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Abstract: У свом критичком осврту на јеванђески опус Цркве, Ваентин је при-
метио огосужену утемееност ове иијске теоогије. Оригинаност Хри-
стове науке, оичене у увођењу човека и света у евхаристијски начин постојања, 
прети а оесмиси и прекине цикичну историјску мисао. Стога, Ваентин по-
кушава а напише ново јеванђее које ће остати ез огосуженог темеа. Оп-
шта форма огађајâ, паравоа, изрека и синтагми остаје заржана, аи је њихова 
итургијска иконичност изоставена ии преоикована.
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Уво

Литургијски карактер Цркве као суштинска новина Новог завета морао је 
ити највећи изазов гностичке критике Цркве. Она у свом расуђивању 

покушава а преоикује и замени начин постојања Цркве. Ваентинов спис 
који узимамо у разматрање показује а је гностичка критика свој фокус усме-
раваа на итургијску прироу Цркве. Ваентин је поставио хипотезу о со-
фистицираном хришћанству у коме нема места огосуженом карактеру 
јеванђеа. Сусрећемо се са списом који, азирајући се на текстовима Цркве, 
покушава а преформуише виђење цеокупне јеванђеске стварности, нај-
пре у контексту неутраисања итургијске перспективе јеванђеа. 

Гностичко „Јеванђее истине“ припаа групи списа ииотеке Наг Ха-
маи1 и приписује се самом Ваентину (140–160. гоине). Мноштво параеа 
овог ваентинског списа са оносним местима у Светом писму навои нас 
на промишање о смису и сврси гностичког виђења хришћанских књига 
у времену још неформираног корпуса новозаветног канона. Овај ра узеће 
у озир само најочигеније параее које преставају значајан покушај 
преоиковања итургијске прирое црквених јеванђеа.
1 Harold W. Attridge and George W. MacRae, „The Nag Hammadi Library in English“, у: James 

M. Robinson (ed.), The Nag Hammadi Library, revised edition. Harper Collins, San Francisco, 
1990, 38.
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Ваентиново пренебрегавање богосужбеног 
карактера Христових паравоа

Гностички поступак изгона огосужених момената из јеванђеа из-
вршен је вро паживо кроз измену ии изоставање крштењског, вхо-
ног, саорног и трпезног јеванђеског карактера. Општа рања је заржана 
и у прерађеним текстовима, но, изостајање чак и најмањих огосужених 
ореница показује а је Ваентин ревиирао јеванђески исказ тако што је 
раскинуо везу јеванђеа са огосуженом стварношћу.

Крштењски смисао јеванђеа има огосужену тежину како зог чи-
њенице саме праксе крштења неовојиве о итургијског живота, тако и 
зог огосовског промишања крштења као почетка ругачијег начина 
постојања. Госпоње речи: „Ја сам пут, истина и живот“ (Јн 14, 6а) преузете 
су, протумачене и критички преформуисане у речи: „Дао им је пут, а пут 
је истина коју је ојавио“ (оеак 5), аи је изоставена реација са појмом 
оаска Оцу кроз Христа (Јн 14, 6). Доазак Оцу је крштење, као наш вхо 
у Цркву, јер само крштењем можемо „виети“ и „познати“ Христа, ге ови 
гагои оијају саржај учањења у иконичну структуру Цркве. Зато у на-
ставку наазимо возгас Госпоњи: „Верујте ми а сам ја у Оцу и Отац у мени, 
ако и не, зог самих еа верујте ми!“ (Јн 14, 11), којим се открива саржај 
вере као огосуженог живота. Ову есеу Госпо износи као опроштајну 
пре страање и смрт, а крштење је смисаоно везано за састраавање и 
саумирање са Христом. Стога и речи „Ја сам пут, истина и живот“ не може-
мо разумети ругачије о огосужено. Из гностичког виђења стварности 
изузет је крштењски контекст, ок је извесна формана сичност заржана. 
На исти начин је разрешена конотација појма књиге живота, коју Јован Бо-
госов у Откривењу на ва места помиње (Отк 3, 5; 20, 12). Књига живота је 
у Јовановом схватању огосужена књига која саржи имена оних што су 
постаи уови теа Христовог. Оате и речи Откривења: „Онај који поеи 
иће оучен у хаине ее, и нећу изрисати име његово из Књиге живота, и 
признаћу име његово пре Оцем мојим и пре анђеима његовим“ (Отк 3, 5), 
што значи а је књига живота критеријум Страшног суа јер је она свеочан-
ство учешћа у итургијском постојању (Отк 20, 12. 15).

Ваентин мења саржај појма, приајући му суштински ругачије значење. 
За Јована Богосова књига живота је иптих хоатајственог евхаристијског 
израза, а за Ваентина спис са спекуативним саржајем. Да је реч о ваен-
тинско-интеектуаном знању које испуњава ову књигу, наговештено је у 
чињеници што је књига иа написана у „миси и уму Очевом“ (оеак 8). Из-
весна огосужена имензија приметна је у речима: „Бии су просавени 
и аи су саву“, што показује а прогањање итургијског контекста није ио 
јеини мето који су користии гностици у приступу јеванђеском преању.

Проематика се оатно усожњава усе сујекатске уоге „мае еце“ 
у овом ставу. Међутим, каа нам апостои и јеванђеисти свеоче о еци, 
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свеоче нам о нароу који је учањен у Цркву Христову.2 Ипак, приметићемо 
а еца не означавају само наро Божији већ су често и извор преести, 
јер Госпо је казао: „И устаће еца на роитее и поиће их“ (Мт 10, 21) и 
неверујући ро пореи са ечијом незреошћу (Мт 11, 16).3 Деца ове озна-
чавају човека у мааачком узрасту, па се појам „ете“ употреава и у кон-
тексту степена развоја уске прирое. Управо је овај аспект употреен у 
гностичком јеванђеу, аи у уози коју заузима првоитно навеени аспект. 
То ће рећи а је појам „ете“ са саржајем ознаке степена развоја уске 
прирое поставен уместо појма „ете“ испуњеног итургијским саржајем 
усиновења Оцу. Зато је уз „ете“ оат и приев „мао“, како и се изега 
итургијска конотација, а нагасио прироно значење ове речи.

Иста појава рефектује се и у потреи „јачања“, како и ии научени „ви-
овима Очевог ица“ (оеак 8). Међутим, могућност научавања „виовима 
Очевог ица“ такође је јеванђески мотив коме је оузет сваки огосуже-
ни контекст, но, разика је јасно уочива, јер на Фиипову жеу: „Госпое, 
покажи нам Оца, и иће нам оста“ (Јн 14, 8) Христос оговара: „Тоико сам 
времена са вама и ниси ме спознао, Фиипе? Ко је виео мене, виео је и Оца“ 
(Јн 14, 9). Синонимна употреа гагоа спознати и видети4 израз је ваптиз-
маног карактера. Гностичко јеванђее пак акцентује могућност научавања 
виова Очевог ица, што значи а занемарује Госпоње расуђивање прое-
матике коју постава ап. Фиип. Овако постаје јасно а технички споменута 
огосужена стварност „Бии су просавени и аи су саву“ нема ствар-
ну уогу у оиковању саржаја овог места, већ је зоупотреена; штави-
ше, овим речима је оузет итургијски смисао, а оставен простор само 
мистеријском, оносно сурогату итургијског смиса.

Ваентин користи исте метое и у критичком проматрању Јовановог 
проога. Литургијску конотацију ругог еа проога (Јн 1, 9–14) увиђамо 
већ у самом помињању светости као крштењске реаности, што је оат-
но потврђено у речима: „Онима који га примише ае васт а уу еца 
Божија, онима који верују у име његово“ (Јн 1, 12). Појам Божијег етета 
претпостава Божије роитество, Божију пороицу, уући а није рече-
но: „а сваки човек уе ете Божије“, већ а „они уу еца Божија“, чиме 
је устројен и онос међу ецом Божијом. Овај саржај употпуњује вера у 
име Христово, као критеријум синовског оноса са Богом, што је иентич-
но „рођењу о Бога“, које је ругачије о иоошког рођења „о крви, жее 
теесне и жее мужевеве“ (Јн 1, 13). Зато је Јован, химнично закучујући, 
2 Деца су први мученици за Христа (Мт 2, 16–18), Аврамово потомство (Мт 3, 9); она „чине 

еа Аврамова“ (Јн 8, 39); онос еце и роитеа је симво оноса Оца и „оних који му 
ишту“ (Мт 7, 11), и њима ће „ати Духа Светог“; еца су старозаветни Израи (Мт 15, 26; 
Мк 7, 27); еца су мистагошка праигма (Мт 18, 3; 19, 14; Мк 10, 14; Лк 18, 16); еца вичу 
ка Госпоу: „Осана Сину Давиовом“ (Мт 21, 15). И сам Госпо је свиетествовао ову 
структуру рекавши: „И и оправана Премурост о све еце њезине“ (Лк 7, 35).

3 Вии још: Мт 14, 21; 15, 38; 18, 25… Мк 10, 30; 12, 19… У том смису говори и ап. Паве: „Не 
уите еца умом, него зоћом етињите, а умом уите савршени“ (1Кор 14, 20).

4 Вии претхоно разматрање у вези са Јн 14, 6–11.
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најпре посвеочио овапоћење Логоса, затим огосно ушаторење (ἐσκήνω
σεν) и наше виђење његове саве (Јн 1, 14)5. Гностици су заржаи скоро 
иентичну скицу изагања (оеак 29). Сичности су заржане не само у 
оквирном смису већ и у самим етаима. Логос, који је ошао у оичју 
поти, у иској је реацији са светошћу, коју оноси у свет, ге га „многи“ 
прихватају, а „материјани уи га нису препознаи“. На први поге, реч је 
о препричавању које је испоштовао све ставке саржаја у оносним стихо-
вима Јовановог јеванђеа. Међутим, икономијска имензија оставена је ез 
крштењске, која аје коначни смисао икономији савршавањем конкретног 
огосуженог огађаја; она гуи свој смисао ако је анаитички овојена о 
огосужене стварности. Ипак, гностичком уму управо оговара Божија 
икономија спасења која се својим саржајем приижава мисионарству у 
свом најекстремнијем оику.

Јеванђеске приче о Царству Божијем не можемо схватити ругачије него 
као итургијске мистагогије, на шта нас упућује сам саржај ових паравоа, 
као и општа структура свих јеванђеа. Из о саа реченог закучујемо а Ва-
ентин покушава поново написати и преформуисати јеванђее користећи 
већ постојећа свеочанства. У процесу ове иијске критике употреавају 
се читаве паравое, аи и појеиначне појмовне реације, упечативе у свом 
црквеном изразу, као што је то реација „први – посењи“. Матеј нам све-
очи а је Госпо изрекао ове речи (Мт 19, 30) посе разговора са огатим 
маићем (Мт 19, 16–24) и поуке упућене око њега сараним апостоима 
(Мт 19, 24–29), како и закучио речено, аи и како и учинио уво у пара-
воу о Царству нееском. Посвеочено је: „Неко му приступи“ (Мт 19, 16), 
што у икони која је претхоно откривена („И ка сврши Исус речи ове, отие 
из Гаиеје, и ође у крајеве јуејске преко Јорана. И за њим иђаше наро 
многи и исцеи их оне“ — Мт 19, 1) има снажан крштењски карактер, јер 
се ово „приступање“ Госпоу (16) огађа у Јуеји, Оећаној земи, „преко 
Јорана“ (река крштења Христовог — Мт 3, 13), у сарању многог нароа око 
Христа, који Госпо исцеује. Стога ову причу не можемо протумачити у не-
ком ванитургијском контексту.

Пре овог свештеног приступања Госпо је започео катихезу: „Пустите 
ецу, и не раните им а оазе к мени, јер је таквих Царство нееско“ и по-
том учинио рукопоожење, о којем нам је апосто записао: „И пооживши 
на њих руке, отие оане“ (Мт 19, 15). Овакав поге на контекст показује 
а су приче које затим сее усмерене на откривање итургијског начина 
постојања, који поразумева нову есхатоошку (Мт 19, 28) и онтоошку ре-
аност, а она са соом носи кваитете несвојствене историјском постојању 
(Мт 19, 29).

На исти начин је и Марко пренео причу о овом огађају — он говори: „И 
пошто сее, озва Дванаесторицу и рече им: Ко хоће а уе први, нека уе 
посењи о свих и свима суга“ (Мк 9, 35). Како Марко преноси, Госпо 

5 И анас певамо на Евхаристији, по причешћу: „Виесмо светост истиниту…“.
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је посе ових речи „узео ете, метнуo га међу њих и загриo га“ (Мк 9, 36), 
чиме је посвеочио итургијско усиновење сараних (црквених), пошто 
ете постава „међу њих“ и начин постојања означава речима „загривши 
га“. Значење ових речи постаје још јасније каа оратимо пажњу на речи 
које Христос изриче прииком „узимања етета“, поставања етета „међу“ 
ученике и „грења“ етета, јер се сусрећемо са појмом „примања у Христо-
во име“, чији се итургијски саржај открива у успоставању зајенице као 
начина постојања, уући а онај који прима „овакву ецу“ у Христово име 

— прима Оца (Мк 9, 37). Марко је посвеочио а је Госпо сичну огију, о 
„првом“, рекао и на сарању апостоа (Мк 10, 44). Јеванђеист је започео ре-
чима: „А Исус, озвавши их, рече им“ (Мк 10, 42), ге уочавамо итургијску 
икону Христа који саира око сее ученике и поучава их, а екисиоошки 
контекст оатно појачава огосужено значење појма „први“.

Госпо је, по апостоу Луки, ио још експицитнији у авању огосуже-
ног смиса огији о првом и посењем. Уво ових речи почиње крштењском 
проематиком вхоа на „уска врата“ (Лк 13, 24). Да је Госпо говорио о 
крштењском вхоу у Цркву, виимо из стиха који сеи у његовом јеванђеу, 
јер нам се ту преочава изричито итургијска структура (Лк 13, 25). Појам 

„ваика ома“ (οἰκοδεσπότης) усовава поразумевани појам ома, који се 
не помиње иректно, а по њиме Госпо поразумева Цркву, што виимо из 
појаве оних који „стоје напоу и куцају“, оносно из чињенице а они што 
су напоу самим својим захтевањем а Госпо „отвори врата“ показују а 
се иза „врата“ наазе преиваоци, оносно а је тај ом место преивања. У 
супротном не и тражии преиваиште тамо ге нико не преива. Даке, 
„ваика ома“ је наченик јене нарочите огосужене зајенице, што не 
виимо само кроз речи оних који су остаи напоу већ и из Госпоњег о-
говора њима: „Не познајем вас откуа сте… Кажем вам, не познајем вас от-
куа сте“ (Лк 13, 25. 27), јер тако Госпо показује а су у ому они које познаје. 
Евхаристијски карактер реченог се огеа најпре у изговору оних напоу — 
кроз речи: „Јеосмо пре тоом и писмо“ (Лк 13, 26) уочавамо њихов покушај 
а се оправају реаношћу која је сурогат Евхаристије, затим и у речима а 
ће се сарати уи са свих страна како и сеи за „трпезу у Царству Божијем“ 
(Лк 13, 29). Закучак претхоно реченог пронаазимо и у речима: „И ге, има 
посењих који ће ити први, и има првих који ће ити посењи“ (Лк 13, 30). 
Гностици су у свом спису искористии сентенцу о реацији први – посењи, 
аи су јој оузеи сваку итургијску конотацију. Тако наазимо речи: „Чије 
име је сазнао прво, позвани су посењи, па је онај који има знање неко чије је 
име Отац изговорио“ (оеак 12). Као и ко Луке, реација први – посењи 
у вези је са критеријумом познавања Оца, аи гностички панан раикано 
истиска све оно што месту аје огосужени смисао. Познање није везано 
за Ваику ома и ом (Лк 13, 25), већ за интеектуану реаност знања, које 
је могуће посеовати.

У исти контекст се става и знање имена, које се на сичан начин појавује 
и у Јовановом јеванђеу, аи се суштинска разика састоји у изостанку 
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огосужене имензије. Ко Јована наазимо икону итургијског огађаја 
(Јн 10, 1–6), јер нам се преочавају најпре „врата“ и „тор овчији“ (1), затим 

„пастир који уази на врата“ (2), „вратар који отвара врата“ (3), итургијски 
возгас пастира (3в) и итургијски изазак оваца на возгас пастира (4). 

„Позивање по имену“ је огађај који се зива између уаска кроз врата па-
стира у тор овчији и пастировог изаска на чеу стаа. Јеванђеиста је оно 
што се зива између вхоа и изаска описао ијаогом пастира и оваца, ге 
пресуну сужу има „гас пастира“, који овце „сушају“ и „познају“, и па-
стирово позивање оваца по имену. Не уазећи у ае тумачење, увиђамо 
итургијски смисао ових речи, у којима је изражена црквена структура са 
среишњом сужом Онога око кога се стао саира. Јован је на крају оао 
ва стиха, којима је отконио могућност ругачијег тумачења ове Госпоње 
приче. Он говори а се стао не саира око „туђина“ већ „ежи о њега“, јер 

„не познаје гас његов“, аи фарисеји, којима је прича иа упућена, по свео-
чанству Јовановом, нису разумеи „шта ејаше то што им говораше“ (Јн 10, 6). 
И сам Госпо је посвеочио а говори о устројству новозаветне Цркве, јер 
није сее поистоветио са пастиром, већ са вратима (Јн 10, 7) кроз која уази 
пастир, што ће рећи а пастир хои у образу Христовом. Све што смо наве-
и показује итургијски смисао Госпоњих речи, којима Ваентин оузима 
управо ту осоеност, а тиме им оузима и саму уу смисеност. Онос 
први – посењи Ваентину више оговара као јена огичка контраиктор-
ност која је интригантна интеекту.

Иентичан закучак ћемо извући укоико се осврнемо и на остае ва-
ентинске параее у оносу на четворојеванђее. Често је у употреи ме-
тоа везивања паравоа за историјско зивање (маа сâм појам историје 
није јасан) како и се ујено оузео речима итургијски саржај, аи и 
а и се сама историја изузеа из итургијске стварности. Са оваквим 
примером сусрешћемо се у псевојеванђеској синтагми „исукани во-
секи мач, секући са ое стране“ (оеак 20), која престава опис Логоса. 
Матеј нам је посвеочио а је о мачу сам Госпо говорио (Мт 10, 34), но, 
смисао ових речи је итургијски, јер су изречене у оквиру веике Госпо-
ње есее при апостоском сарању. Наазимо а ова есеа почиње 
огађајем сазивања саора апостоа: „И озвавши својих ванаест уче-
ника, ае им васт“ (она је везана за егзорцизме и исцеења), а потом их 
шае „изгуеним овцама ома Израиева“ (Мт 10, 1–8).6 Ако на овај на-
чин сагеамо Госпоње речи, које се окончавају оаском „а учи и про-
повеа по граовима њиховим“ (11, 1), виећемо а оне и у Мт 10, 34–36 
означавају успоставање итургијске пороице наспрам пороице засно-
ване на иоошкој репроукцији. Међутим, Ваентин је овом синтагмом 
пагирао, пре свега, Јованово виђење Христа у првосвештеничким оеж-
ама: „И из уста његових изажаше мач оштар с ое стране“ (Отк 1, 16), у 

6 У истом смису се појавују и појмови „иско Царство нееско“ (10, 7), „оијени аро-
ви за разавање“ (10, 8), путовање ез пртага (10, 9–10), возгас „Мир ому овом“ (10, 12), 
мучеништво (10, 16–22), Дух Очев (10, 20)…
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то име се Госпо ораћа Цркви у Пергаму (Отк 2, 12) и с тим мачем „уста 
његових“ војује с непокајнима (Отк 2, 16). У првом сучају итургијски ка-
рактер је виив у чињеници а је Христос у првосвештеничкој сужи, 
ок се у ругом сучају сусрећемо са чињеницом а „Дух говори Црква-
ма“, чиме увиђамо ораћање итургијском сарању, јер се Дух пројавује 
на сарању, а множина именице „Црква“ нам показује а Црква јесте кон-
кретно сарање. Но, Јован је то поново показао каа је Христов мач из уста 
сместио у изразито итургијски контекст (Отк 19), ге је мач симво поее 
на неитургијским светом. Тријумф у Отк 19, 15–21 јесте огосужени 
огађај који започиње већ у Отк 19, 1.

Јеванђеист Лука пак открива огосужену икону Христа, око кога је 
окупен наро, и у таквој структури чини вхо и потом есеи (у тексту 
наазимо речи: „Иђаше с њиме мноштво нароа, и, оазревши се, рече им“ 

— Лк 14, 25). Саржај реченог је испуњен итургијским смисом. Госпоње 
речи су тајновоство у Цркву као у огосужени огађај. Раскиање веза 
заснованих на репроуктивном појму пороице претпостава устројавање 
ругачије пороице, што је вииво већ у сеећим речима: „И ко не носи 
крст свој и за мном не ие, не може ити мој ученик“ (Лк 14, 27). На тај на-
чин пороица оија итургијски карактер, уући а су крштење и вхо 
за Христом критеријуми учешћа у овој пороици. Управо из тог разога је 
Госпо изрекао причу о куи (28–30), мисећи на Цркву, као и причу о цару 
(31), указујући на Оца који промиша о изграњи Цркве. На ове приче су 
фарисеји и књижевници „гунђаи“: „Овај прима грешнике и јее с њима“, на 
шта је Христос оговорио причом о изгуеној овци коју је пастир прона-
шао оставивши својих „евеесет евет“ (Лк 15, 1–7). Госпо се раније ора-
тио ученицима рекавши: „Не ој се, мао стао, јер и воа Оца вашег а 
вам ае Царство“ (Лк 12, 32), па саа, говорећи о пастиру и стау, гово-
ри о Цркви што ће ити заснована на Христу, који чини икономију раи 
сваког грешника на земи. Сам појам стаа поразумева Цркву на окупу, 
тј. на сарању, те је враћање овце повратак у огосужено постојање, које 
свој ци има у евхаристијском саву, јер говори а је пастир сазвао све 
своје у ом произносећи возгас: „Раујте се са мном, јер нађох овцу моју 
изгуену“ (Лк 15, 6). У гностичком спису пастир остава евеесет е-
вет оваца раи јене заутае, и раује се пронааску (оеак 32). Рази-
ка је у томе што је јеванђеска раост саорна и трпезна, ок у гностичком 
јеванђеу наазимо само: „Ораовао се ка је еше нашао“, наставајући 
затим са рационаизацијом ројева 99 и 100, оносно свођењем на реаност 
урачунавања изгуене овце у евој руци овцама у есној.7

7 То се јасно исказује речима: „Јер, евеесет евет је рој еве руке, која ржи овцу. У 
трену ка је наази, међутим, цео рој је преачен у есну руку. Тако та (овца) са њим 
који је иште, тј., есном руком која (овцу) привачи, јер јој неостаје, узима је с еве 
стране и преноси је есној. На овај начин, рој постаје јена стотина. Овај рој озна-
чава Оца.“ (Оеак 32).
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Ваентиново спорење око јеванђеске намене храма и суботе

Јеан о мотива четворојеванђеа је Госпоње есеђење у јерусаимском 
храму. Матеј нам свеочи а Христос изгони трговце из храма, у чему саге-
авамо враћање итургијског карактера старозаветној Цркви, која је озво-
иа а храм изгуи огосужени смисао и претвори се у тржницу, ии, 
како Лука свеочи, у „пећину разојничку“ (Лк 19, 46). На ругом месту 
(Лк 21, 23) Матеј говори: „Уђе у храм и стае учити“. Госпо је прво вратио 
храму итургијски карактер, разарајући пијацу и враћајући „ом моитве“ у 
првоитну сужу, а потом чини вхо и поучава саране. Исто ћемо увие-
ти укоико погеамо и оно што је Госпо изрекао на овом месту. Христос 
није прихватио начин поемисања који су покушаи а наметну јеврејски 
прваци, показавши есмисеност преставене проематике. Затим су 
усеие паравое које откривају огосужено иће Цркве (Мт 21, 28–46). 
Старозаветна утемееност појма „виногра“, који је мотив прве ве при-
че, у екисиоошком контексту (Песма на песмама, Исаија, Јеремија…) 
указује на евхаристијску иконичност вина и хеа у новозаветној Цркви. 
У причи о војици синова гавни мотив је „испуњење вое очеве“, што је у 
јасној вези са речима Госпоње моитве: „Да уе воа твоја“. Први стих у 
ругој причи (33) свеочи о Цркви и Евхаристији као јеинственом огађају, 
јер омаћин је посаио виногра и ограио га потом и ископао у њему 
пивницу, аи у исто време је саграио куу и све то преао винограари-
ма. Зајенички закучак је у појму камена који је постао гава о уга. Ка-
мен има екисиоошку имензију, као материја грање „куе“. Очигено 
је а Госпо, говорећи о изостанку Јевреја из насества, говори у контексту 
орицања о итургијског живота као екисиоошке основе. Матеј нам све-
очи а је Госпо посе ових речи наставио говорити у причама откривајући 
Царство Божије. Увиђамо а кроз ова совеса Христос говори о Цркви као 
огосуженој зајеници, у којој преива Бууће царство. Јер есеећи о 
сваеној вечери, цару који чини ову вечеру своме сину и сваеном руху, 
Госпо нас тајновои у Цркву као есхатоошку сваену вечеру Женика и Не-
весте, коју нам је Отац приреио. Сваено рухо је појам који на експици-
тан начин не озвоава ругачије схватање ових речи, јер је оачење еог 
руха о најранијег периоа ио везано за крштењско-евхаристијски огађај.8 
Уготовени ое (Мт 22, 4) указује на евхаристијску трпезу. Саирање „и 
орих и зих“ (22, 10) јесте итургијска стварност, која је ове у функцији 
преставања реаности Царства. Исти смисао имају и приче „Богу Божије, 
цару царево“, о васкрсењу мртвих, о заповести уави, о Сину Давиовом, о 
осуи фарисејског ицемерја и о пачу на Јерусаимом. Примећујемо а у 
свакој паравои Христос говори о итургијском животу као екисиоошкој 

8 Јован у такво рухо оева остојне (Отк 3, 4), поенике (3, 5), ваесет четири стареши-
не (4, 4), мноштво спасених (7, 9), окупане у крви Христовој (7, 14), анђее (15, 6), војске 
нееске (19, 4), а оећу (тј. „еу свиу“) назива „правом светих“. У огосуженом по-
ретку Цркве о анас је сачувано огосужено оачење свеукупне Цркве у ео на 
веикосуотњој Литургији.
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реаности, о чему и свеоче посење речи: „Коико пута хтеох а сае-
рем чеа твоја, као што кокош сакупа пииће своје по криа“ (Мт 23, 37) 
ии, као што нам је Лука преао: „Бите, аке, у свако време, моећи се а 
се уостојите а изегнете све што се има огоити, и а станете пре Сина 
Човечијег“ (Лк 21, 36). Посе ових речи Матеј свеочи а је Госпо изишао 
из храма (Мт 24, 1).

Марко је оставио свеочанство како је Госпо сваки ан у храму поучавао 
(Мк 14, 49), а зајено са Матејем је посвеочио о истом говору (Мк 11, 27 – 
12, 44), што ће рећи а су ове речи суштина онога што је Госпо сваког ана 
говорио, ок је Лука оао а је ању ивао у храму и поучавао, а ноћу иза-
зио и оравио на гори „званој Масинска“ (Лк 21, 37), што и Јован потврђује 
(8, 1). У истој су реацији и огађаји Христовог усхоа и уаска у храм, те у 
свима њима виимо итургијски вхо. Управо то потврђује и посењи стих: 
„И сав наро хиташе јутром њему у храм а га суша“ (Лк 21, 38). 

Лука показује а је Госпо још као ванаестогоишње ете сеео међу 
учитеима, „сушао их и питао“ (2, 46), аи а је и таа је показивао мурост, 
јер каже како су се сви који су га сушаи ивии „његовој разоритости и 
оговорима“, што значи а је и сам оговарао на та питања. Дрско и ио 
претпоставати саржај ових оговора, аи треа оратити пажњу на осое-
ност саржаја оговора који је таа ао роитеима: „Зашто сте ме тражии? 
Зар нисте знаи а мени треа ити у оном што је Оца мојега?“ (2, 49). Лука 
још оаје а „они не разумеше реч коју им рече“ (2, 50). Најпре сагеавамо 
итургијску сику Христа међу учитеима, која мистагошки увои у ову 
причу, а затим увиђамо а и сам оговор Христов саржи у сеи месијанску 
имензију, оносно увођење човека и света у огосужени онос са Богом, 
што закучујемо из синтагме „у ономе што је Оца мојега“. „Оно што је Оче-
во“ оноси се на саму Евхаристију, уући а је претхоно нагашена огос-
ужена икона Христа као онога који пресеава Црквом, у којој је Отац Бог. 

Јован Богосов је посвеочио а је Христос о Препоовењу „ошао у 
храм и учио“ (Јн 7, 14), те а су се Јуејци чуии његовој мурости и гово-
рии: „Како овај зна књиге а није се учио?“ (Јн 7, 15). Христов оговор из-
разито јасно свеочи а је прироа његове науке ругачија о овосветских 
научних истраживања (Јн 7, 18–24). Виеи смо а нам остаи јеванђеисти 
оносе причу о посушном и непосушном сину, чији је мотив „испуњење 
вое Очеве“. Исто наазимо и ко Јована: „Ако хоће ко воу његову а твори, 
познаће а и је ова наука о Бога, ии ја сам о сее говорим“. Посе ових 
речи усеио је ојашњење празника суоте, а Госпоње тумачење указа-
о на суоту као огосужени ан (Јн 7, 22–23). Исцеење расаеног се 
такође окончава у храму, то виимо у изразима: „Потом га нађе Исус у храму 
и рече му: Ето постао си зрав, више не греши, а ти се што горе не огои“ 
(Јн 5, 14), што значи а и у исцеењима треа сагеавати итургијске иконе.

Не уазећи у етано проматрање свих јеванђеских речи, наше проми-
шање заржавамо на ономе што нам је Јован оставио као огађај посењег 
ана Празника (Јн 7, 37). Госпо је окончао поучавање у храму евхаристијским 
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узвиком: „Ко је жеан, нека ође мени и пије! Који у мене верује као што Пис-
мо рече, из утрое његове потећи ће реке вое живе“, а сам Јован ове речи 
тумачи у евхаристијском смису: „Ово рече о Духу кога треаше а приме 
они који верују у име његово, јер Дух Свети још не еше ат, зато што Исус 
још не еше просавен“ (Јн 7, 37–39). Вреносни су о овој науци наази-
мо у Јн 7, 46, па се ове речи не оносе на техничке аспекте Христове есе-
е, већ на саму прироу изреченога. Фарисејски пак су је у том контексту 
заправо критика Христовог приступа науци: „Зар сте се и ви преварии? 
Верова и ко у њега о гавара ии о фарисеја? Него наро овај прокети 
који не зна Закон“ (Јн 7, 47–49). Јован такође повезује оравак Христов на 
Масинској гори са оаском у храм (Јн 8, 1). Ову чињеницу треа сагеати 
у контексту огађаја који ће се потом зити у храму, оносно са покушајем 
каменовања жене ухваћене у преуи (Јн 8, 3–11). Фарисеји пре Госпоа о-
вое преуницу са преогом а је каменују, што је, према њиховом уверењу, 
утемеено у Закону. Христова реакција не стоји искучиво раи откривења 
човекоуа, већ указује и на погрешно јуејско разумевање појмова гре-
ха и Закона, који су у овом сучају свеени на реацију прекршај – казна. 
Госпоње речи преуници „Ии и не греши више“ не остају уоичајена пси-
хоошка ии јуриичка значења гагоа, већ имају крштењски и покајни 
смисао, оносно смисао учањења ии враћања у екисиоошки начин по-
стојања. На исти закучак нас навои и чињеница а је појам преуе у 
Старом завету везан за изостанак Израиа из синајског заветног оноса 
са Суштим, који своју куминацију остиже у огосуженом сусрету Бога 
и изараног нароа. Стога помиовање преунице у храму има изрази-
то заветни смисао. Ове се сусрећу крштењски и заветни мотив, чиме и 
међусоно оношење ових појмова показује осоину еимичног покапања 
саржаја. Ако је „помиовање преунице“ у храму уз речи „Ии и не греши 
више“ икона онавања завета, таа крштењско значење учањења у Тео 
Христово потврђује итургијску конотацију овог зитија.

Христос је у есеи која је усеиа такође посвеочио огосужени 
карактер свега што је учинио и говорио у храму: Христос је светост све-
ту у тами (Јн 8, 12), тријаоогија је источник итургијског постојања (Јн 
8, 13–18) познањем Оца кроз Сина (Јн 8, 19–20). Претхоно је преуници 
рекао: „Ии и не греши више“, а саа фарисејима: „Ја ием, и тражићете 
ме, и помрећете у греху своме; ку ја ием, ви не можете оћи“ (Јн 8, 21). 
Христово иење које Јуеји не могу чинити јесте итургијско устројство 
Цркве, а то виимо из јуејског неразумевања карактера онога што је ре-
чено (Јн 8, 22). Госпо пак настава свеочити у истом контексту (Јн 8, 24). 
Сушаоци фарисеји покушавају а свеу Христову есеу на конвенцио-
нано значење, ок Госпо „говори у свету оно што је чуо о Оца“. Потвра 
крштењског карактера свега што се зио у овом ругом оаску у храм јесте 
финани стих: „Ка он ово говораше, многи повероваше у њега“ (Јн 8, 30), у 
чему се открива преткрштењски, а самим тим и итургијски смисао овог 
Јовановог свеочанства. У овој структури јасно је виив огосужени 
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пореак: катихизација, крштење, Литургија речи, су на некрштенима и 
Евхаристија. Стога појам „наука“ (Јн 8, 31) за Госпоа нема значење знања 
стеченог напорима интеекта, већ је везан за „познање истине која ће осо-
оити“, а која се стиче кроз усиновење (Јн 8, 33–36). У том контексту Го-
спо у аем току ове мистагогије свеочи: „Ко оржи реч моју, неће виети 
смрти вавек“ (Јн 8, 51). Јован на самом крају свеочи а је Христос изашао из 
храма јер су Јуејци „узеи камење а аце на њега“, чиме смо тајновођени 
о созерцања Христа као жртвеног јагњета. Ове примећујемо а су Јуејци 
хтеи а каменују Христа у храму, чиме у перспективи Цркве Христу приају 
конотацију евахаристијског хеа живота, аи у исто време из своје перспек-
тиве оузимају храму огосужену уогу, приајући храму смисао — места 
уиства. 

Гностичка сика је веома сична јеванђеској структури; штавише, спо-
на форма је иентична, аи сама срж јеванђеског огађаја је измењена. Ви-
еи смо а Лука и Јован (Лк 2, 47 и Јн 7, 46) вренују Христове есее у 
храму, аи се и Лукино „иваху се веома његовој разоритости и огово-
рима“, као и Јованово „никаа човек није тако говорио као овај човек“, о-
носе на итургијски карактер Христове науке. Насупрот томе, гностичка 
промишања ове теме вренују Христа, у контексту поучавања, приевима 

„тих и нежуран“ (оеак 8). Овим приевима је преокренут карактер изре-
ченог, јер се Христова наука више не појавује као сагеавање стварности 
кроз огосужену призму, него као још јена у низу научно-фиософских 
теорија цеокупне стварности. Појам храма као свештеног места замењен 
је појмом шкое. Христово учитество је у четворојеванђеу неовојиво 
о његовог првосвештенства, ок је у овом гностичком спису његово учи-
тество експицитно, па се појавује као панан Христовом моитвеном 
оравку на Масинској гори. Ваентин је изврсно уочио јеванђеску ору 
којом и се храму вратиа заветна огосужена намена, па настоји а пре-
прича постојеће паравое, ајући им нови смисао који и, према његовом 
назору, исказао „истинитији“ карактер онога што је Христос чинио у храму.

Проематика намене храма састоји се у несагању са смисом простора, 
који је за Госпоа итургијски појам. Анаогно овој, присутна је и проема-
тика намене времена, и то огосуженог (празничног) осмишавања вре-
мена. Христово еање суотом према јеванђеима имао је за ци враћање 
празнику итургијског карактера. Гностичко псевојеванђее се осонио на 
свеочанство Матеја, који ове огађаје сагеава као огосужене стварно-
сти. Све што је Госпо еао престава мистагогију Цркве као итургијског 
огађаја.9 Фарисеји су суоту изместии из итургијског контекста, а Христос 
9 Матеј цеокупно јеванђее пише као итургијску катихезу. Најпре нам је у прве три га-

ве изожио тумачење крштења, затим је у Мт 4–9 преао мистагогију у саму Евхаристију, 
а и у Мт 9 – 11, 1 окупио апостое око сее, позвавши их из „мноштва нароа“ као „по-
сенике“, откривши тако итургијски начин постојања као „жетву“ (Мт 9, 36 – 10, 1). По-
се есее упућене апостоима усеио је воспоминаније Јована Крститеа, а и се у 
Мт 11, 25–30 открио Христос као онај који агоари Оцу. Стога смисао сеећег што нам 
је Матеј посвеочио морамо сагеати у континуитету цеокупног смиса.
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јој враћа место и онава карактер празника као итургијског огађаја. 
„Тргање касја“ је ео које је Госпо претхоно устројио као сужу апостоа, 
узевши их као „посенике жетве“ (9, 37–38), па увиђамо оно што смо претхо-
но закучии: а Госпо суоту сматра итургијско-есхатоошким огађајем. 
Исто ћемо закучити укоико сасушамо Госпоњи оговор на фарисејску 
замерку: старозаветни ораз који осикава новозаветну Евхаристију — Да-
ви који чини вхо у ом Божији и јее преожене хеове, „намењене само 
свештеницима“ (Мт 12, 3–4). Потом је Христос „ушао у синагогу“ (12, 9) и, 
исцеивши човека, открио освећење времена, пошто све ово чини у суоту. 
Ове је Христос изговорио причу о спасавању овце из јаме у суотњи ан, те 
је њен смисао изразито огосужени, зог чега Христос и говори: „Даке, 
ваа суотом оро чинити“, мисећи на огосужени огађај, ок Јевреји 
нису чуесна исцеења схватаи као итургијско-есхатоошке параигме. 
Јевреји су, аке, знаи а су огосужења озвоена у суоту (Из 31, 14–16; 
Лев 23, 3; Бр 28, 9–10), аи Христос устројава истинско огосужење.

Гностичко виђење суоте је потпуно антиитургијско. Јеванђеска форма 
је заржана кроз стихове: „Раио је чак и у суоту за овце које је нашао упа-
е у јаму“ (оеак 33). Очигено је приавање ругог контекста причи која 
у јеванђеу тумачи огосужени огађај. О суоти се говори више есхато-
ошким језиком, при чему је и есхатоогији оузет итургијски карактер, 
који смо виеи очигеним саржајем јеванђеа.

Питање Ваентиновог научног концепта

Усиена и иа тврња о Ваентиновој неупућености у значење јеван-
ђеа Цркве. Логичке конструкције и преањске егзииције које наазимо у 
гностичком спису „Јеванђее истине“ овог мајстора гностике показују нам 
а је реч о човеку моћног интеекта. Претхоно изнесена разматрања пока-
зују а је паживо из сваке јеванђеске приче истиснута ии преоикова-
на огосужена иконична структура, чиме се пре нас постава питање 
метооогије научног истраживања и концепта науке ко Ваентина.

Ако се вратимо и на свееније апостоа Матеја о Госпоњој есеи у хра-
му (Мт 21, 23–27), закучићемо а Госпо на почетку те своје есее оповр-
гава фарисејски концепт научности, супроставајући му огосужени, што 
сагеавамо најпре из Христовог оговора, који показује есмисеност ква-
зипроематике што је намећу фарисеји (24–27), а затим и у причама што су 
усеие (Мт 21, 28–46). Ваентин је ако могао схватити Госпоњи концепт 
науке, па се изоставање цеокупне итургијске иконичности из Христове 
есее у храму треа сматрати намерном интервенцијом. Литургијски мо-
тиви Госпоње есее, који се појавују ко остаих јеванђеиста, такође су 
занемарени: Лк 2, 46–50; Јн 7, 15–24. 46–49; 8, 3–11. 24 и ае.

За разику о онога како се у четворојеванђеу сагеава што књижевници 
и фарисеји не разумеју Госпоњу науку, гностички спис узрок неразумевања 
препознаје у интеектуаној инфериорности сушааца наспрам Христа. 
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Исус изаже науку на високоинтеектуаном нивоу који остаје неоступан 
„празногавима“ (оеак 8). Увиеи смо а се — каа свети Лука свеочи 
о мурости ванаестогоишњег Христа, коју „они не разумеше“ (Лк 2, 50) — 
то у ствари оноси на Госпоњу мистагогију „мени треа ити у ономе што 
је Оца мојега“ (Лк 2, 49). У гностичком метоу оиковања стварности овај 
и огађај означавао супериорност ванаестогоишњег Исуса на Јосифом 
и Маријом. Мистагогија на овај начин постаје ефиниција и реаност ива 
протумачена мимо итургијске сврховитости. Управо Госпоње речи које 
нам је свети Јован сачувао: „Моја наука није моја, него онога који ме је по-
сао“ (Јн 7, 16) — преставају кост у гру гностичког поимања.

Ко овог гностика сусрећемо се са привином афирмацијом „знања о 
Оца“, аи је овом појму промењена кваитативност, јер јуејско: „Како овај 
зна књиге, а није се учио“ (Јн 7, 15) не означава више њихово осуство из 
екисиоошке реаности, већ њихову интеектуану неорасост јеном по-
сеном знању, које је само Исус спосоан исказати. На овај начин гностици 
смештају јеванђее у куминативну тачку фиософске миси. Остаје пре-
нерегнута чињеница мистагогијског карактера реаности. Јеванђеисти су 
јасно указаи на Христове паравое упућене фарисејима, које су преставие 
погрешну зону кретања фарисејске науке, а њих Христос упућује фарисејима 
и саукејима као оговор на поставање ажне проематике: „Каквом ва-
шћу то чиниш? Ко ти ае ту васт?“ (Мт 21, 23; Мк 11, 28; Лк 20, 2), ии: „Тре-
а и ати порез цезару ии не?“ (Мт 22, 17), ии: „О васкрсењу, којега ће о 
семорице ити жена, јер је са свима иа?“ (Мт 22, 28), ии: „Како овај зна 
књиге, а није се учио?“ (Јн 7, 15), ии, опет: „Куа овај намерава а ие а а 
га ми нећемо наћи?“ (Јн 7, 35), ии: „Ова жена је ухваћена у преуи на еу. 
А Мојсеј нам у Закону заповеи а такве каменујемо. Ти аке шта веиш?“ 
(Јн 8, 4–5), као и питања: „Ге је Отац твој?“ (Јн 8, 19), „Да се неће сам уити, 
јер говори, ку ја ием ви не можете оћи?“ (Јн 8, 22), „Још немаш ни пеесет 
гоина, а Аврама си виео?“ (Јн 8, 56).

Закључак

Јеванђее чини корениту разику између онога што Христос говори и 
фарисејске науке. Међутим, гностичко „Јеванђее истине“ не прави суш-
тинску разику између Христове и јеврејске науке, сем квантитативне, јер за 
Ваентина је примарно то што „Логос“ зна више него ико пре њега. Међутим, 
значајније питање везано је за изоставање разиковања ових веју нау-
ка. Као што смо већ реки, не и имао смиса правање ове појаве про-
стим неразумевањем јеванђеа Цркве, јер и тако укањање итургијске 
смисености ио трапаво, па исмо у псевојеванђеу моги наћи јасне 
знаке неуспеих покушаја фасификовања већ постојећих списа. Супротно 
реченом, „Јеванђее истине“ претенује а преосмиси црквени концепт 
јеванђеа, са упаиво критичким оносом према његовом огосуже-
ном концепту. Ваентинова критика је у свом оносу према огосуженој 
промишености искучива и немиосрна. Богосужена смисеност и 
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сврховитост јеванђеа је, као испуњење старозаветне огосужене смисе-
ности, сканаозна новина у континуитету цикичне уске миси у исто-
рији фиософије, што је за гностички концепт неприхвативо. Ово не значи 
а су гностици схватии смисао који оноси итургијски начин постојања 
као извор јеванђеске миси, већ а су спознаи растични преом који овим 
настаје. Литургијски смисао стварности није могао из гностичке перспек-
тиве ити прихваћен као онај који наиази историјски ток уске миси, 
засноване на прироној сиини интеекта, и на тај начин оесмишава све 
контемпације цеокупне стварности.

За Ваентинов гностички ум прихвативији је фарисејски концепт науке, 
који у јеванђеским огађајима остаје изван итургијске иконичности Хри-
стове науке, јер први остаје у оквирима историјске евоуције уске миси. 
Штавише, такав концепт науке заузима критички став према огосуженој 
сврховитости Христове науке. 

Из ове перспективе поставају се питања оноса науке Цркве и постмо-
ерне науке:

1. Да и наука Цркве има неприрону тененцију а се пресуштастви у 
ванитургијску стварност, како у смису искучиво акаемске ис-
ципине, тако и у смису ио каквог совесног оквира који не узима 
у озир итургијску иконичност јеванђеа?

2. Да и постмоерна секуарна наука има тененцију а прогони ого-
сужену огосност из цеокупне стварности?

Оговори на ова питања показаи и анашњу позицију науке у цеи-
ни на реацији гносис – јеванђее Цркве. Изузимање итургијског темеа 
јеванђеа значио и — како за огосове као науку Цркве, тако и за се-
куарну науку — заузимање смера који је гностицизам зацртао, што и се 
пројавио као оустајање о јеванђеског концепта живота.
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Valentinus’ Attempt Transformation  
of Liturgical Character of The Gospel

The Gospel of Truth is gnostic text, which is thought to be written by great 
gnostic teacher Valentinus. It testifies that Valentinus was a man of very 

powerful intellect, so he could understand liturgical essence of The Gospel of 
Church. Because of that, he wrote the new evangelical text, attempted to trans-
form existing evangelical conception. Liturgical foundation of Christ’s parables 
was challenge to gnostic mind. Valentinus couldn’t accept that the whole reality 
had liturgical purposefulness, and tried to change course of theology. He avoided 
liturgical character of parables precisely, by removing every point of this character, 
or by changing meaning of liturgical notions.
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