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Abstract. Правосавна гносеоогија свој непроцењиви значај за спасење човека 
и света, црпи из огоустановеног огосуженог симвоизма. Сазнање које се 
тиче прирое и оноса унутар ње не може ити потпуно укоико се пренерегне 
огосужено исхоиште ии огосужени наиаз таквог, прироног сазнања. 
У истом смису сазнање света које нуи Правосавна гносеоогија никаа не може 
ити овојена о огосужене Тајне Христове, који је на сеи као Богу и показао 
сав смисао ожанског постојања света.
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Јено о огооткривених темеа хришћанског симвоичног сазнања 
јесте живот у огоначаној зајеници. Учествовање у огоустановеном 

начину постојања огосужене зајенице престава насушну потре-
у остварења јеинства уских ића и Сазнајног, зог чега хришћанско 
симвоично сазнање претпостава наажење и оређење поожаја сваког 
ића у оносу на његов апсоутни узрок, оносно на ичност Бога Твор-
ца. Ова чињеница заправо истиче зависност правосавне гносеоогије 
о огосуженог симвоизма.

Госпо Исус Христос својим овапоћењем оноси као заиста „ново по 
сунцем“ – ефинитивно ортање гносеоошке перспективе посепа-
ног света, и њено поставање на основама сооне, аке неусовене 
уске вере као огосужене стварности. Зог тога ће апосто Пав-
е веру назвати ипостасју стварности којима се наамо, аи и потвром 
ствари које се не вие (Јев 11, 1). Јеврејском схватању откривења Божијег 
кроз виђење неког историјског „знака“ (к 11, 29), Госпо супротстава 
сарање као есхатоошки симво који се иако виив, открива само ве-
ром, аке само живим оносом са Христом и Оцем, а по Госпоњим ре-
чима: „сваки који живи и верује у мене неће умрети вавек“ (Јн 11, 26); у су-
протном, иако виив, Госпо заувек остаје несазнат, као у Његовој поу-
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ци: „Таа ћете почети а говорите: јеосмо пре тоом и писмо, и по трго-
вима нашим учио си. И он ће рећи: не знам вас откуа сте“ (к 13, 26–27).

Апосто Паве у својој теоогији открива моменат ортања огосов-
ске перспективе посепаног света, речима: „Бог који је о авнине много 
пута и разним начинима говорио оцима преко Пророка, у ове посење 
ане говорио је нама преко Сина…“ (Јев 1, 1–2), тако а „саа виимо кроз 
огеао, у енигми…“ (1Кор 13, 12).

Зог разичитих начина којима се Бог о искони откривао својим иза-
раницима, свештеномистици Старог Завета суже се мноштвом огопо-
оних симвоа, покушавајући а искажу присуство Оног који ће оћи у 
свет, Кога нико никаа није виео и Који се речима не може исказати. Зог 
тога теоогија Светог Писма изражава а се и анђеи кроз разичите сус-
рете и виђења јавају уима, откривајући им ожанске тајне, аи и Го-
споа виимо како „огосовствује у причама и теургичне тајне преаје 
кроз симвоичну трпезу“1. Сеујући верно апостоу Паву, Дионисије 
Ареопагит указује на промену онтоошке и гносеоошке перспективе ста-
розаветног света на сеећи начин: каа тумачи заповест из Псама: „по-
игните врата ваша кнезови, и усправите се врата вечна, јер ие цар саве“ 
(Пс 23, 10), Дионисије запажа а неки анђеи највиших нееских јерархија 
показују неоумицу (незнање) питајући јени руге (ва пута): „ко је тај 
цар саве?“ (Пс 23, 11). Њихово незнање виимо и она каа најузвишенија 
ића нееске јерархије треа а питају Христа који оази из Еома (Крва-
ве земе): „Зашто су црвене оеже твоје?“ (Ис 63, 2). Но, не усуђују се а 
га питају омах тако а питање и не износе иректно, већ га поставају 
најпре између сее, рекавши: „Ко је овај који оази из Еома и из Восо-
ра у црвеним хаинама красно оевен?“ (Ис 63, 1)2.

Знајући све неоумице горњих јерархија, Госпо им се ораћа речима: 
„Ја сам који говорим праву и су спаситени“ (Ис 63, 1). Тек каа им се 
Христос орати, они се усуђују Њега а упитају: „зашто су црвене оеж-
е твоје“ (Ис 63, 2).

Неоумице и питања која нееске јерархије поставају између сее, аи 
и Христу, показују а и оне своја сазнајна оасјања оијају као ар, и то 
као ар о Христа. Ово иијско место, тумачено у еима ожанстве-

1 Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης, Ἐπιστολή θ´ PG 3, 1108A.
2 Симвоику ових старозаветних израза Дионисије постава у контексту ичности 

васкрсог Христа и Његовог узношења на нееса, а и „сео са есне стране Оца“. 
Богосужена прироа речи Псама 23. јасна је у посеованију освећења храма, 
које врши архијереј.
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ног Дионисија и не само њега3, открива истине које се тичу промене гно-
сеоошке перспективе старозаветног света посе огађаја отеотворења 
Бога Сина.

Саа Онај који „хоа на криима ветра“ (Пс 103, 3), „постае тео“ (Јов 
1, 14) и врата (Јов 10, 9), а анђеске јерархије, које је Бог сао пророцима 
у нееским виђењима и које по узвишености превазиазе сва земаска 
ића, саа исказују своје незнање аи у исто време и везаност за ичност 
Христову, јер показују потреу а „узазе и сиазе на Сина Човечијег“ (Јн 
1, 51), што говори и старозаветна прасика Јаковеве ествице4. На тај на-
чин, Дух Свети у омостроју спасења света, кроз Тео Христово, показује 
а и на земи и на неесима мимо Христа не постоји никаква спознаја 
вечног живота, јер Христос ојавује „праву и су спаситени“ (Ис 63, 
1). Зог тога у Тајну Његову и „анђеи жее завирити“ (1Пт 1, 12)5, а се 
„кроз Цркву саа ознани начаствима и вастима на неесима много-
струка мурост Божија, по вечној намери коју изврши у Христу Исусу Го-
споу нашем“ (Еф 3, 10–11). У том смису треа схватити и речи Христо-
ве: „и иће као анђеи, и синови Божији уући а су синови васкрсења“ 
(к 20, 36). Затоустова итургија овај моменат крије у речима Херувике, 
аи и у моитви: „Ваико Госпое, Боже наш, који си на неесима уста-
новио чинове и војске Анђеа и Арханђеа… учини а са нашим Вхоом 
уе Вхо светих Анђеа који нам сасужују и с нама сасавосове Твоју 
агост“6. На тај начин огосужена (симвоична) зајеница признаје а 
ва краја постојања свега створеног (нееско и земаско), која је прворо-
ни грех развојио, Дух Свети у конституисању Цркве као Теа Христовог, 
чини итургијски сјеињеним.

Гносеоошки смисао сваког појеиначног симвоизма потчињен је 
аке огађају отеотворења Бога огоса. Да Бог огос није узео на сее 
створену прироу и заувек премостио о таа непремостиви јаз створеног 

3 Вии и ко Григорија Богосова, Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα PG 36, 857B.
4 Ове и ио занимиво рећи а су како новозаветни аутори, тако и аутори све-

тоотачке епохе првих сеам векова, у Христу препознаи испуњење старозаветних 
пророчанстава, аи као огосужени оразац. Апосто Паве ће писати „јер се и 
Пасха наша, Христос, жртвова за нас“ (1Кор 5, 7). Апосто Петар у крви Христовој 
препознаје испуњење значења старозаветног жртвовања (1Пт 1, 19), а апосто Јован, 
навоећи речи Јована Крститеа, Христа назива јагњетом Божјим које узима на 
сее грехе света (Јн 1, 29. 36). У апокаиптичкој визији „ава о коена Јуина“, Јован 
ће виети „јагње закано“ (Отк 5, 5–13).

5 Вии тропар васкрсни г. 1, 2, 4, 6.
6 Ἰωάννης Φουντούλης, Θείαι Λειτουργίαι, κείμενα λειτουργικῆς, Θεσσαλονίκη 

1994. 240.
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и нествореног, орени симвоизам и се и ае кретао између „приро-
них“ и „умних“ светова, што и значио а истинити онтоошки симвои-
зам не и ио могућ, како то муро запажа Митропоит пергамски Јован7.

итургијска гносеоогија јесте гносеоогија Тајне Христове. Сви који 
на овакав начин приазе проему симвоичног сазнања, хришћански 
симвоизам повезују са Тајном Јенога Бога, кога Христос открива. И зог 
тога, „јено је знање, јена је сиа и суштина Оца, Сина и Светога Духа. 
Ни Отац ни Дух Свети нису у незнању у погеу отеотворења Сина, јер 
у тајни нашег спасења кроз отеотворење Сина присутан је читав Отац, 
не отеотворен већ Онај Који агоизвоева Синовево отеотворење, и 
читав је Дух Свети у читавом Сину, не отеотворен него саучествујући 
зог нас (у) Синовевом неизрецивом отеотворењу“8. То значи а Црква 
оитава у јеном Божијем знању, зог кога је огооткривени симвоизам 
иако разноик заправо јеинствена стварност.

Имајући у виу а се Христос свету открива као ичност вечне зајенице 
са Оцем и Духом, аи и као есхатоошко иће у зајеници са уима, 
гносеоошки осонац хришћанског симвоизма везујемо искучиво за 
тајну Теа и Крви Христове. На овај начин Црква свеочи а се сам Син 
открио творевини везујући у Свом осуству вечни живот творевине за 
Своје итургијске преорасце, симвое.

По својој прирои хришћанска спознаја јесте огосужена, симвоична. 
Ако о ругачијој спознаји и може ити речи, она је то спознаја проистека 
по паој прирои света. Знање по прирои паог света је у ствари помеша-
но знање, што је посеица искуства самоуа, које прате заовоство 
и о9. Овакво знање у исто време поразумева и незнање супротног10. 
Међутим, знање по прирои може ити окарактерисано и као знање у о-
носу на ци зог кога је прироа створена. Грех зог овакве гносеоошке 
перспективе неће ити ефинисан као прироан11. На тај начин, знање по 
прирои јесте истинско оро, јер прироу враћа Узроку постојања, оно-
сно, њеном коначном циу и тежњи12. У супротном, каа знање по прирои 

 7 Јован Зизиуас, „Симвоизам и реаизам у правосавном огосужењу“, Саорност, 
Пожаревац 2001. го. р. 1–4, 18.

 8 Μάξιμος Ὁμολογητής, Πρὸς τὸν Θαλάσσιον, PG 90, 624BC.
 9 Вии исто, PG 90, 624AB.
10 Вии исто, PG 90, 416D.
11 Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης, Περὶ τῆς Ἐκκλησιαστκῆς Ἱεραρχίας, PG 3, 461AB.
12 Буући а творевина воом Божијом оази у постојање из неића, она „ка првом 

узроку вечно геа“. Γρηγόριος Νύσσης, Ἐξήγησις τοῦἌσματος τῶν Ἀσμάτων, PG 
44, 885D.
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нема христоцентрични ци, оносно ако је сазнање узрок разеоа ића 
и стварности које и по својим прироама треао а сапостоје, знање се 
таа показује као незнање13, јер претпостава ића и ствари искучиво 
као ојекте, а никако као сујекте сазнања. Ојективизација ио ког еа 
наших стварности ии неизројивих оноса који се ешавају међу ство-
реним ићима, престава сазнајно повајање ии инивиуаизирање 
нечега што као иће ии ствар не може постојати само по сеи. Дејство 
тако извитопереног правца и циа сазнања, завршава јаовим, оносно, 
нееатним сазнањем у оносу на спасење човека и света.14

С руге стране, итургијско сазнање јесте сјеињујуће и у њему не постоји 
временски размак између човека који сазнаје и Госпоа Кога сазнаје, што 
јасно потврђују Госпоње речи: „и ја знам своје овце и моје овце мене знају; 
као што мене зна Отац и ја знам Оца“ (Јн 10, 14–15). Зог тога Дионисије 
Ареопагит знању приписује моћ сјеињења сазнајних стварности и онога 
који сазнаје, а незнање вии као узрок станих и многоимензионаних 
паова ића. Његово оређење знања и моћи спознаје уопште, искучиво 
је израз вере, што значи а онај који не верује и не може посеовати знање15. 
То је потпуно у скау са Павовим постигнућем „јеинства вере и познања 
Сина Божијега… и мере раста пуноће Христове (Еф 4, 13).

Имајући у виу огосужено место и огосужену прироу свето-
отачких есеа и списа као светоотачких тумачења црквених симвоа 
постојања, јасно је а су свети оци ране Цркве своју огосовску еатност 
најтешње везиваи за огосужену праксу, што значи а гносеоогија о 
којој оци Цркве свеоче, израста из ореног карактера Црквене зајенице, 
изражавајући у сваком наизге засеном сегменту, управо саорни ка-
рактер Истине. Свезу огосуженог и прироног симвоизма наази-

13 Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης, Περὶ Θείων Ὀνομάτων, Φιλοκαλία, Θεσσαλονίκη 1986, 
178, 22.

14 Рационаистички ви сазнања готово у свим својим сферама свеочи о разијености 
цеовите визије човека и света те поређивање цеине њеним еовима. Насеђе по 
преимућству Правосавне хришћанске цивиизације у историјским искушењима че-
сто роује шаонима изојективизованих, распарчаних спознаја које намеће „мое-
ран свет“. Наравно а ово искушење не мимоиази ни оне који сее сматрају цркве-
ним сојем „интеектуааца“. Веики проем нашег времена ежи у чињеници а 
појеиним свештеносужитеима неостаје управо цеовит поге на човека и свет, а 
што се крајње непогрешиво огеа у њиховом ноншаантном оносу и према повере-
ним парохијанима, и њиховим неоичним огосуженим понашањем у Цркви.

15 Исто, PG 3, 888CD. О вери, знању и сјеињењу вии ко Максима у Σχόλια εἰς τὸ 
Περὶ Θείων Ὀνομάτων, PG 4, 353C. Вро је важно истаћи а симвоична спознаја 
по преимућству оикује моране и психоошке принципе уске зајенице.
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мо у новозаветном опису смрти Христове, коју симвоично прати и смрт 
старозаветног жртвоприношења, што се крије иза симвоичног свео-
чанства јеванђеисте Матеја у речима: „И ге, завеса храма разре се на 
воје, о горњега краја о оњега, и зема се потресе и камење се распа-
е и гроови се отворише…“ (Мт 27, 51–52). Богосужена поезија на сеи 
својствен симвоичан начин тумачи ове Матејеве речи16.

Нисиотис, као јеан о правосавних мисиаца моерног оа који је 
писао о правосавној гносеоогији, приказује разичите приступе овом 
проему, усресређујући пажњу на за њега кучне оносе између ич-
ног и прироног откривења аи и оноса вере појеинца и ожанског 
откривења. Све ово чини у светости христоцентричног карактера пра-
восавне, гносеоогије који и треао а превазиђе како неоумицу око 
тога а и човек открива Божије постојање ии се првенствено Бог от-
крива човеку, тако и сам ци сазнања. Нисиотис по сазнањем нагашава 
активно учествовање човека у откривеној ожанској истини17, повезујући 
га са искуством Црквене зајенице. Овај правосавни мисиац настоји 
а помири прирону теоогију и ожанско откривење као откривења 
Јеног Бога и то кроз „несхвативи огађај вере“18. На тај начин се знање 
не разеује завршавајући у некој о сумњи, већ је по својој прирои и 
јеинствено и сјеињујуће. Нисиотисов приступ хришћанској гносеоогији 
иентичан је Павовом (а самим тим и Дионисијевом) виђењу прое-
ма сазнања: знање је еемент вере, а вера као ипостас уућег века своје 
постојање има у огосужењу, оносно итургијском симвоу.

Апосто Паве веру наизге поистовећује само са унутрашњим чо-
веком, који на неки начин има сопствена чуа и сопствене уове. Тако у 
његовим речима наазимо а „вером Ноје и о Бога оавештен о ономе 
што се још не вии… Вером Авраам посуша каа и позван… Вером се 
насеи он у земи оећаној… Вером и сама Сара прими моћ а зачне… Ве-
ром су Мојсија, пошто се рои, крии три месеца… Вером Мојсије оре-
че а се назива син кћери фараонове… Вером он остави Египат… Вером 
пређоше Црвено море…“ ит. (Јев 11). Међутим, вера је према апостоу 

16 Сава на стиховње стихире вечерње суже треће неее по Пасхи открива о-
госужени карактер Матејевог свеочанства изразима: „сонце на крестје (Хри-
ста) висима узрјевшеје, мраком оагашесја, и зема страхом коеашесја, и 
разирашесја церковнаја завјеса…“.

17 Вии Νησιώτης, Ν. Α., Προλεγόμενα εἰς τὴν θεολογικὴν γνωσιολογίαν, Ἀθῆναι 
1986, 33.

18 Исто, 167.
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Паву неовојива и о ореа, јер „вером сазнајемо а су светови сазани 
речју Божијом“, аи и „вером принесе Аве Богу оу жртву него Каин; 
њоме и посвеочен а је правеник, каа сам Бог прихвати аре његове 
(Јев 11, 3–4)… Вером принесе Авраам Исака… Јер је разумео а је Бог ка-
ар из мртвих васкрсавати“ (Јев 11, 17)… Вером (Мојсије) оави пасху и 
кропење крву“ (Јев 11, 28), ит. На овом месту примећујемо а концепт 
вере у посаници Јеврејима има уоко утемеење у Старом Завету. То 
се вии из позивања апостоа Пава на Авакумово пророштво, и то на 
речи: „правеник ће о вере своје жив ити“ (Ав 2, 4). Епохана расправа 
римокатоика и протестаната о значењу ових речи гуи своју реевант-
ност ако се увии а је вера у поменутој посаници огосужена актив-
ност, која своје раикано утемеење има у невиивим тајнама Царства 
Нееског, а што је у скау са концептом који постоји у самом Авакумо-
вом пророштву. Свеза вере и ореа, приказана у посаници Јеврејима, 
у потпуности оговара Авакумовом пророштву у коме се о истинске 
вере и савосова оази преко визије Божјег суа на езожницима 
са врхунцем у теофанији описаној речима: „Госпо је у светом храму сво-
ме, рхти пре њим сва земо“ (Ав 2, 20).

Апосто Паве повезује и сазнање са вером тако а знање не престава 
само умну рању (спекуативну моћ), већ пре свега израста из ореног 
симвоизма у коме вера установује човеково иће као сујект сазнања 
што је истозначно са огосуженом ипостаси о којој говори апосто Пав-
е (Јев 11, 1). И по свеочењу Максима Исповеника „знање не припаа 
свакоме, као што ни вера не припаа свакоме“19.

Још у апостоско време, апосто Вартоомеј и Дионисије Ареопагит 
говоре о прирои огосова. Ареопагит ефинише и мето изучавања 
теоогије везујући га за огосужену прироу Цркве. За Вартоомеја 
„теоогија је многа (πολλήν) и најмања (ἐλαχίστην)…“20. Тумачећи преање 
Цркве о огатству (веичини) и сиромаштву као о ве прирое јеинственог 
огосова, Дионисије огосове вии „с јене стране неизрецивим и 
мистичним, а с руге јасним и сазнајним, с јене симвоичним и оре-
ним, с руге фиософским и оказивим; тако је запретено изрециво са 
неизрецивим, и јено уверава… а руго еује и установује у Богу не-
ученим тајновоствима“21. На овим основама Црква је о свога настан-
ка поставаа сву метооогију хришћанске гносеоогије; с јене стране, 

19 Μάξιμος Ὁμολογητής, Πρὸς τὸν Θαλάσσιον, PG 90, 376D. 
20 Βαρθολομαῖος ἀπόστολος, PG 2, 785.
21 Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης, Ἐπιστολή θ´ PG 3, 1105CD.



70|Богослужени основи православне гносеологије ���������������������������������������������������� 

симвоизам списа светих Отаца као и Светог Писма иманентан је сим-
воизму огосуженог ића Цркве, а Црква опет, користи катафатич-
ку фиософију у сусретима са наукама овога света, што Христос открива 
кроз речи: „Ово сам вам говорио у причама“ (Јн 16, 25) чувајући само за 
изаране разумевање свезе Христа са симвоима твари што јеванђеист 
потврђује изразом: „Ето саа отворено говориш, и причу никакву не гово-
риш“ (Јн 16, 29). У том смису Црква устима апостоа Јована учи а је сим-
воизам Христових речи сјеињен са Његовом ичношћу и а из Његове 
ичности извире и у Њу увире.

Госпо установава симвое и као посењу орану светотајинског 
живота о непооних, о оних који су у немогућности а се овоје о 
етиње фантазије која оавија симвое, не показујући спосоност а 
препознају Госпоа на оређеном огосуженом месту. Ту истину апо-
сто Паве сакрио је иза речи: „каа ејах као ете, размишах као ете, 
а каа сам орастао оацио сам етиње“ (1Кор 13, 11). Сам Христос 
из истог разога посе учињених теургија зарањује неким уима а 
казују шта им се есио. Сетимо се само речи апостоа Марка прии-
ком изечења гувонемог: „и зарани им а никоме не казују“ (Мк 7, 36), 
ии посе Преоражења, каа „сиажаху са горе, зарани им а никоме 
не казују шта су виеи“ (Мк 9, 9). Зарана се по Марковом свеочанству 
оносиа и на само исповеање вере, што виимо у речима: „А ви шта 
веите ко сам ја? А Петар оговарајући рече му: Ти си Христос. И зара-
ни им а никоме не говоре о њему (Мк 8, 30). Посе Вазнесења Госпоњег, 
Дух Свети „им зарани говорити реч у Азији“ (Дап 16, 6).

Пневматоошко-христоошки карактер живота, јасно виив у 
итургијским текстовима, оносно у светотајинској структури Цркве, 
чини узрок, смисао и сврху хришћанске гносеоогије. Из тог разога се 
у овом рау осањамо управо на те итургијске имензије које сазнане 
вером јесу онтоошки и гносеоошки осонци човековог вечног живота.

Закључак

Правосавна гносеоогија свој непроцењиви значај за спасење човека 
и света, црпи из огоустановеног огосуженог симвоизма. Сазнање 
које се тиче прирое и оноса унутар ње не може ити потпуно укои-
ко се пренерегне огосужено исхоиште ии огосужени наиаз 
таквог, прироног сазнања. Из тог разога светоотачки приступ приро-
ном начину спознаје неког еа света, увек узима у озир ии ожанску 
воу, ии ожанску сиу, ии ожанску премурост, промисао ит. На 
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тај начин ни јеан ео света не остаје затворен у сее, оносно оеен 
о остатка света, већ се неизројива многостраност ожанске икономије 
спасења созерцањем „спушта“ о јеног еа света како и се у сваком 
сегменту постојања савио Бог. У истом смису сазнање света које нуи 
Правосавна гносеоогија никаа не може ити овојена о огосуж-
ене Тајне Христове, који је на сеи као Богу и показао сав смисао о-
жанског постојања света, а што је најавено старозаветним речима, које 
повезују реаност огосужених хаина, на којима се наази читав свет 
(уп. орее 2Мој и 5Мој).


