη τυγχάνει•.
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осим Бога. Творевина се не може ослонити ни на шта у односу на 
почетак, јер јој претходи ништавило, небиће. Такође, она има и свој 
крај, те се не може ослонити ни на шта у односу на крај. Имајући 
апсолутни почетак и крај, творевина је ограничена по себи и у це-
лини је окружена небићем. Небиће угрожава постојање твореви-
не у целини. Међутим, будући да је Бог створио многа конкретна 
бићâ, бића која имају свој почетак и крај, односно, временско-про-
сторне границе, као такви су одвојени једни од других. Овим се 
показује да је свет не само окружен, већ и прожет ништавилом. 
Отуда следи закључак да је створена природа трулежна и смртна 
зато што је створена ни из чега и не може постојати сâма по себи, 
на основу своје природе. Творевина може сваког тренутка да пре-
стане да постоји ако се буде ослонила на своју природу. Међутим 
Бог није створио свет да би свет престао да постоји4. Створио га 
је са жељом да живи вечно. То нам потврђују чињенице да је Бог 
сва бићâ створио слободно и из љубави. На који начин творевина 
може да превазиђе смрт и живи вечно иако је по природи смртна?

Превазилажење смрти је могуће једино у личној заједници творе-
вине са Богом. Творевина може да превазиђе смрт једино у личној 
заједници са Богом који је једини вечан и бесмртан. Речима Све-
тог Атанасија Великог, уколико постане причасник Божјег живо-
та5. Црква је спасење од смрти видела у силаску Бога у свет и ње-
говом сједињењу са творевином, прецизније, у оваплоћењу Сина 
Божјег по благовољењу Оца и садејством Светог Духа. Међутим, 
када се говори о оваплоћењу, обично се оваплоћење Бога Логоса 
повезује са падом првог човека. Ово наводи на закључак да Син 
Божји не би сишао у свет и сјединио се са човеком, односно не би 

4 На овом месту потребно је направити кратку дигресију. Наиме, често се го-
ворио да је Бог, услед своје моћи и свемогућства, створио свет да живи веч-
но. Међутим, ако би ово било тачно, онда би то значило да је Бог створио 
другог бога поред себе, јер је једино Бог бесмртан по природи. Тада би по-
стојао један нестворени и други створени Бог, што је нелогично и апсурдно. 
Бог, међутим, није створио свет бесмртним по природи, већ га је створио са 
жељом да буде вечан уколико то свет жели и уколико оствари заједницу са 
Богом.

5 Уп. Ibid., О оваплоћењу Бога Логоса, V, 1 (PG XXV, 104B): Ο μὲν γὰρ Θεὸς οὐ 
μόνον ἐξ οὐκ ὄντων ἡμᾶς πεποίηκεν, ἀλλὰ καὶ τὸ κατὰ Θεὸν ζῇν ἡμῖν ἐχαρίσατο 
τῇ τοῦ Λόγου χάριτι („Дакле, Бог не само да нас је створио из небића, него 
нам је, благодаћу Логоса, даровао могућност да живимо по Богу“).
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постао човек, да није било пада. То даље упућује на закључак да 
је природа пре пада била бесмртна, да је касније постала смртна, 
казном Божјом, као и да се спасење тиче етике, награде или казне у 
зависности од испуњења или неиспуњења закона. Овакво мишље-
ње, као што је било приказано, нису делили сви Оци Истока. Како 
треба разумети чињеницу да је у Христу једино могуће ослобође-
ње природе од смрти као и то где је узрок Христовог оваплоћења? 
Свети Максим Исповедник следујући учење светог апостола Па-
вла6 који каже да је створио од Христа за Христа и у Христу (Кол 
1, 16–17; Рим 11, 36)7 учи да би се сједињење Бога Логоса и човека, 
односно тајна Христова, како је назива, догодила и да човек није 
погрешио8. По Светом Максиму, сједињење Бога и човека и тајна 
Христова је предзамишљени циљ о творевини9.

Овакво учење има као полазну тачку управо чињеницу коју смо 
изнели. Створена природа, будући да је створена ни из чега, не мо-
же да постоји без заједнице са Богом, стога, не може ни постојати 

6 Свети Максим Исповедник, Одговори Таласију, LX, 1 (PG XC, 620C): Το του 
Χριστού μυστήριον, Χριστόν και της Γραφής ώνόμασε λόγος και μαρτυρεί σα-
φώς ούτωσι φάσκων ο μέγας Απόστολος („Тајну Христову реч Писма назива 
Христом и то јасно посведочује велики Апостол“).

7 Уп. Ibid., Одговори Таласију, LX, 3 (PG XC, 621C): Διά γάρ τον Χριστον, ήγουν 
το κατά Χριστόν μυστήριον, πάντες οι αιώνες, και τα εν αυτοίς τους αιώσιν, εν 
Χριστω την αρχήν του είναι και το τέλος ειλήφασιν („Јер ради Христа, то јест 
ради Тајне Христове, добили су сви векови и све што је у тим вековима по-
четак и крајњи циљ бића“).

8 Уп. Свети Максим Исповедник налази се на становишту неусловљено-
сти (τό άπροϋπόθετο) оваплоћења. Уп. Ibid., Одговор Таласију, LX, 2 (PG XC, 
621A): Τούτο εστι το μακάριον, δι’ και τα πάντα συνέστησαν, τέλος. Τούτο εστιν 
και της αρχής των όντων προεπινοούμενος θείος σκοπός, ον ορίζοντες είναι φα-
μεν, προεπινοούμενον τέλος, ού ένεκα αυτό δε ουδενός ένεκα („То је та велика 
и скривена Тајна. То је блажени крајњи циљ, ради кога је све створено. То је 
тај божански циљ, предзамишљен пре почетка свих бића, којега одређују-
ћи кажемо: да је он унапред смишљен свршетак, ради којега је све, а он није 
ни ради чега (другог)“).

9 Ibid., Апорија 7 (PG XCI, 1097B): Τα γαρ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον μὲν ἀπὸ 
τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν, νῦν δὲ φανερωθὲν διὰ τῆς τοῦ Υἱοῦ“ καὶ Θεοῦ 
ἀληθινῆς καὶ τελείας ἐνανθρωπήσεως, τοῦ ἑνώσαντος ἑαυτῷ καθ’ ὑπόστασιν ὁδι-
αμέ τως τε καὶ ἀσυγχύτως τὴν ἡμετέραν φύσιν („Јер тајна која је сакривена од 
нараштаја и векова сада се открива кроз Сина Божијег и кроз његово исти-
нито оваплоћење, који је (тиме) сјединио у себи по ипостаси (у личности), 
нашу природу нераздељиво и несливено“).
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онтолошки постулат утемељен на учењу о Богу који је Света Тро-
јица, а то је да је постојање ствар односа, односно, личне заједни-
це, о чему ће касније бити говора. Реч о творевини подразумева 
постојање односа са Богом, јер је он једини извор бесмртности. 
Ово потврђује и стварање човека који је створен на крају по ико-
ни и подобију Божјем (κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ). Ка-
ко ово треба разумети? Другачије, какав је однос стварања човека 
и тајне Христове?

У циљу остварења заједнице творевине са Богом и тајне Хри-
стове која је била, као што смо видели, првобитни Божји план о 
творевини, Бог је на крају стварања створио човека по лику и по-
добију Свом. Створио га је као икону Христа, како говори Свети 
Максим, односно, створио га је са циљем да се сједини са Богом. 
Човек је створен на тај начин да је природом сједињен са целокуп-
ном творевином, што значи да је његова заједница са Богом под-
разумевала и заједницу целокупне творевине са Богом, а самим 
тим и њихово превазилажење смрти. Конкретно, човек Адам није 
био у заједници са Богом самим стварањем, већ је иконизовао ову 
заједницу која ће се у будућности, тј. у тајни Христовој, оствари-
ти, када се сједини са Сином Божјим и постане подобан Богу. Са 
друге стране, икона Божја у човеку се тумачи као слобода. Другим 
речима, Бог је створио човека слободним, како тумаче свети Оци. 
Конкретно, Свети Григорије Ниски говори да је Бог слободно би-
ће, те је и човек икона Божја слободно биће10. На овом месту мо-
же се поставити питање: зашто је Бог створио човека слободним?

Бог је створио човека слободним како би заједница творевине 
са њим била слободна, не желећи да сједињење Бога и човека бу-
де насилно, без слободног пристанка човека, односно целокупне 

10 Уп. Свети Григорије Ниски, Велико катихетско слово 5.9 (PG 45, 24C — SCh 
453, 168 [91–96]): Ο γὰρ ἐπὶ μετουσίᾳ τῶν ἰδίων ἀγαθῶν ποιήσας τὸν ἄνθρωπον, 
καὶ πάντων αὖτῷ τῶν καλῶν τὰς ἀφορμὰς ἐγκατασκευάσας τῇ φύσ σει, […] οὐκ 
ἂν τοῦ καλλίστου καὶ τιμιωτάτου τῶν ἀγαθῶν ἀπεστέρησε, λέγω δὴ τῆς κατὰ τὸ 
ἀδέσποτον καὶ αὐτεξούσιον χάριτος („Наиме, саздавајући човека да би зајед-
ничарио у Његовим добрима, и у његову природу усађујући тежњу ка свим 
добрима […] засигурно га није лишио највећег и најдрагоценијег од свих 
добара: благодатног дара слободе и самосталности“). Као и Ibid., De mortu-
is (PG XLVI, 524A): Ἐπειδὴ γὰρ θεοειδὴς ὁ ἄνθρωπος ἐγένετο, καὶ μακάριος τῷ 
αὐτεξουσίῳ τετιμημένος („Пошто је човек постао боголик и блажен, почаство-
ван слободом“).
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творевине. Без слободног пристанка човека, биће, односно, посто-
јање би било наметнуто, како човеку, тако и творевини. Надаље, 
ово би подразумевало насилно постојање творевине, у овом кон-
тексту као објекта, а не као живе личности, што Бог није желео. 
Колико је слобода човека битна за остварење заједнице са Богом, 
тј. тајне Христове, као и за сâмо постојање, са назнаком воље Божје 
да човек слободно суделује у заједници, најбоље показује Богороди-
ца, која на Божји предлог слободно зачиње и рађа Христа11. Рође-
ње Сина Божјег као човека, односно, сједињење Бога и творевине 
није насилан чин који се остварује независно од слободе човека, 
у овом случају од пресвете Богородице. Напротив, Бог апсолутно 
држи до човекове слободе у чину сједињења са Њим. Ово такође 
потврђује и Христос који као човек слободно приноси створену 
природу Богу и сједињује је са Њим, чак и по цену смрти.12

Дакле, заједница творевине са Богом и њено вечно постојање 
зависило је од човека и његове слободе, а не само од Бога. Тачније, 
важно је да сама творевина жели заједницу са Богом, јер у против-
ном, ако би Бог на силу сјединио творевину са собом, онда би дошло 
до мешања природâ у којем би се створена природа као слабија од 
божанске изгубила. У другом случају, постојање творевине би без 
слободног пристанка човека било насилно. Овакав однос човека 
и творевина не представља у суштини живот, већ тугу и намет-
нутност. Овакав однос потврђује се сопственим искуством сваког 
човека: када му неко нешто намеће, може да буде и најбоље, оно је 
мучно за њега, док када нешто изабере сâм, својом слободом, и нај-
горе ће бескрајно заволети. Међутим, остварење заједнице човека 
са Богом није могло да се догоди без Божје иницијативе и силаска 
Сина Божјег у свет, као и без сједињења са човеком. Директно, не-
опходна је Божја иницијатива, јер је човек ограничено биће и не 
може сâм да се уздигне до Бога, ради сједињења са Њим. Потреб-
но је да Син Божји сиђе, а да то човек слободно жели. Остварењем 
слободне, личне заједнице првог човека Адама са Богом испунио 

11 Уп. Лк 1, 38: „Ево слушкиње Господње — нека ми буде по речи твојој!“ (NA28: 
ἰδοὺ ἡ δούλη κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου).

12 Ова поставка повезана је са постојањем, онтологијом, не са етиком, или ис-
пуњењем заповести, јер једино на тај начин може се постојати као заједни-
ца слободе и љубави са другим, на начин на који постоји (Тројични) Бог као 
основ онтологије.



Мидић, И., „Сотириологија у савременом систематском богословљу“ 13

би се Божји план и жеља да творевина вечно живи иако је ство-
рена ни из чега. На овај начин би творевина превазишла смрт и 
живела вечно. Тада би човек Адам постао подобан Богу, односно, 
постао би Христос, без промене сопствене природе, у смислу да, 
по природи створена, постане нестворена. Међутим, први човек 
Адам је то одбио, он је хтео да постане бог без Бога и да целокупну 
природу принесе себи, а не Богу. Желео је да буде индивидуа. По-
следица овог чина огледала се у томе да је творевина изгубила мо-
гућност да превазиђе смрт. У том случају, смрт је постала, не само 
потенцијална, већ реална у створеној природи. Иако је пад поре-
метио првобитни план Божји о творевини и њеном сједињењу са 
Њим, преко човека, Бог није одустао од свог првобитног плана да 
творевина живи у заједници са Њим преко човека. Другим речи-
ма, није одустао од остварења тајне Христове.

Како се творевина не би изгубила, Бог је нашао нови начин да 
спасе свет, како каже свети Максим Исповедник, а то је оваплоће-
ње Бога Логоса, као новог Адама, како би Син Божји учинио оно 
што је први Адам требао да учини13. Нов начин спасења укључивао 
је и смрт Христову јер је после пада сва творевина остала смртна, 
што се не би догодило да први човек није одбио заједницу са Бо-
гом. Оно што би се свакако догодило јесте сједињење Сина Божјег 
са творевином преко човека, односно, тајна Христова. У овапло-
ћеном Сину Божјем су сједињене божанска и човечанска природа, 
односно, створена и нестворена природа, у једној личности Сина 
Божјег, који је савршен Богу Оцу и Духу, али је потпуни и човек. 
На овај начин је испуњен првобитни план о творевини, односно, 
остварена је Тајна Христова и створена природа је превазишла 
смрт, што се показало у Христовом васкрсењу из мртвих. На који 
начин свако од нас, као конкретна, слободна и различита личност, 
може да се сједини са Богом и да превазиђе смрт?

Црква је једино место спасења14. Наше сједињење са Богом могу-
ће је једино кроз наше сједињење са Христом, као јединим посред-
ником између творевине и Бога, као новим Адамом. На који начин 
се то може остварити, нарочито ако имамо у виду чињеницу да се 

13 Уп. Свети Максим Исповедник, Апорија 7 (PG XCI, 1097AD).
14 Уп. Кипријан Картагински, Epistola LXXII (PL IV, 411): Salus extra ecclesiam 

non est („Изван Цркве нема спасења“).
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Христос вазнео на небо и седи са десне стране Бога Оца? Другим 
речима, Христос није физички присутан у историји, Његово при-
суство се очекује у Другом и славном доласку. Како је онда могуће 
људима да се сједине са Њим и тако превазиђу смрт и живе веч-
но? Христос је после свог вазнесења на небо одсутан из света по 
природи, али не и као личност. Као личност је присутан у Цркви, 
конкретно, у Светој Литургији — у Светој Евхаристији. Где се кон-
кретно види да је Христос присутан у Цркви као личност, иако не 
по природи? Одговор на ово питање подразумева осврт на питање 
личности. Другачије, неопходно је да се истраживање усмерити 
ка питању личности и ономе шта су Свети Оци говорили о томе.

Личност је однос и то однос са другим15, што потврђује и свети 
Григорије Богослов16. Личност није индивидуа која свој идентитет 
црпи из себе, већ биће заједнице, чији идентитет и постојање изви-
ре из слободног односа са другим. Што се тиче Христове личности, 
Он је вечни Син у односу на Бога Оца, са којим је у вечној зајед-
ници слободе и љубави. Истовремено, Свети Оци су разликовали 
природу и личност. Личност је носилац постојања природе, иако 
не постоји без природе. Једна личност може да буде носилац и не-
колико различитих природâ. Овај однос остварује се у сваком чо-
веку као личности, чија природа представља скуп многих природâ. 
На христолошком плану, приступ је истоветан: у једној ипостаси 
Сина Божјег, Христа, сједињене су две природе, божанска и чове-
чанска. Христос као личност присуствује у историји, у Светој Ли-
тургији и то иконично, иако је одсутан по природи17. Будући да је 

15 Потребно је нагласити да се променом односа, мења и личност. Конкретно, 
искуство родитељâ показује да је мало дете апсолутно везано за мајку. Уко-
лико неко покуша да га одвоји од ње, извора његовог бића и личност, оно 
плаче, и то је онтолошки плач. Али, када дете одрасте и промени однос, ка-
да се заљуби, оно у ствари пренесе одредиште постојања своје личности на 
друго биће, сада на биће које се заљубило, што изазива констатацију код 
родитеља: „Ма, ово није наше дете, оно се потпуно променило, више га не 
познајемо“. Тачно, то је друга личност, зато што је други однос.

16 Свети Григорије Назијанзин, Oratio XXIX, 16 (PG XXXVI, 96 = SCh 250, 210 
[12–14]): ὅτι ούτε οὐσίας ὄνομα ὁ Πατήρ, ώ σοφώτατοι, ούτε ἐνεργείας • σχέσε-
ως δέ καί τοῦ πώς ἔχει πρός τόν Υιόν ὁ Πατήρ, ἥ ὁ Υιός πρός τόν Πατέρα. („Отац 
је назвање Божје, не по суштини, нити по дејству, већ по односу који има 
Отац према Сину и Син према Оцу“).

17 Икона, дакле, као што је било речи, пројављује личност, која је однос са дру-
гим. У православној иконографији изображава се личност на дрвету и на зиду. 
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Христова личност однос са Богом Оцем, Он у тај однос укључује 
и оне који су сједињени са Њим. То потврђује читава литургијска 
заједница људи, а посебно предстојећи на њој, епископ, бивајући 
окренути ка Богу Оцу и са Њим у односу и дијалогу за време Ли-
тургије. На ову реалност указују све литургијске молитве које су 
упућене Богу Оцу, а које указују да њих упућује сâм Син Божји, 
Христос. Ово најбоље показује херувимска молитва у којој епи-
скоп или предстојатељ подвлачи да не служи Литургију као човек, 
већ то чини Христос18. У истом смеру, Свети Игнатије Богоносац, 
као и други Свети Оци, говори да је епископ икона Христова19 и 
да стоји ‘на месту Божјем’ кад служи Литургију20.

Дакле, Христос пребива у историји и после свог вазнесења на 
небо у Цркви као Црква, односно, као један и многи у форми ли-
тургијске заједнице. Кроз крштење посредством Духа може свако 
од нас да оствари заједницу са Христом, да постане члан литур-
гијске заједнице и да живи вечно. То се остварује слободном во-
љом човека, али и посредством Светог Духа, кога је васкрсли Хри-
стос послао после свог вазнесења на небо у свет на своје ученике и 

Дакле, светитељска личност увек носи обележја која указују на који начин је 
изображени светитељ остварио заједницу са Богом. Конкретно, мученици 
држе крст, што значи да су полагањем свог живота за Господа, попут Хри-
ста, остварили заједницу са Њим, што карактерише њихову личност. Ово 
је врло важно за питање иконографије. Нажалост, на матичном факултету, 
Православном богословском факултету Универзитета у Београду, не постоје 
предавањâ о иконографији. Сликарство и изображење светитеља није пор-
третисање. Иконе нису портрети, већ је потребно да иконограф подвуче ту 
линију личности, а то значи на који начин је одређени светитељ остварио 
заједницу са другим, пре свега са Богом, што карактерише њега као личност.

18 Уп.: „Јер си Ти који приноси и који се приноси; који прима и који се раздаје, 
Христе Боже наш“.

19 Уп. Свети Игнатије Антиохијски, Ефесцима VI, 1 (SCh 10, 74): τὸν οὖν ἐπί-
σκοπον δῆλον ὅτι ὡς αὐτὸν κύριον δεῖ προσβλέπειν („Према томе, јасно је да на 
епископа треба гледати као на самога Господа“). Такође и Ibid., Тралијанци-
ма II, 1 (SCh 10, 112): Ὅταν γὰρ τῷ• ἐπισκόπῳ ὑποτάσσησθε ὡς Ἰησοῦ Χριστῷ• 
(„Јер, када се епископу повинујете као Исусу Христу“). У истоветном значењу 
иконичности, Свети Игнатије напомиње да је епископ и ‘икона Очева’, као 
што је случај у Тралијанцима III, 1(SCh 10, 112) и Смирњанима VIII, 1 (SCh 
10, 162).

20 Ibid., Магнежанима VI, 1 (SCh 10, 98): εἰς τόπον τοῦ Θεοῦ.
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апостоле21. Истоветна реалност остварује се и у тајни крштења, у 
којој Дух сједињује човека са Христом, сједињујући га истовремено 
и са другим крштеним људима. Овим чином Свети Дух конститу-
ише заједницу многих са Христом, који је по природи одсутан и 
седи са десне стране Бога Оца, али је присутан у Литургији као у 
икони, односно, као заједица многих у једном епископу, у односу 
са Богом Оцем. Будући да Дух сједињује многе људе са Христом, 
сједињује их у Христовој личности, на овај начин конституише Цр-
кву као Тело Христово, чија је личност сâм Син Божји. Тачније, у 
Литургији, сви који су сједињени са Христом у Његовој личности 
сједињени су са Богом Оцем и тако постају синови Божји у једном 
Сину и обожују се. Дакле, наша заједница са Христом, која нам до-
носи превазилажење смрти, може бити остварена једино уколико 
постанемо чланови Цркве, односно, литургијске заједнице.

Уместо закључка

Суштински проблем сваког човека и целокупне творевине је-
сте смрт. Она је последица створености природе ни из чега. Смрт 
се може превазићи једино у заједници са Богом. Спасење творе-
вине је онтолошке, а не етичке природе, јер заједница слободе, за-
једница човека са Богом, представља основ, односно, ипостас по-
стојања природе. Потребно је да човек, као конкретно и слободно 
биће, да би постојао вечно, слободно оствари заједницу са Богом. 
Ову заједницу може остварити једино кроз Христа који се поисто-
већује са Црквом, односно, са Литургијом, постајући њен члан, јер 
је Литургија конкретно и реално постојање Цркве. Истовремено, 
Литургија, односно, Црква је икона Царства Божјег. Човек сада и 
овде види Христа и Царство Божје као у икони, предокушавајући 
вечни живот као у икони.

Када Христос поново дође у сили и слави, тада ће га видети ли-
цем к лицу, односно, тад ће смрт бити коначно уништена. Дру-
гим доласком Христовим догодиће се и опште васкрсење мртвих, 
коначно укидање смрти и потпуно остварење Царства Божјег, 

21 Јн 15, 26: „А када дође Утешитељ, кога ћу вам ја послати од Оца, Дух Истине, 
који од Оца исходи, Он ће сведочити за мене“ (NA28: Ὅταν ἔλθῃ ὁ παράκλητος 
ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς 
ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ·).
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припремљеног и замишљеног од Бога и пре стварања света они-
ма који га љубе. На овај начин и сâмо спасење зависи од последњег 
доласка Христовог, тачније, истинско постојање јесте догађај будућ-
ности, а не прошлости или, пак, садашњости, већ је повезано са 
Другим Христовим доласком и васкрсењем из мртвих. Ово потвр-
ђује апостол Павле речима: „А ако нема васкрсења мртвих, то ни 
Христос није устао […] Ако мртви не устају — да једемо и пијемо, 
јер сутра ћемо умрети!“22. Црква је кроз историју, као и сада, ико-
на онога што ће се остварити у будућности, истине која је догађај 
будућности и без које нема решења проблема смрти. Закључно, ову 
поставку потврђује Свети Максим речима: „Стари Завет је сенка, 
Нови Завет је икона, а истина је стање будућег века“23.

22 1 Кор 15, 13, 32 (NA28: εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται· 
[…] εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν).

23 Свети Максим Исповедник, Scholia in Libri De ecclesiastica hierarchia IV, 11 
(PG IV, 157D): Σκιά γαρ Παλαιά Διαθήκη εἰκών δε η Καινή Διαθήκη, η αλήθεια 
δε μεν τών μελλόντων κατάστασις.
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This research is focused on the position of soteriology in contempo-
rary systematic theology. In principle, contemporary theology is centered 
on history, philology, or in the best of circumstances on social topics 
and problems of modern people. However, it should concentrate on the 
ontological problems of man and the world. Furthermore, in the cases 
when systematic theology, as a branch of general theology, deals with 
the problem of salvation, it mainly considers ethical or moral problems 
but not the ontological ones. It can be concluded that only marginally 
or hardly at all is soteriology present in contemporary theology as an 
individual “topic“ in theology related to ontological problems. However, 
the teaching of the Church about salvation should be directly related to 
the question of “to be or not to be”, i.e. the question of life and death of 
every man and all created creatures, as it is the case in the teachings of 
the Holy Fathers. Therefore, the question is: what are the central prob-
lems of man and the world requiring salvation which was discussed by 
the Holy Fathers and great Doctors of the Church, whose path should 
be followed by contemporary theology as well? How did the Holy Fa-
thers perceive the solution to these problems?
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Благодатна и евхаристијска димензија 
православне сотириологије

Апстракт: У оквирима светоотачког учења православна сотириологија 
представља истину о човековом спасењу „кроз Христа“ и „у Христу“. Ова 
истина се односи на једну нову реалност, реалност „нове твари“, која се 
остварује превасходно у личносном Бићу Христовом. У Личности Христо-
вој успостављена је екстатичко-спасоносна усмереност човекове природе 
на испуњење егзистенцијално-сотириолошког „циља“, а то је ипостасно 
јединство и заједница живота са нествореним Узроком и пуноћом жи-
вота, али сада са неограниченим и бесмртним трајањем. Васпостављање 
истинског човековог постојања у пуноћи Личности Христове представља 
нову егзистенцијалну могућност коју Бог као Узрок сваког бића, слобод-
но и из љубави дарује човеку. То је благодат спасења као дар Божији, који 
Он приноси као одговор на слободну динамичку вољу и веру човека да у 
љубави заједничари са Богом. Благодат Божија се може окарактерисати и 
као онај трајни делатни позив и призив Божији упућен човеку, али и као 
неопходна претпоставка да човек учествује у пуноћи личносне заједни-
це са Богом. Благодатно и спасоносно успостављање личносне заједнице 
човека са Богом у Христу, доживљава се као евхаристијски начин посто-
јања и светотајинско учешће у еклисиолошко-сотириолошкој чињеници 
јединства Божанства и човештва. Ова благодатна и евхаристијско-екли-
сиолошка димензија спасења врло је значајна поставка у православној 
мисли о спасењу, и као таква, представља поуздан знак утемељења пра-
вославног богословља на светоотачком духу и предању.
Кључне речи: православна сотириологија, Христос, Божија благодат, лич-
ност, природа, човек, спасење, заједница, евхаристија, Црква.
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На самом почетку, потребно је напоменути да тема излагања 
о: „Благодатној и евхаристијској димензији православне сотирио-
логије“, засигурно је доста широка, сложена и комплексна. У том 
смислу, она свакако захтева подробнију анализу свега онога што 
се у историји Цркве у контексту ове теме дешавало, а што је оду-
век, као и данас, актуелно и од егзистенцијалне важности и увек 
привлачи наше интересовање. Међутим, ово излагање би било 
свакако преопширно, ако бисмо се задржавали на свим неопход-
ним појединостима дате проблематике и ако бисмо покушали да 
то проанализирамо и сагледамо са свих потребних и релевантних 
богословских аспеката. Због тога ћемо се позабавити само одре-
ђеним аспектима православне сотириологије, које се односе, пре 
свега, на светотројичну, христолошку, благодатну и евхаристијску 
димензију задате тематике.

У оквирима светоотачког учења православна сотириологија 
представља истину о човековом спасењу „кроз Христа“ и „у Хри-
сту“. Ова истина се односи на једну нову реалност, реалност „нове 
твари“, која се остварује, превасходно у личносном Бићу Христовом. 
На самом почетку, потребно је истаћи да је историја спасења у Хри-
сту, наравно христоцентрична, али је истовремено и тријадолошки 
утемељена. Оно што је важно нагласити јесте, да историја спасе-
ња у Христу, кроз Икономију започиње од Бога Оца. Наиме, лич-
на интервенција Бога у свету кроз „послање Сина“, тј. оваплоћење 
Логоса, остварује се самоделатношћу Сина и садејством Духа Све-
тога. Личност оваплоћеног Сина Божијег заузима средишње место 
у телесној Икономији, као њен непосредни носилац и возглавитељ. 
Свети Максим Исповедник је јасан у ставу да нас спасењу води и 
„теологији нас учи оваплоћени Логос Божији, који у себи показује 
Оца и Духа Светога… који се не оваплоћују, већ један (Бог Отац) 
благоволи, а други (Дух Свети) сарађује, а у самоделатељу Сину је 
оваплоћење“1. Дакле, остваривање и спровођење Домостроја спа-
сења врши се благовољењем Бога Оца, личним деловањем Сина 
и у садејству Светога Духа, тј. оно је тријадолошки засновано, „од 
Оца, кроз Сина у Духу Светом“. У тој Тројичној Икономији сва-
ка Божанска Личност Свете Тројице даје остварењу Божанског 

1 Свети Максим Исповедник, Тумачење Оче наша: PG 90, 876CD.
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плана свој „посебан допринос“2 (συντελεία — заједнички допри-
нос, οстварење, довршење), што значи да свака Божанска Личност 
на специфичан начин учествује и сарађује у његовом остварењу и 
испуњењу. Тако можемо да кажемо да Отац учествује благовоље-
њем воље Своје, Син испуњава лично и автургички (самоделатно) 
вољу Оца, која је истовремено заједничка воља све Свете Тројице, 
а Свети Дух сарађује, садејствује, оживљује, освећује човека и сву 
твар и води ка савршенству. Дакле, на основу свега овога, јасно се 
показује да се ради о заједничком делу Свете Тројице. Сила и зајед-
ничка енергија (стваралачка, спасилачка и обожујућа) Свете Тро-
јице остварује се заједнички (κοινῶς) учешћем сваке од Три Лич-
ности, али свака Личност има своју посебну улогу у Икономији 
(= плану, домостроју) стварања и спасења човека и света. Управо 
та посебна, лична улога сваке Божанске Личности Свете Тројице 
показује Њено посебно место и одлучујући допринос у човекољу-
бивој Божанској Икономији стварања и спасења света и човека3.

* * *

На основу Божанског Откровења и извршења ове Тројичне Ико-
номије спасења у историји, јасно видимо да посебна улога, чак се 
може рећи централна улога, припада Другој Личности Свете Тро-
јице, Јединородном Сину Божијем Љубљеном, на којег је Бог Отац 
пренео Своју љубав и вољу о свету и човеку (Мт. 3, 17; 12, 18; Кол. 
1,19). Бог Отац нам је унапред обзнанио тајну воље своје и то по 
благовољењу својему, које одреди у Христу, у Личности Сина свог 
Љубљеног. Најдиректније и најупечатљивије о томе сведочи свети 
апостол Павле на самом почетку своје Посланице Ефесцима, ка-
да вели следеће: „Благословен Бог и Отац Господа нашега Исуса 
Христа, који нас је благословио у Христу сваким благословом ду-
ховним на небесима. Као што нас и изабра у Њему прије постања 
свијета да будемо свети и непорочни пред Њим, у љубави. Предо-
дредивши нас себи на усиновљење кроз Исуса Христа, по благона-
клоности воље своје. На похвалу славе благодати своје, којом нас 
облагодати у Љубљеноме. У коме имамо избављење крвљу његовом, 

2 Јевтић, 2002, стр. 13.
3 Исто.
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опроштење гријехова по богатству благодати његове. Коју је пре-
умножио у нама у свакој мудрости и разборитости. Обзнанивши 
нам тајну воље своје, по благовољењу својему које унапријед одре-
ди у Њему. За остварење пуноће времена, да се све састави у Хри-
сту, оно што је на небу и што је на земљи, у Њему. У коме и поста-
смо насљедници унапријед одређени према намјери Онога који 
све чини по савјету воље своје“ (Еф. 1, 3–11).

Када пажљиво проанализирамо овде наведену Павлову химну 
с почетка Посланице Ефесцима јасно се открива да је „Тајна воље 
Његове“, то јест воље Бога Оца јесте сама Тајна Христова, одно-
сно спасоносно оваплоћење Сина Божијег. Скривена и неизреци-
ва воља Очева јесте Божанско оваплоћење. У Домостроју спасења 
све бива кроз Сина, „у Христу“. Бог Отац нас је у Христу изобилно 
благословио, изабрао нас је пре постања света у Њему, у Христу, а 
кроз Сина нас је предодредио за усиновљење. Такође нас је обла-
годатио у Њему, у Јединородном и Љубљеном. У Христу имамо ис-
купљење и опроштај грехова. У Христу се возглављује (саставља 

— сједињује) све што је на небу и што је на земљи, кроз Њега се од-
вија „јеванђеље благодати Божије“ (Дап. 20, 24), јеванђеље спасе-
ња нашег и кроз Христа се запечатисмо Духом Светим. Кроз све 
ово, засигурно постаје јаснија она тајна „воље Очеве“, али и „Љу-
бав Бога и Оца“, која се пројавила кроз благодат Христову, у зајед-
ници Светога Духа. Дакле, у Сину, који се једини од Свете Тројице 
оваплотио и постао човек, створена природа се нашла у заједници 
са Богом Оцем4. Ово се догодило посредством Светога Духа, ко-
ји се није оваплотио, али је садејствовао у целокупној Икономији 
спасења. На овај начин, испуњена је воља Бога Оца, сагласношћу 
Сина и Духа Светога. На основу свега овога видимо, да је својим 

4 Важно је истаћи да је Исус Христос Личност у којој се делатношћу Светога 
Духа остварује оно спасоносно јединство и заједница између Бога Оца и чо-
века, односно Бога Оца и створеног света. Управо на овај начин, Исус Хри-
стос постаје началник читаве створене природе и уједно први преко кога 
се створена природа уједињује међу собом и са Богом. Јер јединство свих и 
целокупне творевине у Христу као началнику се показује као нови начин 
постојања и као превазилажење смрти. Зато је потребно сједињење цело-
купне природе и оно се истински остварује једино у Богочовеку Христу, јер 
је Христос у исто време у јединству с Богом и остварује јединство творевине 
међу собом. Ово јединство на есхатолошком плану донеће васкрсење мр-
твих и укидање смрти за целокупну творевину.
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богочовечанским подвигом спасења на земљи, Господ Христос бла-
гословио род људски „сваким благословом духовним“ (Еф. 1, 4). Ти-
ме је Господ Христос остварио оно што је као план Божији о роду 
људском претпостојало у Тројичном Божанству пре постања света.

Дакле, спасење које ми хришћани стичемо и добијамо Спасите-
љем, јесте остварење оне предвечне промисли Божије о нама, јер 
нас изабра у Њему пре постања света. Овај избор, да се погрешно 
не схвати, ни у ком случају, не значи Божје предодређење, већ са-
мо Божје предзнање и предвиђање, како ће се ко од људи држати 
према Спаситељу и спасењу које Он нуди. Богочовек Христос као 
човекољубиви Спаситељ предлаже и нуди спасење свима, сваком 
човеку, али га само известан број људи прима. Примају га они који 
се драговољно одлуче да живе светим и беспрекорним животом у 
Христу и пред Христом. А такав благодатни живот се живи Духом 
Светим, и у Духу Светом, помоћу светих тајни у Богочовечанском 
Телу Христовом, у Цркви Његовој.

Оно што овде је посебно важно напоменути, јесте, да спасење 
као бесмртно, вечно и истинито постојање створене природе, ни-
је својство природе, саме по себи, као такве, већ је, првенствено 
израз благодати Божије, која се остварује као васкрсење човека и 
целокупне творевине. Та благодат се поистовећује са личном зајед-
ницом створене природе с Богом у Христу, посредништвом Све-
тога Духа5. Посебно је важно, овде истаћи, да је благодат (ἡ χάρις) 
Господа нашег Исуса Христа јесте сама Личност Његова, Сâм Хри-
стос Богочовек, Љубљени Син Очев, у Коме нас Бог преизобилно 
облагодати. Он исти Који се јавио као „благодат Божија спасоно-
сна свима људима“ (Тит. 2, 11). Дакле, темељна истина православ-
не сотириологије јесте да човек не спасава себе, својим силама и 
напорима кроз дела љубави, него да га Спаситељ Христос спасава 
посредством благодати. Спасење је тако дар Божији, благодат Бо-
жија. На основу свега овога, јасно произилази, да не постоји ни-
какво људско дело, које би могло, само по себи, спасити човека од 
пропадљивости и смрти. Отац Јустин Поповић у вези с тим ве-
ли следеће: „Нема људског дела које би могло спасити род људски 
од смрти и ђавола. Па и сва дела људска, ако би имала тај циљ и 
стопила се у једно огромно дело, не би могла ту ништа учинити. 

5 Мидић, 2012, стр. 248.
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Спасење од греха, смрти и ђавола неизмерно премаша све људске 
силе и дела; оно је по свему потпуно и савршено дело сведоброте, 
свељубави и свемоћи Христове. А кад је тако, људи немају права да 
се хвале никаквим својим делом, ни индивидуалним ни колектив-
ним, јер ту ништа не значе ни култура, ни цивилизација, ни нау-
ка, ни техника, ни философија, ни уметност. Да, ништа не значе, 
јер су комарачки немоћне и језиво беспомоћне пред страшилном 
стварношћу смрти. Једино људско дело, које би овде могло имати 
значаја, јесте вера у Богочовека, вера у дело спасења које је Он из-
вршио, и непрестано га врши. То је сав наш прилог спасењу на-
шем од греха, смрти и ђавола. Па и за то наше дело потребно нам 
је много благодати Божје, да би се оно могло усавршити“6.

Спасење од смрти, вечни живот и неизрецива радост на небе-
сима дарује се првенствено благодаћу Духа, а част да примимо дар 
и окусимо благодат омогућује нам наша љубав према подвизима, 
ради вере у Богочовека Христа. Благодат се дарује само онима ко-
ји су достојни, односно онима, који је са вером и љубављу примају. 
Оно што удаљава човека од Бога и на тај начин га чини недостој-
ним благодати Његове, јесте недостатак љубави. Због тога нас Го-
спод позива да се храбро боримо и духовно подвизавамо, јер је дар 
благодати увек сразмеран вери, труду и љубави оних који је при-
мају. Свети Никола Кавасила говорећи о неопходности примања 
и прихватања благодати вели следеће: „Живот у Христу нам је, с 
једне стране, дарован од Бога, а са друге, плод је нашег труда; тако 
он представља и чисто Његово дело, али и дело наше ревности. А 
заправо, толико је мали наш допринос у томе да је довољно само 
да прихватамо благодат“7. После овога свакако постаје јасније, због 
чега никако не може да буде од користи човеку, када се благодат 
Божија и труд раздвоје једно од другога. Свети Григорије Ниски 
потпуно је јасан када вели: „Као што ни благодати Божијој није 
својствено да посећује душе које се клоне спасења, тако ни сила 
људске врлине сама по себи није довољна да поведе ка савршен-
ству душе лишене благодати“8.

6 Поповић, 1983, стр. 41.
7 Свети Никола Кавасила, 2002, стр. 32–33.
8 Свети Григорије Ниски, 2008, стр. 28.
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Дејство благодати Божије осењује душу по мери вере свакога. 
Сила и дејственост благодати се открива код онога ко савесно и без 
самосажаљења предузима подвижнички труд, али поред тога, сву 
своју наду за спасење полаже на Бога, односно на милост и благо-
дат Божију. Циљ хришћанског живота и подвига јесте првенствено 
стицање благодати Духа Светога9. Управо због тога, отац Георги-
је Флоровски проницљиво наглашава да ми светитеље поштујемо 

„као подвижнике, а пре свега, поштујемо јављање Духа у њима и 
усељење Духа у њих. У њиховом подвигу поштујемо стицање Ду-
ха. Благодатни моменат показује се као првенствени и одлучују-
ћи. Подвижнички моменат има карактер служећи, будући да се 
јавља као сведочанство љубави према Богу и преданости Његовој 
вољи. Подвижништво ипак, јесте само пут или сместиште осве-
штања, али не и његов чинилац. Основно је вејање Духа, јављање 
благодати. Душа и читав састав човеков се не освештавају силом 
подвига, већ силом благодати“10. Свети Јован Златоусти у вези с 
тим, јасно каже: „Јер светост не чини само ослобађање од грехова, 
него присуство Духа Светога и богатство добрих дела“11. Најдубље 
значење овог искуства је да на путу православног подвига и аскезе, 
узрастања и напредовања, усавршавања, светости и обожења чо-
век није сам. Посматрано из овог угла, нико не може да постигне 
савршену меру чистоте и светости само својом ревношћу, уколико 
га не помогне рука и благодат Божија.

На основу свега изреченога, јасно се показује да је први и основ-
ни моменат светости и освештања, који се просто намеће, јесте онај 
харизматски, односно благодатни моменат. Јасно је, да је освешта-
ње и спасење човека дар и милост Божија, односно благодат. То 
свакако није само од дела, иако су и она неопходна, већ је спасење, 
првенствено дар Божији, и зато треба да буде прихваћено у сло-
боди и љубави. За разлику од западне сотириолошке проблемати-
ке, ми у Православљу не постављамо она чудна и излишна питања 
попут следећих: Шта је тачно потребно за спасење? Колико човек 

9 Свети Серафим Саровски је веома познат по својој чувеној реченици која 
гласи: да је смисао и циљ хришћанског живота задобијање или стицање бла-
годати Духа Светога. Конкретније и подробније о овој проблематици, види: 
Левитски, 1995, стр. 450–456.

10 Флоровски, 2005, стр. 79.
11 Свети Јован Златоусти, Тумачење Посланице Јеврејима 17: PG 63, 133.
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доприноси за своје спасење — нешто или ништа? Да ли су чове-
кова дела и подвижништво потребни за спасење? Да ли су чове-
кова дела претпоставка спасења или нису?12 Иако, у Православљу 
не постављамо оваква питања и не бавимо се сотириологијом на 
овај начин, ипак смо „успели“ да на један чудан начин потпадне-
мо под утицај западне мисли. Наиме, у Православљу се појавио и 
усталио занимљив израз, који говори о тзв. споју, односно о садеј-
ству Бога и човека у спасењу. Почело се инсистирати управо на та-
квој поставци, да је наше спасење у ствари садејство или синергија 
Бога и човека. Иако на први поглед, ово може да изгледа сасвим 
исправно, с друге стране, то се може и погрешно протумачити, у 
смислу да човек треба да уради толико, а Бог још толико, па онда 
да се у том сотириолошком процесу нађу негде на пола пута. Због 
постојања могућности баш оваквог схватања и тумачења, у пра-
вославној сотириологији се веома опрезно прилази овом пробле-
му, покушавајући да се на прави начин протумачи тајна спасења 
човека од стране Бога. Наиме, у Православљу један светитељ или 
подвижник након свог тешког и мукотрпног подвига, засигурно 
ће констатовати да је, после свега, залудни слуга, односно ма шта 
да је учинио, ма какво знање и мудрост да је имао, ма колики да је 
труд и силу уложио, па макар да је испунио и последњу јоту закона 
Божијег, на крају ће схватити и признати, да је само Бог Онај ко-
ји спасава и да је спасење превасходно ствар милости и благодати 
Божије, да је искључиво дар Божији. Свети Василије Велики у вези 
са тим је више него јасан, када каже: „Спасење не долази од силе 
људске, нити од мудрости, већ од благодати Божије“13. На основу 
свега предоченог, можемо слободно да устврдимо да православном 
подвижнику никад не би пало на памет, да поставља горе наведена 
излишна питања о спасењу, нити би му икада пало на памет, да без 
подвига може да живи и да подвиг не треба, односно никада не би 
спекулисао на такав начин и никада не би правио горе поменуту 
„синергијску равнотежу“. Истински облагодаћени подвижник ће 
увек мислити и говорити, да се без подвижништва, без православ-
не аскезе не може, али исто тако је свестан, да наше спасење лежи 
искључиво у благодатном, слободном и љубавном заједништву са 

12 Зизјулас, 2014, стр. 46–47.
13 Свети Василије Велики, Беседа на 33. Псалам 2: PG 29, 353C.
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Богом, које је нама, пре свега, од Бога дато. Ово значи, да је Бог 
нас прво заволео, са нама се сјединио, па нас позива у заједницу са 
Њим, која је једина на спасење и спасавајућа. После свега, се може 
рећи да подвижништво јесте средство, али није средство без кога 
се може. Оно је средство у контексту спасења као благодатног за-
једништва са Богом, али то заједништво, та заједница се не може 
остварити без нашег подвига слободе и љубави. Значи, истовре-
мено треба увек, али на прави начин, истицати и подвижничко 
и харизматско у човеку. Управо због свега овога, постаје јасније, 
зашто се у православној сотириологији обавезно наглашава и на 
прави начин повезује и сједињује овај подвижнички и харизмат-
ски (благодатни) моменат. На овај начин посматрајући, слободно 
можемо рећи да човеков подвиг, труд, дела и врлине не предста-
вљају некаква средства трампе или откупа за благодат и спасење, 
већ неопходну, органску пројаву и оваплоћење оне жарке воље и 
жеље за заједницом са Богом, као израз слободе, љубави и жеђи за 
Богом, од стране богообразног и по природи богоусмереног бића 
као што је човек. Ово искуство причасне благодати Божије сачи-
њава крајеугаони камен свеукупне православне сотириологије, 
пошто она не сматра, да благодат представља некакву спољашњу 
допуну за човека, која је накнадни „додатак“, „атрибут“ и заврше-
так његове већ целовите и коначне природе, него је сматра среди-
штем и самом суштином човечанског постојања и поистовећује је 
са „дахом живота“, који је у почетку дат, удахнут и којим је човек 
постао душа жива14. А онда тако посматрајући, можемо слободно 
закључити, да без благодати Христове, без благодати Духа Свето-
га, човек нити постоји, нити живи, нити се спасава.

Оно што би још посебно овде требало истаћи, јесте, да се спа-
сење изједначава са Сâмом Личношћу Спаситеља Христа, са лич-
ном заједницом и сједињењем човека са оваплоћеним и телесним 
Христом. А то је једино могуће утеловљењем у Њега и уласком у 
нову заједницу и нови поредак односа твари и Бога Оца. Ово са 
друге стране значи, да никакво имитирање Христа или његовог 
пута, нити само послушност његовим речима или учењу не до-
носе, само по себи, спасење. Спасење је Сâм Христос, и то не као 
учитељ или просветитељ, него је спасење заправо сâма Личност 

14 Радовић, 2006, стр. 73.
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Његова. Христос је Спаситељ и сâмо спасење својом Богочовечан-
ском Личношћу15, а не неким својим својством, не својом субјек-
тивношћу или индивидуалношћу, него чињеницом, да је у зајед-
ници са својим и нашим Оцем. Он је Спаситељ, јер је он Сâм за-
једница личности, односно заједница живота. Такође, требало би 
овде подвући, да Икономија спасења засигурно отпочиње свише 
и тиме чува апсолутни примат Божије иницијативе, одигравајући 
се у телу, чиме се дефинитивно одбацује било какво неогностич-
ко тумачење, које би било смештено и центрирано само и једино у 
спасење душа. Христос се тако појављује као Спаситељ, као благо-
дат спасења спасоносна свим људима, јер је Он спасоносна зајед-
ница божанског и људског деловања, кроз Кога се људски живот 
пројављује у заједници са Оцем и браћом.

Свети Оци Цркве су увек подвлачили христолошки и христо-
центрични карактер Божанског Домостроја спасења о човеку и 
свету. Православно учење о човеку смешта се и разуме се само у 
функцији и контексту Божанске Икономије и благодати, али ви-
дели смо да та Икономија — Домострој спасења за нас, се открива 
као „Тајна Христова“, и само у тој Христовој тајни је замишљана и 
сагледавана тајна спасења човека и света у православној сотири-
ологији. Ово значи да догађај оваплоћења, очовечења Бога Логоса 
и сама Личност оваплоћеног Сина Божијег Господа нашега Исуса 
Христа, заузима централно место у Божанској Икономији спасења 
и „сачињава основно језгро свих спасоносних догађаја који су се 
догодили и који још имају да се догоде“16. Кроз Христово јављање у 
времену и простору, човек и целокупна творевина стекли су у Њему 
основу, разлог и смисао свога постојања, свој вечни живот, блаже-
но усиновљење и спасење, благодатно обожење и обогочовечење.

На овом месту, требало би још нагласити, да у православној 
теологији није могуће наћи ни једну изоловану богословску ди-
сциплину, па је такав случај и са православном сотириологијом. 
Поред, горе истакнутог тријадолошког заснивања сотириологије, 

15 Увек је потребно наглашавати да је Христос тај који нас спасава, пре свега, 
Својом Личношћу као Богочовек и као такав свим Својим богочовечанским 
и спасоносним делима и догађајима Свог живота. Ово је тако, зато што Хри-
стос није, напросто, неко средство помоћу којег добијамо спасење, него је 
Он управо то само спасење и наш живот вечни.

16 Μίντιτς, 1989, 26.
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овде је било потребно посебно истаћи христолошко и христоцен-
трично. У Православљу христологија и сотириологија су два појма 
која су у тесној и нераскидивој вези. Православна сотириологија 
се објашњава, постаје јасна, само у огледалу христологије. Може-
мо слободно рећи, да једно, постаје јасно другим. Православље ја-
сно и недвосмислено тумачи Богочовека Христа као онога, Ко је 
остварио егзистенцијалну и онтолошку повезаност Бога и чове-
ка, и тиме променио, односно спасао човеково постојање. Према 
томе, православна сотириологија тајну спасења човека решава на 
најексплицитнији начин тиме што прибегава Ономе Који је обја-
вио човека, и то: истинског, онтолошки оствареног, довршеног и 
савршеног, у пуноћи свих његових могућности и потенцијала, то 
јест, прибегава Оваплоћеној и тајанственој Личности Богочовека 
Христа. Православна сотириологија инсистира на уверењу да ће-
мо се спасити, пошто се удостојимо благодати и милости Божи-
је, јер са своје стране немамо да принесемо ништа што је достојно 
спасења, него своје надање и веру полажемо у човекољубље Онога 
Који једини може и хоће да нас спасе.

* * *

Нема никакве сумње да се христоцентрични карактер благо-
датног заједничарења у Богу, на најнепосреднији и најконкрет-
нији начин огледа и показује у божанственој Евхаристији. А то се 
дешава због светотајинског и непојмљивог, али не мање, реалног 
и истинског јединства и истоветности, између оне богоносне пло-
ти Оваплоћенога Логоса, Цркве као Његовог Тела, и у њој, часних 
дарова Евхаристије као Његовог Тела и Крви. За све нас који смо 
Црква, Света Евхаристија представља јединствен врхунац и пу-
ноћу благодатног учествовања и заједничарења у Богу, доступног 
у овом веку, односно сам врхунац заједнице са Њим. Ова превас-
ходно христолошко-пневматолошка стварност, односно заједница 
Тела и Крви Христове, открива нам и колико је Тајна Христа не-
раскидиво повезана и сплетена са тајном Утешитеља Духа. У бо-
жанственој Евхаристији „спасоносна Чаша“, садржи у себи Сâмога 
Христа Спаситеља нашега, и то првенствено благодарећи свесил-
ној благодати Духа Светога. Овде видимо, још један аспект тајне 
узајамног односа Евхаристије и божанске благодати пројављене у 
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следећем: не само претварање и освећење, већ и сâмо причешћи-
вање већ освећеним часним Даровима, односно њихово узимање, 
свештеносавршава се посредством Божије благодати17. Ово на 
прави начин исказује Свети Јован Златоусти постављајући следе-
ће питање: „Зар не знаш да човечија душа никада не би поднела 
онај огањ жртвеног приноса, и да би нетрагом нестала, када не би 
било велике помоћи од стране благодати Божије“18.

Благодатно и спасоносно успостављање личносне заједнице чо-
века са Богом у Христу, доживљава се као евхаристијски начин по-
стојања и светотајинско учешће у еклисиолошко-сотириолошкој 
чињеници јединства Божанства и човештва. Конкретно говорећи, 
посреди је православно искуство еклисијалног и евхаристијског 
утемељења новог начина постојања човека у Цркви, где примар-
ну вредност представљају: заједница личности и заједничарење у 
Христу. Овде се ради о догађају благодатног обожења19 човека као 
личности, а не некакво побољшање човековог индивидуалног по-
нашања или некаква регулација људског живота унутар октроиса-
ног морала разних ауторитета, било догматских или институци-
оналних. Погрешно схватање спасења човека кроз разне призме 
морализма, пијетизма, индивидуализма и рационализма, довело је 
до добро познате религизације и идеологизације оне основне Бо-
жије поруке човеку, послате кроз историјску и еклисијалну Лич-
ност Богочовека Христа. Та порука била је егзистенцијални позив 
човеку да оствари богомдаровану могућност новог начина посто-
јања — постојања на начин Тројичног Бога. Дакле, на начин лич-
ности, заједнице и личносне слободе од сваке нужности природе, 
распадљивости и смрти. А све то унутар нове стварности екли-
сијално-евхаристијског начина постојања као саборно-космичког 
догађаја нашег спасења, у заједници са другим, помоћу Другог и 
ради Д/другог.

У православној сотириологији спасење се доживљава као жи-
вљење и заједничарење са Христом, и у Христу са Светом Тројицом. 
Спасење је у новом рођењу (= препорођењу), у новом благодатном 
животу у заједници Тројичног човекољубља и некористољубљиве 

17 Буловић, 2019, стр. 382.
18 Свети Јован Златоусти, О свештенству 3, 4: PG 48, 643.
19 Уп. Лудовикос, 2011, стр. 129–130.
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љубави човека, а не некакво учење о разним „сатисфакцијама“, „за-
слугама“, „тварној благодати“, моралистичком „побољшању нашег 
стања“, „социјалном хуманизму“ итд. У Православљу истина о спа-
сењу, по светим апостолима и светим Оцима, сажето се пројављу-
је у познатим изрекама: очовечење Бога и обожење човека. А ма-
трица и главна радионица таквог спасења у Христу, јесте Црква. У 
Христу, у Његовој Цркви, као Телу Његовом, даје нам се Божанска 
благодат као енергетско, делујуће, живо и животворно присуство, 
плирофорија, испуњење и уверење Бога Живога. Истовремено, 
то је Духом Светим заједница наша и заједничарење са Христом, 
као нови благодатни живот, који почиње и наставља се покајањем, 
смирењем и љубављу, то је нови начин и садржај живљења, нови 
живот у Христу. Благодат Божија чини да смо у живој и љубвеној 
заједници са Богом, док наше смирење и молитва, као и сви други 
наши подвизи, отварају наше биће према Богу. Божанска благодат 
је најнепосреднији додир, најближа веза, однос и заједница са Жи-
вим и Истинитим Богом, са Живоначалном Тројицом, и овај од-
нос, веза и заједница дата нам је и даје се у Цркви, у Оваплоћеном 
и Очовеченом Логосу Божијем Јединородном и Љубљеном Сину 
Божијем, у Кога је Бог положио сву своју предвечну љубав и бла-
говољење за нас и за сав свет, за сву творевину.

У евхаристијској димензији православне сотириологије божан-
ствена Евхаристија представља литургијско остварење Божијег со-
тириолошког промисла у историји и животу. Свети Јован Златоусти 
то нам јасно предочава следећим речима: „Евхаристија се због тога 
и зове страшна тајна, препуна спасења, јер је успомена на многа 
доброчинства, и што се на сваком савршаваном сабрању показује 
главни садржај Божијег промисла“20. Дакле, сагласно светоотач-
ком предању, божанствена Евхаристија представља сажетак тајне 
Божијег Домострија спасења и Његовог непрекидног присуства у 
Цркви. Она је возглављење, присуство и наставак дела спасења у 
Христу и искупитељне делатности Христове у простору и времену. 
Без Христа и Његових тајинствених дела не постоји спасење. Да-
кле, спасење је могуће само у Телу Христовом, у Цркви, где се жи-
вот заједнице и сваког верника проверава Крстом и Васкрсењем 

20 Свети Јован Златоусти, Коментар на Матејево јеванђеље 25: PG 57, 331.
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Христовим21, где свете Тајне Крштења, Миропомазања, Покајања, 
Евхаристије дејствују као јединствено одвијање Икономије спасе-
ња, која се пројавила са Оваплоћењем, Крстом, Васкрсењем и бла-
годатним даровима Педесетнице. На основу овога, постаје више 
него јасно, зашто се тврди да се Црква пројављује и „препознаје у 
својим тајнама“22. Тајне су дате да би човек имао могућност уче-
ствовања и заједничарења у искупитељној смрти Христовој, и да 
би благодат Његовог Васкрсења донела плод23. А то је плод Божи-
јег деловања, без којег, чисто људским силама и напором, нема и 
не може бити праве и истинске Цркве. Црква је тако Божији план 
и наум, и само као Божији, може да постоји и спасоносно функ-
ционише. Дакле, једино Божијом благодаћу у Цркви све функцио-
нише како треба. Наравно, да и људски елеменат, у виду човековог 
слободног прихватања оне ничим заслужене благодати је неопхо-
дан, али цео план и свеколики пројекат је испројектовао, води га 
ка спасоносном циљу обожења, и довршава га само и искључиво 
Бог у Христу, Духом Светим.

Сходно свему овоме, желели смо да посебно подвучемо и истак-
немо овај тријадолошко-благодатни карактер обожења и спасења, 
заснован на Оваплоћењу Логоса, а који се конкретно показује као 
еклисијална и евхаристијска стварност и живот у Цркви. Црква 
се поистовећује са Тајном Христа, Богочовека, а при том живи и 
делује по образу Свете Тројице, односно у многострукости чове-
чанских ипостаси, а истовремено и у њиховом јединству. Овде би 

21 Угледни православни теолог Оливије Клеман у вези са тим каже следеће: 
„The Eucharist requires the memorial (or anamnesis) of the whole history of sal-
vation. This is epitomized in its central point, the life-giving cross, the cross of 
Easter. These events which are written in the ‘memory’ of God are made present, 
actual and active by the ‘memory’ of the Church“ (Clément, 1993, стр. 111–112).

22 Свети Никола Кавасила, Тумачење Свете литургије 38: PG 150, 452C.
23 Христос је телом које је присвојио приликом Оваплоћења и благодаћу Ва-

скрсења уништио смрт и пропадљивост, чиме је осигурао опстанак цело-
купног материјалног света. Васкрсење Христово је смрт учинило неделат-
ном. То се показује посебно у оном узвику: „Где ти је, смрти, жалац“, који је 
засигурно потпуно несхватљив изван радости Васкрсења. Кључ за решавање 
проблема превазилажења и избегавања смрти, се тако, не налази у самом 
стварању, нити у природи створенога, него у благодатном дару Васкрсења 
Христовог. Уп. Свети Атанасије Велики, 2003, стр. 138. Види такође: Зизју-
лас, 1993, стр. 128.
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требало напоменути, да у овом случају, то јединство се мање за-
снива на једној заједничкој човечанској природи, а много више на 
заједници Једног Тела Христовог, и у овом случају, на једној зајед-
ничкој тројичној животворној и боготворној благодати и енергији, 
доступној заједничарењу у католичанском Телу Цркве, кроз њено 
свеукупно богослужење. Посебно треба истаћи да се то јединство 
пројављује кроз свете Тајне и кроз свете јеванђелске врлине, као 
средишње тачке освећујућег и обожујућег дејства благодати. Ов-
де се јасно показује да пут обожења нераскидиво је повезан са са-
мим бићем и јединством Цркве. Могли бисмо рећи, да тајна обо-
жења јесте благодатна заједница и јединство човека са Богом, и у 
тој тајни, све оно што Бог јесте по суштини, то се нама дарује по 
благодати. Бог дарује обожење да би оно што Он јесте по сушти-
ни, постало наше по заједничарењу24. Према томе, обожени човек 
не постаје, нити може постати бог по природи, већ само по зајед-
ничарењу и благодати. Спасење односно обожење човека, означа-
ва целосно сједињење по благодати, а не по ипостаси или по при-
роди. Слободно можемо рећи, да Господ Који обожује и Његов по 
усиновљењу обожени син, човек, задржавају своју личносну осо-
беност, која се никад не губи. Наиме, засигурно остају нетакнуте и 
вечне границе између богоначалних Ипостаси Јединствене Троји-
це и боговођених створених ипостаси, као што и природа једних и 
других остаје увек иста, нетакнута и неизмењена. А оно што при 
обожењу постаје „једно“ или „истоветно“ у Богу и човеку, није ни-
шта друго, до Његова боготворачка благодат и енергија, односно 
Његов „боготворачки дар“, који се изобилно дарује онима који га 

„могу примити“, који су га „достојни“, те почива у њима, тако да 
заједничарећи у њему (боготворачком благодатном дару), у ства-
ри заједничаре у Богу.

После свега реченога, потпуно је јасно да се обожење схвата као 
она надумна тајна благодатне заједнице и спасоносног јединства 
Бога и људи. Посматра се, и као међусобна заједница личности и 
јединство људи остварено у Богу. Наравно, да ова двострука, а ујед-
но и јединствена, заједница и јединство представљају благодатно 
дело Цркве и њено превасходно обележје. Подједнако је очигледно, 
да се поменута заједница и јединство, поистовећени са спасењем 

24 Свети Максим Исповедник, 2012, стр. 64–65.
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и обожењем, и да се на најузвишенији и јединствен начин оства-
рују и пројављују у божанственој Евхаристији Цркве, због чега се, 
уосталом, у православном народу она и назива божанским приче-
шћем (Θεία Κοινωνία). Сходно свему овоме, обожење представља 
садржај, коначни смисао и оправдање целокупног евхаристијског, 
светотајинског и уопште духовног и подвижничко-благодатног 
живота хришћанâ у Цркви.

И на крају, желели бисмо посебно да истакнемо, да данас када се 
божанска благодат некако ретко спомиње, и тиме као да се занема-
рује њена важност и неопходност у духовном животу и човековом 
спасењу, сматрамо да истицање благодатне и евхаристијско-екли-
сиолошке димензије спасења, свакако представља врло значајну 
поставку у православној мисли о спасењу. А поред тога, оваква 
богословска платформа се показује и као поуздан знак утемеље-
ња савременог православног богословља на светоотачком духу и 
предању. Стога, сваки повратак православном светоотачком ду-
ху и предању је веома значајан, знајући да то није просто враћање 
уназад, већ засигурно представља спасоносни ход унапред, а тиме 
се неизоставно испољава, она истинска православна пројављујућа 
нада и вера у спасење човека и света.
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Graceful and Eucharistic dimension 
of Orthodox soteriology

Within the framework of the Holy Fathers’ teaching, Orthodox sote-
riology represents the truth about man’s salvation “through Christ” and 

“in Christ”. The truth refers to a new reality of “new creation”, which is 
realized primarily in the personal Being of Christ. The ecstatic-saving 
orientation of human nature to fulfill the existential-soteriological “goal” 
has been established in the Person of Christ, and that is the hypostatic 
unity and community of life with uncreated Cause and fullness of life, 
but now with unlimited and immortal duration. The establishment of 
true human existence in the fullness of the Person of Christ represents 
a new existential possibility that God, as the Cause of every being, freely 
and lovingly gives to the man as a present. It is the grace of salvation as 
a gift of God, that He offers as response to the free, dynamic will and 
faith of man to communion in love with God. The grace of God can be 
characterized as that permanent, active vocation and calling of God ad-
dressed to a man, but also as the necessary assumption that man par-
ticipates in the fullness of personal communion with God. The gracious 
and salvific restoration of the personal community of man with God in 
Christ, is experienced as a Eucharistic way of existence and sacramen-
tal participation in the ecclesiological-soteriological fact of Deity and 
humanity union. This graceful and Eucharistic-ecclesiological dimen-
sion of salvation is a very important setting in Orthodox thought of 
salvation, and as such, it represents the reliable sign of foundation the 
Orthodox theology on the Holy Fathers’ spirit and tradition.

Keywords: Orthodox soteriology, Christ, God’s grace, person, na-
ture, man, salvation, community, Eucharist, Church.
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Христос као јединствени сотириолошки модел 
насупрот моделима осталих религија

Апстракт: Разних је покушаја дефинисања човека, између осталих, за 
нас важно одређење, јесте етикета да је човек homo religious, то јест ре-
лигијско биће. То значи да је човеку религиозност урођена. Та урођеност 
огледа се у егзистенцијалном нагону ка нечему изнад, ка трансцендент-
ном, ка слободи, стварању… Управо је та вера у нешто вечно, што посто-
ји и након овоземаљске смрти, једна од основних карактеристика свих 
уређених и устаљених религија. Тема овог чланка јесте кратак приказ 
сотириолошких учења одређених политеистичких (источњачких) и мо-
нотеистичких (ислам и јудаизам) религија. Главни циљ јесте приказати 
на крају православни хришћански модул сотириологије, и кроз њега од-
говорити на питања шта то једино Христос нуди сваком човеку? Зашто 
је спасење једино могуће у Христу који је Црква итд.?
Кључне речи: политеизам, реинкарнација, монотеизам, индивидуалност, 
Црква: Тело Христово.

Човек је круна стварања Божијег, јер стварањем по лику и по-
добју Божијем (Пост. 1, 27) има могућност да достигне нешто веће 
и вечно, за разлику од осталих живих (и мртвих) бића. Религио-
зност је просто урођена човеку, који је по дефиницији homo religious. 
Она није производ нечијег мишљења и деловања у неком историј-
ском моменту. Оно што је настало у неком конкретном тренутку 
јесте сама религија. Зашто је то тако? Просто кренимо од тога да 
је сваки човек посебна личност, са eпитетима једна, јединствена и 
непоновљивa. Свако има своје виђење и доживљај ствари. Одатле 
различити типови религиозности: од магијских, окултистичких, 
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од грубог фетишизма, мистицизма, па све до одређених елеме-
ната атеизма… Са друге стране, религија се формира и као скуп 
људи. Ту такође имамо различите факторе, као што су народност, 
географски положај, климатске, менталне околности… Закључак 
ове мисли огледа се у томе да је човеку урођена религиозност и да 
постоје разни типови религиозности.1 Дакле, није могуће одреди-
ти данас који је тачан број религија у свету. С обзиром да се овај 
рад бави идејом посебности православног, хришћанског учења о 
спасењу у односу на исто учење код осталих религија, немогуће, и 
непотребно, је бавити се свим религијама. На почетку, изнећемо 
једну грубу поделу религије на политеистичке и монотеистичке. 
Монотеистичке религије ће свакако садржински окупирати већи-
ну овог рада, што је логичан закључак имајући у виду да ту спада 
и хришћанство, а такође и то да су учења ових религија доста по-
везана. Политеистичких религија је заиста много, често су одли-
ка народа, континента, па и одређених малих заједница. Због то-
га, захваљујући подацима стручњака, бавићемо се само бројчано 
најзаступљенијим религијама у свету. Након одређивања почетног 
правца, први део рада посветићемо политеистичким религијама, 
односно кратким приказом њихових сотириолошких учења. Овде 
нећемо одмах правити дигресије и упоређивати са хришћанством. 
То ћемо учинити у другом делу рада. Тада ћемо се бавити исламом 
и јудаизмом. Због заједничког темеља (Стари Завет) из кога ничу 
учења ових монотеистичких религија, немогуће је одмах се окре-
нути само једној теолошкој грани — сотириологији. Неизоставно 
је кренути од самог доживљаја Бога, објаснити на почетку ко је 
Бог у свакој од религија. Ово нас води до кључне разлике, која је 
и епицентар читавог хришћанства, а то је учење о Тројици са по-
себним акцентом, у овом раду, на личност Господа Исуса Христа. 
Када се дотакнемо те теме, неизоставно је говорити и предочити 
какав је доживљај Христа у другим двема монотеистичким рели-
гијама. Поента овог рада биће приказана на самом крају рада. Та-
да ћемо представити учење православног хришћанства о спасењу 
и увидети његову посебност и истинитост.

1 Калезић, Д., (2005). Упознајмо религију. Београд: Архиепископија београд-
ско-карловачка и Православни богословски факултет Сарајевског универ-
зитета, 77.
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Политеизам

Узроци настанка политеизма је много. Најједноставније речено, 
човек своју тежњу трагања ка Богу, и нечем изнад, усмерава ка све-
му над чим нема контролу у неком одређеном тренутку и од чега 
неминовно зависи. Зато су природне појаве и светила небеска пр-
ви облици божанства. Такође, разни друштвено егзистенцијални 
фактори утичу на формирања божанстава. Ту су елементи номад-
ства, лова, пољопривреде… Све то утиче на људе да креирају тотеме 
које доживљавају као божанства и на тај начин их и прослављају. 
Даље, да се развијају различита веровања о путевима спасења, од 
приношења жртви до моралних стремљења итд. Већ је било гово-
ра о разноврсности и бројности политеистичких религија. Према 
подацима стручњака2, стање у свету изгледа овако:

Hrišćanstvo (uključujući katolike, protestante,  
pravoslavne, pentakostalce, anglikance, evanđeliste, itd.)

2,1 
milijardi

Islam (šiiti, suniti, ostali) 1,5 
milijardi

Nereligiozni (uključujući ateiste, agnostike, itd.) 1,1 
milijardi

Hinduizam 900 
miliona

Kineska tradicionalna verovanja 394 
miliona

Budizam 376 
miliona

Domorodačka verovanja 300 
miliona

Drugo (uključujući afrička tradicionalna verovanja, 
sikizam, judaizam, bahai, šinto, kaodaizam, unitarizam, 
rastafarijanstvo, itd.)

198 
miliona

Видимо да се према бројности истичу религије истока.3 Сва-
ка религија носи одређену занимљивост у себи. Но, ми се у овом 

2 Abazovic, D., Radojkovic J., & Vukomanovic, M., (2007). Religije sveta. Beograd: 
Beogradski centar za ljudska prava, 9.

3 И поред многих различитости, у готово свим религијама могу се наћи де-
лимично истоветне поуке и учења по питању морала, етике, добра и зла… 
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раду дотичемо, у најкраћим цртама, само њиховим доживљајем 
спасења. Појам који нам се први отвара на овом путу, и коме ћемо 
се једино посветити, јесте реинкарнација.

Реинкарнација: будизам и хиндуизам

У религијама истока постоје разне варијанте реинкарнације. Иа-
ко ћемо у глобалу увек користити термин реинкарнација, потребно 
је укратко детерминисати термине реинкарнација, метемпсихоза 
и препорађање. У суштину, сви су веома блиски. Наиме, иако се 
учење о реинкарнацији као такво развило у 8. и 9. веку, идеја го-
тово да постоји одувек. Схватање реинкарнације произишло је из 
посматрања света, једног цикличног кружења свега. Такође, по-
везано је са концептом карме, односно система награде и казне.4 
Реинкарнација учи да се душа човекова, након смрти тела у ком је 
била, сели у друго људско тело, ради усавршавања. Са друге стра-
не, метемпсихоза је шири појам, и њена карактеристика огледа се у 
томе да је могуће сељење душе не само у људско тело, него и у жи-
вотињско, биљно… Трећи појам, који налазимо у будизму, учи да 
је могуће пресељење карактера, односно, једино карма као после-
дица човекових речи, мисли, дела, итд наставља да постоји.5 Сада 
нам је важно нагласити да реинкарнација није позитивна ствар по 
себи. То није вечни живот ка коме теже верници. Ако се само при-
сетимо веровања и схватања материје као лоше6, јасно је да посто-
ји жеља за вечним избављењем из тог круга реинкарнирања. Тако, 

Разлог је управо је урођена религиозност код сваког човека. Ово је управо 
главна карактеристика религија у Кини. Под појмом кинеске религије под-
разумевамо таоизам и конфучијанизам. Заправо, њих је боље дефинисати 
као одређене философске правце. Лао-Це је зачетник таоизма, верује се да је 
инкарнација самог Тао. Нема неког развијеног учења, осим поменутих мо-
ралних начела, учења о награди и казни… Слична је ствар и са Конфучијем. 
Потребно је пратити закон неба и по њему деловати. Спасење је сведено на 
испуњење моралних закона. Иако бројчано велике религије, због неразви-
јености учења, ове религије нису предмет нашег рада.

4 Мисао која се приписује Хераклиту, παντα ρει (све тече), преноси идентичну 
поруку.

5 Келлога, С. Г., (1984). Будизмь и християнство, (Орнатски, Љ. С. прев.). Ки-
евь: Амрита-Русь, 149.

6 Између осталих подсећам на Оригенову мисао стасис — кинесис — генесис.
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у будизму спасење се огледа у блаженом стању које наилази након 
ослобођења од патњи, који је и крајњи циљ будистичке праксе, до-
стизање нирване, то јест стања вечног блаженства без патње и бола. 
То је једино могуће кроз поштовање осмоструког пута (исправност 
гледишта, намера, говора, делања, живљења, свесности, саставље-
ности и исправан напор)7, темељног концепта будизма. Нирвана се 
не мора нужно искусити након смрти. Спознај унутрашњег мира 
могућа је иако су тело и психа и даље присутни. Физички распад 
није услов слободе.8 Све готово да је слично и у хиндуизму, који је 
у суштини колектив религијских традиција у Индији. Детаљни-
је бављење њим би нас удаљило од наше теме. То су религије без 
уједначеног и детаљно развијеног учења. Већина хиндуса верује у 
бога, али важно је нагласити да су карма и реинкарнација и овде 
централни појмови веровања. Бог ствара све људе једнаким, даје 
им слободу. Неједнакост је последица те слободе.

Дакле, присутно је дистанцирање бога. Он не учествује актив-
но у спасење човека. Наук о поновном рођењу даје снажну моти-
вацију да човек ради на себи како би стигао до стања блаженства. 
Издвајамо и подвлачимо то, да је у религијама истока, човек тај 
који, у примарној и последњој инстанци, брине о свему томе и до-
стиже спасење (како год га која фракција доживљавала). Кључно 
је самоусавршавање човека. Етика, аскеза и морална стремље-
ња поново играју главну улогу на путу ка ослобођењу. Од разних 
практичних метода, који су производ хиндуса, издвајамо јогу као 
метод ка просветљењу.

Монотеистичке религије

На самом почетку желим да пружим одговорна питање ко је 
Алах у кога муслимани верују, како бисмо лакше разумети место и 
улогу Христа у исламу. Пружајући одговор на ово питање окреће-
мо се упоређивању са Старим Заветом, где имамо једно истоветно 
веровање и виђење Бога у хришћанству и јудаизму. Сада се окре-
ћемо ка водећој изреци у исламу, која гласи: „Сведочим да постоји 

7 Ivekovic, R., (1997). Rana budisticka misao. Sarajevo: Svjetlos, 131–152.
8 Kung, H., (1994). Krscanstvo i svjetske religije. Zagreb: Naprijed, 267–68.
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само један Бог; сведочим да је Мухамед његов слуга и његов посланик“.9 
Ово сведочење назива се Шехада10 и изговара се искључиво на 
арапском језику.11 Тек након овог исповедања следи поучавање и 
веровање у остале истине ислама, које између осталог укључују и 
веру у остале посланике Божије, Аврама, Мојсија, друге и на крају 
и самог Исуса. Такође о откривању идентитета исламског Бога чи-
тамо у више сура. Тако се Алах представља као Господар светова 
(El-Kasas, 30), онај који је силни и мудри (En-Neml, 9), Једини Бог 
(Ta Ha, 14)… Ако погледамо језичку анализу, јасно нам је да сама 
реч „Allah“ није нешто аутентично за муслиманског бога, или баш 
искључиво муслимански бог, већ управо арапска реч за бога, па та-
ко милиони хришћана који говоре арапским језиком, хришћанског 
Бога називају управо Алах. Алах је лично име исламског Бога, које, 
на пример, одговара јеврејском Јахве. Сматра се и да је реч изведе-
на скраћивањем al-ilah, које се односе на хебрејску (Ел) и арамејску 
(Елах) реч за Бога.12 Ако верујемо у хришћанској традицији да се 
у Старом Завету првенствено открива Бог Отац, онда нам следи 
питање да ли је он други Бог у односу на Бога у исламу? Да ли и у 
Старом Завету и Курану говори један исти Бог? Да ли старозаветно 
„Тако говори Господ“ одговара ономе „Реци“ из Курана? Или опет 
старозаветно „Иди и објави“ куранском „Устани и опомени“?13 За 
почетак, Алах је представљен као једини Бог и другог осим њега 
нема. Он је творац неба и земље, невидљивог и видљивог света. Он 
ствара ни из чега. Он је свемилосни, милостиви, влада свим, силни 
и мудри, дакле има најлепша имена, према традицији њихов број 
је 9914, а онај ко их спозна, њему су обезбеђени рајски предели,15 и 
хвале га сви на небесима и на земљи (El-Hašr, 22–24). Уочавамо да 

9 Khoury, A., Th., (2005). Leksikon temeljnih religijskih pojmova. Zagreb: Prome-
tej, 74.

10 Шехадет, заправо код балканских муслимана.
11 Танасковић, Д., (2018). Ислам: догма и живот. Београд: Српска књижевна 

задруга, 78.
12 Танасковић, Д., (2018). Ислам: догма и живот. Београд: Српска књижевна 

задруга, 82.
13 Kung, H., (1994). Krscanstvo i svjetske religije. Zagreb: Naprijed, 31.
14 Дарко Танасковић набраја сва имена у књизи „Ислам, догма и живот“, 86–87.
15 Танасковић, Д., (2018). Ислам: догма и живот. Београд: Српска књижевна 

задруга, 86.
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су сви атрибути и целокупно наведено веровање већ присутни у 
Библији, Старом Завету и то већ на самом почетку у првој глави 
прве књиге Постања. Поред тога, постоји читава студија о имени-
ма Бога у Старом Завету. Даље, сама ова тема коју обрађујем ука-
зује на то да је и старозаветни и курански Бог онај који се открива 
Мојсију, разговара са њим, брине о њему, Бог који изводи народ из 
Египатског ропства и побеђује фараона, односно нико други него 
Бог Отац. И не само Бог Мојсија, већ смо видели када фараон пита 
Мојсија ко је његов Бог, он га представља као Бога Аврама, Исака, 
Јакова… У Курану је садржано и казивање о Адаму, Ноју… Сав 
тај опис Бога је и те како већ присутан у Старом Завету, на крају у 
питању је Бог који ће судити свету.

Заједничка је, дакле, вера у Једног и Јединог Бога који свему даје 
смисао и живот. Бога у коме је све утемељено и пред којим смо сви 
једнаки. Тај Бог је историјски Бог, Бог који ствара свет, учествује у 
њему, открива се, бива у заједници са угодницима Његовим, бри-
не и прожима цео свет, а истовремено остаје трансцендентан. На 
крају, то је милостив и милосрдни Бог, који ће на крају судити све-
ту, али који се приклања и предаје човеку и пружа му могућност 
вечне заједнице са Њим. Исто је и порекло од Аврама, по коме су и 
често препознатљиве… Поред овога, интересантна је етимолошка 
повезаност арапске речи „ar-Rahman“ (Милостиви) са хебрејским 

„rahamim“, што заједно са „hen“ и „hesed“ представља значењско 
поље новозаветног „charis“ (Милост),16 атрибутом који се најчешће 
поистовећује са Господом Исусом Христом.

Према хришћанском учењу, у Старом Завету Бог Отац је тај ко-
ји има кључну улогу, али и у њему наилазимо на моменте када до-
лази до пуноће откривења Свете Тројице. Тако на пример, Јахве 
је име на којем почива целокупно веровање и идентитет Израиља. 
У каснијој хришћанској светоотачкој теологији, место теофаније 
Мојсију, само је једно од многих места у којима је у сенци откри-
вен Тројични вид постојања Бога. Оно је типичан пример месија-
низма, који је главни теолошки концепт Старог Завета. Бити (Бо-
жије „Ја јесам“) подразумева постојање у односу са другим. Бити 
значи бити за другог. Иако смо видели да у Старом Завету то јесте 
постојање за Израиљ, у Новом Завету, након потпуног откривања 

16 Kung, H., (1994). Krscanstvo i svjetske religije. Zagreb: Naprijed, 82–83.
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Бога кроз личност Господа Исуса Христа, Божије бити јесте бити-
сање три личност Свете Тројице. У прилог овоме говори и превод 
Септуагинте, који је тетрагам jhwh превео са κυριος, изразом који 
се још у најранијој хришћанској проповеди примењивао на васкр-
слог Христа. Такође, у Јовановом јеванђељу, Христос се осам пута 
представља апсолутном тврдњом: „εγω ειμι — Ја (је)сам“.17 Из ово-
га свега видимо, да и поред поменуте разлике, која остаје камен 
спотицања и разилажења, хришћанство и ислам, као и јудаизам 
који употпуњује и затвара круг монотеистичких религија, у својој 
основи за темељ имају истог Бога. Разлика је у каснијем доживља-
ју и откривењу истог, боље речено у моменту када наступа Нови 
Завет, што нас доводи до главне теме нашег рада, посебности хри-
шћанске сотириологије у односу на остале религије.

Господ Исус Христос у исламском веровању

У Курану се, пре Мухамеда, по имену помиње 26 пророка, од ко-
јих су 4 арабљанска, 18 старозаветних, 3 новозаветна а о осталих 2 
говори се атрибутивно.18 Један од њих је Иса. Како би одговорили 
ко је Иса за муслимане, ослонићемо се на основни извор ислама, 
то јест Куран. У Курану се на многа места говори о Исусу. Неће-
мо говорити о свим сличностима и разликама при, исламском и 
хришћанском, опису личности Христове, већ ћемо се базирати на 
кључне моменте за овај рад. Сура под редним бројем 19. посвећена 
је Пресветој Богородици, због чега носи назив Мерјем (Maryam). 
Она је приказана заиста као девојка која се истиче од осталих. На 
њој је била милост Божија и обасјана је даровима Божијим. Један 
од ајета нам јасно казује да је она та која је,,сачувала своју неви-
ност“, којој се јавља анђео Џибрил и саопштава да је изабрана да 
роди посланика Божијег. У Курану се наводи да је једно од најве-
ћих чуда које красе личност Исуса управо то,,што је на свет дошао 
без оца“, али нема детаљнијег казивања. Јасно је да нема казивања о 
Исусу као Богу, већ само као човеку, који је живео пре 2000 година, 
био пророк Божији, живео исправним животом, поучавао вери и 
моралу, чинио свакаква чуда, још као мали био свестан и обасјан 

17 Кубат, Р., (2012). Траговима писма. Крагујевац: Каленић, 30.
18 Танасковић, Д., (2018). Ислам: догма и живот. Београд: Српска књижевна 

задруга, 95–96.
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даровима, имао своје следбенике али и противнике, пре свега уче-
не Јевреје са којима је био у сукобу и који су покушали да га убију.19

Овде ћемо истаћи две веома важне чињенице исламског учења:
• Бог (Исус) се није оваплотио,
• Бог (Исус) није умро.
Оправдање ових тврдњи свакако исламски учењаци налазе у 

ајетима. Тако у 112. сури (Искреност) читамо:,,On je Allah, Jedan! 
Allah je utociste svakome! Nije rodio i rodjen nije i niko mu dostojan ni-
je!“ (El-Ihlas, 1–4). Ови ајети недвосмислено сведоче да Бог апсо-
лутно никада и ни на који начин не може имати телесни облик. 
Сама помисао да се Бог појави на земљи у било каквом човеку ви-
дљивом облику је потпуно апсурдна и незамислива. Али ту није 
крај, не само да се Син Божији није оваплотио него није ни умро. 
Односно ако залазимо дубље, не само да Бог није и не може умре-
ти, него и Исус, који је само пророк, није умро. Ово читамо у сле-
дећим ајетима:,,I zbog rijeci njihovih:,,Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina 
Merjemina, Allahova poslanika!“ A nisu ga ni ubili ni raspeli, vec im se 
pricinilo. Oni koji su se i njemu u misljenju razilazili, oni su sami o to-
me u sumnji bili; o tome nisu nista pouzdano znali, samo su nagadjali; 
a sigurno je da ga nisu ubili; Vec ga je Allah uzdigao Sebi. –A Allah je 
silan i mudar“ (En-Nisa, 157–158). Иако су покушали, Исаа нису уби-
ли. Кључна реч у овом исказу је глагол причинити. Он расветља-
ва истину према којој је смрт Иса била само приказ, илузија20, за-
право је истина та да Иса бива узет од стране Алаха себи. Колико 
је за ислам важно ово место сведочи нам језичка анализа. Наиме, 
у Курану се различитим глаголима говори о смрти. Најчешће се 
наводи арапски глагол katele, који долази у значењу убити. Друга 
реч која се у Курану користи у значењу смрти је haleke и њено нај-
чешће значење јесте умрети или погинути. Ако се говори о смрти 
посланика и пророка Алахових, најчешћа реч која је у употреби 
јесте el-mevte, која долази од глагола mate — умрети. Ако не го-
воримо о глаголима, већ о именицама повезаним са оваквим ка-
зивањима, најчешћа је реч halid, она изражава трајност, вечност, 
односно бесмртност. Такође у Курану наилазимо на глагол salebe, 

19 Cengic, H., (2009). Isa, alejhisselam I. Преузето 04.08.2021, са https://znaci.ba/
autori/haris-cengic?page=2

20 Овакво учење подсећа на јерес докетизма.
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чији је буквалан превод распети, и јавља се када се на неком месту 
описује смрт као распеће на крсту. Интересантно је да тај глагол 
није употребљен у наведеним ајетима, а када се јавља у наративи-
ма о Исусу увек је у негативном облику, то јест казује се да Он ни-
је распет. Онда која је реч употребљена у горе наведеним ајетима, 
и које је њено значење? У питању је појам vefat који је изведеница 
од глагола teveffa и буквално се преводи,,узимати душу“. Узимање 
душе не долази увек у значењу смрти, чак је више повезано са пој-
мом успављивања, у том значењу је можемо пронаћи у сурама Al-
an’am, и 60 Az-Zumar, 42. Мисао која стоји иза овог термина указу-
је на узимање душе оних који спавају, јер они нису предодређени 
да умру у том времену, већ им се душа враћа након одређеног ро-
ка. Ти људи нису мртви у правом смислу те речи, само се налазе у 
другачијој димензији у којој им је душа одвојена од тела. Видимо 
да Исус није умро, да се његова смрт описује сасвим другачијим 
речима од описа смрти осталих људи. Он није умро, није распет, 
није ни на какав начин убијен, Он је узет од стране Алаха.21

Дакле, пошто Исус није умро то значи да ће доћи времена када 
ће он поново доћи на земљу. Тада се он неће управљати према ин-
џилу22 који је проповедао, већ према Курану, који је Исусу био не-
познат, то јест није му био откривен, у времену када је живео, јер 
представља пуноћу откривења која је објављена 600 година касније 
кроз пророка Мухамеда. Колико су то времена благостања, ипак су 
времена када ће на земљи бити Деџџал, чиниће чуда и обмањивати 
народ и вернике, и према веровању њега ће управо убити Исус, и 

21 Harun, Y., (2004). Musa,a.s. I Isa, a.s. (E. Ibrahimkadic, prev.). Sarajevo: Bosancica 
print, 141–150.

22 Колико је велики ауторитет Исуса сведочи и веровање да је Он један од три 
порока преко којих су људима верницима пренети: теврат, инџил и зебур. 
То су књиге које је Алах кроз историју пружао својим посланицима, где се 
обухвата садржај Петокњижја Мојсијевог, Давидов Псалми и искључиво 
аутентичне јеванђељске речи Господа Исуса Христа. Такође, само су њему 
као пророку приписивани посебни епитети, тако да се једино о њему говори 
као ономе који је „предзнак краја света“ или „Алахова реч“… Дакле, Господ 
Исус Христос је поштован у исламу, али искључиво као човек, као посланик 
Божији, који је важан јер је примио и предао инџил, али он не само да није 
Бог, већ се на лествици налази ступањ испод Мухамед који представља пе-
чат посланства, највећег посланика, последњег веровесника преко кога до-
лази до коначног откривења речи Божије у виду Курана.
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свима објавити Куран као једину истину. Тек тада, у том историј-
ском тренутку Исус ће први и једини пут умрети.23 То је његова 
једина улога у спасењу света. Ислам нема неко развијено учење у 
теолошком смислу о овој теми. Такође, пошто нема ни схватање 
и веровање у првородни грех, у њему нема никаквог историјско 
спасоносног деловања.24 Постоји веровање у предестинацију, веч-
но предодређење људи за спасење или смрт.25 Исус ту није потре-
бан као бог који се оваплоћује. Зато се нигде не помиње догађај 
тајне вечере и установљења Литургије. То је граница признавања 
деловања Исуса. Бог је трансцендентан. Пред верником стоје пет 
стубова ислама који му помажу у његовом стремљењу ка џенету.

Христос у учењу јудаизма

Веровање јудаизма и хришћанства у многоме се поклапа, из ра-
злога прихватања истих књига као светих и канонских. Бог скла-
па савез са Израиљем, омогућава излазак из Египта. То је чин Бо-
жије љубави и милости. Од тада је спасење могуће само у заједни-
ци са њим. То је захтев на који верник треба да одговори. Према 
јеврејском канону видимо да су све свете и богонадахнуте књиге 
усмерене ка Тори, која представља саму суштину исправног вође-
ња живота. За разлику од јеврејског схватања, у хришћанству оне 
не представљају суштину, већ почетак смисла и постојања. Испу-
њене су многим месијанским местима, која се директно повезују 
са личношћу Господа Исуса Христа. Цео Стари Завет написан је у 
духу ишчекивања Месије. Зато се на крају канона налазе пророч-
ке књиге, које директно говоре и проричу спасење и долазак Хри-
стов. Могли бисмо један цео рад посветити Христу кроз призму 
новозаветних испуњења старозаветних ишчекивања. Он је испу-
нио сва пророштва. Пророк Михеј говори о рођењу у Витлејему 
(Мих 5,2). Исаија да ће тада дјевица зачети (Ис 7,14). Захарија про-
риче свечани улазак у Јерусалим на магарету (Зах 9,9)… Но, и по-
ред свих месијанских места, које своје испуњење добијају у Новом 

23 Cengic, H., (2009). Isa, alejhisselam IV. Преузето 06.08.2021, са https://znaci.ba/
autori/haris-cengic?page=2

24 Khoury, A., Th., (2005). Leksikon temeljnih religijskih pojmova. Zagreb: Prometej, 
456.

25 Kung, H., (1994). Krscanstvo i svjetske religije. Zagreb: Naprijed, 85.
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Завету, Христос није био препознат од стране свог народа као Ме-
сија. Због чега и бива осуђен и распет. Зашто је то тако? Историја 
јеврејског народа нимало није била лака. И након избављења из 
Египта, долазили су народи (Асирци, Сирци, Вавилонци…) који 
су поробљавали Јевреје. Зато се временом веровање у Месију ко-
ји доноси вечни живот заменило веровањем у долазак цара, дру-
гог Давида, који ће успоставити рај на земљи и ослободити Јевреје 
свих патњи. У историјском времену силаска Христа на земљу у те-
лу, Јевреји су били под доминацијом Римљана. Пошто је Христос 
испунио месијанска старозаветна пророштва, многи су се надали 
да је Он Месија који ће их ослободити римске окупације. Али Он 
није дошао као политички Месија. Нигде нема казивања о страда-
јућем Месији, већ о есхатолошком ослободиоцу који ће бити опа-
сан силом како би очистио Јерусалим од незнабожаца, размецао 
грешнике гвозденим штапом, успоставио правду и учинио Закон 
једином смерницом исправног делаља.26 Христова проповед о ис-
купљењу и васкрсењу у том тренутку није наишла на разумевање. 
Они су ишчекивали Сина Човечијег, оног који ће донети крај исто-
рији и судити свету. Када је Христос поистоветио себе са есхато-
лошким Сином Човечијим, већини Јевреја је то личило на идоло-
поклонство.27 Нису ишчекивали Месију који ће платити грехове 
свих људи, већ владара који ће владати земљом, над народима.28 
И тај Месија није могао бити други Бог, који ће Бога у кога верују 
називати Оцем. У јудаизму верује се и непрестано ишчекује дола-
зак Месије. У зависности од фракције у јудаизму, Христа неки по-
штују као моралног проповедника, неки као учитеља а поједини 
и лажним пророком. Заједничко је веровање да Христос није Бог 
који се оваплотио. Самим тим не верује се у спасоносност Његовог 
дела. При спасењу нема потребе за посредником. Приближавање 
Богу могуће је уз држање заповести Божијих. Видимо дакле да је 
доживљај Христа сличан ономе као у исламу, због тога без дужег 
задржавања прелазимо на казивања хришћанског учења.

26 Лозе, Е., (1986). Свет Новог Завета, (Радомир Р., прев.). Београд: Правосла-
вље, 124–125.

27 Зизијулас, Ј., (2009). Догматске теме. Нови Сад: Беседа, 116–117.
28 Идеја хилијазма.
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Христос као једини истинити начин спасења

Ово поглавље кренућемо са кључном разликом, а огледа се у то-
ме да је хришћанство вера у библијског Бога, Бога који јесте кон-
кретна личност и који се открива кроз личносне односе.29 Бог је 
Отац, који је узрок постојања Свете Тројице.30 Бог Отац је Бог који 
се директно открива у Старом Завету, између осталог најчешће оп-
штепознатим и цитираним речима,,Ја сам онај који јесте“. Откри-
вење хришћанског Бога је постепено, тако у Новом Завету имамо 
пуноћу откривења у личности Господа Исуса Христа, и потпуног 
откривења као Тројица, при крштењу Христа на реци Јордану, ка-
да се и Дух Свети јавља у облику голуба. Сада наилазимо на кључ-
ни тренутак због кога настаје примарно и суштинско неслагање 
између ислама и хришћанства. Наиме, за разлику од ислама, где 
влада такозвани чисти монотеизам, хришћанство сведочи истину 
Бога који је Један а Тројица. Та мисао (1+1+1=1) остаје до дана да-
нашњег апстрактна, нелогична и неприхватљива исламској теоло-
гији. Према светом Григорију Богослову, реч Тројица не означава 
збир неједнаких ствари, него укупност једнаких и једнаких по ча-
сти, сједињени по природи и у природи. Сваки од Тројице гледан 
по Себи јесте Бог и сва Тројица заједно тако су један-једини Бог.31 
Заиста је тајна Свете Тројице дубока мисао. Међутим ми се у овом 
раду не бавимо темом објашњења основне истине хришћанске вере, 
односно детаљнијег одговора на питање како је хришћански Бог 
један а Тројица32, већ питањем хришћанске сотириологије. Спа-
сење човека могуће је захваљујући љубави Божијој, а првенстве-
но личношћу Господа Исуса Христа. Ту наилазимо на два кључна 
проблема у односу на остале религије монотеизма. Први се тиче 
објашњења Христа као Бога, који од вечности постоји у заједници 
са Оцем и Светим Духом, а други Његовог оваплоћења, доласка у 
свет, примања и спасења човечанске природе. Личност Христова 

29 Зизијулас, Ј., (2009). Догматске теме. Нови Сад: Беседа, 111.
30 Зизијулас, Ј., (2009). Догматске теме. Нови Сад: Беседа, 143.
31 Флоровски, Г., (1992). Источни Оци IV века. Врњачка Бања: Братство мана-

стира св. Симеона мироточивог, 168.
32 Детаљније о томе у: Мидић, И., (2012). Проблем смрти у хришћанској онто-

логији. Пожаревац: Одбор за просвету и културу Епархије пожаревачко-бра-
ничевске, 29–35.
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је узрок постојања тварне природе, али и њен коначни циљ. Све 
створено једино постоји као Христос, и у Христу, Он, као нество-
рени и вечни, је тај који чини да створена природа постоји, самим 
тим без Христа не постоји ништа што је створено па ни човек.33

Бог као апсолутно слободно биће, својом вољом ствара свет. Он 
жели да свет постоји и ствара га у једном тренутку. Стварање је де-
ло Свете Тројице. То је чин љубави! Христос као превечни Бог, који 
постоји од вечности, ствара свет и Онај је ради кога је свет створен. 
Сада, и у даљем раду, за потврду исказа које износимо, користиће-
мо цитате из Светог Писма. Као потврда постојања Свете Тројице 
од вечности, и заједничког стварања света наводим цитат из књи-
ге Постања, где се о стварању говори у множини: ,,Потом рече Бог: 
Да начинимо човека по свом обличју, као што смо ми, који ће бити 
господар од риба морских и од птица небеских и од стоке и од це-
ле земље и од свих животиња што се мичу по земљи“ (Пост. 1,26). 
Дакле Христос је Бог од вечности, Он се вечно рађа од Оца, који је 
Отац управо зато што од вечности има Сина. Христово Божанство 
не представља истину која је само неприхватљива теолозима који 
нису хришћани, самим тим и исламским, већ се то питање намеће 
од самог почетка бављења теологијом код хришћанских теолога.34 

33 Мидић, И., (2012). Проблем смрти у хришћанској онтологији. Пожаревац: 
Одбор за просвету и културу Епархије пожаревачко-браничевске, 44.

34 Као пример можемо навести да је Први Васељенски сабор, који је одржан 
у Никеји 325. године, између осталог, сазван и ради Аријеве јереси, која је 
оспоравала Божанство Христово од вечности и говорила о стварању Хри-
ста у једном, било конкретном или не, тренутку. Тако је Арије сматрао да 
је термин и учење о рађању Сина од Оца боље заменити појмом стварања 
вољом. Основни проблем са којим се Арије сусретао огледао се у томе да је 
желео по сваку цену да сачува учење да је само Отац нерођени Бог. Сматра 
да је постојао тренутак када Син није постојао, и на тај начин је јасно да Га 
је Бог створио као Оног Који није постојао. У многим изворима наилазимо 
на фразу која се преписује управо Арију, а она гласи: беше када Га не беше 
(ην ποτε οτε ουκ ην). Иако је Арије у суперлативима говорио о Христу, о то-
ме колико се Он као створење разликује од свих осталих створења, то не 
мења чињеницу да је Христос, према њему, створење Божије. Арије се бојао 
гностичких гледишта и због тога се жустро сукобљавао идеји да је Христос 
рођен из Очеве суштине, но ми се нећемо детаљније бавити разлозима Ари-
јевог учења, важно је да нагласимо да је Аријева јерес осуђена на помену-
том сабору, који је такође потврдио учење о вечном постојању Сина Божијег, 
уводећи термин ομουσιος (јединосушни) у символу вере, који касније бива 
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Након потврде Христовог божанства, прелазимо на тему Христа 
као истинитог човека. Зашто је свемоћни Бог сишао на земљу? 
Разлог оваплоћења јесте човек. Човек је смртан јер је створен из 
небића (εξ ουκ οντων).35 Човек јесте смртан по својој природи, али 
ако се присетимо горе наведеног цитата приликом стварања света, 
видимо да је човек такође створен по лику Божијем. То значи да је 
створен за вечни живот. Вечни живот је могуће остварити само у 
заједници са Богом, што је и била првобитна замисао у личности 
првог човека Адама36. Међутим, стварање по лику и подобију Бо-
жијем са собом повлачи још једну врло важну ствар, а то је слобода 
као онтолошка категорија. Човек је једино биће којем је Бог даро-
вао слободу, могућност избора. Човек је словесно биће и због тога 
јесте најсавршеније створење Божије. То за собом повлачи терет 
одговорности за себе а и за читаву твар коју човек треба да при-
несе Богу. Први човек, Адам, чини преступ, такозвани првород-
ни грех37, одступа из заједнице са Богом, и од тог тренутка смрт, 
која је увек била присутна као потенцијал, сада улази у свет и по-
стаје реалност. Човек и сва твар почињу да умиру. Када говоримо 
о смрти, ту се не мисли конкретно на биолошку смрт као прекид 
постојања у овоземаљском животу. У питању је смрт као онтоло-
шка категорија, вечно небиће и ништавило. Због тога је потребно 
да смрт буде побеђена и да се човеку пружи поновна могућност 
слободног одабира вечног живота у заједници са Богом. Два су са-
да битна питања, ко може победити смрт и како је могуће побе-
дити је? Одговори су јасни, то може учинити сам Бог, Господ Исус 
Христос, својим оваплоћењем, својом смрћу и својим васкрсењем. 
Потврду тога поново наилазимо у Светој књизи Библији. Христо-
носни апостол Павле говори:.Јер пошто је кроз човека смрт, кроз 
човека је и васкрсење мртвих; јер као што у Адаму сви умиру, тако 

потврђен од стране других канонских хришћанских сабора и представља 
излагање основних истина хришћанске вере до дана данашњег.

35 Атанасије Велики, (2003). Против идола — О очовечењу Бога Логоса. Нови 
Сад: Беседа, 132.

36 Адам пре свега представља саборну личност.
37 Иако се прича о Адаму и Еви налази на почетку Старог Завета, она се не ре-

ципира у осталим монотеистичким религијама као прича о првородном гре-
ху, паду првог Адама и потреби за новим Адамом који ће победити смрт и 
омогућити спасење творевини, према речима Новог Завета (1. Кор 15, 21–22).
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ће и у Христу сви оживети“ (I Кор 15, 21–22). На другом месту исти 
апостол пружа одговор и каже да је потребно да Христос страда 
за нас и,,смрћу сатре онога који има силу смрти, то јест ђавола, и 
да избави оне који из страха од смрти целога живота бејаху крив-
ци за своје робовање“ (Јевр 2, 14–15). Зато Христос као вечни Бог, 
узима и одева се човечанском природом, постаје човек и једнак са 
нама у свему осим у греху. Он облачи чисту, неукаљану човечан-
ску природу, што сведочи и његово рођење. Човек се рађа од мужа 
и жене, док Христос бива рођен од Духа Светога и Марије Дјеве, 
Његово рођење је натприродно рођење. Шта то значи? Натприрод-
но рођење Христа жели да покаже да је Христос Син Божији, да 
Он од вечности сапостоји Оцу и Светоме Духу, и пре него што се 
родио као човек. Битно је схватити да је Христос Син Божији по 
ипостаси. Син Божији тек својим оваплоћењем постаје савршени 
човек. Од Марије Дјеве узима у своју личност створену човечан-
ску природу. Зато је могуће да Христос једе, спава, умире, а са дру-
ге стране чини чуда, јер је Он савршени Бог и савршени човек.38 
На крају нам остаје да одговоримо на питање ко умире на крсту? 
Око овог питања водила се велика полемика. Ако умире Христос 
као савршени Бог, онда то значи да умире божанска природа, што 
би за собом повукло да умиру и Отац и Свети Дух, јер они има-
ју једну природу, коју не деле на делове, већ је целокупна природа 
у свакој од личности Свете Тројице. Истина је да на крсту умире 
личност Господа Исуса Христа, а то је могуће јер је у њој људска 
природа која је смртна. Овде је само важно нагласити да смрт не 
значи прекид заједнице, Христос и у смрти својој не прекида за-
једницу са Оцем и Духом Светим, већ кроз смрт ту заједницу по-
тврђује, изражавајући своју слободу као љубав.39 Сада је могуће у 
закључку рада пружити одговор на питање које смо поставили у 
самом наслову рада.

38 Мидић, И., (2012). Проблем смрти у хришћанској онтологији. Пожаревац: 
Одбор за просвету и културу Епархије пожаревачко-браничевске, 150–151.

39 Мидић, И., (2012). Проблем смрти у хришћанској онтологији. Пожаревац: 
Одбор за просвету и културу Епархије пожаревачко-браничевске, 170–171.
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Закључак

У овоме раду упознали смо се укратко са темом сотириологије 
у бројчано најпопуларнијим религијама света у садашњем време-
ну. Можемо закључити да оне садрже одређен број сличних уче-
ња. Тако, прва ствар коју ћу поменути јесте свакако оностраност 
Божија. Било да је речи о политеистичким религијама или о мо-
нотеистичким. Бог постоји, у њега се верује као у творца и ка њему 
тежи као последњој станици човеког путовања. У свим религијама 
Бог се на овај или онај начин открива. То откривење заступљено 
је преко посредника, углавном у виду неког одређеног списа. Када 
смо говорили о начину на који човек може да се спаси, углавном 
у центру пажње наилазимо на морална учења. Етика је круна чо-
вековог деловања. Све ово јесте итекако присутно у православно 
хришћанском учењу. Али због чега се хришћанство уздиже изнад 
осталих религија? Пробаћемо да одговор пружимо сукцесивно 
према подели овог рада.

Када је било речи о религијама истока, и о реинкарнацији, по-
трено је првенствено указати на искривљену антропологију, одно-
сно доживљај појмова личност и тело (материја). Темељ хришћан-
ског учења је постојање у заједници, по угледу на Свету Тројицу. То 
значи да нема индивидуалности, већ постоје само личности. Лич-
ност је постојање по образу Божијем. Постојим само у односу са 
другим. Она може постојати вечно. Њена главна карактеристика 
огледа се у њеној непоновљивости и посебности. Ако овако дожи-
вљавамо човека, онда нема места за реинкарнацију, која у једном 
тренутку подразумева претварање у другу личност. Тада ја више 
нисам ја. Личност се може мењати, али се не може променити. За-
то је могуће да се личност оваплоти, али није могуће да се реин-
карнира. Но, личност није само душа. Тело човека је саставни део 
личности. То тело ће се спасити, оно ће васкрснути када васкрсне 
личност. Човек је немоћан без другога. Човек је немоћан без Бога. 
Човек не треба да бежи од материје, већ има задатак да и њу при-
несе Богу и вечно је спасе. Зато ће доћи до васкрсења тела. У хри-
шћанству Бог активно учествује у спасењу човека. Зато Бог сишав-
ши са неба, облачи тело, исцељује га и омогућава човеку спасење. 
То је исто тело човеково, али преображено, без греха. Због овога и 
није могућ будистички концепт према коме нова реинкарнација 
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наслеђује казне, или награде, претходника. То се не коси само са 
хришћанским учењем, већ генерално са концептом правде.

У другом делу рада било је речи о исламу и јудаизму. То су ре-
лигије које почивају на истој историји, па су им учења веома ис-
преплетена. И поред тога постоје огромне разлике. Без обзира како 
називали Бога, Јахвеом или Алахом, у питању је вера у узрока по-
стојања Свете Тројице, Богу Оцу. Тајна Тројице остаје недокучива 
свим верницима осталих религија. Она подразумева концепт вере, 
а не логике и знања. Зато се хришћанству једино може припојити 
епитет вере, а не религије. За разлику од осталих религија, у хри-
шћанству не говоримо о томе шта је Бог већ ко је Он. То нас води 
Богу који постоји у односу, заједници три личности. Сви деле јед-
ну исту суштину. Када кажемо деле, не мислимо на неки одређени 
проценат, него свака личност појединачно је носилац целе сушти-
не. Због тога је могуће прослављати и Сина и Духа као једног Бога. 
У чему онда видимо оригиналност хришћанске вере? Рекли смо да 
је откривење присутно и код осталих. У хришћанству долази до 
врхунца откривења, сам Бог силази са неба и постаје један од нас. 
То је највећи вид познања Бога, лицем к лицу. Теологија искупље-
ња представља посебну особеност. Бог не само да је сишао, већ је 
и постао човек, као један од нас. Христос је сјединивши обе при-
роде омогућио спасење. Природа човечанска се у личности Хри-
стовој сједињује са божанском, и то на посебан начин како нам 
сведочи Халкидонски орос: несливено, неизмењиво, нераздељиво 
и неразлучно. Ниједна религија не говори о толикој иманентно-
сти Бога, а тек о смрти истог. Оно што је осталима незамисливо, у 
хришћанству се остварило. Смрт и васкрсење Христово омогући-
ли су васкрсење сваком човеку. На који начин је спасење могуће?

Христос је пре смрти установио Цркву. И у осталим религија-
ма упознајемо се са различитим видовима светилишта. Међутим, 
речима ово чините у мој спомен потврдио је да Црква јесте Тело 
Његово. Разни храмови представљају место где према веровању 
религија бог обитава. Црква није само нека грађевина, у њој не 
само да Бог обитава, Црква је Његово Тело. Она је заправо онај 
спомен Тајне вечере, евхаристијска заједница у конкретном исто-
ријском тренутку. Имамо све елементе. Са нама је Бог, заједни-
чаримо са њим, док се кроз трпезу љубави, где причешћујући се 
хлебом и вином, објектима Тела и Крви Христове, сједињујемо се 
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најтешње са Богом. Црква је одсјај божанског начина постојања. У 
Цркви нема индивидуалности, постојимо само када нас други по-
тврди. То значе речи да смо створени по лику и подобју Божијем. 
За разлику од осталих религија, човек не може без другога да хо-
ди путем спасења. Први корак на том путу не чини човек, већ Бог, 
који вођен љубављу силази и победом смрти позива све на вечни 
живот. Ово је тајна Цркве, да је Христос Пут, Истина и Живот (Јн 
14, 6). Зато је Евхаристија сабрање. То није само време и место где 
се људи моле. То је време и место када је могуће директно осетити 
присуство Христово након Вазнесења. Заправо Евхаристија на-
дилази категорије времена и простора. На Евхаристији могућ је 
предокус Царства Божијег. Као у магли могуће је видети плодо-
ве вечног живота, овде и сада. Зато је питање сотириологије увек 
актуелно. Поготово у данашњем свету где је, кроз све видове, све 
више присутна пропаганда свог ја и индивидуализма. Други човек 
постаје нова Атлантида, заборављена тема којом све више људи не 
придаје никакву важност. У томе видимо и значај овог рада. Нај-
важније је сетити се ко смо, и који је наш задатак на земљи. Сети-
ти се другог човека. Притом, упознати се са осталим религијама и 
њиховим учењем које је све више и лакше доступно људима ма где 
год се они налазили. Тек тада ћемо се схватити да је Црква брод 
који плови ка вечности, и тежити да се укрцамо на њега. Имајући 
све речено у виду, јасно је да је спасење могуће само у Цркви, на 
Литургији, која је према речима светог Иринеја Лионског, којим 
ћемо завршити овај рад, лек бесмртности.40

40 Св. Иринеј, Против јереси III, 19,1.
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Christ as unique soteriological module in 
contrast to module of others religion

There is a many different approaches in defining a man, but for us 
the most important meaning is etiquette that the man is homo reli-
gious, namely religious being. That means that to the man religiosity is 
natural. That we see in existentionaly urge for something transcendent, 
to the freedom, to the creation. Exactly that faith in something that is 
eternal, in something that exist after death in this world, is one of basic 
characteristic of all formal and established faiths. Theme of this article 
is short display of soteriological learning of some polytheistic (eastern) 
and monotheistic (Islam and Judaism) religions. The main goal is to 
display orthodox Christian module of soteriology and to answer ques-
tions on what only The Christ gives to the every man. Why is the sal-
vation only possible in Christ which is The Church?

Keywords: polytheism, reincarnation, monotheism, individualism, 
Church: The Body of Christ.
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Неки аспекти сотириолошких увида 
Николаја Велимировића: моралистички или 

егзистенцијални приступ питањима спасења? 
Могућности савремене интерпретације 

Велимировићевог богословља — осврт на 
изабране одломке из његових Омилија

„Многи су се људи називали спаситељима човечанства, 
но ко од њих икад помисли да спасава човека од смрти?

Много је у историји било победилаца, 
но ко од њих победи смрт?“

(Николај Велимировић, Омилије (Недеља двадесета))

Апстракт: Епископ Николај Велимировић (1881–1956) црквеној заједни-
ци познат је као истакнути проповедник. Рецепција његове мисли имала 
је више фаза и кретала се у различитим правцима, те је за једне, нарочито 
црквене људе, он надахнути беседник и проповедник, а за друге наци-
онални прегалац; за треће пак мрачни критичар културе и ноторни ан-
тисемита. Како било, богословски аспекти његове изворне мисли запо-
стављени су и слабије познати — и то је, како сматрамо, један од разлога 
такве неуједначене рецепције његовог стваралаштва.
Наше излагање тицаће се управо одређених богословских аспеката Вели-
мировићеве мисли, конкретно његових сотириолошких увида, кроз осврт 
на сотириолошке теме засведочене у његовој збирци проповеди из 1925. 
године. Далеко од намере да ове теме у Велимировићевој мисли исцрпи-
мо и подробно анализирамо, пажњу ћемо усмерити на свега неколико 
одабраних проповеди из Омилија Владике Николаја. Свесни мањкавости 
оваквог приступа, надамо се да укажемо на одређене позитивне аспекте 
богословске мисли Николаја Велимировића, уз жељу да подстакнемо дија-
лог и проблематизујемо питања читања Епископа Николаја — у контексту 
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чињенице да толико деценија после његовог упокојења епоха некритич-
ког читања његових дела није минула, а да се предкритичко читање Ве-
лимировићевог наслеђа покреће углавном изван богословских оквира.
Омилије Владике Николаја одабране су као дело које је врло популарно, 
прештампавано у необично високим тиражима, а опет слабије познато 
као штиво које поред поучне поседује и богословску димензију. Према 
нашем мишљењу, јасност богословског израза у Омилијама може служи-
ти као надахнуће савременом богословљу, као подстрек да се богослов-
ска истина отворено формулише, али и као сведочанство да проповед не 
мора нужно замагљивати догмат — што у савременом црквеном животу 
недопустиво често није случај.
У овом раду позваћемо се на сведочанства текста Омилија Владике Нико-
лаја, наводећи у прилог нашој тези конкретне примере који могу послу-
жити као илустрација његових сотириолошких увида. Без жеље да тексту 
приступамо тенденциозно и да га тумачимо у унапред задатом кључу, кри-
тичку оцену утицаја схоластичке теологије и западног богословског пре-
дања на мисао Еп. Николаја оставићемо за неку другу прилику, а пажњу 
ћемо усмерити на одређене позитивне аспекте сотириологије Николаја 
Велимировића — који се тичу поимања спасења као божанског дара. Оце-
ну успешности или безуспешности ове намисли оставићемо читаоцима.
Кључне речи: Николај Велимировић, спасење, христоцентрична сотири-
ологија, христологија, Омилије Владике Николаја.

Увод

Сотириологија Николаја Велимировића није систематична. Од-
лика његове сотириологије била би саобразна неким општим осо-
бинама његовог комплетног опуса: то је пре проповедничка, анга-
жована сотириологија, изражена кроз његове омилитичке напо-
ре, кроз обраћање верујућем народу, кроз реч упућену лаику као 
побожном и црквеном човеку, али и лаику као човеку без теоло-
шког образовања, у различитим књижевним формама, некада чак 
и у песмама, стиховима, афоризмима…1 Међутим, иако не систе-
матично, Николај Велимировић на њему својствен начин излаже 
своје богословске увиде.

1 О разноврсном стваралаштву Владике Николаја, уп. Петровић, 2021, стр. 
166–168.
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Осврнимо се на неке од аспеката Велимировићеве сотириоло-
гије, засведочене у његовим Омилијама из 1925. године.2 Премда 
ово дело није у строгом смислу речи савремено — јер настало је пре 
безмало једног века — ипак се у њему налазе богословски изрази 
који својом свежином надилазе многе у строгом смислу савремене 
опсервације црквених делатника и аутора. Утолико сматрамо ка-
ко је могуће окренути се стваралаштву Владике Николаја као бо-
гословском надахнућу — чак и данас, када нас шест и по деценија 
дели од његовог упокојења, и као црквена чеда истине ради наро-
чито данас, када су богословски аспекти Велимировићеве мисли 
занемарени, а он проглашен за пуког морализатора, или у горем 
случају — за племенског идеолога и ускогрудог националног рад-
ника3 — упркос својим широким визијама, упркос њему својстве-
ном универзализму израженом кроз непрекидно сведочење вели-
чине човека као створења спасеног у Христу.

У том контексту, сотириологија Николаја Велимировића усло-
вљена је одређеним христолошким моментима — његова сотирио-
лошка мисао јесте христоцентрична. Премда се у Велимировиће-
вом опусу може пронаћи велики број формулација и израза које је 
могуће разумети у прилог схватања својствених статичком онто-
лошком моделу, њему саобразним моралистичким концепцијама 
загробне награде и казне, јуридичких категорија, итд., мишљења 
смо да је Велимировићева мисао на одређени начин суштински 

2 Уп. Велимировић, 1925а, и Велимировић, 1925б. Оба тома Омилија Владике 
Николаја објављена су опет 1976. године, као 6. том Сабраних дела Еписко-
па Николаја (уп. Велимировић, 1976), и потом више пута прештампавана — 
како као засебно дело, тако и у каснијим издањима његових Сабраних дела. 
На најновију верзију ове колекције коју је објавио Манастир Св. Николаја 
Соко, и то на издање из 2016. године, указиваћемо скраћеницом СД (= Ни-
колај Велимировић, Сабрана дела Епископа Николаја у XIII књига. Поводом 
троструког јубилеја Епископа Николаја: 135-годишњице рођења (1881–2016), 
60-годишњице упокојења (1956–2016), 25-годишњице преноса моштију (1991–
2016) = Велимировић, 2016).

У овом раду ћемо, ради лакшег сналажења, у напоменама уз текст донети и на-
слов одређених омилија из ове збирке.

3 О неким аспектима постхумног преобликовања лика Владике Николаја Ве-
лимировића од црквеног пастира и хришћанског мислиоца у ускогрудог на-
ционалисту и антисемиту, уп. Petrović, 2020; уп. такође Cvetković, 2021, стр. 
69–72; уп. и Perović, 2021.
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конципирана у сагласју са претпоставкама динамичке, одн. рела-
ционе онтологије.4

Још једна од карактеристика мисли Николаја Велимировића 
коју бисмо овде желели подвући, скрајнута и недовољно истак-
нута у досадашњим истраживањима, јесте да је она у одређеним 
аспектима изразито библијска: у том смислу, сотириолошки уви-
ди Владике Николаја, како сматрамо, у тесној су вези са његовим 
егзегетским напорима, и утолико могу бити својеврсни позив са-
временом богословљу — да своје надахнуће и израз проналази по 
превасходству у оквирима светописамских извора.

Богооваплоћење и спасење

Свети Николај Велимировић догађај Оваплоћења сврстава ме-
ђу најзначајнија дела Богочовека, која нису ништа мање важна за 
спасење човека од свих наредних фаза Његовог земаљског живо-
та: „Силазак Бога међу људе је најнеустрашивије дело Божје љуба-
ви, Божјег човекољубља, најрадоснија вест за чисте и најневеро-
ватнији догађај за нечисте срцем.“5

Спасење је условљено Оваплоћењем, према речи Еп. Никола-
ја из исте беседе: „Архангел Гаврил први је благовесник спасења 
људског, или чуда Божјег; јер спасења људског не би било без чуда 
Божјег“ (= без Оваплоћења). Улога Пресвете Богородице у Тајни 
Спасења је значајна, јер „под њено срце имао је да положи главу 
Своју и обуче се у тело Господ, Створитељ новог и Обновитељ ста-
рога света“;6 кроз Девојку, чисту пречисту, „треба да прође и дође 
Почетник новога света, Новога Стварања“; Пречиста Девојка по-
служила је „као капија, кроз коју ће Спаситељ света ући у свет као 
у Своју радионицу и Свој дом“.7

4 О основним разликама богословских претпоставки статичке и динамичке 
онтологије, уп. Ђаковац, 2018, стр. 24–29.

5 „Благовести. Јеванђеље архангела Гаврила (Лука, 1, 24–28. Зач. 3) — Вели-
мировић, 1925а, стр. 1–11: 1 (= СД VI, 1–11: 1).

6 „Благовести“ — Велимировић, 1925а, стр. 2 (= СД VI, 2).
7 „Благовести“ — Велимировић, 1925а, стр. 5 (= СД VI, 5).
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Догађај Оваплоћења прекретница је и начело спасења: будући 
„да се овај свет не може другачије спасти него чудом Божјим“,8 јер 
створена природа је немоћна — смртна и пропадљива,9 сотириоло-
гија се дакле не заснива и не може се заснивати на природним си-
лама, већ на Бесмртном — на упливу Нествореног Бога у историју.10 
Спасење није могуће у оквирима природног, у оквирима створеног 
— оно је могуће благодарећи деловању Нествореног Бога, и то де-
ловању које надилази природне оквире; спасење је могуће упркос 
природи — упркос чињеници да је по природи човек само човек и 
да је Бог само Бог: Богооваплоћење показује божанску надмоћ над 
природом, поредак и догађај Оваплоћења сведоче надумну исти-
ну — како на тајанствен начин кроз Оваплоћење од Духа Светога 
и Пресвете Богородице Бог постаје човеком:

„Богъ идэже хощетъ повэждаетсz естества чинъ.11 Природа и при-
родни закони су као и да нису кад живи Бог спроводи Своју вољу 
и Своје устројство људског спасења. ‘Благодат се не потчињава за-
кону природе’ — вели Григорије Неокесаријски…“12

Оваплоћени Логос јесте „Спаситељ и Обновитељ свеколике тва-
ри“.13 „Христос је Обновитељ све твари. Он долази као нови Ство-
ритељ и као Нови Човек. У Њему је све ново“ — развија своју ми-
сао Владика Николај.14

Богооваплоћење преокреће точак историје. У Христу се нала-
зи сама могућност спасења, сама могућност превазилажења јаза 

8 „Благовести“ — Велимировић, 1925а, стр. 3 (= СД VI, 3).
9 „Немоћни род људски уздисаше заједно са немоћном природом око себе 

очекујући спасење не више од човека нити од природе него од Бога једино-
га…“ — „Благовести“ — Велимировић, 1925а, стр. 2 (= СД VI, 2).

10 Мисао Вл. Николаја о „немоћности“ створене природе налази се у хармонич-
ном складу са савременом православном мишљу, рецимо увидима Митро-
полита пергамског Јована Зизјуласа — уп. нпр. Зизјулас, 1992, стр. 178–183; 
Зизјулас, 1993, стр. 125–129; уп. такође Зизјулас, 2009, стр. 320, 325–326, итд.

11 „Где Бог хоће побеђује се поредак природе.“ Владика Николај овде цитира 
Богородичен 4. песме Великог покајног канона Светог Андреја Критског (уп. 
Свети Андреј Критски, 1984)).

12 „Благовести“ — Велимировић, 1925а, стр. 9 (= СД VI, 9).
13 Уп. „Благовести“ — Велимировић, 1925а, стр. 10 (= СД VI, 10); уп. такође 

„Рождество, II. Јеванђеље о Небесном Хлебу у слами (Лука 2, 1–20. Зач. 5)“, у 
Велимировић, 1925а, стр. 22–32: 22 (= СД VI, 22–32: 22).

14 „Благовести“ — Велимировић, 1925а, стр. 4 (= СД VI, 4).
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између Бога и палог човека: „Долазак Господа Христа у свет пока-
зује безгранично Божје човекољубље. И ако је човек проузроковао 
раздаљину између себе и Бога, ипак ево Бог се први приближује 
човеку, да премости ту раздаљину.“15

Сам помен имена „Исус“ о Благовестима (уп. Лк. 1, 31) бреме-
нит је директним сотириолошким значењем — како истиче Вла-
дика Николај:

„Име Исус, или Јошуа — по јеврејском — такође је значајно. Такво 
је име носио син Навинов, који је увео народ израиљски у земљу 
обећану, преображавајући тако улогу и дело Исуса Спаситеља, ко-
ји је увео род људски у једну истинску и бесмртну Земљу Обећану, 
у Царство Небесно.“16

Богооваплоћење је услов спасења. У мисли Владике Николаја 
акт очовечења Логоса, међутим, не умањује значај других сотири-
олошких момената: за избављење од смрти и пропасти људима је 
нужно да постану „домаћи Божији“ (Еф. 2, 19), да постану синови 
и кћери Божије у Христу, односно да постану чланови Цркве, уси-
новљени крштењем.

Крштење и спасење

Спасење није могуће засновати само на покајању: услов спасења 
је усиновљење Богу. Према Еп. Николају, ова дијалектика изражена 
је разликом између крштења Јована Крститеља — на отпуштање 
грехова — и крштења Христовог, односно хришћанског крштења: 
Јованово крштење је „више знамење, а Христово крштење је пра-
во крштење, којим се човек чисти од греха и постаје нова твар, и 
усиновљава се од Бога, и убраја се у пуноправне грађане Царства 
Небеснога.“17

У том смислу, „цео начин нашега спасења казат је чином Хри-
стовог крштења у Јордану“, додаје Велимировић,18 и наставља:

15 „Благовести“ — Велимировић, 1925а, стр. 6 (= СД VI, 6).
16 „Благовести“ — Велимировић, 1925а, стр. 8 (= СД VI, 8).
17 „Недеља пред Богојављење. Јеванђеље о Јовану Претечи (Марко 1, 1–8. Зач. 

1)“, у Велимировић, 1925а, стр. 57–67: 64 (= СД VI, 57–67: 64).
18 „Богојављење. Јеванђеље о крштењу Господа (Матеј, 3, 13–17. Зач. 6)“, у Ве-

лимировић, 1925а, стр. 68–77: 75 (= СД VI, 68–77: 75).
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„Све што се догодило при крштењу Христовом, догађа се и при 
крштењу свакога од нас… Погружавањем у воду ми умиремо с 
Христом, дизањем из воде ми се сједињавамо са живим Христом. 
Кротки Дух Божји као голуб лепрша се над нама, надахњујући нас 
Својом свемоћном благодаћу. А Отац нас кроз љубав Исуса Христа 
усиновљава и проглашује то усиновљење Својим гласом.“19

Усиновљење Богу јесте благодатни дар: човеку немогуће и недо-
стижно, али у Христу оствариво; и премда људима није могуће да 
својом љубављу — ма колика да је — и својим подвизима и заслу-
гама — колико год да су величанствени и надљудски — достигну 
спасење, љубав Божија кадра је да човека учини сином Божијим у 
Христу, каже Вл. Николај:

„Нема тог милосрђа на земљи нити има те љубави у смртном чо-
веку, која би једног смртног човека могла учинити сином Божјим 
и бесмртним грађанином царства небеснога. Но Христова љубав 
попуњује оно што човек не може. Да се нико од нас не би похвалио 
да ће се својом љубављу моћи спасти, и својим заслугама отвори-
ти себи врата рајска.“20

Тема усиновљења налази се у тесној вези са темом обожења, 
према речима Николаја Велимировића. Створену људску приро-
ду „треба обожити и увести у славу божанску“ — како би се људи 
могли приближити тој слави. Ово је „крунисање целога дела Спа-
ситеља света. То је велика тајна измирења људи с Богом и њиховог 
благодатног усиновљења кроз славу Богочовека.“21

Христово страдање и васкрсење: залог спасења

У тесној вези са оваплоћењем Логоса — као својеврсним првим 
почетком спасења, према изразу Владике Николаја, и крштењем 
Христовим — као другим почетком, налази се и трећи почетак22 

19 „Богојављење“ — Велимировић, 1925а, стр. 77 (= СД VI, 77).
20 „Недеља деветнаеста. Јеванђеље о савршеном милосрђу (Лука 6, 31–36. Зач. 

26)“, у Велимировић, 1925б, стр. 287–295: 294 (= СД VI, 287–295: 294).
21 „Недеља шеста по Васкрсу (Светих Отаца I Васељенског сабора). Јеванђеље 

о молитви Господа Спаситеља за нас (Јован, 17, 1–13. Зач. 56)“, у Велимиро-
вић, 1925б, стр. 511–520: 516 (= СД VI, 511–520: 516).

22 Говорећи о ова „три почетка“ у животу Христовом, Еп. Николај каже: „У 
Његовом животу на земљи била су у главноме три почетка. Један је почетак 
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— васкрсење Христово као залог спасења. Ова својеврсна „трона-
чална“ сотириолошка концепција није искључива, већ обухвата и 
друге аспекте божанског домостроја, и то како христолошке тако 
и пневматолошке — како ћемо видети, но ове последње поменуте 
у знатно слабијем тоналитету и разради.

Еп. Николај расуђује о неопходности спасења свише, у оштром 
антидокетистичком кључу, и подвлачи како су основе спасења и 
отеловљење Христово и на њему засновано Његово свеукупно спа-
ситељско деловање — јер спасења нема без божанске интервенци-
је која у својој свеобухватности избавља људски род, захватајући 
критичне аспекте постојања света — тварност и смртност:

„У сваком случају једно је јасније од свега у свету, а то је, да спасе-
ња овоме свету нема, ако Бог не дође у њега; и да нама људима не-
ма ни лека ни спасења, ако Бог не буде био с нама. Ако не буде Бог 
био с нама, и то не само као идеја или лепи сан, него с нама као и 
ми: с душом као и ми, у телу као и ми, у јаду и страдању као и ми, 
и — најзад, у ономе што нас највећма чини различним од Бога — у 
смрти као и ми. Зато свака вера, која учи да Бог није дошао у телу и 
да не може доћи у телу, лажна је, јер представља Бога и као немоћ-
на и као немилосрдна; представља га као маћеху а не као мајку.“23

Свет је пропадљив и трулежан, док је човек немоћан да се изба-
ви од смрти; но божански Спаситељ се „спустио међу нас, и још 
ниже него што икаква земаљска љубав то изискује“; Он се родио у 
телу, да с телеснима поживи и телесне спасе; причестио се чашом 
страдања свих својих створења; није делио ни са ким ту чашу гор-
ког причешћа, него ју је сам до дна испио: „Ти си зато наш Спаси-
тељ, јер си био Бог међу нама; био си Бог међу нама, зато си и мо-
гао бити наш Спаситељ. Слава Ти, Исусе Емануиле!“24

означен зачећем и рођењем, други крштењем, а трећи васкрсењем. Први по-
четак означава Његов долазак у свет, други Његову проповед јавним речима 
и јавним чудима (јер Он је и као дете проповедао и чинио чуда, но то је било 
тајно, неречено и невиђено), а трећи оснивање Његовог бесмртног царства.“ 
(„Недеља пред Богојављење“ — Велимировић, 1925а, стр. 58 (= СД VI, 58).

23 „Рождество I. Јеванђеље о Првенцу (Матеј 1, 18–25. Зач. 2)“, у Велимировић, 
1925а, стр. 12–21: 19 (= СД VI, 12–21: 19).

24 „Рождество I“ — Велимировић, 1925а, стр. 19 (= СД VI, 19).
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Васкрсење Христово као победа над смрћу подразумевало је 
претходно крајње унижење Сина Божијег, кенотички подвиг до 
крсне смрти, до силаска у адске дубине:

„Пред последње и највеће чудо Он је морао постати сметлиште 
света и попљувана играчка најгаднијих грешника у свету. Пре уз-
дизања у небо Он се морао спустити далеко испод земље, испод 
гроба, до у дно Ада. Пре уласка у небесну славу и заузимања пре-
стола Судије неба и земље Он је морао проћи кроз шибу и срам.“25

Све ово било је нужно јер је творевина срљала у бездан неби-
ћа, човеку је претила пропаст — престанак постојања, ишчезнуће 
и уништење у речнику Светог Николаја:

„Погрбљени и попљувани Господ успео се клецајући ка Своме Крсту 
и Гробу, да Љубављу Својом истински васкрсне цео човечји род, и 
спасе га заувек од ишчезнућа и уништења.26

Страдање Христово има сотириолошку димензију — Крст Хри-
стов залог је спасења: Владика Николај развија ову мисао подсти-
чући верујуће у својственом маниру, позивајући на следовање Хри-
сту у свему, тврдећи да уколико исповедамо Христову крсну жр-
тву, онда смо „за увек искупљени од смрти страдањем Христовим, 
очишћени пречистом крвљу Његовом, загрљени раширеним рука-
ма Његовим светим, и удостојени бесмртнога царства Његовог“.27

Но васкрсење Христово потпуна је и истинска победа — побе-
да која преокреће ход историје, дар Васкрслога којим је Он „напу-
нио све празне руке пружене к небу!… Победа Христова једина је 
победа којој се могу радовати сва људске бића од првостворенога 
па до последњега“.28

Поред одређених јуридичких схватања које је могуће наћи у 
оквиру сотириолошких увида Николаја Велимировића с једне 

25 „Велики пост — недеља пета. Јеванђеље о служби и страдању Сина Божјега 
(Марко, 10, 32–45. Зач. 47)“, у Велимировић, 1925б, стр. 417–427: 419 (= СД VI, 
417–427: 419).

26 „Друга недеља по Васкрсу. Јеванђеље о женама мироносицама (Марко 15, 
43–47; 16, 7–8. Зач. 69)“, у Велимировић, 1925б, стр. 465–474: 465 (= СД VI, 
465–474: 465).

27 „Велики петак. Јеванђеље о Богу међу разбојницима“, у Велимировић, 1925б, 
стр. 437–445: 444–445 (= СД VI, 437–445: 444–445).

28 „Беседа на Васкрс. Јеванђеље о Победиоцу смрти“, у Велимировић, 1925б, 
стр. 446–452: 446 (= СД VI, 446–452: 446).
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стране, у његовим разматрањима спасењског значаја догађаја ва-
скрсења Христовог проналазимо и идеје које би припадале пози-
тивним аспектима сотириологије. Христос је постао савршени чо-
век, служио људима, пострадао и и напослетку васкрсао како би 
људски род избавио од вечне смрти и пропасти: „Адамово потом-
ство, колено за коленом земљанило се и распадало се, грешећи са 
стидом и умирући са страхом и ужасом“, каже Владика Николај.29 
Људи су се од Бога крили и удаљивали и правога Бога заборавља-
ли, а природа је заузела место Бога — и човек је почео ослањати се 
на природу и обожавати природу, „то јест: њу слушати, по њој се 
владати, њој се молити… Но обожавана природа није могла спасти 
ни себе ни човека од смрти и трулежи. Страшни пут, којим је чо-
вечанство ходило, био је пут греха; и тај злокобни пут водио је не-
погрешно само ка једном претужноме граду — ка граду мртвих“.30

Но Господ се „из човекољубља обукао у смртно тело људско“; 
Он је „походио трулежно гробље људског рода свуда просипајући 
цвеће бесмртности“.31 Еп. Николај наставља:

„Ходите, дакле, сви ви, браћо, који се страшите смрти. Приступи-
те Христу васкрсломе и васкрситељу, и Он ће вас ослободити од 
смрти и страха смртнога…

Васкрсењем Својим Христос победи грех и смрт, скруши мрач-
но царство сатанско, ослободи заробљени род људски, и разломи 
печат највећих тајни Бога и човека.“32

Христово васкрсење је потпуни преокрет — драматични обрт 
који човека из унижења тварности уздиже до божанских виси-
на; речју Владике Николаја, васкрсење Христово јесте мелем који 

„оплемењава, обожествењава човека, снагу му повећава стоструко 
и хиљадуструко, и достојанство му подиже далеко изнад свеколи-
ке створене природе“.33

У истој беседи читамо и занимљиве опаске односно универзал-
ности Христовог искупитељског дела — неопредељеног по пре-
васходству неком народу, раси, друштвеној групи или социјалној 

29 „Беседа на Васкрс“ — Велимировић, 1925б, стр. 448 (= СД VI, 448).
30 „Беседа на Васкрс“ — Велимировић, 1925б, стр. 448 (= СД VI, 448).
31 „Беседа на Васкрс“ — Велимировић, 1925б, стр. 449 (= СД VI, 449).
32 „Беседа на Васкрс“ — Велимировић, 1925б, стр. 451–452 (= СД VI, 451–452).
33 „Беседа на Васкрс“ — Велимировић, 1925б, стр. 451 (= СД VI, 451).
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категорији,34 већ сваком човеку — у складу са његовим личним тј. 
слободним опредељењем. Николај Велимировић подвлачи:

„Господ није назван Јеврејољубац, нити Гркољубац, нити сиротољу-
бац, нити аристократољубац, него је Он назват Човекољубац. Сво-
ју победу, дакле, Он је наменио човеку, без обзира на све разлике, 
које људи међу собом праве. Он је извојевао победу ради добра и 
користи свих створених људи, и понудио ју је свима створеним 
људима. Онима који приме и усвоје ту победу Он је обећао живот 
вечни и санаследство у Царству небеском. Он никоме не намеће 
Своју победу, и ако је она тако скупоцена, него оставља слободу 
људима, да је усвоје или не усвоје.“35

Вазнесење и послање Духа Светога: 
сотириолошки аспекти

Целокупна Христова служба, у мисли Владике Николаја, има 
сотириолошки значај. Економија спасења премудро је устројена 
у Христу:

„И вазнесење Његово је, дакле, исто тако добро, смишљено, стројно 
и премудро као и Његово ваплоћење, као и крштење, као и прео-
бражење, или као васкрсење.“36

Господ се вазнео „до самога престола Оца небесног, до у сами 
тајанствени олтар Свете и Животворне Тројице“ и нас је спасао од 
бесконачне пропасти, и уместо дубине бездана „уздигао нас у бо-
жанске висине неба“ — Христос нас је уздигао двојако, тврди Вла-
дика Николај: Он се вазнео „као телесни човек, као што смо и ми“, 
и уздигао се не себе ради, него човека ради — „да би нама отворио 
пут примирења с Богом“.37

34 Овај моменат интересантан је у светлости критика упућених Николају Ве-
лимировићу — на основу тенденциозно протумачених одређених одлома-
ка из његовог опуса, или на основу извесних псеудо-николајевских списа 
објављених три деценије после његовог упокојења.

35 „Беседа на Васкрс“ — Велимировић, 1925б, стр. 451 (= СД VI, 451).
36 „Вазнесење Господње. Јеванђеље о вазнесењу Господа (Лука 24, 36–53. Зач. 

114. Дела Апостолска 1, 3–12)“, у Велимировић, 1925б, стр. 521–529: 523 (= СД 
VI, 521–529: 523).

37 „Вазнесење Господње“ — Велимировић, 1925б, стр. 526 (= СД VI, 526).
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Будући „почетак првом створењу света“, Христос је „постао по-
четак и другом стварању или благодатном обновљењу старе твари“… 
Христос је „Нови Адам, први Човек, Првенац међу људима, који је 
с духовним крилима узнео се на небо, ка Престолу вечне славе и 
силе, пропутивши тако пут ка небу и отворивши све капије неба 
Својим духовно окрилаћеним следбеницима“.38

Спасење за Николаја Велимировића јесте христоцентрично — 
дело је Христово; међутим, Велимировић не игнорише и тријадо-
лошку димензију домостроја спасења: човеково спасење одвија се 
од Оца, кроз Сина у Духу Светоме:

„У домостроју људскога спасења Отац има пуноћу дејства у свету, 
кад шаље Сина на дело спасења људског; Син има пуноћу дејства 
вршећи то дело спасења као Богочовек, а Дух Свети има пуноћу 
дејства утврђујући, освећујући и продужујући дело Сина. Но не-
мој разумети ово, као да кад Отац дејствује, Син и Дух не дејствују; 
или да кад Син дејствује, Отац и Дух не дејствују; или да кад Дух 
дејствује, Отац и Син не дејствују. Такво злочестиво и лудо схва-
тање нека је далеко до тебе. Јер, гле, док је још Син био у пуноћи 
Свога дејства на земљи, дејствовали су заједно са Њим и Отац и 
Дух, као што се то показало при крштењу на Јордану, и као што је 
сам Господ Исус рекао: Отац мој до сада дела, и ја делам (Јов. 5, 17). 
И Отац и Син, дакле, дејствују заједно и истовремено. Исто тако 
дејствују и Дух Свети заједно и истовремено са Сином, што се ви-
ди из обећања Господа Исуса, да ће послати ученицима Духа Уте-
шитеља но да ће и Он остати с њима у све дане до свршетка века. 
Тројично Божанство је једно по суштини и недељиво, но у односу 
према створеноме свету Оно изражава Своје дејство час опажљи-
вије кроз ову божанску ипостас час опажљивије кроз ону. Кад је, 
дакле, Господ Исус обећавао силазак Духа Светога на апостоле, Дух 
Свети је био у Њему, тако да се може рећи, да колико је то обећа-
ње дошло од Господа Сина толико је оно дошло и од самог Госпо-
да Духа Светога.“39

Овде наилазимо на пневматолошке увиде Вл. Николаја, који 
су у његовој мисли слабије изражени и мање разрађени. То, ме-
ђутим, не значи да је Велимировићева сотириологија апсолутно 

38 „Вазнесење Господње“ — Велимировић, 1925б, стр. 521–522 (= СД VI, 521–522).
39 „Духовдан. Јеванђеље о силаску Духа Светога (Јован 7, 37–52; 8, 12. Зач. 27. 

Дела Апостолска 2, 1–11. Зач. 3)“, у Велимировић, 1925б, стр. 530–539: 534 (= 
СД VI, 530–539: 534).
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христоцентрична. Он примећује да је спасење такође и резултат 
деловања Духа Светога — у свези са христолошким претпостав-
кама: Утешитељ је „из бескрајне љубави према Господу Сину са 
бескрајном радошћу и послушношћу благоизволео спустити се 
на земљу и узети у Своје свемоћне руке дело људскога спасења“.40 
Пневматолошки аспекти сотириологије Николаја Велимировића 
условљени су христолошким претпоставкама — али у одређеној 
мери важи и обратно.41 Овде се поново враћамо теми Богоовапло-
ћења — са којом на одређени начин и започиње и завршава се де-
ло Николаја Велимировића које је пред нама: Пресвета Девојка је 

„силом Духа Светога родила најбољи плод, од кога мирише небо и 
земља, и којим се хране сви верни од почетка до краја“.42

Закључак

Православно богословље прве половине 20. века у оквирима 
нашег језичког подручја било је у мањој или већој мери оптереће-
но наслеђем средњовековља и утицајима који су стизали „споља“. 
Премда су досадашњи истраживачи уочили одређене проблеме и 
изнели више оправданих критичких оцена српске теолошке ми-
сли из овог и нешто доцнијег периода,43 теолошки израз ове епохе, 
међутим, баштини аутентичне изразе црквеног живота и црквеног 
вероисповедања. Упркос очигледним схоластичким и јуридичким 
концепцијама својственим за ауторе из прошлог века,44 међу пред-
ставницима српске богословске школе одређени број аутора дао 

40 „Духовдан“ — Велимировић, 1925б, стр. 534 (= СД VI, 534).
41 Пневматолошки аспекти христоцентричне сотириологије Еп. Николаја за-

сведочени су и другде у његовом стваралаштву — рецимо у беседи на Вели-
ку среду објављеној нешто касније (1936. године), у којој Велимировић каже 
да род људски није могао спасти нико други „осим Онај који се није родио 
од похоти ни од воље тјелесне, ни од духа лажи него од Духа Светога и од 
Девојке Свете“. Велимировић на истом мести подвлачи и сотириолошку ди-
мензију правилног вероисповедања: „Ко пак од људи може примити спасење 
осим онога ко верује, да је Христос рођен од Духа Светога и Девојке Свете?“ 

— уп. [Велимировић], 1936, стр. 4–5: 5 (= СД IX, 213–215: 214).
42 „Духовдан“ — Велимировић, 1925б, стр. 538 (= СД VI, 538).
43 Уп. нпр. Лубардић, 2010а; Лубардић, 2010б; уп. такође Ђаковац, 2009, стр. 72.
44 И не само прошлог века: искушења јуридичког приступа нису превазиђена 

и својствена су и савременом богословљу, рецимо западној теолошкој мисли 
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је значајан допринос развоју и разради теолошке мисли, између 
осталога и у оквирима сотириолошке мисли.

Како сматрамо, богословско наслеђе Николаја Велимирови-
ћа заузима знаменито место у оквирима српског богословља. На 
основу кратке и прелиминарне анализе одређених момената из 
књижевног и богословског наслеђа Вл. Николаја, може се рећи да 
беседнички напори Еп. Николаја показују као богослова који се — 
упркос окошталим гледиштима својственим његовој епохи — ви-
нуо изнад моралистичких светоназора. Одговарајући на питање 
из наслова овог рада — додали бисмо да се у његовој мисли налазе 
и одређене мистичке и егзистенцијалне, или још конкретније он-
толошке претпоставке, попут клица које могу служити као извор 
надахнућа за савремену богословску мисао.

У том контексту, значајна карактеристика христоцентричне со-
тириологије Николаја Велимировића јесте његов приступ спасењу 
као дару свише, уз истицање значаја и нераскидиве повезаности 
благодатних дејстава — свих дела Богочовека Христа: Велимиро-
вићев сотириолошки модел — ако нам је допуштено да се услов-
но тако изразимо, јер његова разиграна и поетска мисао измиче 
покушају некакве систематизације — обухвата свеукупност дога-
ђаја библијске историје спасења, почев од Оваплоћења до Вазне-
сења, док се послање и благодатно дејство Духа Светога види као 
протезање историјског дела спасења — кроз Цркву — који се од 
догађаја Педесетнице наставља до садашњости, стремећи есхато-
лошком бљеску — трајању до краја века.

Богословска баштина Николаја Велимировића вредна је проу-
чавања. У добу савремених теолошких трагања, богословско на-
слеђе Николаја Велимировића може послужити као извор надах-
нућа, а можда чак и као образац — не само као поучни путоказ 
и извор духовног просветљења, већ уз одређено тумачење и као 
богословска потка црквеног израза вере саопштеног савременим 
језиком савременом човеку.

— како православној тако и римокатоличкој — уп. нпр. Ђаковац, 2015, стр. 
75; уп. такође Матић, 2018а, стр. 62–63; такође и Матић, 2018б, стр. 191–192.
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Some Aspects of Nicholai Velimirovich’s 
Soteriological Insights: A Moralistic or Existential 

Approach to the Question of Salvation? 
Possibilities of Contemporary Interpretation 

of Velimirovich’s Theology — A Review of 
Selected Excerpts from His Homilies

“Many people called themselves the saviors of humanity,
but who among them ever thought of saving a man from death?

There have been many winners in history,
but which of them overcomes death?”

(Nicholai Velimirovich, Homilies (Twentieth Sunday))

Bishop Nicholai Velimirovich (1881–1956) is known to the Church 
community as a prominent preacher. The reception of his thought had 
several phases and moved in different directions, so for some, espe-
cially churchly people, he was an inspired orator and preacher, and for 
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others a national preacher; for the third a dark critic of culture and a 
notorious anti-Semite. However, the theological aspects of his thought 
are neglected and less well known — and this, we believe, is one of the 
reasons for such an uneven reception of his work.

The present paper will concern certain theological aspects of Velimi-
rovich’s thought, specifically his soteriological insights, through a re-
view of soteriological topics attested in a collection of his homilies from 
1925. Far from the intention to exhaust these topics in Velimirovich’s 
thought and analyze them in detail, we will focus our attention on only 
a few selected sermons from the Homilies of Bishop Nicholai. Although 
we are aware of the shortcomings of this approach, we hope to point out 
certain positive aspects of Nicholai Velimirovich’s theological thought, 
with the desire to encourage dialogue and problematize the issues of 
reading of Bishop Nicholai’s works — in the context of the fact that so 
many decades after his death the era of uncritical reading of his works 
has not passed, and pre-critical reading of Velimirovich’s literary legacy 
starts mostly outside the theological framework.

Bishop Nicholai’s Homilies were chosen as a work that is very popu-
lar, reprinted in unusually high circulations, and again less known as 
a book that, in addition to being instructive, also has a theological di-
mension. In our opinion, the clarity of theological expression in Ve-
limirovich’s Homilies can serve as an inspiration to modern theology, 
as a stimulus to formulate theological truth openly, but also as a testi-
mony that preaching does not necessarily obscure the dogma — which 
is often different in modern Church life. In this paper, we will refer to 
the testimonies of the text of the Homilies of Bishop Nicholai, citing in 
support of our thesis concrete examples that can serve as illustrations 
of his soteriological insights. Without wanting to approach the text ten-
dentiously and to interpret it in a predetermined key, a critical assess-
ment of the influence of scholastic theology and Western theological 
tradition on the thought of Bishop Nicholai we will leave for another 
occasion, and we will focus our attention on certain positive aspects 
of Nicholai Velimirovich’s soteriology — which concern salvation as a 
divine gift. We will leave the evaluation of the success or unsuccessful-
ness of this idea to the readers.

Keywords: Nicholai Velimirovich, salvation, Christocentric soteriol-
ogy, Christology, Homilies of Bishop Nicholai.
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Soteriologija u nauku vladike Ignacija Midića

Apstrakt: Proučavajući znanstveni rad požarevačko-braničevskog biskupa, go-
spodina Ignacija Midića cilj nam je proniknuti u njegovo učenje o smrti i spa-
senju. Svojim radom on preispituje veliku širinu ljudske misli no svoju misao 
drži usidrenu u nauku istočnih crkvenih otaca. Kroz prizmu nauke sv. Otaca 
Midić nastoji suvremenom misliocu predstaviti i posložiti kršćanske vrijed-
nosti kako bi kao vjernik mogao postići vječno spasenje. No, za postizanje tog 
cilja biskup se u prvom redu ne služi etikom kao znanošću o moralu već onto-
logijom kao znanošću o istinskom postojanju bića.
Ključne riječi: čovjek, etika, ontologija, soteriologija, Bog.

Uvod

Pozornost ovog članka usmjerena je na nauk o spasenju odnosno so-
teriologiji u misli biskupa Ignacija Midića. Razrađujući svoje učenje on 
ističe da su dva najranija izvora govora o Spasitelju Sveto pismo i Cr-
kveni oci. No, ističe da su to posve različite perspektive jer kristologija 
iz razdoblja Novoga zavjeta ima na umu židovski problem spasenja, dok 
kristologija iz razdoblja Svetih otaca uključuje odgovore na pitanja ko-
ja proizlaze iz helenskog shvaćanja života i spasenja (Мидић, 2009, 77). 
Suočen s ovim vidicima biskup razrađuje jedan novi svjetonazor, a pr-
vi susret s njime uspostavljamo postavljajući pitanje; što je to presudno 
za postojanje svijeta i čovjeka u stavu po kome je svijet stvoren i to ni 
iz čega? Ovim pitanjem Midić skreće pozornost da je problem posto-
janja svijeta utkan ne samo u kristologiju, već i pneumatologiju, ali i u 
triadologiju (Мидић, 2009, 90). Time ističe da je za ispravno razumi-
jevanje ovih teoloških disciplina neophodno razumijevanje ontologije.
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Baveći se tim promišljanjima biskup se drži misli Jovana Zizjulasa 
po kojoj on čovjeka vidi kao biće nesposobno za razumijevanje Boga 
(Зизијулас, 2011, 222), odnosno da je čovjek u mogućnosti spoznati 
Boga tek po Božjem otkrivenju. Te također da čovjeka treba razumje-
ti kao osobu samo ako je se razumje u odnosu prema nečemu, dakle 
kao ekstatičnost, odnosno kao „iskorak“, bića ka zajedništvu, jer je 
tek to put ka nadilaženju granica jastva i istodobno iskorak u slobodu 
(Зизијулас, 2011, 226).

1. Od židovske kozmologije 
k novozavjetnoj kristologiji i soteriologiji

Nauk o spasenju u misli biskupa Ignacija Midića izrasta iz iskustva 
Crkve i njenog odnosa s religijskim i kulturološkim ambijentom u ko-
me se ona razvijala. Prvi Kristovi učenici bili su Židovi te je razumljivo 
da su prva promišljanja o Kristu izravno uključivala pitanje ispunjenja 
Božjeg obećanja u Starom zavjetu. Stoga je jasno zašto su oni Isusа iz 
Nazareta vidjeli kao obećanog Mesiju, Krista, „sina čovječjeg“, koji dolazi 
na kraju povijesti suditi svijetu i uspostaviti Kraljevstvo Božje na zemlji.

Kršćanski i židovski svjetonazori ubrzo su se razišli jer je kršćansko 
poistovjećenje Krista s utjelovljenim Bogom koji je postao čovjekom 
potpuno strano židovskom shvaćanju Boga i spasenja, a uz to dovodi 
u pitanje i njihov monoteizam (Мидић, 2009, 79). Židovi su u Starom 
zavjetu Boga vidjeli kao jedno apsolutno slobodno biće čiji odnos pre-
ma svijetu nisu određivale nikakve etičke norme ili prirodni i estetski 
zakoni, a Božja prisutnost u svijetu povezana je s povijesnim događaji-
ma po kojima On kao slobodna osoba ulazi u svijet. No, po Midićevom 
mišljenju ova su učenja bila osnova koja kroz kršćansku misao skrenula 
u etičku ontologiju (Мидић, 2009, 74), a to je najsličnije onome što on 
prepoznaje u teologiji Zapadne Crkve. Naime, Ignacije vidi da je formi-
ranje zapadne teologije oslonjeno na osnove juridičkog odnosa čovjeka 
prema Bogu. Po tom svjetonazoru glavni problem u svijetu je zlo koje 
dolazi od grijeha, odnosno kršenja etičkih i božanskih zakona. Po tom 
shvaćanju Crkvu se može razumjeti kao čuvara Kristovog učenja u vidu 
skupa etičkih normi, a kršćani su jedinke koje nasljeduju Krista upra-
vljeni njegovim učenjem, te moralnim i Božjim zakonima. Na osnovi tih 
svojih promišljanja Biskup zaključuje da je ovaj pristup previše usmje-
ren promišljanju o ispunjavanju zapovijedi radi dostizanja blaženstva.
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Nadalje Ignacije ističe problem sagledavanja smrti kao posljedice 
prestupa Božjih zakona. On ukazuje da to učenje uopće ne nastoji na-
dići smrt koja je ukorijenjena u prirodi gdje obitavaju stvorenja stvore-
na ni iz čega, te zaključuje da ovaj pristup zapravo ne vidi u stvarnosti 
smrti pravu bit problema, a to je apsolutna negacija nekog bića, negaci-
ja jedne osobe i njeno premještanje u ništavilo. Po Midiću ovaj pristup 
nije u stanju vidjeti da je to također i negacija čitavog svijeta, jer kako 
prisjeća biskup, kršćani najranijih vremena na svijet su gledali kao na 
živu i konkretnu osobu, jer su ga vidjeli učvršćenog u voljenoj osobi 
Kristovoj (Мидић, 2009, 94).

Uz to Ignacije ističe da ukoliko etika sagledava smrt isključivo kao 
kaznu Božju onda nema potrebe baviti se njome (Мидић, 2012, 109). 
Naime, on tvrdi da ukoliko bi za spasenje bilo dovoljno samo ispunje-
nje zakona to pak ostavlja mjesta za tumačenje da je Bog nepotreban. 
Sama Crkva se u takvim okolnostima pretvara u etičku instituciju, u 
neku vrstu čuvara i tumača zakona. Po Midiću ova juridička perspek-
tiva praktično udaljava vjernika od biblijskog osobnog Boga i tako mu 
uskraćuje vezu s njim, a samim tim i mogućnost za besmrtnošću, od-
nosno spasenjem.

Dakle, po biskupu opraštanje grijeha ne pomaže pri izbjegavanju 
smrti. Gospod nam je oduvijek praštao grijehe — počevši od Adama i 
dalje mnogima je oprostio, ali time se nije odigralo spasenje, odnosno 
nadilaženje smrti. Za pobjedu nad smrću bila je neophodno da Sin Božji 
postane čovjek. Mi smo stvorena priroda i bez zajednice s Bogom, koju 
je ostvario Sin Božji, naše stvorenje ne može postojati (Мидић, 2014, 
347). Ova biskupova misao je u potpunom skladu s pneumatologijom 
koju zastupa Midić jer je po njoj Duh sveti taj koji donosi eshaton u 
povijest i koji čini Krista događajem zajednice (Мидић, 2008, 216), a 
samim tim Duh je taj koji nas vodi spasenju, a ne naša podložnost mo-
ralnom zakonu.

Midićev osvrt na židovsku sliku o stvaranju možda najbolje mo-
žemo razumjeti kroz biskupovu misao da je biblijsko svjedočanstvo 
o stvaranju kao i o povijesti židovskog naroda samo sjena budućeg 
Carstva u kome će sam Bog, odnosno Sin Božji Isus Krist, biti načel-
nik svega stvorenog, unoseći sve stvoreno u Božju zajednicu sv. Troj-
stva. To znači da će sa ostvarenjem budućeg carstva otkriti sam Bog u 
Trojici, tj. u punoći koliko je to dostupno čovjeku i stvorenim bićima 
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(Мидић, 2021, 41). To pak znači da je nauk koji Midić naučava okre-
nut budućnosti, a ne prošlosti.

2. Helenska kozmologija i kozmologija patrističkog razdoblja

Nakon osvrta na židovsku kozmologiju Midić ističe da su već kra-
jem prvog stoljeća većinu članova kršćanske zajednice činili Heleni. 
Promišljanjem o svijetu oni su zaključili da Bog može čini samo dobro 
i moralno jer bi inače prestao biti Bog. Stoga oni Božju prisutnost u 
svijetu vide kroz prirodne zakone vezane uz svijet te kroz etičke prin-
cipe i norme. Heleni svijet nazivaju kozmos (κόσμος), što znači božan-
ski, lijep, skladan, a time i vječan, jer ga upravo povezanost s vječnim 
Bogom i samog čini vječnim. No, nasuprot helenskom pojmu kozmos, 
kršćansko shvaćanje o porijeklu svijeta izraženo u Svetom pismu isti-
če pojam — ktistos (κτιστός) što znači stvoreni. Ovaj pojam ističe da 
je svijet stvoren, što implicira da svijet ima svoj početak, ali to također 
znači da ima i kraj (Мидић, 2009, 92). Nadalje, značenje ovog pojma 
naznačuje da ako je svijet stvoren (κτιστός), to pak znači da postoji ne-
što što ga je stvorilo, a to što ga je stvorilo samo je nestvoreno (ἄκτιστος 

— aktistos) (Мидић, 2008, 46). Rani kršćani vjeruju da je takav Stvori-
telj upravo njihov Bog. Odnosno to je Bog koji se u osobi Gospoda Isu-
sa Krista pokazao u odnosu na svijet kao apsolutno slobodno biće koje 
nije produkt svijeta, već je u njega došlo kao njegov Spasitelj. On, kao 
vječna osoba, stoji u prirodno nespojivoj vezi sa stvorenim svijetom. On 
je nestvoren i vječan, dok je svijet od njega i kroz njega stvoren i nije 
vječan (Мидић, 2009, 95).

Dakle, biskup Ignacije primjećuje da helensko razumijevanje svije-
ta ne dopušta promjene u vezi s postojanjem svijeta, a da se ne dovede 
u pitanje njegova istinitost (Мидић, 2009, 75). No, on ipak nakon poj-
ma „stvoren“ ističe i izraz „ni iz čega“ naglašavajući da prije nego što je 
stvoren, svijet nije postojao ni u kakvom obliku, odnosno da u početku 
nije bilo ničeg osim samog Boga. Midić također ističe da svijet nije stvo-
ren ni iz Božje biti jer bi tada po naravi bio vječan (Мидић, 2009, 94).

Crkvenim Ocima ovo učenje je vrlo važno jer su njime nastojali bra-
niti objavu Boga u osobi Gospodina Isusa Krista koji se u odnosu na 
svijet pokazao kao apsolutno slobodno biće koje nije proizvod svije-
ta već je došlo kao njegov spasitelj, te kao vječna osoba stoji u jednom 
prirodno nespojivom odnosu sa stvorenim svijetom. On je nestvoren i 
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vječan dok je svijet stvoren po Njemu i kroz Njega. No, sve to učenje je 
Helenima bilo krajnje neprihvatljivo.

Na tragu ovih misli biskup Ignacije Krista vidi kao čovjeka koji je 
postao načelnik cjelokupne stvorene prirode koji istu sjedinjuje s Bo-
gom Ocem u svojoj Božanskoj osobi i na ovaj način će je spasiti od smrti. 
Najbolji dokaz za to je upravo njegovo uskrsnuće iz mrtvih, koje je tek 
predokus općeg uskrsnuća i konačne pobjede nad smrću i ostvarenja 
Budućeg Carstva (Мидић, 2021, 43).

3. Ako je svijet stvoren onda je podložan smrti

Bit svijeta Ignacije vidi kao jedno konkretno biće u konkretnim bi-
ćima koja ga čine postojećim. Istodobno svijet je ograničen i podijeljen 
prostorom i vremenom. Odnosno, ako vrijeme teče od nebića kroz bi-
će i ponovno u nebiće, to znači da je narav svijeta okružena i prožeta 
ništavilom (Мидић, 2009, 98). To je razumljivo jer svakom stvorenom 
biću u svijetu najprije prethodi nebiće, a nakon njegove egzistencije u 
vremenu na koncu mu opet slijedi povratak u nebiće. Stoga ističe da su 
prostor i vrijeme kategorije po kojima su bića odijeljena i podijeljena 
među sobom ali istodobno i odijeljena od samog Boga. To je stoga što 
su bića stvorena ni iz čega, a ne iz nečega ili pak Božanske prirode ko-
ja je vječna. Stoga on uočava da je jedini nepodijeljen i besmrtan sam 
Bog jer je on nestvoren (Мидић, 2012, 89) te stoga prostor i vrijeme na 
njega ne utiču.

Nadalje biskup ističe da ako već razumijemo da je svijet stvoren ni 
iz čega onda uzrok njegovog postojanja ne može biti ni njegova vlastita 
bit. To je zato što prije nego što je stvoren, ni ona sama nije postojala. 
To pak znači da je svijet svojom voljom stvorio netko drugi, a to pak 
pretpostavlja postojanje jedne osobe bez koje svijet nije mogao nastati 
(Мидић, 2009, 99). Već smo istakli da stvorenja nisu proistekla niti su 
stvorena iz Božje biti jer bi tada po prirodi bila vječna te je jasno da nji-
hov uzrok može biti samo volja Božja. Bog koji je slobodna osoba, ko-
ja nije determinirana u svom postojanju i svojoj djelatnosti prirodom 
mogao je stvoriti svijet u jednom trenutku kada je to sam zaželio i to 
ni iz čega (Мидић, 2008, 47).

Ovim učenjem rana crkva se drastično razlikovala od dotadašnjih 
učenja o stvaranju. No, to je još značilo da je sada trebalo naći odgovor 
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na koji način svijet opstoji. Odnosno je li iz ničega stvoreni svijet može 
opstojati sam po sebi ili ovisi o svom stvoritelju?

Osvrtom na učenje o stvaranju biskup Ignacije zaključuje da ukoliko 
bi Bog bio ovisan o svijetu i o svojoj naravi tada se ne bi moglo govo-
riti o stvaranju. Naime, ako bi u tom slučaju Bog uopće i stvorio svijet, 
onda bi ga morao vječno stvarati kako bi samim tim i On sam mogao 
postojati. Stoga Midić Boga vidi odvojenog od determinirane prirode te 
ga razumije kao nestvorenu, vječnu i slobodnu osobu koja postoji prije 
svijeta i neovisno o svijetu. Istodobno svijet u svom postojanju ovisi o 
toj osobi jer ga je Ona svojom voljom stvorila ni iz čega. To razmišlja-
nje u konačnici omogućuje zaključak da ako Bog u svom postojanju ne 
ovisi o svijetu onda je svijet stvoren slobodnom Božjom voljom, odno-
sno iz ljubavi (Мидић, 2009, 101). Za biskupa ljubav Božja nije osjećaj, 
psihologija, etički zakon ili zakon prirode već se ona poistovjećuje s 
postojanjem stvorenih bića (Мидић, 2012, 100).

Biskup Ignacije uočava da je ontološka posljedica ovog učenja, otva-
ranje mogućnosti da svijet postoji vječno i pored toga što je stvoren i 
podložan propadanju. Naime, on ističe da bi bilo nelogično da je Bog 
slobodno i iz ljubavi stvorio svijet ni iz čega, a da bi ga tek tako pustio 
da opet nestane. Stoga se Božja sloboda prema postojanju svijeta uvijek 
izražava kao ljubav po kojoj On želi zauvijek ostati u slobodnom jedin-
stvu sa svijetom. Dakle, za postizanje besmrtnosti, odnosno spasenja, 
svijetu je potrebna Božja ljubav i Božja sloboda (Мидић, 2009, 103). Tu 
Ignacije ističe da je Bog pokazujući svoju ljubav čak i Krista uskrisio iz 
mrtvih (Мидић, 2021.2., 88).

Nadalje Midić razrađuje misao da stvorenje po prirodi nikako ne može 
postati Bog jer bi to bilo stvaranje druge božanske biti. Naime, time bi 
se uništila narav tog bića te bi ono prestalo biti stvorenje. S druge strane 
postoji problem što bi tada istodobno postojao jedan nestvoreni, vječni 
i slobodni Bog i drugi materijalni, stvoreni bog, koji je bog mimo svoje 
volje, što je zapravo nemoguće, zaključuje biskup (Мидић, 2009, 103).

4. Od kozmologije do nauke o osobi

Brigu o vječnom postojanju svega stvorenog Midićeva teologija izra-
žava naukom o spasenju koji govori da je stvoreni svijet smrtan upravo 
stoga što je stvoren ni iz čega. Stoga da bi se nadišla smrtnost stvorenja 
Ignacije tvrdi da svijet ne treba promatrati kao prirodu već kao osobu 
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(Мидић, 2009, 101). Svoja promišljanja o osobi biskup oslanja na nauk 
mitropolita Jovana Zizjulasa1 koji ističe da je upravo rođeni čovjek tek 
biološka hipostaza podložna ontološkoj nužnosti koja ga po prirodi vo-
di u individualnost.

No, čovjek se po krštenju ponovo rađa ali sada kao eklezijalna hipo-
staza, odnosno kao član Crkve. To je stanje gdje je on oslobođen zakona 
biologije te je sada u mogućnosti slobodno zavoljeti čak i nekog tko je 
potpuni stranac, što mu omogućava izbjegavanje pada u individualnost 
i samodovoljnost. Ovim, takozvanim sabornim načinom postojanja, 
čovjek gradi odnos prema kozmosu, te time postaje hipostaza koja više 
nije individua, nego sada postaje istinska osoba. Na takav način Crkva 
postaje sam Krist u ljudskom postojanju, ali i svaki njen član postaje 
Krist i Crkva. Eklezijalna hipostaza postoji u povijesti kao potvrda čo-
vjekove mogućnosti da u njegovoj težnji postane osoba i izbjegne biti 
nosiocem individualnosti, podijeljenosti i smrti. Dakle, eklezijalna hi-
postaza je vjera i nada da će čovjek doista postati istinska osoba, odno-
sno vjera i nada u besmrtnost čovjeka kao osobe. Čovjek s eklezijalnim 
identitetom postaje ne ono što jeste već ono što će biti u eshatonu, tj. u 
konačnim ishodu čovjekovog postojanja (Zizjulas 1985, 36). To stanje 
izražavamo jednom drugom ontološkom kategorijom koju zovemo eu-
haristijska ipostaza.

Eshaton ili se još može reći i Carstvo Božje ikonijski je prisutan ovdje 
i danas upravo na svetoj liturgiji. Služeći liturgiju mi izražavamo svoju 
vjeru u Kristovo obećanje da će u posljednji dan On doći okupiti (sa-
brati) sve na jednom mjestu, uspostaviti Carstvo Božje kome neće biti 
kraja, a u kome ćemo zajedno živjeti s Gospodom (Мидић, 2014, 55).

Oslanjajući se na Zizjulasov nauk za čovjeka je još važno istaći ek-
statični karakter njegove osobe. Naime on pokazuje da osoba u sebi nije 
podijeljena, već da je ona zapravo nosilac svoje naravi kao sveukupnosti 
svojstava. Takav pristup čuva biće od zapadanja u neosobnu stvarnost 
koja se opisuje kao njena puka narav, odnosno neka neosobna stvar. Iz 

1 Jovan Zizjulas (grč. Ιωάννης Ζηζιούλας) rođen je 10. 01. 1931 godine u selu Kata-
figio u Grčkoj. Studirao je na Solunskom sveučilištu, a teološku naobrazbu stekao 
je na sveučilištu u Atini. Magistrirao je na Harvardu, a doktorirao u Atini 1965. 
godine. Kao profesor u Glasgow i Harvardu bio je punih 14 godina, a bio je i ne-
ovisni profesor u Ženevi te Gregorijanskom sveučilištu i Kraljevskom kolegija u 
Londonu. Danas je titularni mitropolit pergamski u Carigradskoj patrijaršiji. Je-
dan je od značajnijih pravoslavnih teologa današnjice.
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spomenutog vidimo da osobnost nije nešto što je tek pridodano bićima 
već je ona konstruktivni element bića. Uz to težnja osobe ka zajedništvu 
nije nešto što ugrožava osobu i njenu pojedinačnost, već naprotiv, ona 
je njen konstitutivni element. Zapravo, jedinstvenost i neponovljivost 
bića zasniva se na njegovoj težnji ka zajedništvu, a ova se pak temelji na 
slobodi i ljubavi i to je to što čini biće da bude (Зизијулас, 2011, 228).

5. Stvaranje čovjeka kao osobe 
za slobodnu zajednicu stvorenog i nestvorenog

Daljnja promišljanja Ignacije kreće od mogućnosti da materijalna 
priroda, koja je stvorena iz ničeg, ostane izvan Božjeg djelovanja, te je 
u tom slučaju ona osuđena na povratak u nebiće. Naime, Bog je pret-
hodno zamislio da se sjedini s čitavom prirodom kako bi joj omogućio 
vječni život. To se pak trebalo odigrati ne nametnuto već po slobod-
noj volji same prirode, stoga ju je Bog odlučio utvrditi u jednoj osobi 
i zato je stvorio čovjeka. Stvorio ga je na kraju svega stvorenog i to na 
svoju sliku (ikonu) (Мидић, 2012, 96). Ta ikona nije Božanska priroda 
u čovjeku, niti neka neovisna vječna priroda, već je to dar Božji, a to 
je sloboda u odnosu na determinizam postojanja prirode i nju ima sa-
mo čovjek (Мидић, 2009, 105). No, čovjek je upravo po toj darovanoj 
slobodi odbio mogućnost ući u zajedništvo i tako uskratio mogućnost 
stvorenoj prirodi ući u vječni život (Мидић, 2009, 107). Istodobno u 
ovom promišljanju također možemo vidjeti Ignacijev stav da svijet ni-
je smrtan zato što je čovjek pogriješio već stoga što je stvoren ni iz čega, 
odnosno smrtan je zbog svoje stvorenosti. Odbijajući zajedništvo s Bo-
gom čovjek je „samo“ onemogućio ulazak u vječni život.

Nadalje, imajući u vidu činjenicu da je Bog stvorio svijet iz ljubavi, 
dakle slobodno i s ciljem da materijalnu prirodu bez nasilnog pristanka 
spoji sa sobom, sve u cilju da je tako učini besmrtnom biskup se sada 
pita; kako da mi kao stvorena bića postanemo besmrtni, a da istodob-
no ne izgubimo osnovna svojstva materijalne prirode?

Ignacije utvrđuje da bi stvorena priroda mogla u Bogu vječno posto-
jati neophodno je da ona samo to slobodno poželi. Stoga je bilo neop-
hodno da Bog stvori narav svijeta u jednoj osobi ontološki povezanoj s 
materijom. Naime, tijelo te osobe sačinjeno je od materije kako bi se po 
njoj i sama materija mogla spasiti (Мидић, 2009, 105). Midić zaključuje 
da je Bog stvorio čovjeka da bi se mogla ostvariti tajna Kristova. No, tu 
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mu se nameće još jedno pitanje: naime, može li čovjek, koji je po svojoj 
naravi također smrtan i kao osoba i kao priroda, biti spasitelj materi-
jalne prirode? Naime, čovjek je po prirodi stvoren, a smrtnost prirode 
sa sobom povlači i smrt osobe jer ona u čovjeku ne može postojati bez 
prirode (Мидић, 2009, 106). To je veliki paradoks jer osoba teži životu 
vječnomu ali to ne može ostvariti zbog svoje smrtne prirode.

1. Nastojeći dati odgovor na ovaj problem Midić rješenje vidi u tvrd-
nji da Bog nije stvorio čovjeka kao slobodnu osobu da bi tako čo-
vjek, sam po sebi, spasio svijet od smrtnosti, već da bi Bog upravo 
po slobodnom čovjeku sjedinio sa sobom cjelokupnu materijalnu 
prirodu i na takav način učinio svijet besmrtnim (Мидић, 2009, 
107). Takva stvorena narav može postojati vječno samo u osobi 
Bogočovjeka, Krista, a to nazivamo prva eshatološka dimenzi-
ja (Мидић, 2009, 107). Dakle to postojanje se ostvaruje u osobi, 
odnosno ljubavnom jedinstvu stvorenja i Boga Logosa (Мидић, 
2012, 100).

2. Druga eshatološka dimenzija spasenja svijeta pretpostavlja da pr-
vi čovjek Adam čak i nije pogriješio ipak bi se zbila tajna koja se 
zbila u Kristu. Naime, bez jedne nestvorene osobe, koja bi preu-
zela u sebe stvorenu prirodu, odnosno bez utjelovljenja Boga, ne 
bi se moglo govoriti o spasenju svijeta (Мидић, 2009, 106). Zbog 
toga je Krist ili događaj sjedinjenja stvorene i nestvorene prirode, 
početak i cilj stvaranja bića iz nebića (Мидић, 2012, 100).

3. Treći trenutak koji zauzima središnje mjesto u novozavjetnoj kri-
stologiji i kao takav bitan za objašnjenje spasenja svijeta, te tako 
predstavlja temelj kršćanske ontologije, jest eshatološka stvarnost 
spasenja. Po tom nauku će Krist na kraju povijesti ponovno do-
ći uspostaviti Kraljevstvo Božje na zemlji, u kojem će smrt, „kao 
posljednji neprijatelj“, biti poražena. Ovom Kraljevstvu neće bi-
ti kraja, a oni koji vjeruju u Isusa Krista i priznaju ga kao Sina 
Božjega imat će život vječni — bit će spašeni (Мидић, 2009, 81).

Na osnovu rečenog Midić zaključuje da su kršćani kroz povijest svoju 
vjeru iskazivali kroz svetu euharistiju, po kojoj su svi članovi kršćanske 
zajednice jednog mjesta slobodno okupljeni pod biskupom svoje zajed-
nice. On lomi kruh, zahvaljuje Bogu i dijeli ga svim sudionicima svete 
euharistije. To je vidljiv znak jedinstva svih članova zajednice s Kri-
stom, koji su na taj način postali članovi budućeg Kraljevstva Božjega, 
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a samim tim stječu besmrtnost (Мидић, 2009, 80). To pak znači da se 
Krist ljudima ne otkriva u vidu moralnog nauka, već kroz zajednicu 
utvrđenu u njemu samom — Bogočovjeku. Za svo to okupljanje odgo-
voran je Duh sveti koji prethodi Kristu i koji donosi eshaton u povijest i 
koji čini Krista događajem zajednice, tj. događajem Evharistije (Мидић, 
2008, 216). Zaokružujući svoju misao biskup ističe da na tragu ove mi-
sli sam eshaton treba razumjeti kao sabranje, odnosno jedinstvo tvore-
vine s Bogom u Kristu, uskrsnuće mrtvih i pobjedu života nad smrću 
(Мидић, 2008, 219). Prisjećajući se misli Maksima Ispovjednika, Midić 
ističe da su do tada sve naše radnje samo ikone budućega vijeka, onog 
što će se zbiti kad Gospod ponovo dođe i kad bude nova zemlja i novo 
nebo (Мидић, 2014, 350).

Nakon svega rečenog zaključuje da je svijet smrtan ne stoga što je 
prvi čovjek sagriješio već zato što je svijet stvoren ni iz čega. Uz to ističe 
da je Tajna Kristova, utjelovljenje Sina Božjeg, nije posljedica pada pr-
vih ljudi već je ta Tajna upravo prvobitni cilj zbog koga je Bog i stvorio 
svet iz ničega — da bi svijet živio vječno utemeljen u Bogu. To je zapra-
vo i osnova kršćanskog života — vjera u Drugi Kristov dolazak. Sto-
ga je najbolja manifestacija kršćanskog života je povezanost s Crkvom 
Božjom odnosno s liturgijskim slavljem. Mi znamo da se Carstvo Božje 
ne može u punini ostvariti na zemlji dok ne dođe Gospod. To su samo 
naši pokušaji, usponi i padovi i mi ih uvijek ponovo činimo. To je sa-
stavni dio našeg života: grijeh i zlo i mi se toga nećemo osloboditi dok 
Gospod ne dođe drugi put (Мидић, 2014, 351).

Stvorena bića mogu postojati jedino ako su u zajednici s Bogom. Toč-
nije, Bog je sve stvorio s ciljem da se Sin Božji utjelovi i na taj način sje-
dini stvoreno s Bogom. Božja volja, tj. Božja ljubav, ona koja drži svijet 
u postojanju objavljuje se kroz jednu konkretnu osobu, kroz Sina koji 
je postao čovjek. Zato je Sin i njegovo utjelovljenje unaprijed zamišlje-
ni cilj radi kog je Bog stvorio svijet. Utjelovljenje Sina Božjeg je garant 
postojanja stvorenih bića, jer stvorena bića mogu postojati samo ako su 
utvrđena u jednoj vječnoj osobi tj. u osobi Sina Božjeg, nikako drukči-
je (Мидић, 2008, 65).
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Zaključak

„Ja sam joj zaklopio oči. Silna mi se tuga skupila u srcu i prelijevala se u 
suze (…). Što je dakle bilo ono što me je iznutra tako teško boljelo? Bez 
sumnje svježa rana zbog naglo raskinute slatke i drage navike zajednič-
kog života.“2

Nauk o spasenju u misli biskupa Ignacija Midića izrasta iz iskustva 
Kristove Crkve i njenog odnosa s religijskim i kulturološkim ambijen-
tom u kome se ona razvijala i formirala. Prije svega to je židovska re-
ligija, a odmah potom i helenska kultura i filozofija. Osvrtom na spo-
menuti kontekst biskup se usmjerava na pitanje; što se presudno za po-
stojanje svijeta i čovjeka, krije iza izraza da je svijet „stvoren“ i to „ni iz 
čega?“. Ovo pitanje o postojanju svijeta on vidi utkano u: kristologiju, 
pneumatologiju, trijadologiju; te ističe da je njegovo pravilno razumi-
jevanje važno za razumijevanje ovih nauka ali svega ostalog što se tiče 
kršćanske teologije.

Brigu o vječnom postojanju svijeta, odnosno svega stvorenog Mi-
dić izražava svojim naukom o spasenju i govorom da je stvoreni svijet 
smrtan upravo stoga što je stvoren ni iz čega. Rješenje ovog problema 
Midić vidi u promatranju svijeta kao osobe, a ne samo kao prirode. Tu 
se oslanja na kršćansku objavu Boga kao Svetog Trojstva, kroz Sina, po 
Duhu Svetom. Bog je tu slobodno zajedništvo osobe Oca, s osobom Sina 
i osobom Duha, a ne individue ili skup tri individue bez međusobnog 
zajedništva. To je osnova iz koje izvire učenje da je svijet stvoren te da 
ga je stvorio Bog Otac nestvoreni stvoritelj svijeta, apsolutno slobodna 
osoba, što istodobno znači da svijet nije vječan.

Midić uočava da bi svijet, unatoč tome što je stvoren ipak mogao biti 
besmrtan, ali je za to potrebna Božja ljubav i Božja sloboda. Ovaj nauk 
on oslanja na nauk o objavi Boga u osobi Gospodina Isusa Krista koji se 
u odnosu na svijet pokazao kao apsolutno slobodno biće koje nije pro-
izvod svijeta, već je došlo kao njegov Spasitelj, te kao vječna osoba stoji 
u jednom prirodno nespojivom odnosu sa stvorenim svijetom. Krist je 
bio nestvoren i vječan, dok je svijet stvoren po Njemu i kroz Njega te 
nije vječan, ali se po Njemu može spasiti.

Posljednji, za ovaj kontekst, interesantni trenutak novozavjetne kristo-
logije jest eshatološka stvarnost spasenja koja uči da će na kraju povijesti 

2 Augustin, Ispovijesti, Zagreb, 1999., 199.
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Gospodin Isus Krist ponovno doći uspostaviti Kraljevstvo Božje na ze-
mlji, u kojem će smrt, „kao posljednji neprijatelj“, biti poražena. Ovom 
Kraljevstvu neće biti kraja, a oni koji vjeruju u Isusa Krista i priznaju 
ga kao Sina Božjega bit će spašeni. Vjera u Krista tijekom ovog života 
iskazuje se kroz svetu euharistiju, u kojoj su svi članovi kršćanske za-
jednice jednog mjesta okupljeni pod jednim poglavarom, biskupom te 
zajednice, koji lomi kruh, zahvaljuje Bogu i dijeli ga svim sudionicima 
svete euharistije. Bio je to vidljiv znak jedinstva svih članova zajednice s 
Kristom, koji su na taj način postali članovi budućeg Kraljevstva Božjega.

Zaključujemo da je Midićev nauk o spasenju prava mala teološka 
savršenost jer obuhvata gotovo čitavu stvorenu stvarnost s teološkim 
rješenjem njenog „sretnog kraja“ odnosno njenim utjecanjem u istinu 
postojanja, odnosno eshaton ili Carstvo Božje. Prateći misao od trenut-
ka stvaranja, preko čovjekove smrtnosti, te prilike dane čovjeku da su-
djeluje na spasenju sebe i čitave prirode participirajući na liturgiji kao 
ikoni Carstva Božjeg, konačno nam pružajući priliku spoznati istinu 
postojanja.

Međutim, premda se nauk čini zaokružen, javlja se potreba zapitati 
se u kojoj mjeri je opravdano Midićevo distanciranje ontologije i sote-
riologije od etike? Trenutak toga smo mogli primijetiti u već u bisku-
povom strahu od „zapadanja u etičku ontologiju“.

Sagledamo li čovjeka kao biće koje posjeduje dušu i tijelo te činjeni-
ce da su oni glavna sastavnica njegovog bića. Te činjenice da čovjek nije 
samo rođen i da se sprema za smrt kako bi po volji Božjoj bio uskrsnut 
već je on biće koje živi i postoji upravo sada. Naravno da se možemo 
zapitati što je s čovjekom ako u svom ovozemaljskom životu pati u ti-
jelu ili duši? Osjećaji su također postojeći i čovjek ne bi mogao živjeti 
bez njih, čak iako su neprijatni. Pitamo se, što se zbiva s njegovom psi-
hološkom nutrinom ako se njegovom biću desi veća nesreća, primjerice 
smrt bliske osobe ili neka druga tragedija. Midićeva soteriologija govori 
nam o spasenju čovjekovog života za vječnosti, ali se ne dotiče nadila-
ženja ovozemaljske boli niti procesa koji nastaju u duši uslijed povreda 
koje mogu uzrokovati čak i grješno ponašanje čovjeka, kao da osjećaji 
nisu osnovna sastavnica čovjeka koje treba spasiti. Naime, povrijeđeno 
ljudsko biće u stanju je načiniti nepravdu sebi i drugima upravo uslijed 
bola u nutrini svoga bića. Midićev nauk će ga pozvati na vjeru u Krista 
koji će donijeti spasenje na kraju vremena, te ga pozvati na sudjelovanje 
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u liturgiji kako bi ikonijski sudjelovao u toj Istini postojanja. Naravno 
da je sve to dobro, ali čini se da taj poziv nije dovoljan za „spasenje ovo-
zemaljskog ponašanja“, koji također realno postoji. Osobiti je problem 
ukoliko se na nutarnju bol gleda iz perspektive suvremenog čovjeka, 
neovisno je li praktični vjernik ili se sve više udaljava od kršćanskog 
nauka. Oduvijek je čovjek svjestan postojanja bola, oduvijek proživlja-
va svoju bol i strahove, a to ga je često dovodilo do grešnog ponašanja 
protiv sebe, protiv drugih, ali i protiv prirode. No, suvremeni čovjek, 
ohrabren uspjesima suvremene znanosti i posljednji svoj trenutak na 
ovom svijetu promatra drugačije. Veliki dio suvremenog društva pro-
ces umiranja počinje doživljavati mnogo strašnije od same smrti i nje-
nih posljedica te sve intenzivnije nastoji spasiti čovjeka od neugodno-
sti umiranja, osobito onih koje donosi starost i bolest, a sve se manje 
brine o smrti. Konačno rješenje problema bolnog umiranja počelo se 
prihvaćati u takozvanom potpomognutom samoubojstvu. U tom svje-
tonazoru ne mari se što se zbiva s čovjekom iza tog trenutka, niti što 
se zbiva pokojniku, niti što se zbiva onima koji ostaju nakon takve po-
kojnikove smrti. Važni su eventualno pravno imovinski odnosi. Unu-
tar ovakvog razumijevanja stvarnosti biskupovom nauku mogla bi biti 
najveća prepreka sve čvršćeg isticanja mišljenja da suvremeni čovjek i 
ne želi vječno postojati, jer „mi imamo svoje vrijeme ovdje na svijetu“. 
Suvremeni čovjek živi sa sviješću da je njegov život konačan te mu je 
prije svega važno da sam trenutak „odlaska“ sa scene ovog života bude s 
što je moguće manje bolova, a o eventualnoj vječnosti niti ne promišlja.

Već na osnovi ovog primjera može se uočiti da se unutar biskupova 
nauka osjeća nedostatak govora o raju kao obećanoj nagradi za vjerni-
ka koji čini dobra djela. Uklanjanjem teologije raja, a samim tim i pakla 
znatno se umanjuje podrška važnoj teologalnoj krjeposti, a to je nada. 
Nada koja se unutar govora o etici i ontologiji može razumjeti kao real-
no postojeći unutarnji pokretač čovjekovog bića koji ga usmjerava i pri-
vlači Bogu. Ako čovjek koji se nada vjeruje da na kraju ovozemaljskog 
puta postoji nagrada, a to je boravak u Božjoj blizini, odnosno boravak 
u raju, i ako vjeruje da tu nagradu može zaslužiti svojim zalaganjem, 
svaki trenutak njegovog života motiviran je njegovim približavanjem 
k Bogu, a prije toga svojim bližnjima s kojima zajedno „putuje“ ka kra-
ju ovog konačnog života.

Osobno vjerujem da se unutar granica proučenog biskupovog nauka, 
govor o raju može doživjeti kao mogućnost aktualizacije dogmatskog 
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nauka Crkve i njegovog spašavanja „od umiranja na papiru“. Očito je da 
bi ovo rješenje u mnogome utjecalo na učenje o zagrobnom životu do 
trenutka drugog Kristovog povratka ipak je također vrlo vjerojatno da 
bi u mnogome doprinijelo uređenju međuljudskih odnosa u granicama 
ovozemaljskog života. Jer ako smo kao djeca Božja stvoreni za život na 
ovom svijetu i u vječnosti nelogično bi bilo da uređenje naših među-
ljudskih odnosa prepustimo isključivo našoj slobodnoj volji i uz čvrstu 
volju da želimo voljeti jedne druge, jer to stanje u društvu vrlo brzo pre-
rasta u veliku spontanu interakciju slobodom obdarenih pojedinaca ko-
ji i pored sve dobrohotnosti, ipak vrlo brzo klize u međusobni nesklad.
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Soteriology in the Teachings of Bishop Ignjacije Midić

By studying the scientific work of Bishop Ignjacije Midić of Požarevac 
and Braničevo, we aim to understand his teachings on death and salva-
tion. In his work, he reconsiders the broadness of human thought while 
keeping his reflections anchored in the science of Eastern Church Fathers. 
Looking through the prism of Holy Fathers’ teachings, he attempts to 
present and explain Christian values to modern thinkers so that they 
as believers might gain eternal salvation. However, to reach this aim, 
the Bishop does not primarily use ethics as the science of morality but 
he uses ontology as the science of the genuine existence of the being.
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Универзалност или партикуларност 
спасења у Христу?

Апстракт: У овом раду истражујемо два супротстављена сотириолошка 
модела. Према универзалистичком моделу спасење у Христу је обезбеђе-
но свим људима, тачније читавој творевини, док је према партикулари-
стичком моделу оно намењено само онима који својом слободном вољом 
одаберу да буду спасени. Код оба модела можемо да констатујемо извесне 
проблеме. Универзалистички модел се суочава са искушењем суштинског 
порицања онтолошког значаја слободне воље, док партикуларистички мо-
дел треба да одговори на питање да ли је и на који начин је уопште могу-
ће утемељење постојања мимо заједнице са Богом. Партикуларистички 
модел је у прилици да понуди и решење према коме проклети одлазе или 
се враћају у небиће. Ово решење треба пре свега да одговори на приговор 
везан за јединство читаве створене природе која је возглављена у Христу. 
У овој студији ћемо, на основу увида св. Григорија Ниског и св. Максима 
Исповедника, предложити сотириолошки модел који остаје веран пре-
дањским формулацијама, али истовремено нуди решење за проблеме које 
оба поменута модела не успевају да избегну.
Кључне речи: сотириологија, универзализам, партикуларизам, есхато-
логија, Григорије Ниски, Максим Исповедник.

Расправе о универзалности или партикуларности спасења у 
новије време су веома живе па и жучне. Приступи теми су најче-
шће историјско-развојни, а аргументи pro et contra врло разноли-
ки, иако се најчешће крећу у морално-психолошким оквирима, и 
највећим делом се могу редуковати на питање како Бог, за кога 
сматрамо и верујемо да је интринзично добар, може да допусти 
ужасе вечних мука.1

1 Ово питање је такође повезано за проблемом постојања зла у свету и у вези 
са тим, Божијим промислом (уп. Sutcliffe, 1955; Kvanvig 2011). Једно од важних 
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Аргументи из традиције, било да је реч о библијским или патри-
стичким сведочанствима, обично се разврставају у „групе“ које по-
државају одређену тезу, са јасним циљем да се подржавајући наводи 
апсолутизују а опонирајући релативизују.2 Иако веома уважавам 
аргументе из Светог Писма и Отаца, којима сам се на другим ме-
стима детаљније бавио (Đakovac, 2016: 813–826),3 овде ћу се усред-
средити на покушај систематске анализе проблема, једним делом 
и због тога што се на основу досадашњих расправа стиче утисак, 
можда и неоснован али прилично јак, да се аргументи из преда-
ња често користе како би се оправдало неко, већ раније утврђено 
мишљење.4 Због тога би употреба овакве врсте аргумената потре-

питања са којима се рвала хеленистичка мисао али и хришћанска теологи-
ја јесте како објаснити порекло зла а да притом Бог не буде проглашен за 
његовог узрочника. Дуалистички одговори нису долазили у обзир, као ни 
одговори које је нудио гностицизам, који је зло поистовећивао са матери-
јом чији је творац зли или глупи Демијург. Стога је одговор морао да буде 
везан за слободну вољу разумних бића, иако су се и у оквиру овог концепта 
рађале бројне недоумице.

2 Само ради илустрације, овде наводимо светописамске цитате који се нај-
чешће користе у овој расправи. У корист универзализма обично се наводе: 
Дела 3.21 и 1Кор 15,24–28 као и Лк 3,6; Јн 17,1; Рим 5,18; 11, 32; 2Пт 3,9; 1Тим 
2,3–6; 4,10; 1Јн 2,2, а као потврда о вечности паклених мука најчешће се на-
воде: Мт 18,6–9; 25,31–46; Мк 9,42–48; 2Сол 1,5–10; Јуд 6,7; Отк 14,9–11; 20,10, 
14–15.

3 То свакако не значи да се нећемо позивати на Свето Писмо и Оце, али аргу-
мент ауторитета неће бити посматран као пресудан.

4 Нећемо прећутати познату чињеницу да је патристичких сведочанстава у 
корист партикуларизма знатно више. Међу ранијим Оцима поменућемо са-
мо неке: св. Игњатије Богоносац, Ефесцима 16,1–2; Друга Климентова 17,7; 
Мучеништво Поликарпа 2,3; Атинагора, Заступништво хришћана 31; Св. 
Иринеј Лионски Против јереси 1,10,10; 4,28,2; Тертулијан, Апологија 18,3; 
44,12–13; 48,12; Иполит Римски, Против Грка 3; Минуције Феликс, Октавије 
34,12–5,3; св. Кипријан Картагински, Деметријану 24; Лактанције, Божанске 
установе 7,21; Кирило Јерусалимски, Катихетска слова 18,19; 18,28. Ипак, 
не треба сметнути с ума да сва ова места, иако говоре о вечним мукама, не 
садрже неку посебну теолошку анализу овог питања, већ су тврдње углав-
ном изречене у другим контекстима. Међу Оцима који су се више бавили 
теолошким образлагањем вечних мука свакако се истичу св. Јероним и Ав-
густин, док међу истакнутије поборнике општег спасења, поред св. Григо-
рија Ниског, можемо сврстати Оригена, Бардашијана, Евсевија Кесаријског 
и Евагрија Понтијског. Снажан је утисак да се је читава теза о општем спа-
сењу везана за оригенистички „кружок“. Чак су и противници овог учења, 
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бовала детаљну и исцрпну анализу аутентичног значења сваког 
од извора, што би овај рад нужно претворило у монографију, и то 
обимну. Такође, радови овакве врсте већ постоје, и ту су, мање или 
више, већ наведени релевантни аргументи ове врсте, иако распра-
ва и даље траје, и сасвим је очекивано да ће се и даље наставити, 
без коначног консензуса на видику.5 Овде се такође нећемо потан-
ко бавити критеријумима спасења, већ ћемо се задовољити тврд-
њом да је спасење поистовећено са остварењем заједнице са Богом.6

Апорије

И универзалистичка и партикуларистичка гледишта су при-
морана да се суоче са одређеним фундаменталним приговорима.7 
Неретко се стиче утисак да је до неког коначног одговора немогу-
ће доћи, па теолози и црквени пастири ову тему често избегавају 

Јероним и Августин доживели volte-face у односу према Оригену. Ипак, ка-
кав год да је историјски оквир отварања и развоја овог питања, тешко да се 
може оспорити његова теолошка релевантност.

5 Иларија Рамели (Rameli, 2013) је објавила веома исцрпну студију у којој на-
стоји да аргументима из традиције покаже како је универзализам био, ако 
не владајућа, онда свакако теолошки веома присутна опција током чита-
ве историје Цркве. Један од основних аргумената Рамелијеве јесте разли-
ковање израза ἀίδιος који означава вечност и αἰώνιος који означава нову 
еру, нови, можда и дуги, али ипак коначни период. Оба ова израза се често 
преводе као вечност (на пример у латинском као aeternus), што не одговара 
изворном значењу. Њене аргументе је покушао да оспори Михаел Меклај-
монд (McClymond, 2019), углавном се позивајући на сведочанства хришћан-
ских писаца која говоре о вечности мука проклетих. Његова главна теза је 
да универзалистичко схватање спасења потиче од гностика, што ипак није 
поткрепљено довољним евиденцијама. Такође, код њега готово сасвим од-
суствује озбиљнија теолошка аргументација.

6 Детаљно разматрање питања да ли спасење подразумева искључиво непо-
средно учешће у евхаристијској заједници унутар канонских граница Цр-
кве, или је могуће замислити и неке друге начине остварења те заједнице, 
овом приликом ћемо оставити по страни, због тога што би бављење овим 
проблемом превазишло оквире овог рада. Ипак, као што ћемо видети, ово 
питање није било могуће сасвим избећи, уколико се спасење сагледава кроз 
призму међусобних односа који конституишу идентитет.

7 На неке проблеме који следе из универзалистичког и партикуларистичког 
схватања спасења већ сам указао у једном ранијем чланку (Ђаковац, 2014: 
156–167), али тада нисам био склон да понудим решење ових питања.
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или је пак стављају у други план. Јасно је да по овом питању не по-
стоји consensus patrum, упркос напорима заговорника једног или 
другог гледишта да ту сагласност утврде. Упркос тим напорима, 
веома је чест случај да се аргументи pro et contra налазе и делима 
истих аутора, неретко и у истим списима. Наравно, с правом се 
може проблематизовати сâма исправност постулирања овог про-
блема у форми или-или, и наша анализа ће у извесном смислу ићи 
у том правцу. Будући да данас немамо неки јасно артикулисани 

„трећи пут“, морамо се прихватити теолошке анализе ових супрот-
стављених становишта, која се разликују у одговору на питање да 
ли ће се спасити сви или (само) неки. При томе, оба становишта 
наилазе на потешкоће при дискурзивном исказивању сопствених 
становишта, и то на тешкоће које се чине непремостивим.

Заговорници вечних мука треба да одговоре како је могуће по-
мирити (откривену) истину о Богу као добром и праведном, који 
грешнике кажњава вечним мукама? На овај приговор обично је 
нуђен одговор којим се Бог на неки начин дистанцира од судбине 
проклетих8 (ἐναγής), у смислу да је њихово будуће стање заправо 
производ њихове слободне воље која не жели заједницу са Богом.9 

8 Максим Исповедник каже да се анђели деле на две групе, свете анђеле и про-
клете (ἐναγής) или нечисте силе, а да се људи такође деле на две групе, побо-
жне и безбожне (ἀσεβής) (уп. Char. III, 26). Пошто термини ἐναγής и ἀσεβής 
очигледно кореспондирају, определио сам се за израз „проклети“ као аде-
кватан за опис оних који у вечности немају заједницу са Богом.

9 Постојање слободне воље ћемо посматрати као аксиом, без улажења у ра-
справу да ли она уопште постоји. Расправе на ову тему се вековима воде и 
на подручју теологије и на подручју философије. И детерминизам и инде-
терминизам имају своје респектабилне аргументе али и апорије које не мо-
гу да доведу до коначног и јасно постулираног доказа који би свако разу-
ман прихватио. Према Тилиху, дебата детерминиста и индетерминиста је 
стерилна. Он сматра да сам појам „воља“, ако се посматра као ентитет, као 
и сваки ентитет мора бити подвргнут нужности. Стерилност расправе се 
огледа у чињеници да она нема додира са људским искуством. Према Тили-
ху, слобода се окушава као намера, одлука и одговорност (Tillich, 1973: 184). 
Иако оваква дефиниција може да буде врло плаузабилна, ипак ћемо је овом 
приликом оставити по страни и за сада се сложити са Кантом да се ово пи-
тање налази изван граница чистог ума. Стога постојање слободне воље уз-
имамо као аксиом, као егзистенцијалну чињеницу којом и са којом живимо. 
Ми себе видимо као бића која, упркос многим природним каузалностима, 
имају слободну вољу. Порицање слободне воље би значило свођење човека 
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Стање паклених мука тако у ствари није ништа друго до егзистен-
ција лишена заједнице са Богом, а сва одговорност је на прокле-
тима који су сами узроковали сопствено неучествовање у њој. Бог 
је овде схваћен као давалац благодати. Као што материјално сун-
це све обасјава својом светлошћу, тако и Бог све обасипа својом 
љубављу, односно благодаћу. Од реципијената Његове благодати 
зависи да ли ће она за њих бити блаженство или мучење. Мука 
се, између осталог састоји у томе, што промена воље није могућа 
након окончања земаљског живота. Иако овај вид аргументације 
има одређену снагу, ипак остаје питање због чега важи правило 
да „након смрти нема покајања“, тј. због чега Бог проклетима не 
би дозволио да након увида у сопствено стање промене мишље-
ње и ипак се одлуче за заједницу са Богом. Заговорници овог об-
јашњења су такође принуђени на селективни и редуктивни избор 
потврда из Светог Писма и Предања, где обилују искази о Божи-
јој активној осуди проклетих, а не просто њиховом препуштању 

на биолошку машину. То не значи да расправе ове врсте нису дозвољене и 
да нису крајње занимљиве (упркос Тилиховој примедби). Али, прихватање 
антрополошког модела без слободне воље значило би порицање чињеница 
која су нам дате откровењем, а истовремено би водило нужном одустајању 
од било каквих теолошких анализа, пошто би и сам феномен вере, лишен 
претпоставке слободне воље, нужно био сведен на илузију и самообману. У 
Стословима о љубави, св. Максим каже да је зла воља (κακὴ προαίρεσις), „ка-
да знајући шта је добро бирамо зло (οἷον ὅταν ἐν γνώσει τοῦ καλοῦ τὸ κακὸν 
ἀνθαιρώμεθα)“ (Char. II,33). Занимљив је и хвале вредан покушај Јована Зи-
зијуласа да проблем слободне воље реши тако што ће је идентификовати са 
љубављу (Zizioulas, 1997: 27–65) односно заједницом. Нема сумње да се, ес-
хатолошки гледано, слобода управо и једино тако остварује, посебно ако је 
заједница изједначена са постојањем. Међутим, овај увид нам није од помо-
ћи за питање којим се бавимо, односно шта и како бива са онима који своју 
слободу не реализују као љубав. На то питање ни сам Зизијулас не даје јасан 
и децидан одговор. Јасно је да се опредељује за неку врсту партикуларизма, 
признајући да ће у остварењу икономије спасења бити губитака. Иако то 
није баш сасвим јасно изречено, стиче се утисак да он пледира за исчезну-
ће или одлазак проклетих у небиће (уп. Зизијулас, 1993: 117–129). За разлику 
од њега, Георгије Флоровски остаје при антиномијској тврдњи да творевина 
може да изврши метафизичко самоубиство али не и да се укине (Флоровски, 
1978: 185–210). На овај начин Флоровски заиста не прекорачује границе ко-
је су поставили Оци, али нам на теолошком плану не нуди стварно решење 
проблема. Питање онтолошког статуса проклетих остаје отворено. На тезу 
о повратку проклетих у небиће вратићемо се у наставку овог текста.
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судбини коју су изабрали (уп. На пример Мт 25,41).10 Овде постоји 
још један проблем који се тиче схватања благодати. Стиче се ути-
сак да је у овом моделу благодат схваћена одвише натуралистич-
ки, исувише налик некој природној сили, попут зрачења, тако да 
њена идентификација са љубављу не делује нарочито уверљиво.

Проблем онтолошког статуса

Као много комплексније питање јавља се проблем онтолошког 
статуса проклетих. Уколико је њихово постојање заиста лишено 
заједнице са Богом, на којој се онда основи то њихово постојање 
утврђује? Уколико прихватамо основну теолошку претпоставку да 
је биће света небиће, односно да је творевина из непостојања у по-
стојање призвана творачком вољом Божијом, поставља се питање 
да ли је постојање творевине уопште могуће без божанског одр-
жавања у постојању. Ако би одговор био потврдан, јавља се јасна 
опасност да самој творевини буде приписано божанско својство 
самопостојања, иако не и безузрочности. Наиме, ако би се тврдило 
да творевина након стварања може да постоји без Божије помоћи и 
мимо Њега, она би задобила пара-божански статус, постала би нека 
врста створеног бога. Такође, и Свето Писмо и светоотачко пре-
дање непрестано истичу сталну зависност творевине од Творца.11

Јављала су се и нека међурешења која су вечну егзистенцију 
проклетих настојала да објасне перманентношћу божанске воље. 
Наиме, Бог који је једном пожелео да створи свет, никада ту своју 
божанску одлуку не мења, тако да је постојање проклетих утеме-
љено не сâмо на себи већ на непроменљивој божанској вољи о по-
стојању творевине, док „квалитет“ њеног постојања зависи од њене 
слободне воље.12 Међутим, на овај начин се Бог на известан начин 

10 Штавише, разликовање степена мучења коме ће проклети бити подвргнути 
може да указује на Божију активну улогу (Мт 16,27; Рим 2,6; Лк 12,47–48; уп. 
Поповић, 1978: 814). Степене мучења преп. Јустин Поповић објашњава степе-
ном моралне искварености, али не предлаже неку дубљу теолошку анализу.

11 Изгледа да то у виду има св. Максим када каже „Како ће постојати ако нема 
као своје место Бога, који је једина сигурна основа добробића које је Бог?“ 
(QT 61,15). Међутим, Максим није извукао консеквенце из ове тврдње пошто 
на много места говори о пакленим мукама проклетих.

12 Код св. Максима Исповедника налазимо такве идеје, иако он по овом пи-
тању није доследан. Тако у Стословима о љубави (Char. III, 27: PG 90, 1025A) 
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приближава аристотеловском Првом непокретном покретачу што 
врло лако води деистичком становишту. Ту се отвара и посебно 
питање смисла читаве Христологије, односно смисла оваплоћења. 
Јер ако је постојање творевине нешто што је једном заувек дарова-
но творевини приликом стварања, онда оваплоћење није заиста 
онтолошки догађај, пошто би творевина свакако вечно постојала 
чак и да до оваплоћења није дошло. У том случају, оваплоћење се 
своди на онтолошки другоразредни догађај, чији циљ није омогу-
ћавање вечног живота за творевину, већ само доброг живота кроз 
опраштање грехова, односно морално побољшање. У том случају 
би било потребно уложити много схоластичког напора (или прибе-
гавања апофатици) како би се објаснило због чега је за опраштање 
грехова била неопходна управо таква икономија, коју није могао 
да надомести прости чин божанске милости, евентуално посре-
дован анђеоским и пророчким објавама?

читамо: „Бог као самопостојеће биће, као биће самодобро и самопремудро, 
или истинитије рећи, (као биће) изнад свега тога, нема ништа себи супрот-
но. А све твари, пошто имају постојање по благодати и заједничарењу — ра-
зумна пак и мислећа бића имајући још и могућност доброте и премудрости 

— имају и своје супротности: постојању — непостојање, а могућности за до-
броту и премудрост — зло и незнање. И док вечно постојање или непосто-
јање (твари) јесте у власти Творца, дотле учествовање у Његовој доброти и 
премудрости или неучествовање, постоји у вољи словесних бића“. Ако св. 
Максима овде схватимо дословно, испада да је постојање утемељено искљу-
чиво на вољи Творца, иако сâм каже да створена бића „имају постојање по 
благодати и заједничарењу“. Ако бисмо овај Максимов навод посматрали 
изоловано од његовог корпуса, произишло би да он заступа становиште ка-
ко је постојање творевине — посматрано из њеног угла — нужно, стога што 
је утемељено на вољи Божијој. Но тада оваплоћење нема онтолошки значај, 
односно не тиче се постојања или непостојања творевине, будући да је по-
стојање обезбеђено вољом Божијом приликом стварања. Ипак, на другим 
местима налазимо да св. Максим заступа становиште према коме су се ство-
рена бића услед греха нашла у „опасности да сâмо њихово биће преобрате у 
небиће“ (Myst. 1, 5: PG 91, 668B). Таква опасност, јасно, не би могла да постоји 
уколико је постојање утемељено на творачкој вољи Божијој. Та опасност би 
била стварна само уколико постојање творевине зависи од њеног слободног 
ступања у евхаристијску заједницу са Богом, која је постала могућа оства-
рењем тајне Оваплоћења у историји. Максимова недоследност представља 
одраз немогућности да се изнађе теолошки доследно решење које ће афир-
мисати и слободну вољу и христолошко утемељење постојања творевине.
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Уколико се оваплоћење ипак посматра као прворазредни онто-
лошки догађај — а оно се управо тако махом и посматра у патри-
стичком наслеђу — онда је очовечење Сина Божијег начин на који 
се творевини омогућава да оствари заједницу са Богом, и управо 
та заједница представља начин и услов њеног вечног постојања. Но 
ако је то тако, односно ако је заједница са Богом која је омогућена 
оваплоћењем, услов сâмог постојања творевине, онда се поставља 
питање како је уопште мисливо постојање проклетих? Уколико се 
на њиховом постојању инсистира, онда се мора претпоставити или 
да је постојање заправо могуће мимо заједнице са Богом (а то зна-
чи и мимо оваплоћења које ту заједницу чини могућом), или да је 
заједница са Богом (која је, дакле, омогућена оваплоћењем) могућа 
без слободне воље и сагласности творевине, при чему управо та 
присилна заједница и јесте оно што називамо пакленим мукама. 
У овом случају се поново јавља проблем теодицеје, пошто се по-
ставља питање због чега Бог на силу држи у постојању оне који то 
постојање не желе? Такође се поново враћамо на фундаментално 
питање смисла тајне оваплоћења, пошто је у овом случају зами-
сливо постојање које се темељи на једностраној (божанској) жељи 
за заједницом. На овај начин оваплоћење се поново не схвата као 
онтолошки догађај, јер на крају крајева од оваплоћења не зависи 
сâмо постојање творевине, оно није њено „бити или не бити“.

Дакле, тврдња о вечном постојању проклетих сусреће се са озбиљ-
ним приговорима. 1) Етички приговор је како добри Бог дозвоља-
ва вечне муке? 2) Приговор везан за онтолошки статус оваплоће-
ња: ако је постојање свакако загарантовано, онда оваплоћење није 
онтолошки догађај и тиче са само опраштања грехова и моралног 
побољшања, не и самог постојања. 3) Ту је и приговор у вези сло-
бодне воље: уколико се ипак тврди да оваплоћење јесте онтолошки 
догађај, и да је постојање омогућено једино кроз заједницу са Богом 
која је омогућена оваплоћењем, онда вечно постојање проклетих 
мора подразумевати могућност да та заједница буде једнострана, 
и као једнострана довољна да утврди постојање творевине мимо 
њене слободне воље. Но и у овом случају се оваплоћење делимич-
но лишава свог унутрашњег смисла, пошто Син Божији постаје 
човек управо због тога да би творевина могла слободно да оства-
ри заједницу са Богом. Читав библијски и светоотачки наратив о 
љубави управо има за циљ да утврди слободу као услов заједнице.
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На основу ове кратке анализе, видимо да теолошко образложење 
могућности вечног постојања проклетих води у противречности 
са другим теолошким аксиомима. Сада ћемо покушати да анали-
зирамо како ствари стоје са супротно тврдњом, а то је опште или 
универзално спасење свих.

Универзалистички парадокс

Идеја о универзалном спасењу се често поистовећује са учењем 
о апокатастази што није до краја тачно. Наиме, у неким случајеви-
ма, као код Оригена, то заиста јесте тако. Као што је познато, Ори-
ген је веровао у претпостојање духовног света у коме је дошло до 
засићења неких духова који су стога отпали од Бога. Због тога Бог 
ствара материјални свет у коме пали духови имају прилику да са-
гледају како изгледа живот без Бога, те да му се након овакве пе-
дагогије врате, враћајући се у првобитно стање. На крају ће читава 
творевина бити васпостављена у првобитно стање које је изједна-
чено са спасењем. Оригеново учење о апокатастази је Црква јасно 
осудила као јеретичко. Григорије Ниски је само донекле следовао 
Оригену. Он је такође веровао у универзално спасење, с тим што 
оно за њега није представљало повратак у неко замишљено идеал-
но предпадно стање, већ есхатолошко испуњење. Григорије је сма-
трао да није могуће замислити вечно постојање проклетих, пошто 
би на тај начин зло добило своје онтолошко утемељење и постало 
нека врста анти-бога. Због тога је сматрао да ће читава твореви-
на на крају неминовно доћи у заједницу са Богом, иако ће велики 
грешници бити подвргнути привременом педагошком мучењу ко-
је ће их прочистити и омогућити им да буду у заједници са Богом. 
Овом је Григорије додао своје учење о епектасису, сталним есха-
толошком напредовању, при чему творевина никада у потпуности 
не спознаје Бога него му се вечно приближава.13 На овај начин је 
желео да негира могућност појаве оригеновског засићења, и уједно 
да побије Евномијеве тврдње о спознатљивости Божије суштине.14 

13 Детаљније о Григоријевом учењу о епектази видети у Ђаковац, 2021: 5–24 и 
такође и Цветковић, 2013: 275–292.

14 Иако је сасвим могуће, па и вероватно, да је Григорије идеју о вечном на-
предовању обожених развио кроз имплицитну критику Оригена и експли-
цитну критику Евномија, теолошки допринос овог његовог учења је знатно 
шири.
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У будућем Царству неће бити могуће да се творевине засити Бога 
пошто ће стални напредовати из славе у славу.

Међутим, већ на први поглед је јасно да оваква концепција та-
кође пати од одређених битних недостатака, а најважнији је су-
штинско негирање онтолошког значаја слободне воље. Јер, спасење 
ће се свакако збити, и сви ће свакако бити спасени (иако неки као 
кроз огањ), тако да слободна воља заправо не игра стварну (онто-
лошку) улогу у овом процесу. Ако је то тако, поново се поставља 
питање смисла оваплоћења, па и читавог божанског домостроја. 
Читав Стари завет нам сведочи о божанском напору да људе убеди 
и приволи Себи. Пророци, патријарси, знаци, чудеса, проповеди 

— све је усмерено на „омекшање тврдих срца“ која на прихватају 
Бога. Па и сâмо оваплоћење, сâма истинитост Христовог божан-
ства и човештва је са толико жара брањена од Отаца Цркве, управо 
због тога што је то једини пут да човек са Богом оствари заједницу. 
Уколико је ту заједницу са Богом могуће остварити мимо слободне 
воље, онда се (поново) поставља питање зашто је оваплоћење уоп-
ште било неопходно? Читав значај историје као подручја слободне 
интеракције Бога и човека, такође је доведен у питање. Уколико је 
историјско деловање и делање заправо лишено сваке онтолошке 
консеквенце, онда је читава перипетија икономије бесмислена и 
беспотребна. Сви ће се свакако спасити шта год да се догађало и 
шта год да ће се догађати, какву год одлуку доносили или не до-
носили. Свака човекова одлука је безначајна и ништавна јер је на 
крају резултат потпуно исти, шта год мислили или чинили.

Видимо да и универзалистички модел спасења пати од сличних 
недостатак као и партикуларистички модел. Изгледа да су оба ста-
новишта суочена са нерешивим антиномијама. Најсажетије речено, 
опште спасење подразумева порицање слободне воље, док посту-
лирање слободне воље као онтолошки релевантне води проблему 
онтолошког утемељења бића мимо Бога. У оба случаја се јавља и 
проблем повезан са смислом оваплоћења, пошто оваплоћење исто-
времено утврђује и постојање бића као заједнице и слободну вољу 
као предуслов за учешће у тој заједници.15

15 Неки теолози који заступају универзалистичку сотириологију, настоје да 
оваплоћење утврде као онтолошки догађај, и да не следују анселмовској 
традицији која Христа види напросто само као Искупитеља. Међутим, ка-
ко би таква сотириологија била утврђена, жртвује се слобода створења, а 
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Повратак у небиће?

Сама се по себи намеће могућност коначног пропадања, неста-
јања, повратка у небиће оних који не желе заједницу са Богом.16 
Одмах ваља рећи да су потврде оваквог становишта из Светог 
Писма и светоотачке традиције ретке, иако не и сасвим непосто-
јеће.17 Могуће је понегде наћи неки исказ из Писма или код Отаца 
који би указивао на могућност оваквог решења. Но, као што смо 
на почетку најавили, нећемо се овом приликом бавити флориле-
гијском аргументацијом, већ ћемо покушати да одмах кренемо са 
теолошком анализом.

оваплоћење се посматра искључиво као космолошки чин, који не потребује 
никакав људски одговор. Христос се оваплоћава, спасавајући тако читаву 
творевину, Он пред Оцем саделава за нас сваку врлину, чак за нас и веру-
је! Како каже Торенс: „Он је веровао за тебе, испунио твој људски одговор 
Богу, чак је за тебе донео и твоју личну одлуку“ (Torrance, 1992: 94). Фун-
даментални недостатак оваквог приступа је управо у томе што се спасење 
сагледава на објективизирани начин. То је напросто космолошки чин, а не 
остварење заједнице љубави. Зизијулас спасење види на сасвим супротан 
начин. Према њему „Вечно опстајање личности као јединствене, непоно-
вљиве и слободне „ипостаси“, као љубеће и љубљене, чини квинтесенцију 
спасења“ (Zizioulas, 1997: 49–50). У универзалистичком моделу какав нуди 
Торенс управо та квинтесенција недостаје, а тиме се оваплоћење редукује 
на волунтаристички божански акт, чији је унутрашњи смисао за нас потпу-
но недокучив. На овај начин се у питање доводи ексклузивност овпалоћења 
као јединог могућег пута спасења људи и творевине.

16 Како смо и најавили, овом проблему ћемо приступити са онтолошке, а не 
моралне тачке гледишта, као што рецимо чини Џонатан Кванвиг који ово 
решење одбацује пошто према њему, ако класично објашњење „не може да 
понуди адекватно одговор на моралне приговоре, онда то не може ни гле-
диште које заговара уништење“ (Kvanvig 1993, 68).

17 Међу најснажнијим је сведочанство св. Атанасија Великог код кога читамо: 
„Одвративши се (душа) од добра, заузеће став њему супротан, јер није јој у 
моћи да обустави своју општу покретљивост, по природи бивајући створе-
на као добрпокретна (εὐκίνητος). Познавши слободу увиђа како делове свога 
тела може двојако покретати, према бићу или према небићу. Али за добро 
кажем да је постојеће док је зло непостојеће. Кажем за добро да је постојеће, 
утолико што има основу у Богу који јесте. Али за зло кажем да је непостоје-
ће, утолико што се оно састоји у погрешном мишљењу човека. (ὄντα δέ φημι 
τὰ καλά, οὐκ ὄντα δέ τὰ φαῦλα. ὄντα δέ φημι τὰ καλά, καθότι ἐκ τοῦ ὄντος Θε-
οῦ τὰ παραδείγματα ἔχει· οὐκ ὄντα δὲ τὰ κακὰ λέγω, καθότι ἐπινοίαις ἀνθρώπων 
οὐκ ὄντα ἀναπέπλασται. (Contra Gentes 4.4.3–4).
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Решење према коме они који не желе заједницу са Богом одлазе 
у небиће, има одређене предности. Наиме, на овај начин се решава 
питање онтолошког статуса проклетих — он је непостојећи. Про-
клети се враћају у небиће, њихова егзистенција се завршава. На овај 
начин се избегава антиномија онтолошког утемељења творевине 
мимо Бога. На овај начин се, такође, очувава и онтолошки значај 
слободне воље, која има стварне онтолошке последице.

Упркос предностима овог решења, остају извесне недоумице. 
Уколико занемаримо слабију предањску потврду оваквог решења,18 
остаје питање унутрашње протолошке и есхатолошке повезаности 
читаве творевине (уп. Кол. 3,11; 1Тим 2,4). Наиме, да ли је мисли-
во спасење творевине уколико један њен део пропада и враћа се у 
непостојање? Својим оваплоћењем, Син Божији је спасао читаву 
творевину, што чак укључује и сва друга бића, а не само човека. У 
Христу је, како учи св. Иринеј Лионски, возгалављена читава тво-
ревина (Против јереси 3.16.6; 4.20.8; уп. Еф 1,10; Osborn, 2001: 97–
100, посебно 99, такође Grillmeier, 1975: 16). Учење о возглављењу 
читаве творевине најјасније налазимо код св. Иринеја, али је оно 
својствено читавој патристичкој теологији (уп. Grillmeier, 1975: 
101–102). Наводимо овде речи самог Иринеја из Против јереси 
3.16.6 (SC 211, 314–315) које веома добро објашњавају овај концепт. 
„Један је, дакле, Отац и један Христос Исус наш Господ, који је до-
шао ради испуњења икономије и Који је у себи све возглавио. И 
Он је у свему човек и створење Божије. И тако је у себи возглавио 
човека, и невидљиви је постао видљив, и несхватљиви схватљив, 
и нестрадални страдалан, и Логос [је постао] човек, све у себи во-
зглављујући, тако да Логос Божији који првенствује међу надне-
бесним и духовним и невидљивим [стварима], буде првенствују-
ћи и међу видљивим и телесним, и узевши за себе превасходство, 
и учинивши себе главом Цркве, свагда све себи сабира у погодно 
време“. Према св. Максиму Исповеднику, управо оваплоћење пред-
ставља „возглављење (άνακεφαλαίωσις) у Богу свега што је од Њега 

18 Не треба сметнути с ума, да ово питање углавном није у фокусу Отаца, и да 
се њиме најчешће баве узгред или у оквиру анализе других питања. Пар-
тикуларистички ставови су често у функцији пасторалног подстицања на 
морално побољшање пастве Таква ситуација знатно проширује интерпре-
тативни оквир у коме овим сведочанствима треба приступати, па их није 
могуће увек третирати као исказе који имају догматску тежину.
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створено“ (Questiones ad Thalassium = QT 60: PG 90, 621BC). Тако 
читамо у Стословима о љубави: „Бог је само причастан (μετέχεται 
μόνον), а твар и учествује и предаје (μετέχει καὶ μεταδίδωσι). Уче-
ствује пак (твар) у бићу и добробићу, а предаје (μεταδίδωσι) само 
добробиће“ (Char. IV, 11). Св. Максим истиче међусобну повеза-
ност читаве створене природе. Бог је тај у Коме се само учествује, 
док је створена природа, у смислу хијерархијске повезаности бића, 
истовремено она која учествује и она која предаје. Творевина пак 
предаје само добробиће а не и само постојање које је искључиво 
у власти Творца. Међутим, ово „предавање“ није проста или па-
сивна трансмисија, него се остварује активношћу створених бића, 
управо њиховом историјском активношћу, њиховим деловањем 
у времену и простору. Дакле, својеврсним „ланцем бића“ читава 
творевина је повезана. Хијерархијско устројство код Максима се 
разликује од неоплатоничарског. Прво, Бог не припада том низу, 
односно учествовање у Њему није плод успињања лествицом бића, 
пошто је он онтолошки потпуно различит од творевине. У узајам-
ном односу створених бића, „предавање“ има значење постизања 
унутрашње кохеренције света кроз одбацивање бесловесног кре-
тања, које је кретање супротно љубави (уп. Char. IV, 14)

Догађај Христа има космолошки значај. Уколико се сетимо уче-
ња о Логосу које је доминирало код апологета а било важно и код 
св. Иринеја, онда знамо да Логос нема само творачку већ и уреди-
тељску улогу. Он је тај који читаву творевину усклађује и у односу 
према Богу, и изнутра, у њеним унутрашњим релацијама.19 Ико-
номија оваплоћења је овде схваћена као пресаздавање видљиве и 
телесне природе. Логос постаје човек да би изнутра преустројио 
читаву творевину. То преустројавање се догађа возглављењем. Он 
заправо уцрковљује, односно читаву творевину чини Црквом којој 
је Он глава а она Његово тело.20 Сама замисао Логоса као уредите-
ља и возглавитеља читаве творевине не допушта да ишта остане у 
беспоретку. Тако и св. Максим тврди да приликом Другог доласка, 
Христос „уређује беспоредак (τὸ ἄτακτον) твари, постављајући их 
у добар поредак (εὐτάκτως) (Amb. 8: PG 91, 1105B).

19 Идеја припада Филону Александријском, али су је Оци прихватили, разви-
ли и применили на Христа.

20 То је она надумна тајна „по којој ће Бог бити једно тело и један дух са Цр-
квом“ (Myst. 4: PG 91, 681A).
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С друге стране, ово возглављење није случајно изједначено са 
Црквом. Другим речима, то није чисто космолошки догађај ко-
ји се одвија без призива словесној творевини да у њему слободно 
учествује. Чињеница да Логос возглављује читаву творевину тако 
што је уцрковљује, имплицира неопходност слободног одговора на 
позив оваплоћеног Логоса.

Ипак, овде не налазимо одговор на питање, може ли део тво-
ревине да остане изван овог поретка, односно може ли слободна 
воља појединих бића да део логосно саздане природе повуче у не-
биће? У сваком случају проблем унутрашњег јединства природе 
остаје нерешен.21

Решење би се могло потражити у тврдњи да проклети одлазе у 
непостојање тиме што се не реализују њихове ипостасне посебно-
сти које и могу да буду остварене само кроз заједницу коју су они 
слободно одбили.22 На тај начин њихов нестанак би био на нивоу 
идентитета, односно личности, а не на нивоу природе која је свакако 
у Христу спасена. То пак води другом проблему, пошто је, као што 
знамо, немогуће природу замислити „голу“ односно безипостасну. 
Јер, ако проклети својом слободном вољом нису желели спасоно-
сну заједницу у Христу, на који је онда начин њихова природа у ту 
заједницу ипак доспела, будући да природа никада не може да буде 
безипостасна, пошто безипостасна значи исто што и непостојећа?23 

21 Уп. такође Мидић, 2012: 212: „Смрт једног конкретног бића као његово ап-
солутно раздвајање од других бића оприсутњује ништавило у природи које 
се провлачи између бића и угрожава природу у целини“.

22 Ипостасне посебности треба строго разликовати од индивидуалних посеб-
ности. Индивидуалне посебности су увек диастимичне, пошто се тичу по-
ложаја које неко биће заузима у просторно-временском поретку, поседују-
ћи одређене особине (физичке, психолошке, моралне и друге) које има као 
јединка, односно као објективна датост (уп. Мидић, 2012: 91–97). Ипостасна 
својства се увек тичу односа, или тачније, њих конституишу управо односи. 
Пошто Бог постоји на недиастимичан начин, односно изван просторно-вре-
менског поретка, једино по чему се Ипостаси Свете Тројице разликују јесу 
њихови међусобни односи који их и конституишу. Велики Кападокијци су 
то јасно показали (види: Ђаковац 2021, 387–407). Овде ћемо само навести 
кратак али јасан навод из св. Амфилохија Иконијског који истиче да „Отац, 
Син и Свети Дух јесу називи за однос по начину постојања, а не просто при-
роде“ (Fr. XV: PG 39, 112B 13).

23 Да кажемо поједностављено, „природа“ у ствари није друго до скуп општих 
својстава која карактеришу неко биће. Треба се чувати искушења да се о њој 
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Јер спасење словесних бића у Христу бива слободним учествовањем, 
док се остала творевина спасава такође учешћем, али учешћем које 
је посредовано Христом као Црквом. Претпоставка повратка про-
клетих у небиће на нивоу ипостаси (док би природа била свакако 

„спасена“), претпоставља да је створена природа спасена мимо и 
без обзира на слободну вољу њених носилаца. Ако и занемаримо 
претходни приговор, да није јасно како би то природа доспела у 
заједницу са Богом мимо конкретне ипостаси која је њен носилац 
а која се није онтолошки остварила, остаје питање слободне воље. 
Јер при оваквом сотириолошком моделу слободна воља, ако хоће 
да буде, да постоји, мора нужно да буде исказана позитивно, по-
што је у Христу увек „да и Амин“ (2Kor 1, 20). Међутим, питање је 
да ли ова тврдња апостола заиста решава ово питање. Јер апостол 
у ствари говори о есхатолошкој реалности Царства Божијег. Та-
мо, или боље тада, Христос је све у свему и у Њему јесте само да 
и Амин. Али ако претпоставимо да је „да и Амин“ уједно и преду-
слов учешћа у Царству, које је изједначено са постојањем, слобод-
на воља се смешта изван избора. На овај начин је, како смо навели, 
успешно решено питање онтолошке основе постојања проклетих 

— ње нема, па нема и њиховог постојања — док је проблем слобод-
не воље решен њеном редукцијом на смисао који не кореспондира 
са историјским и уобичајеним схватањем.24

Други проблем такође искрсава. Наиме, проклети су током 
свог бивствовања остварили различите односе са другим људима, 
па и са онима који су спасени. Врло је тешко замислити блажено 
бивствовање спасених који су вечно лишени својих ближњих. С 

говори или мисли као о неком ентитету. Људска природа постоји само у кон-
кретним људима, као што и божанска природа постоји само у конкретним 
личностима: Оцу, Сину и Светом Духу.

24 Према уобичајеном схватању, слободна воља подразумева могућност из-
бора без присиле којој је немогуће одолети. Јадна од могућих дефиниција 
слободне воље, коју налазимо у Станфордовој енциклопедији философије да 
је она напросто „означава значајну контролу над сопственим деловањем“. 
Према Британици то је „способност да се бира између алтернатива или да 
се у одређеним ситуацијама делује независно од природних, друштвених 
или божанских ограничења“ (O’Connor, 2022; Encyclopedia Britannica, 2017). 
Ствар је за дискусију да ли је претња непостојањем нешто чему створена би-
ћа заиста могу или не могу одолети. Другим речима, могу ли створена бића 
стварно не хтети да постоје?
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тим питањем с рвао и апостол Павле када пише: „Јер бих желео да 
ја сам будем одлучен од Христа за браћу своју, сроднике моје по 
телу, који су Израиљци“ (Рим 9, 1–4). То није просто психолошко, 
већ и заиста онтолошко питање, поготову ако се постојање схвата 
као заједница. Јер лични идентитет свакога од нас се у одређеној 
мери конституише и у односу са ближњима са којима остварујемо 
заједницу. Због тога смрт ближњих за нас представља трагедију и 
ненадокнадив губитак у овом веку, који може да ублажи само на-
да утемељена на вери да тај губитак није коначан већ привремен. 
Због тога ће на концу, свака суза са лица људског бити обрисана 
тек када више не буде смрти (уп. Отк 21,4). Али, ако је у случају 
неких — претпоставимо нама важних личности — смрт ипак од-
нела победу и заувек их прогутала, онда ће у будућем блаженству 
вечно остати нека сенка жалости, одређена осујећеност и оште-
ћеност нашег идентитета, који ће — због ненадокнадивог губитка 

— морати да се помири са сопственом недостатношћу која ће му у 
вечности бити својствена.

Одговор на овај приговор би могао бити да је спасенима Хри-
стос једини извор идентитета. Могли би се сложити да је спасени-
ма Христос превасходни извор идентитета, али не и да је једини.25 
Конституисање идентитета спасених на Христу увек мора бити 
схватано у историјском контексту који подразумева а не искљу-
чује међусобне односе људи. Управо историја сваког човека чи-
ни његову ипостасну посебност. Због тога сам Христос увек јасно 
истиче значај међусобне љубави, како међу онима који су Његови 
ученици, тако и према свима другима, укључујући непријатеље.26 

25 Чини се да се св. Максим не би с нама сложио. Према њему, ум просветљен 
божанском светлошћу „савршено не осећа ни себе ни ишта друго од по-
стојећег, до Јединога Који је љубављу у њему и створио такво просветљење“ 
(Char. II, 6). Ипак треба имати у виду да св. Максим овде говори о стању по-
движника у овом веку, када везивање за ствари овога света представљају 
основу и пројаву страсти које удаљавају од Бога. Чини се да стога није упут-
но ово становиште пренети на есхатолошку раван, нарочито у смислу да се 
под „било чим од постојећег“ подразумевају други људи. Јер ако би то било 
тако, чему онда толико инсистирање на љубави према ближњима ако ће они 
на крају бити „заборављени“?

26 Уп. код св. Максима: „Међусобна љубав сачињава љубав према Богу (τὴν εἰς 
Θεὸν ἀγάπην συνίστασην), која је испуњење сваке Божије заповести“ (LA 7: 
PG 90, 917D, такође видети и PG 90, 917A. Бог је, „као видљиву слику његове 
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Не треба посебно истицати да љубав о којој је овде реч не пред-
ставља емоционални израз већ хтење да онај кога волимо постоји.

Сада ћемо покушати да сагледамо читав проблем у његовој ес-
хатолошкој перспективи. Апорије које искрсавају, а на које смо 
указали, можда произилазе из чињенице да проблему ипак при-
ступамо из нашег просторно-временског одређења, не узимајући 
довољно у обзир другачијост будућег века.

Време и вечност

Видимо да се хришћанска традиција рвала са питањем ко ће се 
спасити, што је видљиво кроз избегавање да се јасно дефинишу 
критеријуми спасења, и препуштање коначне одлуке суду Божи-
јим који једини зна људска срца, што је указивало не неку, мада ма-
гловиту наду, да ће конкретни човек, ма како био грешан ипак на 
концу бити спасен.27 Вероватно су тако настале разнолике припо-
вести у којима Богородица или неко од светих, својим заступнич-
ким молитвама омогућава „премештање“ проклетих из паклених 
мука у рајска блаженства.28

доброте, учинио [творевину] заувек истом себи, без сукоба, мирно, без ре-
волта ка Богу и себи, зближену љубављу (δι’ ἀγάπης ἐσφιγμένην), којом се 
пробија жудећи за Богом и љубећи ближњег“. Disputatio cum Pyrrho 1, 46: 
PG 90, 1196BC. Љубав према ближњима сачињава љубав према Богу. Жуд-
ња за Богом и љубав према ближњем припадају истом регистру и не могу се 
одвојити (уп. Char. I, 61). Додуше, ови искази св. Максима би могли да се ту-
маче у еклисиолошком смислу, да се љубав о којој је реч односи на оне који 
су учесници евхаристијског сабрања. Ипак, недостаје нам јасна потврда из 
извора која би овакву редукцију чинила вероватном. Θεον

27 С тим у вези је шире питање спасења свих оних који из разних разлога нису 
чули реч Еванђеља, као и спасења оних који нису имали или немају когни-
тивне способности да ту реч чују и разумеју. Нећемо овом приликом улази-
ти у сложену проблематику критеријума когнитивних (или неких других?) 
способности као предуслова за слободну вољу, иако је ово питање од несум-
њиве важности.

28 На крају крајева, чак и молитве које упућујемо Богу за преминуле, у којима 
се иште опроштај њихових грехова, указују да спасење никако не може бити 
последица индивидуалног односа човека са Богом, те да Црква има утицај на 
вечну човекову судбину и post mortem. Ипак, чини се да је изворнија пракса 
Цркве једноставно помињање преминулих чланова без истицања опрашта-
ња грехова. У том случају ово помињање напросто представља сведочење 



Место сoтириологије у савременом систематском богословљу114

Решење овог проблема је можда могуће увођењем онтолошког 
„критеријума“ спасења, па би тако „кандидати“ за пропаст били они 
који нису успели да остваре било какву заједницу љубави током 
живота, који једном речју не недостају никоме и којима нико не не-
достаје. Постојање таквих би, макар хипотетички, било замисли-
во, па би на тај начин постојала могућност стварног одбацивања 
спасења, које би са собом носило стварне, онтолошке последице, 
што слободну вољу очувава у њеном онтолошком статусу. Међутим, 
јасно да проблем јединства створене природе овиме није решен.

Мишљења смо да нам при предлагању солуције овог сложе-
ног питања може помоћи схватање стања спасених које налазимо 
код св. Григорија Ниског. Према њему, будуће блажено бивство-
вање не треба да буде схватано као статичко већ као динамичко. 
Оно подрзаумева стално напредовање ка Богу, које се никада не 
завршава пошто је Бог бесконачни и неисцрпни извор добара (уп. 
Maspero, 2019: 23–36; Ђаковац, 2021: 5–24). Ипак, ово напредовање 
не би требало разумети просто као немогућност досезања Бога, јер 
би се тиме имплицитно негирала могућност обожења, које је као 
што знамо, барем у источној традицији поистовећено са спасењем.

У ствари, одговор на питање какво је то непрестано напредо-
вање већ обожених, дао је св. Максим Исповедник (уп. Blowers, 
1992: 151–171). Према њему, творевина се непрестано креће, управо 
због тога што је створена и што треба да достигне циљ због кога је 
створена, а то је Бог. Спасење или обожење представља најтешњу, 
ипостасну заједницу са Њим. Када творевина постигне овај циљ, 
односно када буде обожена — што ће коначно бити могуће о Па-
русији — престаје и свако кретање њених природних сила, које 
више немају разлога да се крећу пошто је циљ кретања постигнут. 
Међутим, ово мировање не представља неко стање, тачније оно 
је динамично. Ту динамичност св. Максим дефинише као στάσις 
ἀεικίνητος — вечнокрећуће мировање (QT 59: PG 90, 608CD–609B). 
Очигледно је да се ово вечно кретање не односи на диастимични 

Цркве о стварности Христовог обећања да преминули у вери „више не иде 
на суд, него је прешао из смрти у живот“ (Јн 5, 24). У том случају, молитва 
Цркве за преминулог члана је превасходно потврда и сведочење о његовом 
спасењу, а не заступништво, поготову не заступништво ради опроштаја или 
ублажавања казне. Томе у прилог иде и чињеница забране литургијског по-
мињања оних који нису чланови Цркве.
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начин постојања29 који је превазиђен обожењем, нити на неко уну-
трашње кретање унутар самих створених бића које би такође ну-
жно било диастимичко. Према мом мишљењу, ово вечно кретање 
је релационо јер се тиче односа међу ипостасима. Тај однос међу 
ипостасима означавамо као љубав.30 Љубав је дакле једини начин 
кретања обожених, и управо је то кретање и једино кретање ко-
је се може приписати Богу који је иначе по природи непокретан. 
Ако имамо у виду кретање какво познајемо у створеном и необо-
женом свету, есхатолошко кретање можемо да назовемо и миро-
вањем, јер није диастимично. Међутим, ако желимо да нагласи-
мо да ово мировање није статично већ динамично, онда морамо 
да посегнемо за неким парадоксалним изразом или дефиници-
јом. Св. Максим је понудио израз вечнокрећуће мировање као од-
говарајући опис ове стварности. Природне енергије се зауставља-
ју, али кретање или „кретање“ се наставља на нивоу односа, што 
и јесте божански начин постојања који творевина задобија. Овде 
ваља напоменути да коначно обожење творевине, упркос неопход-
ној претпоставци сагласности слободне воље на чему св. Максим 
инсистира, представља божански „упад“ у историју, који се дога-
ђа изненада, долази као лопов у ноћи, збива се у трену, у трептају 
ока. Природа се „зауставља“, настају ново небо и нова земља, нови 
Јерусалим силази са неба, мртви васкрсавају. Творевина долази 
у стање у коме више нема диастимичног кретња, она постаје „не-
покретна“, све њене природне силе се заустављају и једини начин 
на који се и даље креће јесте личносни, силом еросног иступљења 
из саме себе којим је посредством Оваплоћеног Господа задобила 
нови — обожени — начин постојања. Обожена творевина, да тако 
кажемо, креће на свој вечни пут „из славе у славу“, улазећи у бо-
жански начин постојања, остајући притом на нивоу природе оно 

29 Израз διάστημα дословно означава размак. О значењу овог појма, посебно 
код св. Григорија Ниског је доста писано. Суштински, диастима означава 
начин постојања творевине пре обожења. Тај начин подразумева раздвоје-
ност појединачних ентитета, или другим речима њихову спацио-темпорал-
ност. Та раздвојеност или размакнутост такође омогућава и чини нужним 
кретање које је стога инхерентно творевини. Опширније о Григоријевом 
схватању диастиме видети у сада већ класичном чланку Пола Пласа (Plass, 
1980: 180–192). Кратко о схватању овог појма у античкој философији видети 
у Ђаковац, 2018: 66–67.

30 Видети више у Ђаковац, 2021: 387–407, а такође и Μπετσάκος, 2006: 50.
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што јесте, тј. творевина. Творевина у потпуности улази у божан-
ски начин постојања и поистовећује се са Богом у свему. Према св. 
Максиму, не само да постаје бесконачна, већ и беспочетна!31 То ни-
пошто не значи да се творевина више уопште не разликује од Бога. 
Остаје природна разлика, о којој сведочи и чија је потврда управо 
историја саме творевине. Њена изворна диастимичност бива пре-
вазиђена обожењем, али остају ипостасне (или да кажемо друга-
чије, идентитетске) последице те диастмичностима, а то су свезе 
љубави које су створена бића формирала током своје егзистенције 
која претходи обожењу.32 Љубав тако постаје начин постојања и 
створене природе, и то и јесте њено обожење.

А шта бива са проклетима, којима Господ говори, одлазите од 
мене не познајем вас који сте (уп. Мт 7, 22–23)? Пошто долазак 
Царства представља насилан упад у историју, целокупна створена 
природа доживљава трансформацију. Тај преображај је управо у 
томе да све природе енергије творевине стају, јер је циљ историје 
постигнут.33 Бог је сада ту, и Христос је све у свему. Према св. Мак-
симу, бивају превазиђене све поделе које карактеришу творевину 
пре пада: (рај/васељена, мушко/женско, небо/земља, умно/чулно, 
тварно/нетварно).34 Они који слободном вољом нису желели за-
једницу са Богом, а то су они који нису остварили никакве свезе 
љубави током своје егзистенције, такође долазе у стање мирова-

31 Приликом обожења, Бог чини „оне који по природи имају почетак и крај да 
су по благодати беспочетни и бескрајни (ἀναρχους κατὰ χάριν καὶ ἀτελευτήτους) 
(QT 59: PG 90, 617D; 60 (shol. 4): PG 90, 617D; уп. Ђаковац, 2018: 58–59). То што 
творевина постаје и беспочетна, не значи да св. Максим тврди да се она по 
природи мења, да по природи постаје Бог. Творевина постаје беспочетна 
стога што престаје да постоји на диастимичан начин: „А оно што нема диа-
стиму (= протежност) или било какву спрегнутост није ничим ограничено“. 
Τὸ δὲ μὴ ἔχον διάστημα ἢ κατάληψιν καθ’ ὁτιοῦν οὐκ ἔστι τινὶ περατόν. (Myst.5, 
676D-677A).

32 Према св. Максиму, што ћемо нешто ниже додатно појаснити (видети нап. 
33) постоји трострука подела времена на вечност, век и време. Разлика између 
вечности и века би се могла тицати управо чињенице да обожена створена 
природа, иако по свему постаје као Бог, задржава управу ту разлику што у 
свом идентитету чува сопствену историју, кроз односе који су у тој истори-
ји настали.

33 Уп. Amb. 7: PG 91, 1072BC; 1073C.
34 QT 48: PG 90, 433AB.
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ња,35 које је по дефиницији, безвремено, пошто без кретања нема 
ни времена. Као што за спасене, према св. Максиму, кажемо да је 
њихово стање мировања такође и вечнокрећуће — на нивоу ипо-
стаси, не природе! — тако је и стање проклетих такође вечнокре-
ћуће, само што њихово кретање није из славе у славу већ, да тако 
кажемо, из пропасти у пропаст.36 Другим речима, они крећу на пут 
ништавила, на пут вечног пада у небиће, који се међутим никада не 
завршава, пошто више не постоји време јер нема кретања творе-
вине. Њихова судбина би била нешто супротно Григоријевој епек-
тази, само што њихова перспектива није Бог, већ небиће. У том 
смислу, њихово бивствовање би се с правом могло означити и као 
некакво постојање, будући да не достижу небиће ка коме су кре-
нули, али и као непостојање, ако се у виду имамо коначни исход 
њиховог ипостасног кретања, иако се тај коначни исход никада не-
ће остварити. Њихово стање је могуће означити и као непостојање 
и из перспективе спасених, јер њих нема у њиховом идентитету, 
они за њих не знају. Оно што дефинише такво стање анонимно-
сти или самоодносности, управо јесте потпуни недостатак свезе 
љубави, која би их, када би постојала, „превукла“ на другу страну, 
као када Богородица у приповестима отвара задња врата раја не 
би ли милостиво пустила унутра грешника који има макар и јед-
но добро дело, односно макар и један знак љубави.

35 Св. Максим је јасан, да ће се управо присуством Божијим, догодити васпо-
стављење читавог бића творевине као вечног бића: „Јер што се тиче бића 
и вечног бића, Бог ће их све васпоставити својим присуством, али кад је у 
питању вечно добробиће, Он ће посебно васпоставити само оне који су све-
ти, анђели и људи, остављајући онима који нису [свети] стање вечног зло-
бића, као плод њиховог избора.“ (Capitum Quinques Centenorum V, 100: PG 
90, 1392C).

36 Пошто не постоји њихово кретање на нивоу природе, која је сва постала 
природно непокретна након Парусије, овиме је решено и питање евенту-
алног онтолошког утемељења зла кроз вечно постојање проклетих. Пошто 
они постоје на нивоу природе која је услед Парусије постала непокретна, а 
према св. Максиму „зло не постоји у природи створења, него у њиховом по-
грешном и неразумном кретању“ (Char. IV, 14: PG 90, 1052A), и њихово зло 
ће стога бити непокретно, и као такво непостојеће за Бога и свете.
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Закључак

Покушаћемо сада да, ради прегледности, сумирамо резултате 
ове анализе, и пружимо још нека додатна појашњења. И универ-
залистичка и партикуларистичка сотириологија имају одређено 
упориште у Светом Писму и Предању, с тим што су партикулари-
стички аргументи из традиције многобројнији и јачи. Оба присту-
па имају предности и мане. Универзалистички приступ отклања 
проблем теодицеје, христологија је потврђена као онтолошки ре-
левантна, и не поставља се питање онтолошке утврђености посто-
јања проклетих. Међутим, овај приступ суштински пориче онто-
лошки значај слободне воље за спасење.

Партикуларистички приступ, с друге стране, сматра да ће сва-
како бити, или да је могуће да буде оних који се неће спасити. Пре-
ма једној варијанти, проклети ће вечно постојати у паклу (ма како 
тај пакао разумели). Ова варијанта партикуларистичког модела се 
сусреће са питањем на којој онтолошкој основи ће постојање про-
клетих бити утемељено. Ако је одговор да је то на непорецивој тво-
рачкој вољи Божијој, онда тиме Тајна оваплоћења губи онтолошки 
значај. Ако је пак одговор да ће Бог на неки начин (Својом благо-
даћу или енергијама), држати проклете у постојању, оваплоћење 
поново нема онтолошки значај, а ни питање теодицеје се овде не 
може тек тако пренебрегнути. Такође се јавља питање блаженства 
спасених који ће у вечности бити лишени својих ближњих чије по-
стојање/спасење желе.

Према другој варијанти партикуларистичког модела, проклети 
ће се вратити у небиће. На овај начин се не јавља проблем њиховог 
онтолошког утемељења, а оваплоћење је онтолошки утврђено. Ме-
ђутим, овде се јавља проблем јединства творевине, која је читава 
возглављена у Христу. Решење овог проблема је да се повратак у 
небиће проклетих сагледа из перспективе ипостаси а не природе/
суштине. Ипак, чини се да ни тако није решен проблем јединства 
природе, односно пропадања једног њеног дела. Наиме, будући 
да природа никада не постоји безипостасно, пропадање конкрет-
не личности значи и пропадање природе која тој личности при-
пада. Евентуално би се могло рећи да та природа бива уипоста-
зирана у Христу, али тада је то уипостазирање учињено насилно, 
противно слободној вољи проклетих. Такође, овакво објашњење 
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као да сугерише схватање природе као независног ентитета, што 
међутим не стоји.

Решење које предлажем у суштини представља варијанту пар-
тикуларистичког модела. Оно је засновано на учењу св. Григорија 
Ниског о непрестаном напредовању обожених и на учењу св. Мак-
сима Исповедника о обожењу као уласку творевине у божански 
начин постојања, а то је међуипостасни екстатички однос љубави. 
Кључни моменат представља Максимова тврдња да приликом до-
ласка Царства Божијег, све природне силе творевине стају, па тако 
стаје и свако природно кретање. Обожује се читава створена при-
рода, пошто је читава возглављена у Христу. Једини начин крета-
ња је ипостасни, односно „кретање“ овде означава динамичност 
личносних односа између Бога и спасених, који се одвија на начин 
односа Божанских Личности. Пошто након Парусије више нема 
диастимичног кретања, стање будућег века можемо да одредимо 
као вечност. Вечност, међутим, може да означава напросто бескрај-
но трајање, а то овде није случај. Зато, ради прецизности, можемо 
да говоримо о обоженом времену. Ово и због тога што историја и 
даље има важну улогу у делу спасења, како због тога што се у њој 
догодило оваплоћење, тако и због тога што су створена бића кроз 
своје историјско постојање, кроз односе које су остварила са Богом 
и ближњима, формирала свој јединствени идентитет.

Када кажемо да ће свети у Царству бити обожени, обично с пра-
вом истичемо да ће постојати на начин на који постоји Бог, али да 
ће по природи и даље бити створења. Ипак, као да остаје недовољно 
јасно у чему ће се тачно огледати та разлика ако ће се све природне 
силе, како св. Максим тврди, зауставити, и остаће само вечнокре-
ћуће мировање, односно ипостасно „кретање“ као непрестани ек-
статички однос љубави међу ипостасима? Та разлика између Бога 
и створених бића ће се, сматрам, тицати управо њиховог иденти-
тета који је формиран у историји а који уносе у есхатон.37 То ће би-

37 Имамо основе да верујемо да је оваква анализа сагласна са Максимовим 
схватањем. Наиме, он (иако не увек доследно) разликује вечност (ἀϊδιότης), 
која припада само Богу, век (αἰὼν) који припада бестелесним бићима попут 
анђела и творевини након обожења, док творевина пре обожења постоји у 
времену (χρόνος). Упркос неким другим местима где изједначава вечност и 
век, чини се да је Максим овде прилично јасан: „Апсолутно ништа што се 
разликује [од Бога] по суштини не може се сагледавати (=созерцавати) са 
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ти вечна и непорецива разлика која обожене али створене ипоста-
си разликује од нестворених, божанских Ипостаси Свете Тројице.

Као што смо поменули, овде наилазимо на проблем када је реч о 
проклетима. Наиме, уколико је идентитет спасених конституисан 
и на односима које су током свог историјског бивствовања гради-
ли са ближњима, онда ће лишеност односа са њима, представљати 
егзистенцијални недостатак који је неспојив са блаженим посто-
јањем. Због тога су „кандидати“ за проклетство само они који то-
ком свог историјског постојања нису остварили било какву свезу 
љубави. Они који никоме не недостају и чије постојање нико не 
жели. На први поглед, како да је тешко замислити да неко такав 
уопште постоји. Ипак, можемо да претпоставимо да је могуће да и 
таквих има или да ће их бити, или можемо да кажемо да је тај ста-
тус свакако резервисан за сатану и анђеле његове. У сваком слу-
чају, слободна воља је на овај начин онтолошки утемељена и није 
порекнута као у универзалистичком моделу.

Што се тиче питања онтолошке утемељености постојања прокле-
тих, пошто је време обожено, односно престало је свако природно 
кретање створених бића, историја је завршила свој ток, и прокле-
ти више немају могућност да конституишу односе љубави које су у 
историји својевољно пропустили да остваре.38 Заправо, и проклети 

Њим од вечности. Нити еон, нити време, нити било шта што у њима преби-
ва. (Οὐκοῦν οὐδὲν αὐτῷ τὸ παράπαν ἐξ ἀϊδίου συνθεωρεῖται κατ᾿ οὐσίαν διάφο-
ρον· οὐκ αἰών, οὐ χρόνος, οὐδέ τι τῶν τούτοις ἐνδιαιτωμένων) Capita theologica 
et oeconomica, PG 90 1086B. Ово троструко значење времена је предложио 
Сотирис Митралексис (Mitralexis, 2016).

38 Истичемо овде важност својевољности. Не може се догодити да неко случај-
но не оствари односе, на пример због тога што је свој живот у историји завр-
шио као одбачена нежељена беба. Ипостасни потенцијал, ако и замислимо 
да историјски није реализован, биће реализован заступничким молитвама 
светих. Само онда када постоји својевољно самоусредсређење, саморефлек-
сивно конституисање идентитета — себељубље — може бити речи о параи-
постасној егзистанцији. Није случајно што је у аскетској традицији Цркве, 
љубав увек заузимала прво место међу врлинама. У ствари, свака врлина и 
не представља ништа друго до пројаву љубави. Због тога је увек много па-
жње посвећивано тачном разликовању врлине и порока и бризи да се под 
кринком врлине не провуче нека особина која свој корен има у себељубљу. 
Тако је у хришћанству, нимало случајно, поредак врлина другачији него у 
класичној антици, па на прво место избијају понизност и послушност, уме-
сто храбрости и чак моралне исправности.
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настављају да се крећу по истом „принципу“ као обожени. Али по-
што је њихов идентитет саморефлексиван, односно утемељен на њи-
ма самима и стога параипостасан — они непрестано доживљавају 
оригеновско засићење — али не Богом већ самима собом — заси-
ћење анонимношћу од које не могу да утекну, а на могу јер не желе.

Пошто је њихова егзистенција лишена односа, о њима се може 
говорити и као о постојећима и као о непостојећима. Наиме, из 
перспективе Бога и спасених, они као да не постоје, будући да са 
њима није било, нити има, нити може да буде било каквог односа.39 
Но пошто настављају да се саморефлексивно крећу, њихова ано-
нимна и самозатворена егзистенција као да наставља да постоји 
унутар њих самих, а пошто је време услед наступања Царства из-
губило своју диастимичност, они никада не могу, з сопствене пер-
спективе, да достигну небиће ка коме су кренули. Дакле, прокле-
ти су лишени онтолошког основа постојања, и њихово постојање 
је утемељено само на инерцији. Баш због тога, они су ступили на 
пут ка небићу, али до небића никада не стижу због тога што након 
Парусије више нема диастимичног времена, зато што нема диасти-
мичног кретања. Узрок њихове „заглављености“ је њихова воља 
да сопствени идентитет изграде на себи самима. Због тога њихово 
постојање није ипостасно већ пара-ипостасно, пошто њихово кре-
тање у историји није било ка другом већ искључиво ка себи. Ова-
кво параипостасно постојање, води ка небићу. Али, због прекида 
диастимичног тока времена, они нити више могу да се ипостасно 
устроје (кроз однос са другим) а њихов пад у небиће се вечно збива.

39 Треба разумети да божанско познање света и људи није налик људском са-
мо мултипликовано. Бог свет познаје као свог Сина Јединородног, односно 
у његовом коначном есхатолошком назначењу. Наравно, сам начин Божи-
јег свезнања није и не може нам бити познат, али на основу онога што нам 
је дато откровењем, знамо да Бог свет види љубављу, при чему свако кон-
кретно биће спознаје као јединствено и непоновљиво. Међутим, божанско 
познање љубављу захтева узајамност од стране боголиког човека. Његова 
боголикост је управо у томе да може слободно да љуби, односно да слободно 
уђе у однос љубави са Богом, у коме ће познати Бога и у коме ће Бог позна-
ти њега. Ако слободно биће својевољно (а само тако и може) остане изван 
тог односа, Бог му остаје непознат, али и такав остаје непознат за Бога који 
познаје љубећи и љубећи заједничари. Постављати питање да ли је Бог све-
стан и на који начин, постојања слободних бића која не желе да Га познају и 
од Њега буду позната, измиче границама које нам је поставило откровење 
и залази у поље у коме теолошки дискурс може само да се препусти ћутању.
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Universality or Particularity of Salvation in Christ?

This paper analyses two opposing soteriological models. According 
to the universalist model, salvation in Christ is ensured for all people 
or for the whole creation, while according to the particularist model 
it is intended only for those who choose to be saved of their own free 
will. Both models face certain problems. The universalist model faces 
the temptation of the fundamental denial of the ontological significance 
of free will, while particularism should answer the question whether 
and how it is even possible to establish existence out of the community 
with God. The particularist model can also offer a solution according 
to which the damned leave or return into the non-being. This solution 
should primarily provide the answer to the objection related to the 
unity of the complete created nature recapitulated in Christ. Based on 
the insights of Saint Gregory of Nyssa and Saint Maximus the Confes-
sor, this paper will offer a soteriological model which remains faithful 
to traditional formulations while simultaneously solving the problems 
encountered by both models.

Keywords: soteriology, universalism, particularism, eschatology, 
Gregory of Nyssa, Maximus the Confessor.
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Апстракт: Захваљујући све већем броју антрополошких и технолошких 
истраживања, постаје очигледно да се наратив трансхуманизма мора ра-
зумети и узети у обзир са крајњом сериозношћу, нарочито од Цркве. Да 
ли идеја о „Ултра-Човеку“, трансцендованом „обичном човеку“, утиче на 
поруку спасења коју Црква проповеда свету? Да ли су технолошке изме-
не на човековом бићу само aкциденталне природе или се тичу суштине 
онога „ко“ и „шта“ је он? Ставови мислилаца су различити. Ми ћемо из-
нети најрепрезентативније, а затим ћемо пружити своје виђење ове про-
блематике, базирано на искуству Цркве и учењу Отаца.
Кључне речи: сотириологија, трансхуманизам, „Ултра-Човек“, онтоло-
гија, технологија.

1. Увод

Свети Григорије Богослов је, везано за сотириолошке имплика-
ције христологије, још у 4. веку сковао крилатицу која гласи: „Оно 
што је сједињено са Богом, то је и спасено“ (Epistola ad Cledonium 
presbyterum, 181C, 184A). Од тада ово представља златни стандард, 
идеју водиљу, која је помогла у разрешавању бројних каснијих не-
сугласица које су се тицале исте проблематике, попут проблема 
са два Леонтија, иконоборачке кризе, итд. Ова крилатица чврсто 
стоји на претпоставци да, са циљем да целокупни човек буде спа-
шен, неопходно је да он буде у потпуности преузет од Христа у 
Оваплоћењу. Услов је, дакле, исправно разумевање тога шта је то 
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човек. У свим поменутим споровима, овај антрополошки моменат 
је био онај око којег су се сви, већином, лако слагали, јер је људско 
саморазумевање било слично у свим наведеним случајевима. Про-
блем настаје када се створи опасност да дође до радикалне проме-
не у том саморазумевању, односно до радикалне промене у томе 
ко и шта је човек.

Тегобност живота у несавршеном свету у којем влада смрт и 
подељеност је очигледна егзистенцијална чињеница, која људе те-
ра да буду загледани иза овога сада и овде, како би реализовали 
урођену жеђ за вечношћу. Начини на који су се ово испитивање и 
истраживање одвијали су, скоро сви, имали заједничку црту у то-
ме што су укључивали однос са трансцедентним: како би се иза-
шло из оквира овога света, био је потребан контакт са оностра-
ним. Узевши све ово са огромном количином резерве, ово важи и 
за хришћанство. Било је неопходно да сам Бог уђе у историју, како 
би свет увео у заједницу са Собом и даровао му вечни живот. За-
хваљујући радикалном раскиду са верским животом, посредством 
вредности које нам је донео секуларизам, место и улога модуса у 
остварењу већ постојеће жеље за бесмртношћу су остали упражње-
ни. На то место у последње време, на врло агресиван начин, пре-
тендује трансхуманизам. Он представља, макар за сада, врхунски 
плод труда да се обезбеди вечност света у самом свету, средстви-
ма из тог истог света. Како антропологија једног оваквог система 
идеја конвергира са хришћанском антропологијом и сотириоло-
гијом је тема овог рада.

Прво ћемо изнети кратку историју развоја трансхуманизма, на 
примеру мислилаца који су, по нама, представљали прекретнице у 
његовом формирању, на овај или на онај начин; затим ћемо се по-
трудити да што веродостојније изнесемо основне антрополошке 
претпоставке трансхуманизма, како бисмо на крају указали у ком 
односу се налазе ове претпоставке и претпоставке хришћанске ан-
тропологије и сотириологије.
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О овој теми се није писало нашироко у православним богослов-
ским круговима.1 док су остали хришћански аутори нешто раније 
почели да се њоме баве.2

Развој трансхуманизма

Почетне етапе развоја трансхуманизма су у тесној вези са рас-
том и развојем индустрије и технологије у 18. и 19. веку. Све већа 
распрострањеност технологије, као и запањеност истом, је распи-
ривала машту мислилаца, те овде видимо почетке развоја идеје о 
укроћaвању природе, њеном надилажењу…

На првом месту је Френсис Бекон значајан за наш предмет ис-
траживања. Говорећи о изгубљеној невиности и знању који су чи-
њенично стање након Пада, у свом делу Instauratio Magna говори:

„Обе ствари могу бити поправљене у овом свету, прва вером, а друга 
науком и уметношћу. Јер Проклетство није начинило од творевине 
потпуног и непоправљивог изгнаника. По речи „у зноју лица сво-
га јешћеш хлеб свој“ човек, мукотрпним радом, заводи творевину, 
како би задобио хлеб, односно како би она служила сврси људског 
живота“ (Bacon, 2000, стр. 221).

Док се невиност изгубљена у Рају може задобити само Божијом 
благодаћу, власт која се пројавила Адамовим тренутком спозна-
је, се треба неговати нашим силама и снагама, јер она није била 

1 Овом темом су се најчешће успутно бавили наши теолози. Православни 
теолози на Западу су се нешто више хватали у коштац са проблемима које 
трансхуманизам доноси. Види: Clay, E. (2011). Transhumanism and the Or-
thodox Christian Tradition. У: S. Sorgner (ур.), Beyond Humanism: Trans- and 
Posthumanism (стр. 157–180). Frankfurt, Peter Lang; Gallaher, B. (2019). God-
manhood vs Mangodhood: An Eastern Orthodox Response to Transhumanism. 
Studies in Christian Ethics, 2019, 1–28.

2 Незаобилазна, а уједно и обухватна у својим подухватима да паралелно и 
прожимајуће представе хришћански и трансхуманистички однос према 
будућности су: Peters, T. (2011). Transhumanism and the Posthuman Future: 
Will Technological Progress Get Us There?. У G. Hansell, W. Grassie (ур.), H+/–: 
Transhumanism and Its Critics, (стр. 147–175). Philadelphia, Metanexus Institute; 
Waters, B. (2006). From Human to Posthuman: Christian Theology and Technology 
in a Postmodern World. Aldershot, Ashgate; Cole-Turner, R. (2011). Transhuman-
ism and Transcendence: Christian Hope in an Age of Technological Enhancement. 
Washington, Georgetown University Press.
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натприродни дар, већ нешто што је од почетка део наше природе. 
Одбацивањем идола погрешног мишљења и закључивања, који су 
непоуздани и представљају пут ка пропасти, Бекон развија нови 
начин спознаје света, Novum Organum, који је за циљ имао да чо-
века уведе у златно доба, посредством научног знања просвеће-
ног божанском светлошћу. Човек се требао сопственим снагама, 
уз помоћ науке, укључити у остваривање есхатолошке реалности 
коју нам је Господ припремио на крају времена. Овде видимо пр-
ве идеје о умешаности човека у остварење Есхатона помоћу науч-
них достигнућа.

Други мислилац којег смо издвојили, а који је снажно утицао 
на развој трансхуманистичких идеја је Николај Фјодорович Фјо-
доров. Он се налази у констрасту са немачким идеализмом 18. и 
19. века, за који каже да је заробљен у свету ума, без моћи да упра-
вља светом око себе (Fedorov, 1990, стр. 46–51). Он је био искрени 
хришћанин, који се гнушао превелих апстракција на уштрб прак-
тичности свакодневног живота у којем се одвија историја спасења. 
Зато и развија своју Философију опште ствари. Велику важност у 
историји развоја воље човечанства придаје тренутку када се човек 
усправио, јер то показује његову жељу да се уздигне изнад приро-
де, која, парадоксално, по себи подразумева смрт, уништење, про-
ждирање, како би се одржала. Ово је први акт људског трансцен-
довања своје првобитне датости, својим трудом, на путу ка Богом 
задатом савршенству (види: Fedorov, 1990, стр. 124–125, 165). Ово 
савршенство се остварује уништењем смрти, будући да је она вр-
хунац уништилачке силе природе. Иако је Христос наш Спаси-
тељ, ми се морамо укључити у процес спасења и то тако што ће-
мо научним методама открити како можемо остварити телесну 
бесмртност. Треба нагласити да, иако на први поглед има слична 
схватања са модерним трансхуманизмом, суштински се разликује 
у томе што у центар спасења ставља Божији спаситељни акт, а не 
наш. Ми смо у могућности да помогнемо Богу у спашавању света 
и човека, захваљyјући томе што је он први зажелео да нас спасе. На 
његовом примеру видимо колико су трансхуманистичке тежње и 
идеје блиске са религијским идејама, стремљењима.

Ипак, нигде се технолошком утопизму није приступало са то-
лико ревности, као у Америци (од њеног настанка, па све до данас). 
Први досељеници су сматрали Божијим задатком да од Америке 
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начине државу која ће се водити идејама прогреса, како у социјал-
но-политичком, тако и у технолошком смислу. Америка је треба-
ла бити попут „града који на гори стоји“ (Winthrop, 1998, стр. 65), 
који се по свему требао истицати у односу на остатак света. Ово 
се јако добро види у идеји Manifest Destiny, која подразумева про-
ширење Америке на Запад, како би се пронеле слободарске идеје, 
као и светлост технолошког напретка. На приложеној фотографи-
ји се то најбоље види, где Liberty, у походу на Запад, са собом носи 
телеграф, док је у позадини прати воз. Овај технолошки напредак 
је био Богом благословен, а Американци су били предодређени да 
их поделе са целим човечанством, у коначном. Ово је контекст у 
којем размишљају Чејмблес, Белами, Бакминстер Фулер и други, 
у својим утопистичким делима.

Све ово представља један шири контекст и темељ на којем се 
касније гради трансхуманизам.

Трансхуманизам и његови проминенти

Због плурализма који карактерише разумевање и интерпрета-
цију овог термина, тешко је говорити о једном хомогеном систе-
му трансхуманизма. Ми ћемо се, ипак, трудити да изнесемо неке 
основне црте које се налазе у основи свих приступа, како бисмо учи-
нили правду према шароликом идејном друштву трансхуманиста.

Трансхуманизам је плод који је израстао као последица техно-
лошких достигнућа 18. и 19. века, а који је раскинуо са религиј-
ским идејама које су првенствено биле у његовој основи. Као што 
видимо из самог имена, трансхуманизам је повезан са хумани-
змом, односно, човечанством. Транс-хуманизам указује на однос 
који има према човечанству, а то је тежња да га превазиђе, да га 
трансцендује.3 Сама идеологија је у тесној повезаности са матери-
јалистичким и еволуционистичким погледом на свет и човека. За 
разлику од еволутивне биологије, одликује се радикалном усме-
реношћу на будућност. Човечанство се налази у стању промене и 
настајања. Човечанство еволуира у биолошком смислу, мећутим, 

3 Зато је трансхуманизам бољи од израза постхуманизам, јер указује да чо-
вечанство треба бити превазиђено, док ово друго указује само на реалност 
након, после човечанства.
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технолошко еволуирање је преузело примат над биолошким. За-
датак сваке еволуције је да човека уздиже у више нивое постоја-
ња, који се одликују све бољим и савршенијим облицима живота, 
који чине живот лакшим, своде грешке на минимум, итд. Речи-
ма кровног удружења трансхуманиста, под називом Humanity+, 
трансхуманизам је „интелектуални и културолошки покрет, који 
афирмише могућност и пожељност фундаменталног поспешивања 
људског стања кроз употребу разума, нарочито развојем и распро-
страњивањем технологија које елиминишу старење и које значајно 
повећавају људске интелектуалне, физичке и психолошке капаци-
тете (Humanity+, FAQ 3.0). Идеја је, дакле, смањење поља немогу-
ћег у људском искуству, које (смањење) треба да врхуни у бесмрт-
ности. Начини на који се ово треба остварити су различити, а ми 
ћемо указати на неколико најбитнијих аутора и њихове ставове:

Ray Kurzweil

Курцвaјл кроз призму квантне механике говори о превазилаже-
њу смрти, те тврди да ће: „коначно, читав универзум бити испуњен 
нашом интелигенцијом. Ми ћемо, захваљујући томе, управљати 
својом судбином, а не неке „глупе“, просте силе, сличне машина-
ма, које сада владају небеском механиком“ (Kurzweil, 2005, стр. 29).

У својој књизи Singularity is Near развија ове идеје. На основу 
другог закона термодинамике он указује на непрестано повећава-
ње хаоса у универзуму (Law of Increasing Chaos). Њиме уочава да се 
највећи број значајнијих догађаја у универзуму одиграо на самом 
његовом почетку, након Великог Праска, а да се временом, због 
његовог ширења, временски размак између значајнијих догађаја 
повећава. Ово је иманентно свему што постоји. Међутим, и овде 
се разликује од других мислилаца, он указује на други закон, за-
кон који говори о скраћивању временских интервала захваљујући 
све већем присуству уређености у универзуму (Law of Accelarating 
Returns). Овај закон се темељи на еволуцији (Kurzweil, 2005, стр. 15). 
Укратко, еволуција је снага живота и разума у универзуму хаоса, 
која не мора, чак и не треба, да остане само на биолошком нивоу. 
Технолошка еволуција је будућност победе над снагом хаоса.
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Када технологија дође до тачке, а ми смо јој невероватно близу,4 
креирања киборга који ће имати моћ логичког закључивања већу 
од оне коју сада људи имају, човечанству ће се отворити невиђе-
не могућности, које укључују превазилажење телесности, „заоби-
лажење“ смрти, остварење раја итд. Ово назива сингуларитетом, 
и означава у потпуности квалитативно другачију епоху у односу 
на историју у којој сада живимо. Људи ће достићи бесмртност за-
хваљајући трансферу података који се налазе у мозгу на суперком-
пјутере, помоћу којих ће се доћи до потпуног испуњавања целог 
универзума уређеношћу. Шта ће се десити након тога, то не знамо.

Martin Rees

Мартин Рис је амбивалентан по питању будућности човечанства. 
Са једне стране, говори да је мало вероватно да ћемо преживети 
21. век, будући да постоји толико опасности, почевши од ратова, 
глади, па све до данас лако доступних технологија, нарочито нано-
технологије.5 Са друге стране, ако успемо да га преживимо, нашу 
будућност ћемо сигурно живети у трансхуманизму. По њему, нео-
сновано је веровати да смо ми последња карика у ланцу еволуције, 
те да нам тек предстоји суштински скок на том еволутивном путу 
(Rees, 2009, стр. 30–31). Будући да смо ми једина врста која свесно 
може да утиче на своју еволуцију, технологија је одлично оруђе 
које треба упослити у ту сврху. Уграђивањем одређене врсте ми-
кро-чипова у наш мозак, моћи ћемо драстично да увећамо наше 
биолошке датости, а сједињењем са компјутерима ћемо чак моћи 
да остваримо бесмртност. Слаже се са Хансом Моравецом да ће 
неки од нас доживети овај еволутивни скок (Rees, 2003, стр. 18–19).

Такође говори о сингуларитету као о догађају који доноси спа-
сење. Он се фокусира, међутим, на космолошку проблематику, па 
тако говори о последицама за цели космос. Сматра да је став о по-
вратку целог универзума у тачку из које је дошао (Big Crunch) постао 
мање вероватан, по консензусу стручњака. Ово оставља простора 

4 Користећи се Муровим законом као једном од парадигми рачунања, пред-
виђа да би се сингуларитет требао остварити 2045. године. Види: Kurzweil, 
The Singularity Is Near, 66.

5 За више информација о проблему „сиве слузи“ види: Drexler, Е. (2006). En-
gines of Creation 2.0. Wowio.
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људској интелигенцији да, након сингуларитета, надвлада космич-
ке силе сталног ширења космоса, које би довеле до распада атома. 
У крајњем, ово оставља могућност насељавања космоса, као и бес-
крајног размножавања људске интелигенције читавим универзу-
мом (Rees, 2003, стр. 182).

Nick Bostrom

Док Курцвајл и Рис имају различите каријерне вокације, а тек 
онда деле трансхуманистичке идеје, Бостром је „професионални“ 
трансхуманистима, будући да је и у пословном и академском сми-
слу посвећен скоро искључиво стварима везаним за трансхумани-
зам. Налази се на челу Оксфордског института за будућност чове-
чанства, а један је од оснивача удружења Humanity+.

У свом резоновању започиње уочавањем мноштва егзистенци-
јалних ризика за човечанство.6 Скоро сви су повезани са разво-
јем технологије и постали су актуелни захваљујући њој. Међутим, 
решење ових ризика Бостром не види у одустајању од технологи-
је, већ, напротив, сматра да морамо да још више развијемо техно-
логију како бисмо се одбранили од опасности која наша тренутна 

„примитивна“ технологија омогућава различитим некомпетентним 
лицима. Круцијална тачка се опет смешта у пребацивање наших 
информација у „наш“ супер-компјутер, што ће омогућити све већ 
поменуте бенефите: слободу од тела, насељавање космоса, бесмрт-
ност, итд.7 Размишља о томе како ће унутрашња промена утицати 

6 Бостром наводи четири врсте различитих егзистенцијалних ризика и на-
зива их у складу са начинима на које ће они остваривати свој утицај у од-
носу на свет. Разликује: праскове, ишћезнућа, крикове и цвиљења (!). Први 
се односе на догађаје који у једном великом одсудном тренутку уништавају 
свет, други се односе на постепено уништење света због недостатка одређе-
них основних сировина или сулова живота, док су трећи и четврти слич-
ни и односе на већ остварену трансхуманистичку будућност, али која није 
остварена на начин на који је замишљена да се оствари, што због лоше про-
грамиране супер вештачке интелигенције, што због психолошке баријере 
самих људи у остварењу овакве реалности. Види: Bostrom, N. (2002). Existen-
tial Risks: Analyzing Human Extinction Scenarios and Related Hazards. Journal 
of Evolution and Technology 9, (2002/1).

7 За више информација о „аплоудовању“ информација и последице истог, ви-
ди: Bostrom, N. (2009). The Future of Humanity. У K. B. Olsen, E. Selinger, S. Riis 
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на људе и на будућу „интелектуалну децу“. Сматра да ће разлика у 
психолошком животу бити толика, да ће они на нас сада гледати 
као што ми сада посматрамо пацове.

Бостром у својим Писмима из Утопије говори: „Можеш рећи да 
сам срећан, да се осећам добро. Можеш рећи да осећам неописи-
во блаженство. Али ово су речи које су намењене да опишу обич-
но људско искуство. Оно што ја осећам је далеко изнад људских 
осећања, колико су и моје мисли изнад људских мисли“ (Bostrom, 
2008, стр. 3). Занимљиво је да он тврди да је органско тело „смрт-
на замка“ (Bostrom, 2008, стр. 3). Треба се удаљити од тела, чим се 
пронађе „бољи медиј“ за преношење носиоца идентитета, а то су 
когнитивне функције које су базиране на информацијама. Овај 
прелазак ће означити успостављање људског облика живота који 
ће постати технолошки савршен, али и који ће стећи блаженство, 
будући да ће се решити тела и припремити ум да заборави на пат-
ње које су биле повезане са њим. Циљ је задобити живот у којем 
ће свако искуство доносити уживање.

Критика трансхуманизма из угла 
православне антропологије и сотириологије

Антропологија коју трансхуманизам подразумева се појављује 
се неколико основних недостатака:

1. Антрополошки редукционизам, који се огледа у материјали-
стичком минимализму — трансхуманизам у својим сотири-
олошким напорима човека из његовог свеукупног и пуног 
постојања своди само на систем, збир информација, који се 
налазе у разуму. Тело је, као што смо то видели на мноштву 
примера, непожељно, оно само омета у остварењу бесмртно-
сти. Оно пропада, док су информације, по њиховом стано-
вишту, непропадљиве, оне опстају и након смрти појединца. 
Симптоматично је да су они повукли линију у редуковању 
онога шта човек заиста јесте, шта је његова суштина, дале-
ко, чак и даље од оних који су тврдили да је духовна приро-
да оно што је човек, док је тело само тамница душе. Сваки 

(ур.), New Waves in Philosophy of Technology. (стр. 206). Basingstoke: Palgrave 
MacMillan.
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редукционизам је селективан, и у коначном, не чини правду 
људском начину постојања, који је неодвојив од свих реално-
сти које захвата. Свети Григорије Богослов је сматрао неоп-
ходним спасење читавог човека, те је инсистирао на истини 
да је Христос оваплоћењем постао потпуни човек.

2. Онтолошка статичност — Иако је трансхуманизам усмерен 
на будућност у временском смислу, у онтолошком он не успе-
ва да да изађе из себе и окрене се нечему другом. Отргнут 
из религијског светоназора у којем су настали његови теме-
љи, усмерава ce на будућност, али не успева у потпуности да 
добаци до ње: сингуларитет је тачка у којој ће се променити 
све, али се не зна како ће све изгледати након тога. Критика 
се огледа у чињеници да је, чак иако оствари бесмртност љу-
ди, то јест, на неки начин продужи опстајање свести, остаје 
питање шта ово, заправо, значи за човечанство. Из трансху-
манистичког угла је ово, заједно са хедонизмом који је укљу-
чен у ту бесмртност, врхунац домета у борби против смрти. 
Ипак, бесмртност у свету који и даље обитава и у којем вла-
да смрт, која нагриза твар споља и изнутра, бројећи јој сваки 
тренутак и мерећи сваку тачку раздвајања, са хришћанског 
становишта, се најпре може сматрати вечном осудом, јер, иа-
ко никада нећемо умрети, константно умиремо захваљују-
ћи тој расцепаности творевине. Остварење Царства Божијег 
подразумева квалитативно другачије време и простор, које 
ће у центру имати Бога Тројицу, вечну, савршену заједницу 
љубави. Ово активно усмерење православне сотириологије 
се суштински разликује од статичне онтологије коју подра-
зумева трансхуманизам. Тражити спасење у створеној при-
роди је понављање прародитељског греха, а то је потпуни 
промашај, какво год знање задобили у том процесу.

Закључак

Развој човека у свету у којем живимо је суштински прожет и 
повезан са технолошким развојем који га прати. Употреба прими-
тивног оружја, ватре, затим алата, помагала и на крају комплексних 
индустријских производа попут аутомобила, нису само олакша-
ли живот човеку, већ су утицали на другачије саморазумевање и 
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поимање друштва и света. Оно је откривање света према нама, наша 
интеракција са њим, у хајдегеровском смислу (Heidegger, 1977, стр. 
12). Ту релацију суштински може одредити добра или лоша намера 
са којом јој приступамо. Са хришћанске тачке становишта је битно 
да ли желимо да нам се свет открије и да га користимо као таквог 
у славу Божију или како бисмо стекли моћ и експлоатисали га. У 
том егзистенцијално одређујућем сусрету, свет нам се открива на 
овај или на онај начин, у зависности од нас самих.

Све ово важи и за трансхуманизам и идеје које он носи. Ан-
тропологија коју подразумева трансхуманизам има својих мањ-
кавости. Суштинске су те да је она редукционистичка и статична, 
а обе су последица погледа на свет који не подразумева Бога или 
макар какве друге вечне постулате. Шта са овим можемо урадити 
ми као Црква? Става смо да методе које користи трансхуманизам 
могу бити прихваћене ако бисмо се држали основних принципа 
православне антропологије и сотириологије: да је човек психосо-
матско, релационо биће, које тежи ка вечности у Есхатону зајед-
ници са Богом Светом Тројицом, који нам дарује Царство Божије, 
улазак у живот Тројице утеловљењем у Друго Лице, Сина Божи-
јег. Прихвативши ово, антрополошке поставке трансхуманизма се 
исправљају, а његово дело се делимично може прихватити, са тим 
што његови врхунски домети могу бити прихваћени као терапе-
утски захвати, а не спаситељски.

Ваља нагласити да је тешко приступити таквом постојању као 
следећем ступњу развоја човечанства, ако сматрамо да је у Хри-
сту човек тачно онде и онакав какав треба да буде, што укључује 
и телесност.

Остаје проблем опстајања материјалног тела у „продужавању“ 
живота сада и овде у историји, које је од огромног значаја за пра-
вославну антропологију, али којим се нећемо бавити више и ду-
бље због теме и обима рада. Јасно је, као минимум, да се она (теле-
сност) не сме и не може одрећи у потпуности, јер то онемогућава 
учествовање човека у Светој Евхаристији.
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The Anthropology of Transhumanism as a challenge 
to the contemporary Orthodox Soteriology

Thanks to all the greater number of the anthropological and techno-
logical studies, it is becoming obvious that the transhumanism narra-
tive needs to be understo fod and taken utterly seriously, especially as 
far as the Church point of view is concerned. Does the “Ultra-Human” 
idea, talking about the transcendent “regular human” affect the mes-
sage of salvation brought to the world by the Church? Are the techno-
logical changes in the human being just accidental or related to the es-
sence of their “who” and “what”? There are different grounds on this 
matter. We will put an effort to present the most reputable ones, and 
then provide a personal insight, based on the Church’s experience and 
the teachings of the Fathers.

Keywords: soteriology, transhumanism, ‘Ultra-Human’, ontology, 
technology.
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Сотириолошки елементи 
црквеног појања и службе појца у Цркви

Апстракт: Сведочећи о стварности нашег спасења, саборно евхаристиј-
ско појање проистиче из догађаја сабрања Цркве у пуноти њених дарова 
којим се, већ сада и овде, оприсутњује Царство Божије. Христоцентрични 
карактер црквених дарова чини да „појачко-предводничка“ улога појца 
буде у функцији службе која учествује у задобијању новог, преображе-
ног живота у Богу, а коју је једино могуће испунити кроз служење свима 
сабранима у Христу. Есхатолошко, христолошко и пневматолошко уте-
мељење везује појање и појачку службу за васељенску, али и целокупну 
временску димензију. Будући да присуство или одсуство разумевања по-
менутог оставља последице од сотириолошког значаја, рад има за циљ да 
преиспита савремено разумевање црквеног појања и појаца, као самосвој-
них феномена у улози хијерархијске споне између свештенослужитеља и 
сабраног народа, или пак, Бога и побожних појединаца.
Кључне речи: Црква, сотириологија, црквено појање, служба појца, 
саборност.

Увод

Било да је реч о стварању новог мелопоетског дела или о ин-
терпретацији већ постојећег, певање можемо описати као звучни 
догађај који човек започиње слободном вољом. Оно представља 
ступање човековог бића у покрет, ради сусрета са другим и пре-
вазилажења сопствене датости. Самим тим, певање подразумева 
и остваривање заједнице са неким (или нечим), али сâмо по себи 
не обезбеђује заједницу утемељену у љубави.
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Радом смо желели приказати елементе црквеног појања и слу-
жбе појца који учествују у изградњи Евхаристије као иконе Есхато-
на, те су у непосредној вези са сотириологијом. Аутор има за циљ 
да укаже и на потенцијалне последице разумевања службе појца 
кроз контекст служења Богу и ближњима музиком.

Сходно предоченом, у раду ћемо најпре представити сотириоло-
шки аспект црквеног појања, а потом представити и анализирати 
добијене резултате истраживања на тему односа црквеног појања 
и спасења, у Српској Православној Цркви.

Током истраживања, за изворе смо користили отачке текстове, 
затим новинске и интернет чланке, текстове званичних епархиј-
ских гласила, али и студије чији су истраживачки резултати мо-
гли допунити увид у дато стање.1 Такође, користили смо се и реле-
вантном теолошком литературом, иако морамо истаћи да је наше 
истраживање ограничено недостатком тематски сродних радова 
из области академског богословља.

1. Појање Цркве — сотириолошки елементи

Христолошко утемељење црквеног појања допушта нам да ње-
гов историјски почетак препознамо у пасхалном спомену. Како 
Јеванђелисти казују Христос је са својим ученицима, према по-
ретку јудејског обреда, отпојао хвалу непосредно пре изласка на 
Маслинску гору (Мт 26, 30; Мк 14, 26). Старозаветна хвала (hallel) 
била је интегрални део ‘богослужбеног говора’ (haggadah)2, ини-
цирана догађајем бекства из Египта.3 За Старе Израиљце, целоку-
пан контекст пасхалног спомена имао је онтолошки значај, па се и 
у сâмом певању садржао начин живота Изабраног народа.4 Врше-

1 Услед оскудности извора, приказ стања формулисаћемо узимајући у обзир 
и искуство аутора у функцији црквеног појца (од 2009.г. до данас)

2 Уп. Goldschmidt, 2007, стр. 207. „Haggadah“ — скуп благослова, молитви, 
мидрашких коментара и псалама који су се рецитовали током обедовања у 
пасхалној вечери.

3 Уп. Sarna, 2007, стр. 279–280. Постоје и друга мишљења према којима се по-
рекло халела везује за делатност Пророка и левитску храмовну службу. Оно 
што је извесно јесте да њену форму изграђује група псалама, као и да се њо-
ме изражава захвалност и радост услед божијег искупљења.

4 Циљ анамнетичког својства богослужења био је пробудити Божије сећање на 
оне који му служе, а тиме их и сачувати у Божијем памћењу. О онтолошком 
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ње спомена пратило је искуство реалног историјског сусрета Бога 
и Израиљаца, због чега је и хвалебни карактер пасхалног певања 
(про)узроковала искуствена радост ишчекивања обећаног Царства.

Детаљи о вечери Великог Четвртка упућују на блиску везу Хри-
стових речи „ово чините у мој спомен“ (Лк 22, 19 и 1Кор 11, 24) са 
Његовим појањем хвале (ὑμνήσαντες). Како је сâма заповест сат-
кана сотириолошким императивом можемо рећи да је Христовим 
појањем објављено наше усиновљење Богу Оцу, чиме је утврђено 
и есхатолошко извориште црквеног појања.5 Директном ремини-
сценцијом на псалмски стих, апостол Павле потврђује поменуто 
указујући на христоцентричност црквеног појања, а тиме и на свој-
ство најприснијег заједничарења у Христу: „Јер и Онај који осве-
ћује и они који се освећују сви су од једнога; зато се не стиди да их 
назива браћом, говорећи: Објавићу Име твоје браћи својој, усред 
сабора песмом ћу те величати (ὑμνήσω σε)“ (Јев 2, 11–12).6

Подједнако значајан детаљ из описа Тајне вечере представља и 
глагол „ὑμνέω“, којим се у издању грчког превода изражава хва-
лебно и есхатолошки утемељено, пасхално појање (псалама). Ис-
товетним глаголом се у стиховима из Посланице Јеврејима указује 
на заједничарење у Христу, а исти употребљава и Иринеј Лион-
ски описујући појаву гласолалије на празник Педесетнице.7 Зна-
чајно је истаћи и консензус присутан у научној јавности, према 
којем је јављање дара језика било неодвојиво од догађаја Евхари-
стијског сабрања. Гласолалија је представљала језик друге врсте, 
друге каквоће којим је пројављена „ликујућа радост новог односа 

карактеру јудејског спомена уп. Матић, 2008, стр. 75. „Сећање Божије ни-
када није просто евоцирање успомена психолошког типа на некога или на 
нешто, већ је увек и без изузетка ’један креативан и ефикасан догађај’, до-
гађај онтолошког карактера.“

5 У прилог поменутом говори и митрополит Зизијулас указујући на есхато-
лошко-месијански смисао халела, и његову везу са есхатолошком химном 

„алилуја“. Уп. Зизијулас, 2020, стр. 241.
6 Да цитирани став првенствено указује на нови заједничарски однос Бога и 

људи, у Личности Христа, истиче и Убипариповић. Уп. Убипариповић, 2019, 
стр. 57–58.

7 Уп. Иринеј Лионски, Adversus haereses libri quinque, PG 7, 929–930. „…unde 
et omnibus linguis conspirantes hymnum dicebant Deo, Spiritu ad unitatem re-
digente distantes tribus, et primitias omnium gentium offerente Patri.“ Такође, 
види у: Irénée de Lyon, 1985, стр. 357.
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ка Богу и људима, нова и потпуна слобода у Христу“ (Скаблано-
вич, 2014, стр. 27).8

Истакнути прикази једнодушно показују на Есхатон као извори-
ште у којем се појаве псалмопојања, химнослaвљења и гласолалије 
у квалитативном смислу обједињују, те се у иконичном простору 
Евхаристије надилазе и њихове начелне етимолошке разлике.9 За-
хваљујући Христовом појању, а затим догађају Педесетнице, може-
мо рећи да су хвала, псалам, химна, дар језика, духовна песма по-
дведене под јединствен догађај (онтолошки) радосног појања Цркве. 
Са пројавом есхатолошког односа личности, у икони, саборност је 
постала спознатива и у логосно-мелодијском звуку Евхаристијског 
сабрања, док су све наведене логосно-звучне творевине преобра-
жене у последице истоветног циља: потврдити усиновљење Богу 
Оцу заједничарењем у Христу, те оприсутнити реалност спасења.10

О наведеном јасно сведоче и отачка сведочанства, па у настав-
ку текста издвајамо неколико. Како Шмеман наводи, за Рану Цр-
кву псалми су представљали откривење унутар Oткривења, што 
се у Августиновом тумачењу односило на сâме речи Христове и 
Христову молитву, а тиме и на речи и молитву Цркве.11 Златоусти 

8 У научној јавности расправе о појави гласолалије прате различита тумаче-
ња. Уп. Скабланович, 2014, стр. 26. „Све то дало је повода одређеном бро-
ју истраживача да у гласолалији препознају управо певање. Против таквог 
(химнолошког) поимања дара језика говори то, како видимо, да се о том да-
ру константно употребљава глагол говорити.“

9 Према етимолошким претпоставкама постоје извесне разлике између наве-
дених термина. Тако, гласолалија потиче од речи „γλῶσσα“ која носи значење 

„језик, писак у фруле, оруђе за говорење, дијалект“. Глагол „ὑμνέω“ носи зна-
чење „певати похвалну песму, хвалоспев певати, дичити, величати у појању, 
у песми опевати, песмом (про)славити.“ Глагол „ψάλλω“ указује на похвално 
певање уз пратњу жичаног инструмента: „напињати и одапињати, прсти-
ма ударати у жице, певати уз харфу, појати хвале.“ У односу на њих глагол 

„ἀείδω“, који Апостол Павле користи у синтагми „ᾠδαῖς πνευματικαῖς“ (ду-
ховне песме), нема искључиво антрополошки контекст, па његово значење 
може бити повезано и са птицама: „цвркутати, крештати; певати (похвале 
о), казивати песме, опевати, славити“. Уп. Senc, 1910, стр. 13–14; 171; 949; 1013. 
Beekes, 2010, стр. 23; 278; 1531; 1659.

10 На поменуто сугерише и Апостол, најприсније повезујући догађај Педесет-
нице, усиновљења и гласолалије: „него примисте Духа усиновљења којим 
вичемо: Ава, Оче!“ (Рим 8, 15).

11 Уп. Шмеман, 2002, стр. 56.
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указује на то да су Псалми испевани благодаћу Духа, због чега је 
псалмопојање завет потписан без хартије и мастила, у којем човек 
гласом исповеда љубав према Богу којој ништа не претпоставља.12 
Неодвојиво од псалмопојања стоји и клицање, за које Василије Ве-
лики каже да је нека врста нераздељеног гласа који саборци склад-
но узносе током битке, због чега се псалмопојање не може појмити 
одвојено од склада, једнодушности и сједињења љубављу.13 У јед-
ној од својих беседа, Григорије Богослов представља евхаристиј-
ску псалмодију као увод у будућу химнодију, указујући тиме на 
есхатолошку иконичност ове псалмодије.14 Својство саборности 
евхаристијског химнословља присутно је и у ареопагитском спису 
„О црквеној јерархији,“ при чијем тумачењу Максим Исповедник 
скреће пажњу да израз „саборно“ обухвата значење или активног 
учествовања свих присутних, или узношења (химнословља) ради 
свих.15 Обједињујући „хваљење“ са „химнослављењем“ Златоусти 
употребљава глагол „ὑμνέω“ за описивање звучања начина живо-
та који је у сагласју са другим.16 Следствено, химна је дело анђела, 
али и благородство Цркве, васељенско дело, које увек и свуда по-
требује множину. Као део целине богослужења, химна се узноси 
из захвалности Богу, што Јустин Мученик именује за једини до-
стојан начин прослављања Бога.17 Корак даље, говор „у псалмима 
и химнама и песмама духовним“ (Еф 5, 19) превасходно означава 
пребивање у благодати Духа Светог, односно, учествовање у есха-
толошкој стварности која се остварује у Евхаристији, а чији одсјај 
обухвата и свакодневицу.

Остварено у Христу и утврђено у Педесетници, црквено појање 
задобило је есхатолошко извориште, те су његови сотириолошки 

12 Уп. Златоусти, 2020, стр. 202. На другом месту, поистовећујући псалмопоја-
ње са сâмом Црквом, Златоусти скреће пажњу на то у којој је мери псалмо-
појање прожето личносним односом. Уп. Златоусти, 2020, стр. 196. „Јер где 
је псалам, и молитва и хор Пророкâ и богољубива душа оних што поју, чо-
век не би погрешио назвавши то сабрање црква.“

13 Уп. Василије Велики, Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸν λβʹ ψαλμὸν, PG 29, 328–329.
14 Уп. Григорије Назијанин, Λόγος Μʹ. Εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα, PG 36, 425. „Ἡ 

ψαλμῳδία, μεθ’ ἧς δεχθήσῃ, τῆς ἐκεῖθεν ὑμνῳδίας προοίμιον.“
15 Уп. Дионисије Ареопагит, 2019, стр. 376.
16 Уп. Јован Златоусти, Εἰς τὸν ριβ’ ψαλμὸν, PG 55, 300.
17 Уп. Justin, 2006, стр. 158–159.
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елементи остварени и пројављени неодвојиво од љубави, а тиме и 
од васељенске и целокупне временске димензије. Сходно томе, у 
црквеном појању као императив од сотириолошког значаја, јесте 
праштање и ступање у лични однос са ближњима. Отуда Златоусти 
говори да за псалмопојање није потребно дугогодишње стицање 
умећа, већ једино „храброст слободног избора воље“ чиме ће се и 
искуство показати за кратко време (Златоусти, 2020, стр. 197). Мо-
жемо рећи и да веза анамнетичког карактера Евхаристије са поја-
њем Цркве подразумева заборав зла која нам је учинио непријатељ, 
те ми заиста и постајемо они који су у јединству са ближњима. О 
поменутом сведочи и Василије Велики говорећи да је — као откри-
вење унутар Откривења — псалам посредник пријатељства, сједи-
њење далеких, помирење непријатеља.18 Златоусти такође, упућује 
на поменуто: „Нека нам је језик трзалица што ништа непријатно не 
производи, него угодно и складно; са доликујућим размишљањем 
приступивши Богу, зазивајући га и молећи, да одсвирамо жицу и 
за непријатеље, јер тако ћемо бити услишени и за нас саме. […] То 
је достојно оног усиновљења, то понајвише показује ону одлику-
јућу црту (хришћанâ).“ (Златоусти, 2020, стр. 30–31).

Из (онтолошке) љубави, и праштања, стиче се и вера. Иако је овај 
трећи сотириолошки елемент неодвојив од претходна два, издваја-
мо га као најпогоднијег за разумевање практичности службе појаца. 
Прилагођавање сопствене интонације свештенослужитељима или 
напева (како би сабрани народ могао да учествује) или усаглаша-
вање ритмичког тока Литургије, јесте управо делатно сведочење 
о сусрету и присуству нашег личног односа са свима сабранима, и 
обрнуто. Као дело које изграђују сви, појање је и призив за стицање 
међусобног поверења, те утврђивање у вери, што се истовремено и 
остварује Духом Светим. Тиме, неприметно али делатно, следимо 
апостола Павла који нас упућује да бодримо „један другога сваки 
дан, докле год то данас траје“ (Јев 3, 13). Будући да Дух Свети увек 
изнова изграђује Цркву, црквено појање је увек „нова песма“, не-
престани двиг, непрестани сусрет са другим човеком којим се из-
грађује и сведочи лични однос са Богом, а тиме и спасење.

18 „Ψαλμὸς φιλίας συναγωγὸς, ἕνωσις διεστώτων, ἐχθραινόντων διαλλακτήριον.“ 
Уп. Василије Велики, Ὁμιλία εἰς τὸν πρῶτον ψαλμὸν, PG 29, 212.



Стевановић, С., „Сотириолошки елементи црквеног појања и службе појца…“ 145

2. О црквеном појању и служби појаца у Цркви 
— приказ истраживачких резултата

Сумирањем сакупљених резултата, стиче се утисак да појачка 
служба представља хијерархијску спону између свештенослужи-
теља и сабраног народа. Предводничка функција појаца разуме 
се као привилегована могућност удеоничарења у ‘процесу’ приве-
зивања верних за небо, а тиме и учешћа у успешно реализованој 
литургији.19 Поред тога, црквено појање идентификује се као цр-
квена музика, самосвојни феномен од сотириолошког значаја који 
посредује између Бога и побожних појединаца.

У доступним изворима фокус говора о црквеном појању у Срп-
ској Православној Цркви усмерен је на естетичка, стилска и на-
ционална начела музике. Статус појца утемељен је у поседовању 
биолошког дара, те се лаос препознаје као скуп (верника) који чине 
они који умеју и они други. ‘Другост’ је нарочито уочљива у среди-
нама саборних епархијских цркава где, окупљени око истоветног 
талента, појци/хористи формирају унутарцрквену групу. Хорски 
певачи, као чланови црквеног музичког ансамбла, пре свега су чу-
вари традиције и културе, а затим и мисионари, због чега се њи-
хова делатност подједнако односи, како на време Евхаристијског 
сабрања, тако и на простор концертне сцене. Хорско мисионаре-
ње латентно претендује на сотириолошки значај. Циљ је привести 
не-верне и утврдити верне у Цркви, уз помоћ звука који сугерише 
на (са)чувану свест о национално-идентитеском или богослужбе-
но-свештеном. На заједничком задатку изграђују се пријатељства 
и односи, који се често идентификују као породични. Литургијска 
улога хориста остварује се кроз употребу одговарајућих ритмич-
ко-мелодијских средстава ради постизања звучног ефекта ‘дијало-
га’ са свештенослужитељима и психолошког осећаја јединства са 
хришћанима исте, или других народности. Оквири овог циља са-
држе и тежњу ка обезбеђивању чулно-психолошких услова за ин-
дивидуалну молитву верних, што се остварује изношењем (пред)
одређене и очекиване музике пред слух свих сабраних.20

19 Уп. Милошевић, 2019. О томе шта значи „успешно богослужење“ са појач-
ко-предводничког аспекта (уопште) види у: Миљевић, 2016.

20 Уп. Илић, 2021; Јовановић, 2013; Ђ, 2015; „Др Катарина Станковић: Хорско 
певање је заједнички откуцај срца,“ 2020; Благојевић, 2020, стр. 59; „Hadži 



Место сoтириологије у савременом систематском богословљу146

У другом случају, околностима царује начело о чувању преда-
ња, те црквено појање постаје црквена музика. ‘Предањски звук’ 
такође има сотириолошки значај, а најчешће нема никакву бого-
словску потку већ је у потпуности одређен слушном навиком у 
пратњи друштвено-историјског концепта о националном иденти-
тету.21 Насупрот томе, покушаји да се конкретни напеви поткре-
пе богословским аргументима одвијају се на нивоима академских 
дебата, у ком случају такође није разјашњено да ли се предањски 
звук управља према личносним категоријама, или ипак остаје са-
мо концептуално уоквирена идеја.22 Уочава се, међутим, да при-
јемчивост једне мелодије за спасењску благодат зависи од тога да 
ли је изграђена ‘освештаним’ тоновима, те постаје сотириолошки 
важно обезбедити позитивне аргументе о њеној свештености.23 Не-
гативни одраз наведеног, посебно је уочљив у свакодневном живо-
ту Цркве где озваничени поларитети изазивају појаву различитог 
степена нетрпељивости, искључивости и раздора.24

На присуство истинитог предања утиче и конкретан одабир 
причасних песама. Овом приликом улога појаца/хориста успешно 
је остварена онда, када се не ремети аудитивна навика, патриотски 
емотивни набој, као и када време причасна постаје носталгични 
прозор у рурално, у којем је могуће међусобно премеравање сте-
пена побожности, будући да што више песмица знаш више си по-
божан.25 С друге стране, уколико се навика поремети неизоставно 

Jakov Milutinović,“ 2020; „Црквени хор ’Богородичин’,“ б.д.; BapVesti, 2022; 
Jovanović, 2022; „Crkveni hor,“ 2019; Кнежевић, 2020.

21 Уп. Пено, 2015, стр. 439–441.
22 Уп. нпр. Пено, 2015, стр. 439. „У Србији се усталио и синонимни термин пре-

дањско који, с еклисиолошким конотацијама, подразумева наслеђе освешта-
не прошлости, подједнако древне и новије, али и есхатолошки идеал, који 
се у садашњости предокушава у Литургији као икони Будућег века.“

23 Уп. Миљевић, 2017; „ИМПРОВИЗОВАНО ’ВИЗАНТИРАЊЕ’ и Српско пра-
вославно народно црквено појање,“ 2017.

24 Пример драматичних и погубних димензија раздора Благојевић представља 
у својој студији, описујући случајеве у којима је понашање појаца ’византиј-
ског’ хора именовано као секташко, док је сâм хор котиран као избачен из 
цркве. Уп. Благојевић, 2005, стр.167–168. Иако се данас однос „византијског“ 
и „српског“ појања описује као толерантно коегзистирање можемо рећи да, 
након више од деценију, подела и даље није превазиђена.

25 Уп. Благојевић, 2018, стр. 912.
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следи и побуна побожнијих, коју прате коментари попут: „зашто то 
певате, ово није концерт, хоћемо наше!“ (Благојевић, 2018, стр. 914).26

О појединачној појачкој служби „за певницом“ можемо рећи 
да се њена појава латентно сагледава кроз призму древних канон-
ских одлука. Иако је рукопроизвођење канонских појаца данас 
ређа појава, појци за певницом одају утисак нечег што је у начелу 
различито и од сабраног народа и од осталих појаца, односно хора. 
У овом случају пак, оно што их разликује, јесте њихова вештина 
одговарања захтевима Типика и осмогласног певања.

Следствено свему наведеном, служба појаца разуме се у симбо-
личком контексту. Појац или хор појаца, је представник народа ко-
ји чита и пева црквене текстове и мелодије, и који својим појањем 
омогућава „верницима да се несметано моле“ (Попмихајлов, 2019).27

Када је реч о академским круговима, ауторитети из области 
црквеног појања готово да се не оглашавају о овој теми.28 Мести-
мично тек можемо пронаћи по неки исказ, а чини се и да бого-
словље црквеног појања понајвише интересује његове љубитеље 
у свакодневици.29 Према увидима, појањем покушавамо постати 
подобни анђелима (што има потпуно недефинисану конотацију), 

26 Потреба „да се на свакој литургији током целог живота слушају исте песме“ 
Благојевић објашњава психолошким стањем услед проживљених траума у 
оквиру којег, будући да имају потребу за пребивањем у „непромењеном ста-
њу“, верници доживљавају Цркву „као ретко непроменљиву институцију“. 
(Благојевић, 2018, стр. 914)

27 У вези са задатком обезбеђивања чулно-психолошких услова за несметану 
молитву верних, отворили бисмо и питање за будућа истраживања: који су 
критеријуми за успешно испуњење овог захтева и према чему се ти крите-
ријуми управљају?

28 Приметан недостатак теолошког одговора на тему црквеног појања нагла-
шава и Весна Пено у својој студији. Уп. Пено, 2015, стр. 434.

29 Уп. Миљевић, 2016; Dimitrijevic, 2018.
 Понуђене покушаје богословског сагледавања можемо описати као пуко 

цитирање отачких ставова. Централни проблем ових идејних решења са-
држан је у чињеници да се позивање на отачке ставове чини ради говора о 
музици, односно, ради говора о апстрактној појави која са собом носи низ 
критеријума које човек мора испунити и којима се мора прилагодити. Ис-
такли бисмо да се поменутим приступом потпуно занемарује чињеница да 
постојање музике зависи од тога да ли човек перципира звук, као и да је по-
дређивање човека музици у потпуности контрадикторно отачком богосло-
вљу о човеку као икони Божијој.



Место сoтириологије у савременом систематском богословљу148

саборним појањeм исказујемо заједништво утемељено на гносео-
лошко-психолошком нивоу, док се позивање на отачке ауторитете 
користи ради говора о конкретном музичком стилу, а неретко и 
ради оправдавања сопственог естетског афинитета.30

3. Анализа стања

На основу приказаног, не бисмо претерали уколико кажемо да 
је сотириолошки аспект појања Цркве сведен на уверење у соти-
риолошку моћ естетизованог тонског низа (=музике).

Приметно је да постоји тенденција ка сагледавању појаца као 
актера од спасоносног значаја. Појци су даровити зналци који 
представљају народ док од степена њихове побожности зависи и 
успешност Евхаристије. Концепт појаца као ‘представника народа’ 
указује на недостатак свести о томе да Цркву чини и царско све-
штенство. Сотириолошко узвишавање музике до нивоа на којем 
се доводи у питање успешност Евхаристије, додатно отежава при-
мећени богословски проблем. Присутност сâме идеје о успешној 
или неуспешној Евхаристији већ је довољно трагична, а када се на 
то дода и аспект црквене музике, не преостаје ништа друго осим 
да констатујемо потпуно девастирану свест о иконичној природи 
Евхаристије, а тиме и црквеног појања. Коначно, остаје нејасно ка-
кав је однос појаца и свештенослужитеља са музиком и спасењем. 
Будући да они заједно творе музику од сотириолошког значаја за 
верне, значи ли то да је њима спасење у извесном смислу унапред 
обезбеђено?31 Ова нејасноћа оставља простор за евентуални развој 
додатног богословског проблема, уверења у својеврсно ‘првенство’ 
спасења свештенослужитеља и појаца.

30 Уп. Ашковић и Ранковић, 2015, стр. 192; „Црквеном пјесмом се уподобљава-
мо небеским силама, које непрестано славослове Господа“, 2012; Ђоковић, 
2007, стр 80–82; Peno и Peno, 2018.

31 На поменуто посебно сугерише поистовећивање гласовно обдарених појаца 
и свештенослужитеља са анђелима. Уп. и Миљевић, 2016. „А оно што доби-
јамо као појци, певнички или хорски, најбоље се ипак може описати обећа-
њем Пресвете Богородице, по предању, да сваког ревносног појца, по завр-
шеној служби, дарује посебном духовном наградом због служења Господу. 
Тако појци прикупљају себи за живота нетрулежно богатство, за вечност.“
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Поред наведеног уочавамо и став да је осим верног народа, по-
требно спасавати и историјску форму спасености. Наиме, потребно 
је евхаристијским певањем (са)чувати одређену музику, обезбеди-
ти да се чује да она (и даље) звучи. Заузврат, када је чујемо знамо 
да уистину постојимо, будући да је она продукт времена у којем су 
преци заиста постојали. Бришући свест о есхатолошкој димензији 
истинитог постојања, овим путем сигурно стижемо и до еклиси-
олошких проблема од реалног сотириолошког значаја. Двострука 
концепција „спасавања музике која нас спасава“ окупља и форми-
ра породичне односе унутар локалних евхаристијских заједница, 
што евидентно доприноси развоју заједничарског духа. Међутим, 
усуђујемо се питати да ли се са оваквог извора, у потпуности пси-
холошке природе, може снажити евхаристијски однос личности? 
Осим што је наш одговор одричан, сматрамо да је неопходна по-
себна опрезност приликом позитивног истицања и подржавања 
оваквог типа заједничарења. Изразитим инсистирањем подржава 
се латентна музикоманипулација која у значајној мери доприноси 
продубљивању раздеоба унутар Цркве, како на локалном тако и 
на васељенском нивоу.

Протолошка димензија спасења показује нам да је из савреме-
не мисли Православне српске Цркве ишчезло поимање црквеног 
појања кроз есхатолошку перспективу. Са циљем отрежњујућег 
дејства, поставили бисмо питање: ко је сарадник Божији у делу 
спасења творевине — еманциповани звук или човек? Какав је то 
„наш“ предањски звук? Зар постоји „њихов“, и ако постоји, ко смо 
онда „ми“, а ко су „они“?

Певање је звучни догађај који човек започиње слободном вољом, 
покрећући се на сусрет са другим ради превазилажења сопствене 
датости. Појава музичког умећа у Евхаристији постаје бесмислена 
уколико није провоцирана искуством есхатолошког заједничаре-
ња личности. Самим тим, појање Цркве не сме бити укалупљено, 
нити присиљено на одабир ‘страна’. Смисао музичког умећа ис-
пуњава се онда када оно постаје одраз кенотичког служења свима 
сабранима у Христу. Важност чувања предања и његово преноше-
ње ближњима, не заснива се на лепоти и исправности мелодијских 
образаца, већ на сотириолошки неопходном истрајавању у љубави 
према целој Цркви Божијој. У тежњи за очувањем аутентично-
сти напева као критеријум се поставља присуство личног односа 
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са онима који нам их предају и онима којима их предајемо. Самим 
тим, мелодијско наслеђе може се једино освештати, а тиме и по-
казати као свештено, у љубавном односу личности у Евхаристији.

Закључна разматрања

Сведочећи о стварности нашег спасења, саборно евхаристијско 
појање проистиче из догађаја сабрања Цркве у пуноти њених да-
рова којим се, већ сада и овде, оприсутњује Царство Божије. По-
јачко-предводничка функција појаца остварује се кроз служење 
свима сабранима у Христу, док саборан звук изазива пројава есха-
толошког односа личности, у икони. Будући да се њиме потврђује 
усиновљење Богу Оцу, црквено појање неодвојиво је од онтолошке 
радости, а тиме и од звучања начина живота који је у сагласју са 
ближњим. Захваљујући есхатолошком, христолошком и пневма-
толошком утемељењу црквено појање и појачка служба непојмљи-
ви су изван васељенске, а тиме и целокупне временске димензије.

Приказано стање не упућује нас на присуство свести о спасоно-
сном заједничарењу личности. Иако не укидамо могућност посто-
јања светлијих примера, чини се ипак да су у оквиру целокупног 
процеса религизације Цркве, и само појање и појачка служба го-
тово у потпуности постали естетизоване чулне фасаде и предме-
ти конзумеризма. Дато стање, као алармантни сигнал, наглашава 
неопходност присуства живог, делатног богословља, неуморних 
сусрета, а понајвише праштања. Као део целине, сâм простор за 
увежбавање појачке службе јесте управо истрајавање у евхари-
стијском начину постојања. Подвиг — ради пројаве једногласја, 
тренутка у којем разбијајући све међусобне баријере сведочимо 
о томе да желимо бити, те да стога и јесмо, једно са свима сабра-
нима у Христу. Тако црквено појање заиста и постаје догађај који 
учествује у изградњи Цркве, догађај од сотириолошког значаја, из 
којег препознавајући једни друге као своје изнова препознајемо 
и слободном вољом прихватамо наше функције. У склопу тога, 
умножавање музичког умећа и стремљење ка звучној усклађено-
сти постаје, ништа друго до, радосна дечија игра.
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Sotirological elements of Church singing  
and the service of chanters in the Church

The catholic eucharistic chanting derives from the event of the Church’s 
gathering in the fullness of her gifts, with which, the Kingdom of God 
is already made present here and now. The Christocentric character of 
Church’s gifts makes it possible for “the role of precentor” to be in func-
tion of the service that participates in gaining the new, transformed life 
in God, and that can only be fulfilled through serving to all who are 
gathered in Christ. The Eschatological, Christological, and Pneumato-
logical groundation links the Church’s chanting and the chanter’s ser-
vice to the ecumenical dimension, as well as to the whole dimension 
of time. Since the presence or absence of this understanding leaves the 
consequences of the soteriological importance, the paper intends to re-
evaluate the contemporary understanding of Church’s chanting and 
the chanters as an independent phenomena in the role of hierarchical 
connection between ministers and the congregation, or, between God 
and believing individuals.

Keywords: The Church, soteriology, Church’s chanting, chanter’s 
service, catholicity.
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Савремена упоредна 
(православно-римокатоличка) сотириологија:

проблеми и перспективе

 „Спасено је оно што је сједињено са Богом“
 Св. Григорије Назијанзин1

Апстракт: Аутор врши основну богословску анализу проблема спасе-
ња, постављајући питање: како римокатолицизам, у најопштијим црта-
ма, разуме садржај сотириологије данас, с обзиром на предањске прет-
поставке и како то може бити реципирано у православном богословљу 
нашег времена? С обзиром на то, у анализи савремене католичке сотири-
ологије узима три новија кључна документа католичког магистеријума. 
Сва три се директно баве теологијом спасења и објаве су Конгрегације за 
доктрину вере (КДВ): Примедбе на документ ARCIC II „Спасење и Црква“, 
од 18. новембра 1988, Изјава „Dominus Iesus“ о спасењској јединствености 
и универзалности Исуса Христа и Цркве, од 6. августа 2000. године, Пи-
смо „Placuit Deo“ о неким аспектима хришћанског спасења, објављен 22. 
фебруара 2018. године. У закључку износи став да се готово увек увиди 
упоредног богословља тичу Православне Цркве, не само ad extra, него и 
њеног унутрашњег бића и начина постојања.
Кључне речи: сотириологија, католичка Црква, упоредно богословље, ле-
гализам, институционализам, Евхаристија, есхатологија.

Увод

Тема овог истраживања је основна богословска анализа пробле-
ма спасења и одговор на једно конкретно питање: како римокато-
лицизам, у најопштијим цртама, разуме садржај сотириологије 

1 „Το γάρ απρόσληπτον και αθεράπευτον, ό δέ ήνωται τώ Θεώ τούτο και σώζεται“ 
(PG 37, 181).
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данас, с обзиром на предањске претпоставке и како то може бити 
реципирано у православном богословљу нашег времена? Посто-
је, наиме, веома значајни савремени гласови релевантних теолога 
хришћанског Запада, који тврде да је поље теологије спасења оно 
у коме је латинско богословље највише позвано да упути поглед 
ка Истоку, да би „обогатило, а делимично и кориговало начин на 
који оно сâмо конципира искупљење које Христос чини“2. Наво-
дим ове речи да бих указао са којом искреношћу се приступа овом 
проблему на Западу. Потребно је, стога, указати на погледе Запа-
да, и на испитивање евентуалних исхода у том, надамо се, плодо-
творном сусрету два приступа. Да бисмо избегли често присутну 
донкихотовску битку са ветрењачама, полемику православаца са 
старим, а често напуштеним западним ставовима, водиља у ана-
лизи савремене католичке сотириологије биће нам три њихова 
новија кључна документа. Сва три се директно баве теологијом 
спасења и објаве су Конгрегације за доктрину вере (КДВ). Наста-
ла су у последње три и по деценије, између 1988. и 2018. године, и 
носе печате званичних текстова магистеријума Католичке Цркве. 
То су документа:

• Примедбе на документ ARCIC II „Спасење и Црква“, од 18. 
новембра 19883,

• Изјава „Dominus Iesus“ о спасењској јединствености и универ-
залности Исуса Христа и Цркве, од 6. августа 2000. године4,

• Писмо „Placuit Deo“ о неким аспектима хришћанског спасења, 
објављен 22. фебруара 2018. године5.

2 „È, probabilmente, il campo nel quale è più necessario, per noi latini, volgere lo 
sguardo a oriente, per arricchire e, in parte, correggere il nostro modo diffuso di 
concepire la redenzione operata da Cristo“. Ово су речи о. Ранијера Канталамесе, 
проповедник папске куће, недавно проглашеног кардинала Католичке Цр-
кве. Raniero Cantalamessa, „Oriente e Occidente di fronte al mistero della Salvez-
za“. Quinta predica della Quaresima 2015. IntRes : https://it.zenit.org/2015/03/27/
oriente-e-occidente-di-fronte-al-mistero-della-salvezza-testo-integrale/

3 Congregation for the Doctrine of the Faith, Observations on ARCIC II’s «Salvation 
and the Church», 18 novembre 1988, IntRes: https://www.vatican.va/roman 

_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19881118_chiesa-sal- 
vezza_en.html

4 Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione sull’unicità e l’universa-
lità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa — Dominus Iesus, Paoline, Milano, 2001.

5 Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera Placuit Deo ai Vescovi della Chiesa 
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Према задатим претпоставкама истраживања, рад делимо у 
неколико целина. Поменуто предањско сотириолошко наслеђе 
западне Цркве (друго поглавље), описаћемо након представљања 
неких терминолошких претпоставки, које су довеле до заокруже-
ног енциклопедијског става о западном богословљу спасења (пр-
ви део). После тога, указаћемо на савремене корекције класичне 
римокатоличке сотириологије (трећи параграф рада), да бисмо на 
крају, кроз критички осврт на њих, могли изнети неке закључне 
мисли, чији је циљ позив на даљу анализу плодног, али још увек 
недовољно испитаног поља упоредне сотириологије. Као и све 
друге области упоредног богословља, и ово указује на закључак 
да се готово увек увиди ове богословске гране тичу православне 
Цркве, не само ad extra.

1. Филолошке и концептуалне претпоставке

Сама реч спасење има различите призвуке у грчком и латин-
ском језику. Код Грка, именица σωτηρία најпре значи спасење, па 
чување, спас, срећа, здравље нечега, јер и глагол σῴζω првенствено 
значи живог и здравог задржати, сачувати, избавити, спасавати, у 
пасиву цео — читав бити. Филолози реч σωτηρία у новозаветним 
текстовима ишчитавају као „месијанско спасење на овом и оном 
свету“6, а одатле следи и тумачење за носиоца спасења, Спас(итељ)а7, 
σωτήρ (о-чувар, са-чувар, конзерватор, ослободитељ). Проф. Х. Ја-
нарас, пак, подсећа да постоје нијансе у етимолошким објашњењи-
ма речи σωτηρία8. Он, наиме, тврди да је једно значење (од глагола 
σῴζω) чинити нешто целим, узвисити га до његове целовитости, 
интегралности, а друго (од именице σωτήρ) јесте резултат дејства 
онога који је σωτήρ, а то је ослобођење — избављење од неке претње, 

cattolica su alcuni aspetti della salvezza cristiana, IntRes: https://www.vatican.va/
roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180222_
placuit-deo_it.html Превод на српски језик и коментаре, понудили смо у З. 
Матић, „Еклисиолошки аспекти сотириологије Римокатоличке Цркве: до-
кумент Placuit Deo КДВ“, Богословље 77/2 (2018) 54–73.

6 S. Senc, Grčko hrvatski rječnik, Zagreb 1910, reprint 1991, 909.
7 „Tako bi se posle svršena objeda, treća čaša prolila Zevsu Spasu… i rimski carevi 

zvahu se tako.“ Ibid.
8 Х. Јанарас, Против религије, Лос Анђелес — Врњци, 2019, 74.
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из тешке ситуације, опасности или катастрофе. Јанарас сматра пр-
во значење црквеним, а друго религиозним, у контексту свог ис-
траживања о пагубној религизацији догађаја Цркве.

На латинском, salus, salutis, најпре значи здравље и лекар, баш 
као придев salvus — здрав, читав, добро се осећати, жив, спасен, 
остварен; па отуд по-здрав, по-здрављање (понекад и поклоњење): 
salve! (здраво! како си? Јеси ли здрав, жив? Здраво, живо!); затим 
добро, спас(ење), чување живота и избављење.

Један од најважнијих теолошких речника тврди: „Циљ живота 
за грчке хришћане је обожење, а западних стицање светости […]. 
Логос је постао тело, према Грцима, да би човеку повратио слич-
ност /иконичност/ са Богом, изгубљену у Адаму и да би га обожио. 
Према Латинима, он је постао човек да би искупио људски род […] 
и да би платио дуг који тражи правда Божја“9. Други, новији, слич-
но претходном, говори да источни оци објављују спасење као „до-
вршење човека и свемира“, а западни као „опроштење грехова “10.

Да ли је ово тачно и, ако јесте, одакле потиче ова разлика? Ана-
лизу почињемо библијским претпоставкама.

2. Сотириолошко наслеђе Цркве на Западу
2.1. Два основна сотириолошка модела у Светом Писму

Свето Писмо нам сведочи о постојању два темељна правца или 
два модела спасења: један је позитиван (афирмативан) — упућује 
на Божје давање, дар (новог срца, новог Неба, нове земље), а дру-
ги негативан (лишавајући, са аспектом депривације) — говори о 
елиминацији греха и разарању зла (одстрањивању неправде). По-
зитиван модел подразумева активну улогу Божју и његово давање 
нечега новог твари, док негативни модел подразумева да Бог от-
клања и уништава нешто из творевине. Та двојност приступа на-
лази се и у Старом и у Новом Завету.

Прожимање ова два мотива у Библији (Бог као центар, или грех 
као центар промишљања спасења) нису оспорили постојање само 

9 G. Bardy, у Dictionnaire de spiritualité, ascétique et mystique, III, Beauchesne, Pa-
ris 1937, col. 1389s.

10 G. Iammarrone, „Spasenje“, Enciklopedijski teološki rječnik, KS, Zagreb, 2009, 
1081–1083.
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једне хришћанске сотириологије, јер су били савршено уравноте-
жени. Када је у питању пренос ових модела у светоотачкој мисли, у 
Средњем веку, посебно на Западу, можемо говорити о благом паду. 
Односно, оно што се често догађа, јесте чињеница да се на одређе-
ним географским и културним срединама нагласи један приступ, 
науштрб другог. Св. Писмо, упркос различитим моделима, износи 
јединствену и заокружену сотириологију. Да ли је та здрава ком-
плементарност опстала и код Отаца?

2.2. Свети Оци о спасењу

Ево нас пред питањем преноса јеванђелске поруке у светоотач-
ком периоду. У основи, цитирани енциклопедијски закључци су 
тачни: евидентна је различита рецепција на Истоку, у односу на 
Запад. Исток је у већој мери примио ону позитивну линију теори-
је спасења, кроз учење о обожењу човека и обнови њега као иконе 
Божје. Хришћански Запад је реципирао негативни моменат, осло-
бађање од грешности и греха. Овде се виде и предности и мане 
енциклопедијског закључивања: има истине у њему, али му пре-
ти генерализација. Реалност је много сложенија од ове црно — бе-
ле поставке, далеко смо од једноставног и једностраног закључка. 
Приказаћемо неколико приступа сотириолошким темама, као и 
једну праву, заокружену теорију (ону Анселма Кентерберијског).

Најпре, неколико прелиминарних информација. Грчка мисао 
одвајкада је показивала интересовање за свеобухватну (космичку) 
слику света као једне целине, оно што у претхришћанском времену 
називамо онтолошким монизмом. Латинима ће поље интересова-
ња увек бити јединка, дакле, антрополошка, па за њом друштвена 
проблематика, тврди један римокатолички теолог11. Иако обе ми-
сли крећу од реда, поретка, грчка ће се више забављати метафизич-
ким претпоставкама тог реда, а латинска практичном применом 
поретка у свакодневном животу и уређењу питања правног кон-
ституисања тог реда (ordo), кроз римско право. Односно, како да 
се ordo, свесветски поредак, артикулише и пребаци на социолошки 
план уз силан јуридички моменат. Јуридичке категорије постају 

11 Кратку, али ефектну анализу налазимо у Aldo Starić, „Teorije spasenja kroz 
povijest“, y S. Kušar, Isus Krist. Bogočovjek i spasitelj, KS, Zagreb, 1997, 190–211.
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саставни део богословског промишљања и закључака. А основне 
правне категорије су заповест, преступ, канон, казна… Тертулијан 
је само кодификовао (правно уредио) оно што је сагледавао, па је 
хришћанство представио као веру „божанског права“. Не, дакле, 
као нови начин постојања, него као ново правно регулисање од-
носа Бога и човека и људи међусобно. Ради се о етичком моменту 
повратка у првобитну хармонију, васпостављање реда (рестаура-
ција препадског стања, који се сматра савршеним), који је грех на-
рушио, повратак Божјој правди, у свим сферама. Слободом човек 
може да прекрши закон Божји и начини грех (peccatum), за шта 
сноси кривицу (culpa) и добија казну (poena). Aut poena — aut sati-
sfactio, „или казна или задовољштина“, јесте принцип који прои-
злази из јуридичког приступа спасењу. Следећи корак је активизам 
у етици, па акција аскетског карактера, потреба макар имитирања 
Христа, чиме човек заслужује плату (merces).

Ова визија спасења „поистовећује са обезбеђеношћу, сигурним 
одржањем онога што већ постоји (а то је индивидуа, психолошки 
его), или са ослобођењем онога што већ постоји, од мука, опасно-
сти, претње нестајања и смрти“12. У овој концепцији спасења, оно 
се схвата као вечна обезбеђеност. Тако се најјасније види претпо-
ставка разлике између спасења које је благодат — дар и спасења 
које се постиже индивидуалним прегнућем13. Наиме, ако је спа-
сење дар, нема никакве сигурности или осигурања, све зависи од 
односа дародавца и примаоца.

У латинском озрачју не налазимо неке специфичне грчке кон-
цепте, пре свега онај о „обожењу“. Тај небиблијски термин није 
прикладан, сматрају они (Р. Канталамеса), јер подсећа на пагански 

12 Јанарас, ц. д, 75.
13 Наглашена двојност присутна је и на Западу и на Истоку, у зависности од 

тога који ће се Оци апострофирати, или која ће се пракса или теолошка иде-
ја поставити. Да ли је спасење дар или је до њега могуће доћи испуњавањем 
закона и заповести? Реперкусије су очигледне. Да ли ће се Чаши причешћа 
приступити као апсолутном дару који би по себи био недостижан, али који 
се милошћу даје нама, или би приступање Чаши причешћа подразумевала 
претпоставке испуњења заповести? Директно, да ли причешће добијам, или 
га заслужујем? Разлог екскурса јесте у томе што је причешће у православ-
ном искуству поистовећено са спасењем, сагласно стиху причасног: Чашу 
спасења примићу и име Господње призваћу. Дакле, постоје директне антро-
полошке последице оваквог приступа спасењу.
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и римски царски речник14, али још важније, зато што даје једну 
онтологизовану визију спасења, коју Бог чини у односу на приро-
ду и не оставља довољно места вољном индивидуалном моменту, 
тј. слободи. Када је у питању други источни приступ — васпоста-
вљање иконе Божје, он је латинском духу проблематичан у контек-
сту тумачења Крштења. Исповедање крштења нам је заједничко, 
наравно, преко Никејско-цариградског символа вере, али посто-
ји разлика у тумачењу: за Латине њему је првенствени циљ, опет 
борба против греха, оног првородног, а за источне ослобођење од 
смрти и улазак у заједницу Тела Христовог. Августин је тај који је, 
борећи се против пелагијанаца, говорио о благодати, која штити 
од греха, тзв. благодат испомоћи, оздрављења, додељеној човеку да 
би овај чинио добра дела. Када томе додамо његову доктрину о пр-
вородном греху, као наследној кривици, која се преноси рађањем 
сексуалним путем, постаје нам јасно да је за њега и његове наслед-
нике Крштење првенствено ослобођење од прародитељског греха. 
Зато ће питања васпостављања иконе Божје, божанског усиновље-
ња, уласка у Тело Христово, помазање Духом, сва питања афир-
мативне (позитивне) сотириолошке схеме, остати запостављени. 
Превагнуће негативни аспект — поништење Адамовог греха, чи-
шћење, а биће потиснут позитиван — дар Духа (Миропомазање и 
прво Причешће су одвојени од Крштења).

Видели смо у основним цртама, дакле, да западни оци (тачније, 
носиоци негативне сотириолошке схеме) сагледавају спасење као 

„опроштење грехова и Божје отпуштање његових временских и 
вечних последица, посредством служења Цркве“. Тај правац, који 
иде од Тертулијана, преко Кипријана, Августина и Григорија Ве-
ликог, долази до Анселма Кентерберијског, који пише систематски 
сотириолошки трактат, одговарајући на питање Cur Deus homo?15 
Теорија спасења сатисфакцијом16 Анселма Кентерберијског по-
себно акцентује вредност помиритељске и откупитељске димен-
зије спасења у Христу, дакле. Христос постаје пре свега Satisfactor 

14 Старогрчки: ἀποθέωσις, латински: ăpŏthĕōsis, значи буквално претварање у 
Бога, поистовећено са деификацијом, од латинског dĕĭf ĭco, учинити богом. 
Свест која је постојала до Луја XIV и Наполеона, сигурно.

15 Користили смо двојезично издање Anzelmo Canterburyjski, Zašto je Bog po-
stao čovjekom. Cur Deus homo, KS, Zagreb, 2014.

16 Теорија надокнаде, задовољења, задовољштине.
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(Подмиритељ), онај који умирује срџбу Божју, плаћањем дуга, ис-
пуњујући задовољење Божје правде. Трактат је постављен на ни-
воу логичке анализе неопходности у бићу и деловању Бога, чија је 
воља апсолутна и непромењива.

Сав опис сотириолошког дела Христовог у овом контексту, оби-
лује јуридичким терминима и мотивима, чак административ-
но-банкарским речником: компензација, рефундација, репарација, 
реституција, као и рестаурација, реновација. Веома су честе речи 
са префиксом ре-, који увек упућује мисао на понављање, на повра-
так, на васпостављање прошлог стања (које се разуме као саврше-
но, бесмртно), на кретање уназад17, на прошлост, као референтни 
духовни и мисаони простор. Потребно је реституисати, вратити 
у претходно стање или поставити на пређашње место, натраг до-
вести, опет дати, поправити, позвати из прогонства, помиловати. 
Полазиште је Адамов пад, на који последично реагује Господ.

Треба подвући чињеницу да пут сотириолошког богословља, 
трасиран од Тертулијана до Анселма, није био једини на Западу. 
Постоје другачији примери који су скрајнути, од којих је најпозна-
тији Блажени Јован Дунс Скот (1265–1308, јеромонах фрањевачког 
реда, професор у Паризу, Оксфорду и Кембриџу, doctor subtilis).

Глас Дунс Скота није се чуо на Западу. Остала је на Западу свест 
о централном месту које заузима грех. Чак и велики пасхални Exul-
tet18 има ове речи: „O felix culpa, quae talem ac tantum meruit habere 
Redemptorem!“ /О срећне ли кривице, која је завредила да има та-
квог и толиког Oткупитеља!/ или „O certe necessarium Adame pec-
catum, quod Christi morte deletum est!“ /О, заиста потребан беше 
Адамов грех, што би уништен смрћу Христовом!/. И још: „Он је за 
нас исплатио вечноме Оцу Адамов дуг и обвезницу старе криви-
це избрисао светом Крвљу“.

17 Re-fundo, натраг лити, сипати; re-paro, опет стећи, опет набавити, по-пра-
вити, надокнадити; re-stauro, по-правити, по-градити, по-новити; re-novo, 
обнављати, обновити (снагу), поправити, по-грађивати, под-младити, тј. по-
ново учинити младим (као што је пре било).

18 Exsultet iam angelica turba caelorum (Нека ускликне сада небеско мноштво ан-
ђела) је химна, вероватно из 4. века, коју пева ђакон током Пасхалног бдења. 
Мисли се да ју је написао Августин или Јероним, а неки говоре да је аутор 
Амвросије.



Матић, З., „Савремена упоредна (православно-римокатоличка) сотириологија“165

3. Савремена римокатоличка сотириологија

Тако смо скицирали сотириолошку заоставштину западне тео-
логије. Стижемо до периода у коме живимо. На који начин се реч 
о спасењу чини доступним савременим западним хришћанима? 
Шта данас говори магистеријум Римокатоличке Цркве свим слу-
жбама своје еклисијалне заједнице?

Први утисак који се стиче је тај да има помака у односу на ранији 
казуистичко — легалистички, а тиме и индивидуалистички при-
ступ теми спасења. У анализи екуменског документа англиканско 
— католичке комисије Salvation and the Church, КДВ, наиме, експли-
цитно одбацује било какву идеју да „човек може сопственим силама 
досегнути спасење“. Католички документ Observations on ARCIC II’s 
«Salvation and the Church» разматра довољно широко место и уло-
гу вере и личног активизма у процесу спасења, проблем слободе и 
заслуге, старе тачке раздвајања унутар хришћанског Запада, вере 
и добрих дела, и ту често (сматрамо, претерано често) подсећа на 
одлуке Тридентског концила. Међутим, католички документ из 
1988, наставља једном битнијом променом, која прија ушима пра-
вославног аналитичара. Примедбе на документ ARCIC II замера 
учесницима билатералног дијалога на томе што нису у довољној 
мери подвукли централну улогу Цркве у сотириолошкој науци. Она, 
особито у својој видљивој структуираности, јесте институција ко-
јом Христос спасава, она није само сведок или сведочанство, него 
и инструмент, активни делатељ спасења, универзални сакрамент 
спасења. Зато спасење има своју „светотајинску димензију“, која 
је поново заједничарског карактера, па се сотириологија не може 
третирати без опширне повезаности са евхаристијским богосло-
вљем, што документ Salvation and the Church који КДВ анализира, 
уопште не чини (него само алудира у пролазу на њу).

У другом документу католичког магистеријума, који анали-
зирамо, а то је фамозна изјава КДВ Dominus Iesus, сотириолошки 
аспект Цркве наглашен је до те мере, да је DI, који је на Преобра-
жење 2000. потписао префект, кардинал Рацингер, проглашен за 
par excellence антиекуменски документ ХХ века19, века екуменизма. 

19 У трци за ту титулу, по нашем мишљењу, су и нота о изразу „сестринске 
Цркве“ (30. јуна 2000) и повлачење одреднице „патријарх Запада“ из папске 
титуле (2006), оба дело Ј. Рацингера — Бенедикта XVI.
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Овај документ је чврсто потврдио „апсолутну истину“ (уп. DI 4) о 
јединствености и спасењској универзалности Исуса Христа и Цркве 
и тражи да се у те истине „стабилно, одлучно верује“ (fermamente 
creduto, DI 10). Поменута Христова Црква се, наравно, препознаје 
као она која, верно Другом ватиканском концилу, subsistit у Рим-
ској католичкој Цркви (уп. DI 4). Погрешним и јеретичким назива 
све ставове који чине упитним пуноћу и савршеност тројичног от-
кривења и спасења у Христу, и последично, у Цркви (уп. DI 6). Сто-
га треба одбацити релативизујуће философске и теолошке теорије 
које теже да оправдају религијски плурализам и тиме лимитирају 
основне чланове вере, од којих је посебно битан онај о „неодвоји-
вости, иако у различитости, царства Божјег20, царства Христовог 
и Цркве“ (уп. DI 6). Зато је Црква спасењска тајна (mistero salvifico, 
DI 16) и посебно: „Христос и Црква не могу бити ни сливени, ни 
раздвојени“ (non confusi, non separati), већ „конституишу једног 
јединственог тоталног Христа“ (un unico Cristo totale). Тиме је она 
клица и почетак Царства, то исто Царство присутно у тајни. Отуд 
је Црква неопходни моменат спасења свих људи (уп. DI 20.22), и 
сви морају макар индиректно примити благодат јединог Спаситеља 
Христа, која искључиво долази кроз Цркву. Којим путем благодат 
долази до нехришћанских индивидуа? „Путевима, који су позна-
ти Богу“, тврди DI 21, цитирајући Ad gentes 7 и позивајући теологе 
на испитивање ове тајне.

Трећи документ који се тиче римокатоличке сотириологије, 
писмо Placuit Deo, није екуменски интонирано, већ је директно 
упућен епископима Католичке Цркве. Зато носи најдубље теоло-
шко значење од сва три која анализирамо и одговара на конкрет-
не изазове који стоје пред црквеном речи о спасењу. Ти изазови 
су, заправо, две савремене теорије које носе називе древних јере-
си и посебно релативизују пуно исповедање вере у универзалног 
Спаситеља Христа. То су неопелагијанизам и неогностицизам, 
које подвлаче индивидуалистички и рационалистички приступ 
спасењу изоловане јединке, спасењу од твари (тела) и других љу-
ди. Савремена варијација на прву наведену јерес приступа чове-
ку као индивидуи, која „радикално аутономна, претендује на то 

20 Документ се позива на Никејско-цариградски Символ вере, који се, зани-
мљиво је, наводи без уметка Filioque. Уп. DI 1.
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да спасава себе саму, не признајући да у највећим дубинама свога 
бића зависи од Бога и од других. Спасење се тада поверава сна-
гама јединке или појединим чисто људским структурама, које су 
неспособне да прихвате новост Духа Божијег“ (PD 3). Нова верзија 
гностицизма пак „представља чисто унутрашње спасење, затво-
рено у субјективизам. Такво спасење се састоји у уздизању ’инте-
лектом с оне стране тела Исусовог према мистеријама непознатог 
божанства’“ (PD 3).

Зато PD наставља тамо где је DI стао, цитира DI 5–8 (уп. PD 2), 
потврђујући да је Исус једини Спаситељ комплетног људског рода. 
Надаље, сам документ потврђује постојање два аспекта сотирио-
логије у хришћанском Предању:

• терапеутски (који се тиче лечења, оздрављења и исцељења: 
енглески healing dimension, немачки heilende Dimension, ита-
лијански l’aspetto sanante, шпански aspectо curativo, францу-
ски guérison, украјински зцілити, или обнављања: португал-
ски regenerador), којим нас Бог откупљује из греха и

• уздижући (у свим језицима има за основу elevare, ит. еlevante, 
fr. élévation, engl. elevating, украјински знизу вверх, и у немач-
ком Dimension der Erhöhung, осим у шпанском edificante, ви-
ше у смислу градивног, конституишућег аспекта), којим нас 
чини синовима Божјим, учесницима његове божанске при-
роде (уп. PD 9).

Покушавајући да изврши интеграцију ова два приступа, доку-
мент узлазни и силазни сотириолошки акт уједињује у Христовом 

„успостављању новог поретка односа“ твари са Богом, његовим Оцем 
и са свим људима. Учествовање у његовом животу јесте спасење. 
Конкретно, вреди цитирати закључни параграф 4. дела документа:

… треба подсетити на који начин Исус јесте Спаситељ. Он се није 
ограничио на то да нам покаже пут сусрета са Богом, пут који би-
смо касније могли прећи за свој рачун, бивајући послушни њего-
вим речима и имитирајући његов пример. … Христос је Спаситељ 
јер је преузео наше потпуно човештво и живео пуни људски жи-
вот, у кинонији са Оцем и са браћом. Спасење се састоји у томе да 
се утеловимо у тај његов живот, примајући његовог Духа … Он 
је истовремено Спаситељ и Спасење. (уп. PD 11)
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Простор остварења спасења је Црква, заједница оних који по-
стоје у новом поретку односа. Црква, као видљива заједница, у ко-
јој Христа додирујемо особито у страдалним и сиромашним, врши 

„спасењско посредништво“. „Спасење које нам Бог пружа заправо 
се не постиже самим индивидуалним напорима, као што би то 
хтео неопелагијанизам, већ кроз односе који настају од оваплоћеног 
Сина Божјег и који образују кинонију Цркве“ (уп. PD 12). Призи-
вајући Господа да дође, Црква бива свесна да ће спасење бити ис-
пуњено када буде побеђен последњи непријатељ — смрт (уп. 1Кор 
15, 26), када „будемо свеобухватно учествовали у слави васкрслог 
Исуса, који ће наш однос са Богом, браћом и свом твари довести 
до пуноће. Целосно спасење, душе и тела јесте крајње одредиште 
у које Бог позива све људе“ (уп. PD 15).

Закључак

Након представљања три изразито сотириолошки интонирана 
документа католичког учитељства, предлажемо неколико својих 
завршних размишљања.

Учење западних теолога о спасењу има своју генезу. Развија се 
различитим, често кривудавим путањама, али се, почев од друге 
половине прошлог века, тј. након Другог концила, бележи линеар-
ни, чак, експоненцијални раст у смеру кинонијске и личносне, као 
и интегралне и есхатолошке димензије. Одбацују се индивидуали-
стички моменти, легализам уступа пред заједничарским љубавним 
— еклисијалним — моментом, који се потврђује идејом светотајин-
ског усхода у спасење; сотириолошка слава није намењена ни само 
људским душама, нити само човеку, него читавој твари. Спасење 
је, надаље, реалност коју чекамо, што би морало да доведе до мо-
дификације учења о привременом суду, чистилишту, а затим и о 
рају и паклу. Православни теолог се може само радовати овим до-
стигнућима католичке сотириологије, макар на нивоу теолошких 
докумената, након којих следи неизвестан процес рецепције целе 
Цркве. На богословском нивоу, западна реч о спасењу све више 
постаје релациона и еклисиолошки условљена. Више него на ес-
хатологију, пожељно би било да утиче на еклисиологију, чиме би 
је приближила православној еклисиологији киноније и тиме до-
принела успеху православно — католичког дијалога, који има за 
циљ васпостављање јединства Цркве Божје, Цркве Свете Тројице.
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The author conducts the basic theological analysis of the problem of 
salvation, raising the following question: How does Roman Catholicism 
generally understand the content of soteriology today with regard to the 
traditional assumptions, and how can this be accepted in the Orthodox 
theology of our time? Bearing this in mind, the author considers three 
recent major documents of the Catholic magisterium. All three docu-
ments deal with the theology of salvation and have been published by 
the Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF): Observations on 
ARCIC II’s “Salvation and the Church” dated November 18, 1988, “Domi-
nus Iesus”: Declaration on the Unicity and Salvific Universality of Jesus 
Christ and the Church, dated August 6, 2000, and Letter “Placuit Deo” 
on Certain Aspects of Christian Salvation, published on February 22, 
2018. In the conclusion, the author states that the insights of comparative 
theology are almost always related to the Orthodox Church, not only ad 
extra since they also apply to its inner being and manner of existence.

Keywords: soteriology, Catholic Church, comparative theology, le-
galism, institutionalism, Eucharist, eschatology.



171–181

УДК 27-185.5 Анселм Кентерберијски 
271.2-185.5

Александар Глишовић
Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Београд 

Институт за Систематско богословље 
(докторанд) 

aglisovic.213005@bfspc.bg.ac.rs

Анселмова теорија сатисфакције 
као модел спасења

 Апстракт: Тема овог чланка је Анселмова теорија сатисфакције као 
модел спасења. Полазећи од Анселмовог дела „Зашто је Бог постао чо-
век“ (Cur Deus homo), у чланку желимо да укажемо на његово учење о 
спасењу које је заступљено кроз теорију сатисфакције. Основ за ово уче-
ње надбискуп Анселмо проналази у друштвеном уређењу његовог доба 
као и код Тертулијана, Кипријана Картагинског и блаженог Августина. 
Међутим за разлику од њих он појам meritum (заслуге) везује за Господа 
Исуса Христа. Полазећи од чињенице да је падом човека настао космо-
лошки неред што је резултирало да Божија част буде повређена, надби-
скуп Анселмо износи теорију сатисфакције као модел спасења који раз-
решава горе споменути проблем. На крају, теорију сатисфакције доводи 
у везу са нужношћу у Богу.
Кључне речи: сатисфакција, спасење, meritum, следована нужност, ordo 
universi, honor Dei, reparatio, restauratio hominis, summa iustitia, debitum.

Извори Анселмовог учења о сатисфакцији

Кључно место у Анселмовој сотириологији заузима учење о са-
тисфакцији.1 То је  учење којим Анслемо  разрешава библијско пи-
тање о спасењу човека и света.  Међутим, пре него што укажемо на 

1 CDH 1, 19: „Drži, dakle, posve sigurnim to da bez zadovoljštine, to jest bez slo-
bodne otplate duga, niti Bog može nekažnjen grijeh otpustiti niti grješnik može 
prispjeti k blaženstvu, pa čak ni k onom koje je imao prije negoli je sagriješio. Na 
taj se, naime, način čovjek ne može obnoviti, pa ni da bude takav kakav je bio 
prije grijeha.“



Место сoтириологије у савременом систематском богословљу172

суштину самог учења о сатисфакцији као и да ли оно може имати 
примене у православној сотириологији, сматрамо за неопходним 
да  укажемо шта конкретно значи овај појам и шта је подстакло 
Анселма да своје учење гради на овим темељима.

Сама реч сатисфакција долази од латинске речи satisfactio и 
означава задовољење, надокнаду, помирење, као и задовољство 
онога који је добио задовољење. Као такав, овај појам имао је ши-
року употребу током средњег века, када је и живео Анселмо над-
бискуп Кантерберијски. Сам појам није библијског порекла, али то 
не значи да се неке назнаке сатисфакције као задовољења не могу 
наћи у Св. Писму, нарочито у Старом Завету уколико погледамо 
трећу књигу Мојсијеву.2 Своје учење о сатисфакцији надбискуп 
Анселмо излаже у свом делу Cur Deus Homo (Зашто је Бог постао 
човек) које је написано у форми дијалога. Оно за циљ има да нам 
одговори на суштинска питања хришћанстава, почев од питања 
да ли Бог уопште постоји до питања спасења човека — које нас ов-
де занима. Због тога Анселмово учење о сатисфакцији као моделу 
спасења треба посматрати управо кроз ово његово дело. Чак нас 
и сам наслов дела упућује на питање сотириологије, јер како при-
мећује професор Стјепан Кушар латински глагол cur има двојако 
значење. То је глагол који уједно поставља питање зашто и чему, 
што би у даљем контексту представљало питање зашто и због че-
га је Бог постао човек.3

Не смемо изгубити из вида да Анселмово учење о сатисфакци-
ји треба посматрати у контексту културе његовог времена. Напи-
сано у 11. веку ово дело може се схватити у контексту германског 
раног средњовековног феудалног поретка. Тај поредак заснива се 
на савезу верности према којем поданик прима од господара по-
сед и заштиту, док господар за узврат прима од поданика обећање 
да ће га пратити и служити му. На основу тога ред, мир, слобода 
и право почивају на признавању господареве части, која пак није 
његова приватна част, већ је то његов друштвени положај, по ко-
јем је пак он гарант јавног реда и мира. Повреда те части значила 

2 Видети више: Dan Saunders, „A Theological Assessment of Anselm’s Cur De-
us Homo,“ Biblical studies, приступљено септембар 1, 2022, 122–23, https://
biblicalstudies.org.uk/pdf/churchman/123–02_121.pdf

3 Filip Šabalja, „Anzelmova teorija zadovoljštine u djelu cur deus homo,“ Bogoslov-
ska smotra 86, br.1 (2016): 200.
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би бесправност и неспокојство. Поновно успостављање реда не би 
дакле значило враћање части господара већ части целине. У даљем 
контексту уколико следимо мишљење кардинала Валтера Каспера 
ово би значило да је сатисфакција ради човека а не Бога, јер се ов-
де не ради о његовој части већ о части целине.4 Међутим, иако се 
не ради о приватној части господара, не можемо а да не истакнемо 
да је и друштвена част господара нешто што га дефинише као го-
сподара, јер у супротном уколико нема друштвену част изгубио би 
и положај који има. Због тога сматрамо да је сатисфакција о којој 
говори Анселмо, не само ради човека, већ и ради Бога, јер уколико 
следимо темеље овог учења онда и сатисфакција чини Бога Богом. 
Управо због тога је битно указати шта тачно значи сатисфакција а 
шта заслуге што ћемо видети касније у раду.

Поред културе која је утицала на његово учење, не можемо а да 
не споменемо утицај западних теолога који су оставили неизбрисив 
траг на Анселмово учење, шта више нећемо погрешити уколико 
кажемо да је у Анселмовом богословљу оно достигло свој врхунац. 
Основно полазиште теорије сатисфакције заснива се на темељној 
поставци по којој је у свету настао космолошки неред који је ди-
ректно утицао на Божију част и повредио је. На основу тога жртва 
Богомладенца Христа била је нужна како би се задовољила Божија 
правда и како би се људи измирили са Богом. Први пут ово учење 
јавља се код Тертулијана а затим код св. Кипријана Картагинског и 
блаженог Августина. Сагласно западном начину мишљења, добра 
дела подразумевају посебну награду од Бога, а нека међу њима, по-
пут мучеништва, заслужују највеће могуће признање. Тертулијан 
је веровао да крштени аутоматски  задобијају одређену награду од 
Бога, док додатна подвижничка дела вернима обезбеђују посебно 
узвишене заслуге. 5 Св. Кипријан је сматрао да добра дела предста-
вљају извесну сатисфакцију за погрешна или неучињена дела. Бла-
жени Августин одлази корак даље и говори да оног тренутка када 
Бог награди добро дело да уједно себе потврђује као Бога, јер је он 
највиша инстанца која може да просуди да ли је неко дело добро 

4 Walter Kasper, Isus Krist, prev. Nedeljko Anćić, Nikola Bižaca, Ante Kusić (Split: 
Crkva u svijetu, 1995), 270–271.

5 Видети више: Abraham O. Adebo, „Anselm’s theory of the atonement and its 
implications for salvation in african traditional religions,“ Asian Journal of Social 
Sciences & Humanities Vol. 5, no. 2 (Maj, 2016): 2–6.
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или не. Основне поставке горе споменутих учења надбискуп Ан-
селмо преузима и додатно разрађује у свом богословљу. Међутим, 
иако преузима суштинске идеје сатисфакције као и нужности ко-
ја прати споменуто учење, надбискуп Анселмо, за разлику од горе 
споменутих западних теолога, појам meritum никад не користи у 
вези са  људским заслугама пред Богом, већ само у вези са прино-
шењем Христових дела Богу Оцу.6

Нужност и теорија сатисфакције

Питање које је испред себе имао Анслемо јесте шта је то спасе-
ње и у име којих разлога се може тврдити и оправдати да је нужно 
не само оваплоћење Сина Божијег него и то да он трпи и умире на 
крсту да би нас спасао? Спасење за Анселма представља испуњење 
Божије воље о стварању света. Наиме, ово учење подразумева да 
је Бог приликом стварања света и човека ставио испред себе један 
циљ који подразумева човека у њему богомдано достојанство. Бу-
дући да је тај циљ нарушен долазимо до повређене Божије части 
која даље доводи до нужности. То је следеће питање на које надби-
скуп Анселмо развија своје богословље о сатисфакцији и нужно-
сти. Та нужност на којој инсистира Анселмо, не долази однекуд 
изван, него је она иманентна Богу, који остаје трајно веран својем 
плану/науму који је поставио унутар себе још током стварања.7 Бо-
гу је наиме неприхватљиво да је узалуд створио човека. Због то-
га се Бог обавезао да ће довршити оно што је започео. То што Бог 
чини израз је не само његове милости према човеку, већ је и израз 
верности према самоме себи. Стварајући свет, он самога себе оба-
везује да оствари свој циљ са човеком и зато не може а да не спаси 
човека. Због тога овде говоримо у „следованој нужности“, односно 
о нужности која произилази из слободне воље Божије да следи 
свој план стварања.8 Иако нам на први поглед делује да нужност, 

6 Здравко Пено, Догматика — Кратко изложење православне вере (Београд: 
Академија Српске Православне Цркве за уметност и консервацију, 2013), 76.

7 Aldo Starić, „Teorije spasenja kroz povijest,“ Bogoslovska smotra vol.52, no.4 (1982): 
527.

8 CDH 2, 17: „Po toj je nužnosti (susljedna nužnost) on postao čovjekom, po njoj 
je učinio i trpio sve što je učinio i trpio, po njoj je htio sve što je god htio. Tako 
je, naime, po nužnosti bilo jer je bilo nakanjeno da bude; i bilo je nakanjeno da 
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а самим тим и сатисфакција произилази из космологије, ипак ако 
мало дубље загледамо видећемо да је Божија слобода извор његове 
нужности а самим тим и сатисфакције. Иако нам делује немогуће 
а самим тим и контрадикторно према Анселмовом учењу Божија 
слобода представља извор нужности. Даље, ово би значило да чо-
веков грех повређује Божију слободну вољу а самим тим и Његову 
част. Због тога настаје теорија сатисфакције.

Теорија сатисфакције и начело „summa iustitia“

Указавши на нужност која произилази из Божије слободе, у да-
љем излагању износимо следећи проблем Анселмовог богословља, 
а то је спасење човека. Типичан став за богословље Анселма Кан-
терберијског јесте да је доласку Сина Божијег у свет претходило 
нарушавање космолошког поретка (ordo universi), што је повредило 
Бога, тако да је било потребно изнова успоставити повређену част 
Божију (honor Dei).9 Руковођен правничком логиком, Анселмо је 
био уверен да нарушавање космолошког поретка изискује казну 
за људе, која би довела до поновне равнотеже између Бога и људи.10 
Међутим, казна би по Анселму била нешто што је страно циљу Бо-
жијег стварања света. Овде можемо направити малу дигресију и 
навести пример из практичног живота како би нам било јасније 
због чега је Анселмо одбацио, макар на први поглед, идеју казне. 
Рецимо уколико би нпр. зидар направио кућу без доброг темеља, 
прва јача олуја оштетила би кућу, што би у даљем контексту по-
вредило његову част као зидара. Уколико би, руковођен системом 
казне, зидар срушио ту кућу, он би у крајњој линији казнио самог 
себе, јер би тако потврдио да је кућу лоше саградио. Кућа не може 
бити кажњена, јер она није крива што је тако саграђена. Преведено 
на језик богословља, ово би значило да Бог системом казне кажњава 

bude jer je bilo; i bilo je jer je bilo. I ako hoćeš znati pravu nužnost svega onoga 
što je učinio i što je pretrpio, znaj da je sve bilo po nužnosti jer je on tako htio. A 
njegovoj volji nije prethodila nikakva nužnost. Stoga, ako je sve to bilo samo za-
to što je on to htio, da on to nije htio, toga ne bi ni bilo. Tako, dakle, njemu nitko 
nije oduzeo život, nego ga je on sam položio i ponovno ga je uzeo jer je imao moć 
položiti ga i ponovno ga uzeti, kao što i sam kaže.“

9 Пено, Догматика, 35.
10 Видети више: James Patout Burns, „The Concept of Satisfaction in Medieval Re-

demption Theory,“ Theological studies vol. 36, no.2 (May 1975): 287–88.
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самог себе, јер није добро саздао човека. Одбацивши идеју казне, 
надбискуп Анселмо разматрајући даље о спасењу човека, у којем 
на крају долази до сатисфакције, говори о „неизрецивом Божи-
јем милосрђу“ које подразумева потпуни опроштај грехова. Ово 
би даље значило да Бог спашава све људе, укључујући и јевреје и 
муслимане. Међутим, ово начело Анселмо одбацује, јер би се како 
каже њиме само легитимисао беспоредак који је настао у свету.11 
Оно што њега интересује јесте reparatio и restauratio hominis како 
би се комплетирала Божија замисао зацртана слободном вољом 
приликом стварања света и човека.12 Због тога се Анселмо одлучује 
за начело Божије праведности (summa iustitia). Божија праведност 
је најважнија одлика Божијег бића, штавише она је поистовећена 
са Божијом суштином. У свом делу De veritate надбискуп Анселмо 
праведност дефинише као исправност воље.13 Ово би даље значи-
ло да Бог уколико жели да буде праведан мора да следи своју вољу, 
конкретно у овом случају његову вољу о стварању света и човека са 
постављеним назнакама. Због тога постоји унутарња неопходност 
задовољења Божије праведности и повређене части. Управо та не-
опходност одређује сотириологију надбискупа Анселма у којој он, 
и поред нужности, говори да је теорија сатисфакције у складу са 
достојанством Бога и достојанством човека. Под тиме надбискуп 
подразумева слободну вољу Бога и човека која представља основ-
но полазиште у овом учењу. Са оваквим поставкама испада да са-
тисфакција потврђује Божију слободу. Будући да смо горе изнели 
учење о Божијој слободи као извору сатисфакције, овде ћемо се 
осврнути на човекову слободу и на задатак који стоји пред њом. 
Човек представља створење које свој извор има у Богу, и ту исти-
ну човек треба да прихвати својом слободном вољом, то је човеков 
debitum који има према Богу.14 Уколико човек изгуби исправност 
воље и почне да греши, он не нарушава само своје достојанство 
него и достојанство Бога који је као циљ стварања ставио испред 

11 CDH 1, 12: „Nešto drugo također slijedi ako se grijeh tako nekažnjen otpusti: da 
će kod Boga jednako biti onome koji griješi i onome koji ne griješi; to pak Bogu 
ne priliči.“

12 Stjepan Kušar, „Uvod,“ u Zašto je Bog postao čovjekom (Zagreb: Krišćanska sada-
šnjost, 2014), 25.

13 Šabalja, „Anzelmova teorija zadovoljštine,“ 202.
14 Исто, 204.
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себе спасење човека. Имајући, дакле у виду горе споменуту Божију 
слободу, а сада и људску, можемо закључити да је извор сатисфак-
ције како Божија тако и људска слобода.15

Христологија и теорија сатисфакције

Установивши да је последица човековог греха а самим тим и ко-
смолошког нереда довела до тога да се повреди Божија част, одно-
сно Божија праведност која се везује за суштину, надбискуп Ан-
селмо се нашао пред питањем како решити овај сотириолошки 
проблем. Испред себе је с једне стране имао идеју Божије вели-
чине, а са друге идеју Божије праведности која подразумева ну-
жност. У наставку доносимо Анселмово разјашњење овог пробле-
ма пред којим се нашао. Он сматра да покајање човека за учињени 
грех није довољно, јер онтолошки јаз који постоји између природе 
Божије и природе човека доводи до закључка да човек није у ста-
њу да задовољи увређену Божију част. Овде с правом постављамо 
питање о доследности надбискупа Анселма. Очигледно да над-
бискуп Анселмо није доследан својим темељним поставкама, јер 
уколико човек својим грехом може да повреди Божију част како 
онда не може покајањем да је одобровољи, односно како у једном 
случају не постоји онтолошки јаз а у другом постоји? Из става да 
човек не може да донесе помирење са Богом већ само нешто веће 
од њега, јасно се назире та недоследност. На основу тога следи да 
човек у погледу спасења не може ништа, већ да је његово само да 
стоји по страни и чека. Оно што он чека јесте Божије милосрђе. 
Ту на сцени сотириологије ступа спој Божијег милосрђа и теорије 
сатисфакције. Како човек не може да доведе до оправдања, јер је 
нижи од Бога, онда ништа друго не преостаје него ли да то учини 
сам Бог у име човека. Због тога се ту јавља Божије милосрђе које 
се огледа у оваплоћењу Господа Исуса Христа. Он надаље чини не-
што што није дужан, односно страда без кривице и тако доводи до 
сатисфакције повређене Божије части.16 На овај начин одиграва се 

15 Ivica Raguž, „Intellectus fidei Anzelma Canterburyjskog s posebnim osvrtom na 
Cur Deus homo,“ Obnovljeni život 69, no. 4 (2014): 443.

16 CDH 2, 11: „ Razum nas je također poučio kako onaj čovjek treba imati nešto ve-
će od svega onoga što je pod Bogom, jer on to Bogu slobodno daje, a ne zato što 
je dužan dati.“
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драма спасења човека која се њега  тиче, иако сам човек не може 
ту ништа да учини већ као што смо рекли само да стоји са стране 
и да посматра шта се дешава. Учинивши то уместо човека, а ујед-
но и сам поставши човек, по Анселму, Христос чува достојанство 
човека — слободу.17

Оваплоћењем се дакле не завршава сатисфакција, већ она даље 
подразумева и Христову смрт. Христова смрт за надбискупа Ан-
селма представља сувишно дело које не може да остане ненагра-
ђено. Наиме, Бог као највиша инстанца правде по нужности ре-
агује и награђује добро дело, али како Христу награде нису биле 
потребне оне се преносе на човека. Због оваквог учења, папа Бене-
дикт XVI је овај вид богословља назвао неумољивим механизмом 
права.18 Резултат свега тога је задовољена Божија правда и уједно 
част, док се заслуге које припадају Господу Исусу Христу прено-
се на човека. На овај начин сатисфакција бива извршена а самим 
тим и спасење човека.

Закључак

Изневши главне сегменте теорије сатисфакције у контексту 
спасења човека, у закључку ћемо се осврнути на моменте који су 
спорни у самој теорији.

1. Нужност: Као што смо могли видети основно полазиште у 
теорији сатисфакције јесте нужност и то нужност која је има-
нентна Богу и у којој се човек ништа не пита када се говори о 
његовом спасењу. За нас православне спасење јесте акт сло-
боде у којем иницијатива иде од Тројичног Бога, али у којем 
та иницијатива поштује људску слободу, односно човек је тај 
који се пита да ли прихвата спасење или не прихвата.

2. Предефинисана воља — Ово је спорно учење које надбискуп 
Анселмо провлачи кроз теорију сатисфакције када говори 
да је она израз Божије следоване воље те је и поистовећује са 
начелом Божије праведности. Тачно је да Бог жели да се сви 
људи спасу, али из те његове жеље не произилази да је она 

17 Burns, „The Concept of Satisfactio,“ 289.
18 Joseph Ratzinger, Uvod u Kršćanstvo, prev. Ivo Stipičić (Zagreb: Kršćanska sada-

šnjost, 1970), 208.
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предефинисана у његовој природи и да одатле произилази 
нужност ње саме. Божија воља поштује начело слободе чо-
века и у складу са тим и делује.

3. Проблем Божије суштине — Овај проблем јасно се уочава 
код Анселмове поставке о космолошком нереду. Реч је о томе 
да својим грехом човек може повредити Божију суштину, али 
да с друге стране ништа не може  учинити због онтолошког 
јаза како би то поправио. У једном случају имамо ситуаци-
ју да је Божија суштина нешто што је човеку додирљиво а у 
другом нешто што није.

4. Сувишна дела — Ово учење надбискупа Анселма јасно се уо-
чава када је на сцени Христово дело (meritum Christi). Будући 
да Господ Исус Христос чини нешто што није у обавези а за 
то добија награду која му није потребна он та дела пребацу-
је на људе. Из ове поставке јасно произилази учење о суви-
шним добрим делима.

5. Губљење личног односа са Богом — Као што смо могли ви-
дети у горе изнетом учењу о спасењу, човек је неко ко стоји са 
стране када је у питању његово спасење. Надбискуп Анселмо 
гради своју теологију на рационалној конструкцији његовог 
времена која губи из вида персонални однос са Богом.

Православно учење не може да се сложи са Анселмовом теори-
јом сатисфакције као и са горе споменутим спорним учењима. За 
нас је спасење акт слободне воље како Божије тако и људске. Ме-
ђутим, поједине ставове надбискупа Анселма као што су онтоло-
шки јаз између Бога и човека, као и да покајање без превазилаже-
ње онтолошког јаза не може да спаси човека, представљају тачке 
у којима се можемо сложити са надбискупом. Напомињемо да су 
то само темељи од којих се полази када је у питању сотириологија, 
али као што смо видели, на добрим темељима надбискуп Анселмо 
није успешно изградио богословље сотириологије.
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Anselm’s theory of satisfaction 
as a model of salvation

The subject of this article is Anselm’s theory of satisfaction as a mod-
el of salvation. Starting from Anselm’s work “Why God became man” 
(Cur Deus homo), in the article we want to point out his teaching on 
salvation, which is represented through the theory of satisfaction. Arch-
bishop Anselm finds the basis for this teaching in the social order of 
his time as well as in Tertullian, Cyprian of Carthage and Augustine of 
Hippo. However, unlike them, he associates the term meritum (merit) 
with the Lord Jesus Christ. Starting from the fact that the fall of man 
created a cosmological disorder which resulted that God’s honor be-
ing injured, Archbishop Anselm presents the theory of satisfaction as 
a model of salvation that resolves the aforementioned problem. Finally, 
he links the theory of satisfaction with necessity in God.

Keywords: satisfaction, salvation, meritum, followed necessity, or-
do universi, honor Dei, reparatio, restauratio hominis, summa iustitia, 
debitum.
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Место сотириологије у кенотичким теологијама

Апстракт: У овом раду изложићемо тријадолошке и сотириолошке аспек-
те кенотичких теологија. Дефинисаћемо кенотичке теологије онако како 
се оне јављају код савремених теолога и показати који смисао они придају 
кенози. Затим, изложићемо аргументе против кенотичких учења. Према 
кенотичким учењима кеноза се тиче самог бића Божијег и налази се и у 
Иманентној Тројици. Овакво становиште наилази на отпор класичног 
теизма који чврсто упориште има у патристичкој теологији. У раду ћемо 
показати разлике између ова два приступа кенози.
Кључне речи: кеноза, сотириологија, тријадологија, Молтман, Зизијулас, 
Крисп, кенотичка теологија, класични теизам.

Кенотичка теологија не представља један одређени богослов-
ски правац или покрет већ, пре би се могло рећи, појмовни „ки-
шобран“ под који можемо подвести мноштво теолога. Несумњиво 
је, ипак, да међу њима постоји одређена заједничка црта и идеја 
водиља. Дакле, за овакву теологију кеноза јесте начин Божијег са-
мо-одређења као само-ограничења јер претпоставља са-постојање 
другог који је нужан за постојање првог, тј. Бога. Бог не поседује 
своје савршенство без света, стога Христос представља испуње-
ње Божијег само-одређења. Долазак Царства Божијег и спасење 
света (сотириологија) јесте реализација Божијег само-одређења. 
Првенствени задатак овог рада састоји се у разматрању тријадо-
лошких претпоставки спасења света, што и чини саму сотирио-
лошку доктрину.
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1. Кеноза и тријадологија

Често се, када је реч о оваплоћењу Сина Божијег, у литератури 
наводе два супротстављена гледишта — класично и кенотичко 
гледиште (Forrest, 2009, стр. 225). Разликују се према одговору на 
питање: да ли је Христос од тренутка оваплоћења поседовао сва 
својства божанске природе? На трагу овакве поделе Оливер Крисп 
нуди дефиницију кенотичке христологије: „кенотичка христоло-
гија представља гледиште, засновано на новозаветним одељцима 
као што је Фил 2, 6–7, према ком је оваплоћена друга личност Све-
те Тројице на неки начин испразнила саму себе од одређених бо-
жанских својстава, како би постала истински човек“ (Crisp, 2007, 
стр. 118). Свакако да је реч о кенози Сина Божијег нужан предуслов 
говора о кенотичким теологијама. Међутим, када је реч о кенотич-
кој теологији овакав исказ, о напуштању божанских својстава, не 
мора нужно да буде тачан, нити је довољан.1 Према кенотичким 
учењима, како их овде разматрамо, логички је могуће да је Син и 
након оваплоћења свемоћан али не и да је самодовољан у односу 
на творевину.

Према кенотичким теологијама исказ о Христу је апсолутни 
исказ о Богу.2 Кенотичка мисија — послање Сина јесте објављива-
ње интра-тринитарног живота Бога. Христов живот и смрт пред-
стављају унутарњи моменат у Богу, чији је носилац Син. „Модер-
на кенотичка традиција посебну пажњу посвећује Пасхалној тај-
ни која чини примарни locus Тројичног откривења. Човечанству 
се унутрашњи живот Божији открива на Крсту“ (White, 2015, стр. 
277). Бог који се само-објављује чини то у Христу, односно (како би-
смо избегли модалистичке формулације) Син је тај који објављује 
Свету Тројицу. Христос је објава и израз само-испражњујуће љу-
бави која преегзистира, тј. чини вечни живот Свете Тројице. Бог 

1 Према тврдњи Оливера Криспа кенотичка учења су искључиво она учења 
према којима је Син испразнио себе од одређених божанских својстава и 
само таква учења он узима у разматрање. Видети: Crisp, 2007, стр. 122.

2 За Х. Кинга: „христолошке тврдње постају тврдње о Апсолуту самом. Мо-
гло би се рећи: сама је теологија сагледана из христолошке перспективе, као 
христоморфна теологија“ (Küng, 2007, стр. 200). Са истом таквом намером и 
Ј. Молтман разумева кенотичку теологију као одговор на питање: „шта зна-
чи Исусов крст за Бога самог“ (Moltmann, 2005, стр. 224).
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не чини ништа изван себе, што Он већ није у вечности (Moltmann, 
1993, стр. 54). Вечна Голгота јесте метафизички пра-феномен исто-
ријске Голготе.3

Специфична одлика и идеја кенотичких теологија (која их ра-
зликује од теологије кенозе) састоји се у томе да само-испражње-
ње Сина у оваплоћењу поседује и унутар-тројичну претпоставку.4 
Дакле, кеноза се догађа и у иманентној Светој Тројици.5

У бићу Божијем, Очева само-предајућа љубав за другог који 
није Он сам, за Сина, представља антиципацију и пра-феномен 
стварања. Рађање Сина у вечности, односно Очева жеља за дру-
гим, поседује и своју изван-тројичну реализацију, као жељу за ап-
солутно другим, односно чини стварање света.6 На тај начин, Ло-
гос представља вечни божански архетип света. Сходно томе, фаза 

3 Када је реч о кенози, према Булгакову: „не говори се искључиво о самом 
оваплоћењу, него и о чину на небу који му је претходио, о одлуци или вољи 
за оваплоћењем…овде се не говори само о земаљском догађају у границама 
људског живота, него и о небеском догађају, у окриљу самог Божанства, о 
кенозису Бога-Речи“ (Булгаков, 2011, стр. 236).

4 Барт је, како сматра Т. Ј. Вајт, засновао сотириологију на страдању Христо-
вом као унутар-тројичном догађају. Христово страдање поседује своју вечну 
претпоставку, а то је Божанска послушност Сина Оцу. Христово историјско 
само-унижење открива Божанско вечно само-унижење, које постоји у Богу 
на начин Његовог постојања као Сина (White, 2015, стр. 279–282).

5 На истом трагу је и Берђајев када говори о пред-постављености односа Бога 
и света: „Пролог је на небу. У њему је задата светска историја и постављена 
је њена тема. (А) то и јесте истинита метафизичка основа историје… Небе-
ска стварност у (којој) је постављена тема о односима Бога и човека… у ко-
јој почиње историја“ (Берђајев, 2002, стр. 36).

 Булгаков, пак, тврди: „Иманентна Тројица не знају за кенозис Сина, јер тај 
кенозис постоји само у икономијској Тројици“ (Булгаков, 2011, стр. 248). Ме-
ђутим, мишљења смо да Булгаков овде пре свега има у виду да Син не пре-
стаје да буде Бог, те да се не догађа никакав дефицит, испражњење Свете 
Тројице од своје Божанске природе (прелазак у некакав бинитаријанизам). 
Дакле, Булгаков не пориче да се кеноза дотиче Свете Тројице као Њиховог 
везивања за биће света, како смо кенозу одредили.

6 Отуда Молтман тврди како је идеја света присутна у љубави Бога Оца пре-
ма Сину (Moltmann, 1993, стр. 108). Иако овакве тврдње звуче пантеистич-
ки ипак логички је контрадикторно говорити о пантеизму кенотичких те-
ологија. У основи ових теологија почива идеја према којој Бог тражи и же-
ли други и другачији, слободни, живот — човека. Отуда, уколико је све Бог 
Он никада неће остварити сусрет са другим. Тако и код Купера, а у вези са 
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или моменат у животу Божијем јесте и учешће Логоса непосред-
но у свету, Његово оваплоћење. Можемо, дакле, рећи како је Богу 
интринзично својствен однос са другим. Такво интринзично свој-
ство чини Тројично издиференцираним Божији живот, у ком Отац 
рађа Сина и исходи Духа. Другачије речено, та ипостасна својства 
су она разлика међу личностима Свете Тројице, где Син поседује 
све што и Отац и Свети Дух осим својства нерођености — исхо-
ђења и обратно. Очева наклоњеност другом доводи у постојање 
и свет. Божија намера јесте да свет постоји вечно, као неотуђиви 
део Светотројичног живота. Отуда оваплоћење Сина представља 
испуњење Божијег плана, тако да се о томе говори као о предза-
мишљеној намери Оца за свет али подједнако и за Његовог Сина. 
Овакву везу између стварања и оваплоћења наглашава и Булгаков: 
„Бог је иступио из надсветске апсолутности свога бића и постао је 
Творац, а Творац, Логос, кроз којег је све постало и сам је постао 
творевина, из апсолутности је иступио у тварност. Ово Божије 
снисхођење које се описује као унижење или добровољно осиро-
машење…“ (Булгаков, 2011, стр. 234).

У свом оваплоћеном Сину Исусу Христу Бог Отац постиже 
предвечну потребу за другим.7 Оваплоћење задире дубоко у Све-
тотројичне односе.8 Како оваплоћење своју финализацију постиже 
у Васкрсењу и Вазнесењу Христа, а тоталитет у Царству Божијем, 
тако се и о будућности света говори у есхатолошким категоријама.9 
Воља је Очева да свет вечно постоји као Његов Христос.10 Свети 

Молтманом, налазимо: „Савршена љубав мора да потврђује другог, за којег 
није могуће да постоји унутар Свете Тројице“ (Cooper, 2014, стр. 246).

7 „Та унутрашња трагедија љубави Божије према свом Другом и очекивање 
узвратне љубави и јесте скривена тајна Божанског живота, тајна с којом је 
повезано стварање света и стварање човека… Ту (у Сину) се врши унутра-
шње стапање две судбине: историјске судбине Божанског живота и историј-
ске судбине светског живота, човечијег живота“ (Берђајев, 2002, стр. 40–41).

8 Прич 9, 1 „Премудрост сазда себи дом“.
9 „Управо настајање, које претпоставља промену, развој и различите степене, 

води ка првобитном циљу: да Бог буде све у свему, тј. води ка изједначавању 
датости и задатости“ (Булгаков, 2011, стр. 245).

10 „Исус Христос (је) постао нови началник не само изабраног народа Божијег 
већ читаве творевине, постао је Нови Адам, кроз кога Бог склапа Нови вечни 
Савез са људима и природом“ (Мидић, 2021, стр. 42–3.) Упоредити са: „За-
то Иманентна Тројица морају да се прелију у творевину“ (Cooper, 2014, стр. 
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Дух отвара овај однос Оца и Сина за целу творевину, зато и јесте 
Дух заједнице и Дух Педесетнице. „Бог у свету и свет у Богу — на 
то се мисли када говоримо о прослављењу света у Светом Духу. То 
је дом Свете Тројице“ (Moltmann, 1993, стр. 105). Дакле, у просла-
вљеном свету, новом небу и новој земљи, Бог постиже задовољење 
своје воље (Отк 21, 5), стога се стварање разумева у есхатолошким 
категоријама. Као два момента иницијација и реализација — ства-
рање и спасење представљају идентичну Божију вољу за другим.

Сходно томе, кенотичке теологије велику позорност придају 
историји Бога кроз коју Он само-реализује своје биће кроз проме-
ну и бивање, док му је за такву само-реализацију потребан свет.11 
Таква историја Бога и света јесте есхатологија. „Тројична историја 
Царства не догађа се искључиво изван Бога самог… и када се до-
гађа на земљи то догађање је унутар саме Свете Тројице, као исто-
рија Царства Оца, Сина и Светог Духа“ (Moltmann, 1993, стр.95).

Оваплоћење Христово је остварење воље Божије да постоји у за-
једници са светом, а ова воља је претходећа стварању. Ово је и вечна 
воља Оца за Његовог Логоса, да буде тај који уводи другост у Свету 
Тројицу. Према кенотичким теологијама само-унижење, односно 
кеноза, почива у Божијем пре-креативном стању. Пре стварања 
не постоји ништа осим Бога и Његова егзистенција заузима читав 

„животни простор“. Симултано са стварањем Бог се само-ограни-
чава и доводи у постојање друго биће, које није Он сам, и препушта 
му свој „животни простор“.12 Бог нема тоталитарне претензије на 

246). Примарна разлика двојице теолога (и приступа који заступају) састоји 
се у томе што епископ браничевски Игнатије у жижу теолошког интересо-
вања ставља еклисиолошку димензију која и даје смисао претходном цитату.

11 „Бог је у Свом бићу за Себе, у начину напуштања Свог живота и његове пу-
ноће, вољан да ограничи Самог Себе. Оваква могућност не противуречи Бо-
жијој апсолутности, самобитности и свеблаженству: ово самоограничење 
није последица нужности и не намеће се споља, него је то сопствено, вољ-
но само-одређење Апсолутног а немогућност тога уистину би Га умањила“ 
(Булгаков, 2011, стр. 245). Дакле, за Булгакова и Молтмана, довођењем у по-
стојање и постављањем спрам себе другог живота Бог се само-ограничава 
и постаје условљен другим. Како ова условљеност није наметнута нечим 
изван Њега, већ јесте откривење Његовог бића, отуда се не може говорити 
о рестрикцији Божије слободе.

12 Ово је комплементарно са стварањем ex nihilo. Само-ограничење, тј. кеноза 
је иманентна Богу јер је релација Бог-свет имплицитна Божијој природи. 
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постојање, Његов креативни чин представља Његово само-огра-
ничење, односно кенозу. Кеноза почиње са стварањем а климакс 
достиже на Крсту. За кенотичке теологије Божије само-ограниче-
ње јесте Његово само-одређење. Бог жели да постоји као онај ко-
ји има однос са другим, а метафизички услов оваквог Божијег са-
мо-одређења јесте Очево рађање Сина (Patrem consummat Filius). 
Дакле, кеноза је иманентна Светој Тројици.

Кеноза свој врхунац има на Крсту. У Сину Божијем свет долази 
у непосредни однос са Светом Тројицом. Међутим Син не поста-
је човек у неком општем, или неодређеном смислу. Он учествује 
у постојећем стању света и човека, где владају бол и смрт. У ова-
плоћеном Сину Бог доживљава страдање и смрт, Он стање човека 
чини делом свог вечног живота.

Међутим, према основној идеји кенотичких теологија све оно 
што се догађа са Христом јесте Божије само-одређење. Христос је 
апсолутна објава Божијег живота. Бог у Христу преузима и смрт 
у себе и на тај начин се само-одређује као Онај који је све у свему. 
Крст је присутан и у иманентној Тројици.13 Сходно томе, велики је 
нагласак који ове теологије стављају на сотириологију, тј. долазак 
Царства.14 Божије Царство јесте реализација Његовог само-одре-
ђења као Бога који има вечни однос са оним који није Он сам. Ес-
хатологија је процес Божијег Светотројичног само-одређења.

Дакле, да би нека теологија била кенотичка она мора да поседу-
је одређене карактеристике.

Видети: Cooper, 2014, стр. 246–7. Такође и: Булгаков, 2011, стр. 245 „Кенозис 
изражава општи однос Бога према свету и стварање света већ је кенотички 
чин Божанства које је изван Себе и упоредно са Собом поставило настаја-
ње тог света“.

13 То Булгаков објашњава на следећи начин: „Жртва Очеве љубави — то је са-
моодрицање, самоиспражњење у рађању Сина; жртва Синовљеве љубави — 
то је самоисцрпљивање у рођености од Оца, у прихватању рађања као ро-
ђености… Жртвеност љубави у својој реалности јесте предвечно страдање“ 
(Булгаков, 2011, стр 122). Видети и: Gavrilyuk, 2005, стр 255–6.

14 „Света Тројица нису у себи затворен круг на небу, него један људима отворен 
есхатолошки процес на земљи, који полази од Христовог Крста. Захваљују-
ћи профаном Крсту на Голготи, који је разумљен као отворена рањивост и 
као љубав Божија према љубави лишенима, Божији битак и Божији живот 
отворени су за истинског човека“ (Moltmann, 2005, стр. 285).
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Кенотичка теологија мора бити у сагласју са сваком од следе-
ћих десидерата:

Д 1. Кеноза је присутна у иманентној Тројици.

Д 2. Кеноза је симултана са стварањем.

Д 3. Кеноза је начин остваривања само-одређења Божијег.

Истовремено, свака хришћанска теологија мора бити у сагласју 
са сваком од следећих десидерата традиционалне теологије:

Д 1. Јединство Бога — Света Тројица су Један Бог.

Д 2. Свака личност Свете Тројице јесте Бог.

Д 3. Идентитет Дуге ипостаси — Син мора да буде иста личност и 
пре и после оваплоћења.15

Д 4. Непромењивост Бога — Света Тројица су исти Бог пре и по-
сле оваплоћења.

2. Приговори кенотичким учењима

У овом поглављу размотрићемо поједине приговоре кенотич-
ким учењима. У литератури сусрећемо се са поделом кенотичких 
учења на две групе: онтолошко и функционалистичко схватање 
кенозе.16 Онтолошки приступ учењу тиче се самог бића Христовог, 
док функционалистичка кеноза говори о својствима (функцијама) 
која Христос јесте односно није пројављивао.17

2.1. Онтолошко учење о кенози

Потребно је одмах напустити учење према ком се Син Божији 
испразнио у потпуности од своје Божанске природе и свих њених 
својстава како би постао човек. Ово је у супротности са патри-
стичком теологијом, тј. класичним теизмом. Према Халкидонском 

15 Највише полемике вођено је у вези са овом тврдњом. Према великом броју 
приговора кенотичким учењима, само-унижење и испражњење Сина дове-
ло би до промене Његовог идентитета, а тиме и до тринитарне антиномије. 
Овакво мишљење заступа Вајт. Видети: White, 2015, стр. 280. и даље.

16 Forrest, 2009, стр. 225–6. Аутор такође говори и о кенотичким и квази-кено-
тичким учењима, али таква подела се подудара са горе наведеном поделом.

17 Crisp, 2007, стр. 119.
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Оросу, један и исти Син Божији у оваплоћењу поседује две приро-
де, дакле не престаје да буде Бог. У противном угрожен је сотири-
олошки догмат према ком је идентитет Божанске личности Сина 
нужан услов спасења света. Или, речено у форми питања, какве 
би користи имао за нас долазак Христа уколико он не би био Бог? 
Ништа мање не би био угрожен ни тријадолошки догмат.18 Дакле, 
овакво учење није сагласно са све четири десидерате класичног 
теизма, изнете горе.

Стога, најчешће се под онтолошким приступом кенози подра-
зумева учење према ком је Христос, у периоду свог оваплоћења, 
оставио нека Божанска својства али не сва својства per se и ника-
ко не своје Божанство. Најчешће се говори о абдикацији свемоћи 
и свезнања. Приговор оваквом схватању полази од идеје према 
којој су сва Божанска својства суштинска Божанским личности-
ма. Односно, интринзична својства су она својства без којих неко 
биће не може, било да је Бог или човек. На пример: разум, језик 
или личносност и слобода су својства без којих човек не може да 
постоји, тј. за то биће не бисмо рекли да је човек. Дакле, било би 
метафизички немогуће да суштински свезнајућа Божанска лич-
ност престане да буде свезнајућа, а да истовремено не престане да 
буде и Божанска личност. Отуда, овакав приступ кенози подлеже 
идентичном искушењу као и претходни приступ — Син Божији 
не би био један и исти пре и после оваплоћења.

Разматрајући Бартово учење о спасењу Вајт чини извесне при-
говоре на учење о претемпоралном, метафизичком услову кенозе 
Сина у оваплоћењу. Наиме, тврди Вајт, Барт заговара идентитет 
друге Божанске ипостаси пре и после оваплоћења, истовремено 
заговарајући учење према ком је Син вечно послушан Оцу. Послу-
шност карактерише однос Сина са Оцем — јесте Његово својство, 
које чини могућим и послушност оваплоћеног Сина.19 Последично 
томе, не може се говорити о јединству воље и дејства између Оца 

18 Напоменули смо да ни Булгаков не прихвата кенозу као прекид односа међу 
личностима Свете Тројице, нити Синовљево абдицирање Божанске приро-
де, јер би то довело до губитна Божанског идентитета Сина. (Булгаков, 2011, 
стр. 246–7).

19 „Овај однос је претходећи творевини и служи као основ избору и стварању 
човечанства, а подједнако и оваплоћењу Сина у историји“ (White, 2015, стр. 
289).



Пејаковић, С., „Место сотириологије у кенотичким теологијама“ 191

и Сина. Отуда се не може тврдити „да је непроменљива Божанска 
свемоћ присутна у оваплоћеном Сину“ (White, 2015, стр. 280), што 
чини опскурним тврдњу о идентитету Сина пре и после оваплоће-
ња. Закључује Вајт, не може се истовремено заговарати идентитет 
друге Божанске ипостаси и метафизичка пра-послушност (White, 
2015, стр. 280. и даље). Међутим, овде искрсавају недоумице у вези 
Вајтове аргументације. Нејасно је до краја зашто послушни Син 
не би био и свемоћан, тј. зашто не би поседовао сва својства која 
му Отац предаје? Зашто би вечна послушност Сина унела неједин-
ство у вољу и делатност Свете Тројице? Напротив, послушност би 
требало да значи да Син поседује вољу Очеву као своју сопствену.20

Покушаји решења проблема састоје се у подели Божијих својста-
ва на суштинска и не-суштинска, тј. контигентна својства. Стога, у 
оваплоћењу Син није напустио суштинска својства већ само кон-
тигентна, те на тај начин није угрожено Његово божанство. Ме-
ђутим, за критичаре кенотичке теологије оваква подела својстава 
није могућа (Crisp, 2007, стр. 124–6). Сва својства која Бог поседује 
чине Његову природу21, стога су суштинска за Њега и не мењају 
се. Дакле, говор о промени и напуштању својстава у кенози јесте 

20 Донекле се са оваквим схватањем послушности слаже и Вајт, али ипак сма-
тра да је то метафоричко разумевање односа Оца и Сина, те да на „неодго-
варајући начин денотира трансцендентно Божанско прихватање својствено 
вечном рађању“ (White, 2015, стр. 281). С друге стране, претпоставимо да ке-
ноза или послушност нису својства вечног Сина већ су последица ограни-
чености створене људске природе коју је Син преузео у оваплоћењу. С обзи-
ром да је Син након оваплоћења у вечности Богочовек, поставља се питање 
да ли ће такве ограничености људске природе заувек важити за Њега или 
ће бити преовладане у стању васкрсле људске природе (Crisp, 2007, стр.133–
4). Уколико ограничености могу бити преовладане отуда нису суштински 
својствене људској природи, а уколико не могу бити преовладане Син неће 
бити идентичан пре и после оваплоћења, што није могуће. Можемо тврди-
ти да ограниченост није интринзично својство људске природе, те да Син 
није морао (из овог разлога) да се лиши својстава Божанске природе.

21 „Претпоставимо да Бог поседује природу — својство које поседује суштин-
ски и које подразумева сва својства која су му суштинска… Природа једног 
објекта може бити појмљена као конјуктивно својство, које подразумева и 
обједињује сва она својства која су суштинска том објекту. Према томе, не-
ки објект поседује природу уколико поседује било које суштинско својство“ 
(Plantinga, 1980, стр. 7).
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неусагласив са идејом непромењивог Бога22, који сва своја својства 
поседује интринзично. Овакво схватање, пак, није у супротности 
са идејом према којој се Бог мења у односу са творевином. Проме-
на Бога у односу са Адамом није стварна промена Бога. Или дру-
ги пример: Бог пре мог рођења и после мог рођења јесте исти Бог 
иако пре мог рођења није имао однос са мном, а после мог рођења 
је тај однос остварен. Отуда, Богу се може приписати релациона 
промена, али она не представља стварну промену.23

У вези са тим, могло би нагласити као врло важно схватање 
персоналистичких теолога према ком Бог увек постоји у односу са 
другим.24 Релационо својство почива у самом бићу Божијем. Међу-
тим, уколико би стварање света био произвољни, арбитрарни акт 
Божије воље, тј. чак и када би креациони чин изостао а Бог ипак 
пребивао у само-довољном блаженству, онда би горња примедба 
о непромењивости и даље важила. Уколико се стварање и спасење 
света не тиче самог Божијег постојања онда учење о релационим 
својствима која не уносе промену у Бога и даље важи. Међутим, 
уколико је за Божије само-одређење стварање и постојање Адама 
нужни моменат онда та релациона својства продиру у само биће 
Божије и чине Га променљивим. Бог је у свом само-одређењу ве-
зао своје блаженство за свет и човека, те без њих не може. Као што 
смо видели ово је основна карактеристика кенотичких теологи-
ја. Кеноза је дакле начин Божијег само-остварења, а она заправо 
представља то интринзично својство којим се Бог најнепосредније 
повезао са светом.25

22 „Широко је распрострањен приговор према ком је (кеноза) у конфликту са 
стандардном листом атрибута који су суштински за Бога, укључујући ту и 
непроменљивост… Овај приговор је заснован на погрешном појму Бога“ 
(Forrest, 2009, стр. 226).

23 „Оваква „промена“ нема значајне последице по Божанску природу“ (Crisp, 
2007, стр. 129)

24 Међу православним теолозима издвајају се митрополит пергамски Јован 
Зизијулас и епископ браничевски Игнатије Мидић. „Веровање хришћан-
ске Цркве — да је личност Бога Оца узрок, начело постојања Божијег и бо-
жанске суштине, који је на овај начин Света Тројица, намеће се и закључак, 
да личност није само узрок постојања природе, већ се постојање — живот 
поистовећује са догађајем заједништва са другом личношћу“. (Мидић, 2009, 
стр. 87).

25 Са становишта митрополита Зизијуласа могао би се упутити приговор пре-
ма ком је у овом случају угрожена слобода и Бога и света. „Свет ни на који 
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Идеја да се својства Божија могу поделити на суштинска и кон-
тигентна своје порекло има у схватању према ком је у Христу дата 
пуноћа откривења.26 Закључивање има следећи ток: Христос је Бог. 
Христос није свезнајући (макар у периоду оваплоћења). Дакле, Бог 
не мора нужно да буде свезнајући. Што значи да нека Божија свој-
ства могу да буду контигентна. Овакво разумевање контигентних 
својстава Божијих помаже нам да не порекнемо Божанство Исуса 
из Назарета, нити да нарушимо јединство Свете Тројице. Дакле, 
задовољене су десидерате традиционалне теологије које смо наве-
ли. С друге, пак, стране, таква подела је сумњива са становишта 
непромењивости и простоте Божије.

Међутим, не морамо нужно да тврдимо да Христос није имао 
таква својства, а још мање да их не поседује Бог simpliciter.

2.2. Функционалистичка кеноза

Тако долазимо до другог схватања кенозе, према ком Син Бо-
жији за време свог живота на земљи није абдицирао ниједно свој-
ство Божанске природе, већ је само одлучио да их не пројављује. 
Потешкоћа са оваквим кенотичким учењима, према којима је Син 
одбацио или није пројављивао своја Божанска својства, лежи у 
размимоилажењу са традицијом класичног теизма. Тако ће Крисп 
константовати: „присталице функционалистичке кенозе, подјед-
нако као и присталице онтолошке кенозе, морају да одустану од 
важног чиниоца традиционалног схватања Божанске природе, 
односно од учења о Божијој непроменљивости“ (Crisp, 2007, стр. 
146). Према Халкидонском Оросу „није нарушена разлика приро-
да, већ је сачувано својство сваке природе у једној ипостаси“. Та-
ко и у свом томосу папа Лав Велики каже: „узео је обличје слуге… 
величајући људско и не умањујући Божанско… Јер свака природа 
чува оно што јој је својствено“ (III). Такође, и код светог Атанасија 
Великог читамо: „није Он био заробљен у телу, нити је био у телу 
тако да негде другде није; нити је, опет, тело покретао, а да је при 

начин није повезан са бићем Божијим, већ је искључиво продукт Његове 
воље. Ова дистинкција, између онога што се тиче Божијег бића и онога што 
је продукт Његове воље, одиграла је истакнуту улогу у периоду сукоба са 
аријанством“ (Zizioulas, 2012, стр. 194).

26 Ту се претпоставља подела на theologia gloriae и theologia crucis.
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том све друго било без Његове енергије и Његовог промисла“ (О 
очовечењу Бога Логоса, XVII).

Видимо да за оце, у традицији класичног теизма, нема ни гово-
ра о некаквом испражњењу или одбацивању својства Божије при-
роде у Христу. Овакво учење често се назива Extra Calvinisticum. 
Према овом учењу оваплоћени Син Божији није био ограничен 
људском природом и егзистенцијом већ је постојао etiam extra car-
nem — чак и изван тела.27 Дакле, није Син Божији напустио или 
одбацио или испразнио своју Божанску природу, у противном то 
не би било откривење Бога, већ је Син Божији додао себи, уипо-
стазирао људску природу.

Стога, учење о кенози као испражњењу Сина Божијег, тешко 
да је ускладиво са традиционалном патристичком теологијом. С 
друге стране, такво разумевање кенозе говори нам нешто о Божи-
јем односу са светом, али не говори ништа о Божијем односу са 
самим собом, са разумевањем самог себе. Треба имати у виду да 
апостол Павле химну о кенози (Фил 2, 6–11) завршава закључком 
да све што је Христос извршио, бивајући послушан и трпећи Крст, 
било на славу Бога Оца. Дакле, не говори Павле о томе какве је ке-
ноза имала везе са нама, већ какве везе има са односом Оца и Си-
на. Крст денотира однос Оца и Сина (непосредно говори о Њихо-
вом односу), док тек посредно говори — конотира спасење света.

3. Закључак

Није за кенотичке теологије пресудно схватање кенозе према 
ком се Син Божији одрекао Божанских својстава и своје природе. 
Према Павлу унижење је у вези са послушањем, тј. испуњењем воље 
Божије ка свом само-одређењу као Оног који је све у свему — „на 
славу Бога Оца“. Иницијатива Божијег само-одређења долази од 

27 Иако је ово учење познато по Калвиновом имену ипак он није његов зачет-
ник нити једини представник. Ово учење своје корене има у патристичкој 
теологији и протеже се преко средњовековне схоластичке теологије до са-
времених теолога. Лутерани у 16. веку полемисали су са овим учењем име-
нујући га по представнику са којим су имали највише додира. Учење има 
две основне идеје: 1. Син Божији није био ограничен на своје људско тело и 
2. Син је наставио да одржава своју творевину у постојању, дакле није се од-
рекао своје стваралачке свемоћи. Видети више у: (McGinnis, 2014, стр. 8–11).
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Оца. Само-одређење се састоји у томе да Бог Отац постоји у односу 
са Другим — Сином и апсолутно другим — светом. За савремене 
православне теологе овде искрсава низ проблема. Нужни однос 
Бога и света укинуо би слободу стварања, а тиме и слободу Бога и 
слободу човека. За митрополита Зизијуласа управо је разликовање 
између рађања Сина и слободног стварања света ex nihilo допринос 
никејског антиаријанског богословља и такво разликовање треба 
да буде опште важеће за сваку аутентичну хришћанску теологију. 
С друге стране за кенотичке теологе кеноза је начин Божијег са-
мо-одређења као само-ограничење, јер подразумева са-постојање 
другог који је нужан за постојање првог. Бог не може да постигне 
своје савршенство без света, стога је Христос тај који представља 
испуњење Божијег само-одређења. Смртност је својствена свету, 
док је нужном бићу — Богу — она страна — немогуће је нужном 
бићу да умре. Стога Син Божији поставши човек учинио је људску 
природу и њену смртност својом. Претрпевши Крст и смрт учи-
нио је Бога омнипрезентним — апсолут је идентитет идентитета и 
не-идентитета, Бог је све у свему. Спасење света и долазак Царства 
Божијег представља остварење Божијег само-одређења.
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The Place of Soteriology in Kenotic Theology

In this article we will present soteriological and triadological as-
pects of the kenotic theology. We will define kenotic theology as it ap-
pears in the works of contemporary theologians. Also we will present 
the meaning of the kenosis in the thought of these theologians. Then 
we will examine the arguments against kenotic theology. According 
to the kenotic teaching the kenosis is present in the Immanent Trinity. 
This viewpoint has the main opponent in the classical theism which is 
rooted in the patristic theology. In this article we will show the differ-
ences between this two approaches to the kenosis.
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11.10–11.25		Срећко	Петровић	
„Неки	 аспекти	 сотириолошких	 увида	 Николаја	 Велимировића:	
могућности	савремене	интерпретације	Велимировићевог	богословља“	

11.25–11.40		 свештеник	Владимир	Еделински	Миколка	
	 	 „Soteriologija	u	nauku	vladike	Ignjacija	Midića“	
	
11.40–12.00	 пауза	

	
	 	



Друго	заседање		
12:00–13:00	

Антрополошко-есхатолошки	увиди	
(модератор	Р.	Кисић)	

		
12.00–12.15		презвитер	проф.	др	Александар	Ђаковац	

	„Универзалност	или	партикуларност	спасења	у	Христу?“	
12.15–12.30		 свештеник	Стефан	Јовановић	

„Антропологија	 трансхуманизма	 као	 изазов	 савременој	 православној	
сотириологији“	

12.30–12.45		презвитер	доц.	др	Вукашин	Милићевић	
	„Антропологија	као	сотириологија:	пример	Св.	Григорија	Ниског“	

12.45–13.00	 Сања	Стевановић	
„Сотириолошки	елементи	црквеног	појања	и	службе	појца	у	Цркви“	

	
13.00–13.20	 пауза	

	
Треће	заседање		

13:20–14:20	
Огледи	савременог	екуменског	и	упоредног	богословља	

(модератор	А.	Ђаковац)	
	

13.20–13.35		проф.	др	Раде	Кисић	
	 	 „Појам	спасења	у	лутеранско-православним	дијалозима“	
13.35–13.50	 Стефан	Пејаковић	
	 	 „Место	сотириологије	у	кенотичким	теологијама“	
13.50–14.05		Александар	Глишовић	

„Анселмова	теорија	сатисфакције	као	модел	спасења“	
14.05–14.20		протођакон	проф.	др	Златко	Матић	

„Савремена	 упоредна	 (православно-римокатоличка)	 сотириологија	 –	
проблеми	и	перспективе“	
	

14.20–15.30	 Дискусија	и	завршна	реч	
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