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УДК 271.2-1 Јустин Поповић, свети
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Смееревска Паанка

Богочовек као истински човек по 
препообном Јустину Поповићу

Abstract: Текст престава скраћену верзију ауторовог ипомског раа са Пра-
восавног огосовског факутета Универзитета у Београу. Иеја је а у кратким 
цртама уе приказано животно опрееење јеног о највећих огосова XX 
века за Богочовека као јеину праву меру света и човека. На путу ка истинском 
човештву незаоиазна ореница је Богочовек Христос, који својим овапоћењем 
свакоме аје приику за соони искорак ка савршенству. Да је могуће постати 
ог по агоати свеоче многоројни светитеи Божји, који ће се у посењем 
огађају историје — свеопштем васкрсењу мртвих показати као истинити и савр-
шени уи.
Key words: човек, Богочовек, Црква, светитеи, оожење, есмртност.

Ради тога је Богочовек и дошао међу нас људе: да нам у себи покаже 
савршеног човека, и да нам у исто време да сва света средства и све 
божанске силе, помоћу којих сваки од нас може изградити себе у чо-
века савршена…1

Уво

Говорећи о кризи моерног руштва и уховном ћорсокаку у који је чо-
век анашњице запао, француски теоретичар Жан Боријар (Jean Baudril-

lard, 1929–2007) између остаог навои и а смо све проаи, остварии 
и као појеинци и као човечанство све жее и сва могућа осоођења и 
еманципације, срушии све тауе и етичке врености, све есакраизоваи и 
— попут уовених оваца — наивно и гупо упаи у сопствену замку. Карта 
на коју смо играи показаа се погрешна, аи ми то не жеимо а признамо. 
Тооже, још увек знамо куа иемо, знамо шта и како, и као а тек треа а 
постигнемо неке нове, веће циеве, којих — наравно — нема.2 Жеа стара 
коико и сам уски ро — а се свет и човек тумаче искучиво кроз човека 

• milosjelic@gmail.com
1 Уп. Поповић, Ј., Догматика Православне Цркве, III, Београ, 1978, 30.
2 В.: Bodrijar, Ž., Prozirnost zla, Novi Sad, 1994.
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(„Човек је мера свих ствари“) — остиже тако свој врхунац у стремењима 
која за свој крајњи резутат имају управо оно о чему Боријар говори.

Истина је а су се кроз историју многи умови мучии жеећи а огонет-
ну загонетку и разоткрију тајну ића званог — човек. Разичити реигијски, 
фиософски, најза, цивиизацијски правци авии су се „свепроемом 
човека“ и нису успеи а га реше. Веики Достојевски — „пророк и апо-
сто правосавног реаизма“3 — кроз своје јунаке отиче се свих уина и 
проваија, аи и висина на које човек може а се успне. Његови антихероји: 
Иван Карамазов, Кириов, Раскоников, Ставрогин… проповеају човеко-
ога као јеино могуће решење посе оацивања Бога.4 Јеино „на гроу 
свих претхоних огова“, човек може сее а прогаси човекоогом, а „у но-
вом пантеону човек има а уе јеино ожанство, јеини ио, коме ће се 
сва твар кањати и њему јеиноме сужити“, како Достојевског наахнуто 
тумачи Отац Јустин5.

Показао се, ипак, а човек мерећи сее — соом није разумео ни сее ни 
свет око сее. Отуа и речи апостоа Пава: „Ништа не знам соом“ (Кор 4, 
4). Човек заиста постаје јаан каа оаци ожанско у сеи, каа се орекне 
свога Бога и Створитеа. А каа то већ и учини, у немогућности а се из-
ори са вихором проазности, са временом и простором који га притискају 
и траже своје — он посрће, а у утакмици између есциног и есмисеног 
увек поеђује — трагичност. Но, није све изгуено, говори отац Јустин. 
Нае нема само она каа свет и човека не „осећамо Христом“ и не „геамо 
из Христа“. Са њим, све се мења: 

О сусрета са Њим, кроз човека проструји нешто сасвим ново, нешто от-
е неосећано, несућено, незнано. А о уави према Њему, осећање сее 
и осећање света преоражава се у чуесну аговест, којој нема краја ни у 
времену ни у вечности. И кроз све поноре у свету и урвине у човеку нежно 
руји аги и чарони гас, гас који поржава све посустае, који иже све 
пае, који спасава све пропае, који ечи све ране, који уажава све туге, који 

3 Тако веиког писца назива pрепоони oтац Јустин Поповић, чијој антропоогији и же-
имо а се посветимо у овоме рау. По Јустиновим речима, још о његове петнаесте го-
ине, Ф. М. Достојевски је његов „учите аи и мучите“. То је зато што су, како то oтац 
Јустин истиче, проеми Достојевског — вечни проеми уског уха, а као такви нису 
у новије време ни ко кога „оши о тако широког, уоког и свестраног израза као ко 
Достојевскога“ (Достојевски о Европи и Словенству, Београ, 1995, 7).

4 Логика је сеећа: ако нема Бога, она је све озвоено; нема ни греха, ни за, ни зочина, 
јер је грех — грех само пре Богом. У том смису језиво, аи и истинито звуче речи Ивана 
Карамазова: „По мом схватању, нема шта а се руши, треа само уништити у човечанству 
иеју о огу, ето чиме треа почети! Тиме, тиме ваа почети — о, сепци, ништа не схва-
тате! Чим се цео човечанство орекне ога… она ће сами о сее, ез уожерства, 
пасти и сви пређашњи погеи на свет, и што је гавно, сав пређашњи мора, и настаће 
све ново. Љуи ће се уружити а узму о живота све што им он може ати, аи неизо-
ставно за срећу и раост јеино на овашњем свету. Човек ће се узвисити ухом ожанске, 
титанске горости и појавиће се као човек-ог…“ (Ф. М., Достојевски, Браћа Карамазови, 
Београ, 2006, 671).

5 Достојевски о Европи и Словенству, Београ, 1995, 86.
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оакшава све терете, који засађује све горчине, гас Јеиног Човекоупца: 
Ходите к мени сви који сте уморни и натоварени, и ја ћу вас одморити. 
Узмите јарам мој на сее, и научите се од мене, јер ја сам кротак и смирен 
срцем, и наћи ћете мир душама својим. Јер је јарам мој лаг, и реме је моје 
лако.6 

Тајна Овапоћеног Логоса Божјег постаје тако куч за решење проема 
света и човека. У Христу свој оговор наазе све муке и сва распињања чове-
кова. Свестан је тога ио препоони отац Јустин, стога је и центрана тема 
његовог ивствовања — Богочовек Христос. „Ми смо за Богочовека зато 
што смо за човека“, говорио је aва Јустин. И заиста, пут о истинског човека 
вои искучиво преко Богочовека, јер oн је „Пут, Истина и Живот“ (Јн 4, 6) 
који и ми треа а сеимо.

Првобитна безгрешност човекова и његов па

Човек је створен као огоико иће. Доеивши му уогу онога који треа 
а уе фактор јеинства створеног и нествореног, тросунчани Госпо чо-
века става на посено место у универзуму. О томе свеочи и чињеница а 
се човеком овршава стварање свега виивог и невиивог. Човек, тако, 
престава круну стварања — свештеника совесне и цара вииве творе-
вине. Невеик пре Богом, аи и немаи пре светом — „у маом је веики“, 
по речима Светог Григорија Богосова7. 

Све оно што чини овај свет Бог је створио само заповешћу своје речи. У 
сучају човека, стварању претхои саветовање у тројичном Божанству, по-
се чега сва три Божанска Лица непосрено и ично стварају човека. При 
стварању човека, аке, запажамо ругачије еовање Бога: „Да начинимо 
човека по својему оичју, као што смо ми, који ће ити госпоар о риа 
морских и о птица нееских и о стоке и о цее земе и о свих животиња 
што се мичу по земи“ (1Мој 1, 26). Ове, аке, више није реч о још јеном о 
створења која сачињавају свет, него о створењу које је воа Божја извојиа 
између свих остаих а оно уе „икона“ (сика, ораз) Божја у свету, оно-
сно непосрено показивање, јавање и преставање Бога.8 У томе и јесте 
веичина човекова: не, аке, у чињеници а је сичан са створеним све-
том, уући а је сазан о истог „материјаа“ као и читава творевина, већ 

6 Поповић, Ј., „Између ве фиософије“, у: Философске урвине, Београ, 1987, 74.
7 Уп. „Бесеа 38“, 11 у: Празничне еседе, Треиње – Врњачка Бања, 2001, 54. 
8 „Свака ствар у овом свету јесте рам, у који је Бог урамио по јену мисао своју“, есеи отац 

Јустин, а „све ствари скупа сачињавају раскошни мозаик миси Божјих. Иући о ства-
ри о ствари, ми иемо о јене миси Божје о руге, о јене фреске Божје о руге. А 
иући о човека о човека, ми иемо о јене иконе ожје о руге. Јер ок је Бог у ствари 
урамио у ствари миси своје, у човека је урамио ик свој, икону своју. Речено је у Светој 
Књизи: И створи Бог човека по ику свом, по ику Божјем створи га (Пост. 1, 27). Зато 
је сваки човек огоносац о утрое своје мајке.“ (Уп. „О неприкосновеном веичанству 
човека“, у: Богоносни Христослов — Изарани списи Оца Јустина, Света Гора Атонска, 
манастир Хианар, 2007, 108).
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у чињеници а је створен по икони и пооију Тројичног Бога. И ок ико-
на престава оно што је човеку ато у самом чину стварања, пооије је 
оно што је заато, оно што човек тек треа а остигне. Иако се почетак у 
стицању пооија Божјег наази у оразу Божјем у човеку, само заоијање 
пооија Божјег зависи о наше вое — куч за постизање пооија Божјег, 
аке, наазимо у самовасности (сооној вои) човековој. С тим у вези, 
иако створен езгрешан, први човек, Аам, то није ио у апсоутном смис-
у. Његова езгрешност иа је реативна и ежаа је у човековој сооној 
вои, а није иа неопхоност његове прирое. Другачије речено: „човек је 
могао не грешити, а не: човек није могао грешити“9. Даке, први уи ии су 
езгрешни, не у смису а по прирои не могу а греше, него а по сооној 
вои мо гу а не греше. Грех није ио саставни ео њихове прирое, аи је 
могао а постане „остојање њихове сооне вое“10.

Аамова ичност пре паа сазана је по „езгрешном оригинау“. Као так-
ва, „она сва живи, креће се и ива у Божанском Логосу“ — њу ичношћу чини 

„Логос који оитава у њој“. Логос Божји, оитавајући у Ааму, „оспосоава 
Аама за познање и аје му свој печат и карактер“. Та огоикост и јесте оно 
што Аама оржава чистим о греха — езгрешним и естрасним; она је 
усовена Божанском Тројичношћу — ге ње нема, нема ни ичности, пише 
отац Јустин. Затим и нагашава: 

Интегритет своје ичности и хармонију свих њених физичких и метафи-
зичких састојака прегрешни Аам оржава упооавањем Богу ића свог 
помоћу цеокупне огочежњиве еатности ума свог, вое своје, срца свог 
и теа свог. Сав свој многоструки живот он формира „по оичју Бога“. Он 
миси — Богом, он осећа — Богом, он еа — Богом, он живи — Богом, и 
тиме постаје савршенији човек. У њему човек расте Богом и усавршава се. 
Увек вођен Богом, он није у опасности а престане ити човеком. Напротив, 
у њему се огеа иеана равнотежа између Бога и човека. Све у њему ива по 
неком огочовечанском поретку и пану. Бог је увек на првом месту, а човек 
на ругом; Бог раи, човек сарађује. У том огочовечанском синергизму оге-
а се сва смирена, ожански смирена, веичина Аамове ичности пре паа11.

Насупрот оваквом распоожењу Аамове уше, која га је у сарањи са 
умом и воом, срцем и теом, воиа ка Богу, наази се његов посепа-
ни хаос, у којем „хармонија ичности ишчезава“ и „гуи се огочовечан-
ски пореак човечије ичности“. У овом посењем се, у својој суштини и 
састојао човеков па и човеково оацивање Бога као путовоитеа: у чове-
ковом оацивању огоиког, огосног, устројства свога ића. Створен као 
потенцијано огочовечанско иће, каже отац Јустин, „уместо а огои-
кошћу уше прожме сав свој емпиријски живот, човек је овојио ух свој 
о свега Божјег у сеи, и отиснуо се кроз тајанства овога света ез Бога, тј. 

9 Уп. Поповић, Ј., Догматика Православне Цркве I, Београ, 2003, 290.
10 Исто.
11 „Проем ичности и познања по учењу Св. Макарија Египатског“, у: Пут огопознања 

— Поглавља из православне аскетике и гносеологије, Београ, 1987, 17.
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ез свог прироног путовође“12. Суштина грехопаа је, по Препооном Оцу 
Јустину, увек иста: „хтети помоћу сее постати оар; хтети помоћу сее по-
стати савршен; хтети помоћу сее постати Бог“13. Човек је, уставши против 
огоиког устројства свога ића, „ напустио Бога и Божје, и свео сее на чи-
сто вештаство, на чистог човека“14.

Стварајући човека по ику свом, сматра препоони отац Јустин, Бог је по 
човековом ићу разио чежњу за ожанском ескрајношћу живота, сазнања, 
савршенства. С тим у вези, прворони грех престава скретање са пута и 
човеково оацивање Богом му оређеног животног циа: упооавања 
Богу, упооавања Христу. Грехом су уи пренеи центар свога живота 
из „огоике прирое и реаности у ваножју реаност, из ића у неиће, из 
живота у смрт, оутаи о Бога и заутаи у мрачну и еспутну аину 
фиктивних врености и реаности“15.

Зато је ио неопхоан оазак Спаситеа, а то није могао ити нико ру-
ги о сам Син Божји.

Овапоћени Логос Божји — Очовечени Бог

Сажимајући хришћанску сотириоогију у јену реченицу, Свети Јован 
Дамаскин нагашава, каа говори о Логосу Божјем, а „не веимо за Њега 
а је Он човек који се оожио, него а је Бог који се очовечио“16. Син Божји 
се и очовечио а и човеку изнова аровао оно зог чега га је и створио. 
Разог овапоћења треа тражити, тако, у изавењу човека о смрти, о-
носно у повратку човековом у зајеницу са Богом, а самим тим враћања 
човеку остојанства које је акомисеношћу праоца Аама — изгуио. По 
Светом Атанасију Веиком, воструки је ви очовечења, што он и форму-
ише речима: „И јено и руго Спасите је човекоуиво остварио Својим 
Очовечењем: оагнао је о нас смрт и оновио нас“17.

Доазак Христов није ио неочекиван. Човеково иће вапио је за њим 
о тренутка каа је ез њега остао. Зато отац Јустин истиче:

12 „Врховна вреност и непогрешиво мерио“, у: Философске урвине, Београ, 1987, 54.
13 „Човек ии Богочовек“, у: Православна Црква и екуменизам, прегеано 27. 6. 2010. на: 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Izazovi/justin.htm.
14 Грех наших прароитеа је за оца Јустина ескрајно важан и суоносан поступак којим 

је поремећен сав огомани онос човека према Богу и према свету. Паом је нарушен 
и оачен огочовечански пореак живота, а први уи су својевоним преступањем 
заповести Божје ојавии а жее а остигну ожанско савршенство, а постану „као 
огови“: мимо Бога, ез Бога и против Бога: „Преступањем заповести Божје, то јест вое 
Божје, први уи су преступии закон и ступии у езакоње, јер је грех — езакоње“, на-
вои отац Јустин (Догматика Православне Цркве, I, Београ, 2003, 304).

15 Догматика Православне Цркве, I, Београ, 2003, 305.
16 Уп. Тачно изложење Православне вере — Источник знања, Никшић, 1997, 238.
17 О очовечењу Бога Логоса, 16, прегеано 15. 3. 2010. на: http://svetosavlje.org/biblioteka/

Bogoslovlje/OcovecenjeBogaLogosa/OcovecenjeBogaLogosa.htm.
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Појава Богочовека Христа у свету уских реаности, ни са онтоошког, ни 
са психоошког, ни са историјског геишта није изненађење за уску при-
роу. Напротив, она је заовоиа основне чежње и потрее човечијег ића: 
чежње и потрее за ожанским савршенством и вечним животом18. 

Но, и поре тога, очовечење Бога за Оца Јустина престава „највећи 
потрес у свету, и у световима, јер се тиме остварио чуо на чуима“19. 
До тог тренутка, стварање света ни из чега ио је највеће чуо, аи нема 
сумње, мишења је отац Јустин, а га је овапоћење Бога превазишо својом 
чуесношћу20. При стварању света речи Божје су се оачие у вештаство, а 
при овапоћењу сам Бог се оачи у тео, у материју, у вештаство: „Отуа 
је овапоћење Бога највећи огађај у свима световима: за сваку ичност, за 
свако иће, за сваку твар“21.

Христос је „највеће чуо у свим световима“, како Га назива Отац Јустин. 
Име Исуса Христа и натприроно рођење његово ефинитивно ее историју 
на ва еа, и истовремено преставају нешто што је неоступно уском 
огичком разматрању и „зраворазумском“ поимању. Бог Који постаје човек 

— то је највећа саазан за уску мисао22. „Логос постае тео“ (Јн 1, 14) — 
„прва је и посења аговест“ за препооног оца Јустина; истовремено је то 

18 „Врховна вреност и непогрешиво мерио“, у: Философске урвине, Београ, 1987, 55.
19 Догматика Православне Цркве, IΙ, Београ, 2004, 12.
20 Истоветно размишање наазимо и ко Светог Григорија Богосова: 

„О, новога и мешања! О, чунога и сјеињења!
Онај који ЈЕСТЕ — постаје,
и Нестворени ствара се,
и Несместиви ива смештен…
и Богати осиромашује, јер узима сиромаштво мојега теа, а их се ја оогатио Његовим 
Божанством;
и Пуни се испражњава, умањује се за кратко о Своје саве а их се ја причестио 
Његовом пуноћом.
Какво је то огатство ороте!
Каква је то тајна раи мене!
Имао сам уеа у ику (Његовом) и нисам сачувао; саа Он узима уеа у теу моме, 
а и и ик спасао и тео оесмртио“ (Бесеа 38, 13, у: Празничне еседе, Треиње – 
Врњачка Бања, 2001, 57).

21 Поповић, Ј., Догматика Православне Цркве, IΙ, Београ, 2004, 13.
22 О томе говори апосто Паве каа каже: „А ми проповеамо Христа распетога, Јуејцима 

саазан, а Јеинима уост“ (1Кор 1, 23). У том смису, Јуејцима је Христос саазан јер 
су се, како то тумачи Теофиакт Охриски: „они спотаки о Њега, говорећи: ’Како може 
а уе Бог Онај, Који је јео и пио и с цариницима и с грешницима, и Који је распет с 
разојницима?’ (Тумачење Прве посланице Коринћанима Светог Апостола Павла, пре-
геано 15. 3. 2010 на: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Svetopismo/Tumacenje_prve_
poslanice_Korincanima/01.htm). 

  За Јеине пак престава уост, пошто у њиховом систему размишања преовађује 
метоичко знање, које не може а функционише ез ефиниције ствари. С тим у вези, 

„ефиниција“ Бога је а је он есконачан, неограничен, свезнајући и свесиан ит., па са-
мим тим није могуће а уе Бог, а истовремено а има материјано и ограничено тео, 
и а потреује све оно што потреује оичан човек.
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и „највећа аговест коју је Бог могао ати човеку и нео земи“. У ове три 
речи из Јовановог јеванђеа сарано је све оно што је вечито потрено ићу 
уском, у свима световима23.

Најважнији онтоошки захтеви и потрее човекове заовоени су јеном 
засвага у ичности Богочовека. Јер, како то наахнуто ојашњава отац 
Јустин, на све захтеве и потрее уха уског који се оносе на свет изна 
човека Богочовек оговара Богом на човечански начин; ок на све захтеве и 
потрее уха уског који се оносе на свет око човека и испо човека, он 
оговара човеком на ожански начин24. Истовремено, овапоћење Христо-
во посетио нас је на оно зог чега смо и створени, а што смо по насага-
ма греха, почев о оног прароитеског, изгуии и заоравии. Поставши 
човек, превечни Син Божји нам указује на укаани ик Божји у нама, аи 
и на истинито човештво, које је саа могуће открити и увиети јеино у 
њему — Богочовеку Христу. Зато потпуну истину о човеку, циу и смису 
његовог постојања можемо ознати јеино кроз Богочовека, а „ез Њега и 
изван Њега нема правог човека, јер је човек прави човек само Богочовеком 
и у Богочовеку“25. Зато ми, по речима оца Јустина, у име човека остајемо уз 
Богочовека, јер „у Њему је јеино могућа разумност човечијег ића, у Њему 
је јеино могуће оправање човечијег постојања“26.

Христов богочовечни мето

Препоони отац Јустин пише: 
Христос је постао човек а посети човека на ик Божји у њему, а га посе-
ти на његово ожанско пореко, а икону Божју у њему очисти о смривог 
муа греха, о црне смое страсти и овратног гноја састи.27

Учинивши то, сјеинивши у сеи Бога и човека, Госпо Христос је оно-
вио икону Божју у човеку. И не само то. Како есеи Свети Григорије Па-
ама, „а Син Божји није сишао са нееса, за нас и повратак на нео ио 
езнаежан“28. Ци овапоћења Христовог показује се тако као јенак са 
оожењем, као цием и смисом живота сваког човека29. Зато нам појава 
23 Уп. „Еванђее неа и земе (Божићна размишања)“, у: Богоносни Христослов — Иза-

рани списи Оца Јустина, Света Гора Атонска, манастир Хианар, 2007, 25.
24 Уп. „Врховна вреност и непогрешиво мерио“, у: Философске урвине, Београ, 1987, 55.
25 „Основна истина правосава — Богочовек“, прегеано 15. 3. 2010. на: http://www.sveto

savlje.org/biblioteka/Apologetika/Osnovna_istina_Pravoslavlja.htm.
26 Исто.
27 „Повижничка, гносеоошка и екисиоошка погава“, у: Богоносни Христослов — Из-

арани списи Oца Јустина, Света Гора Атонска, манастир Хианар, 2007, 180.
28 Бесеа 16, 18, у: Саране еседе, прегеано 17. 8. 2009. на: http://svetosavlje.org/biblioteka/

DuhovnoUzdizanje/SabraneBesede_SvGrigorijePalama/SabraneBesede_SvGrigorijePalama.
htm.

29 Атанасије Веики говори: „Он се очовечио а исмо се ми оожии“ (н. д.), и тиме јасно 
исказује гавни смисао овапоћења Логоса Божјег. Исто изражава и отац Јустин речи-
ма: „Основна агавест, и мисао, и истина: Бог Логос се овапотио, а исмо се ми Њему 
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Бога Логоса у ичности Богочовека Христа показује а је у овом свету Бог 
јеина истинска реаност, „а човек само утоико укоико овапоти у сеи 
Бога Логоса, укоико се оогоси“30. У том смису, све оно што припаа човеку 
треа а се врати Богочовеку, а се „оогоси и очовечи“. Без тога, човек који 
је „на ну свога многоструког ића огосан“ нема своје истинско испуњење, 
а све оно што је човеково (п)остаје есмисено и у основи нечовечно31.

С тим у вези, Христов огочовечни мето почиње унутрашњим уховним 
сјеињењем: уша се сјеињује са Душом, суштина са Суштином, ух са Ду-
хом, све ок Христос и човек не постану „јеан ух“ и тиме самосвест чове-
кова не постане јено са христосвешћу, самопознање са христопознањем, па 
оогочовечена ичност она смео може а тври: „Ја више не живим, него 
живи Христос у мени“ (Га 2, 20). Таква ичност, по речима оца Јустина, „у 
истини преживава (= оживава) огоочовечену Истину: ’Царство Божје 
је унутра у вама’ (Лк 17, 21), тј. Царство Божје је у вашој оогочовеченој, у 
вашој христооразној уши“32. Јеванђеским повизима вере, нае и уави, 
аи и остаим вринама — моитвом, постом, кротошћу, смиреношћу… — 
узиже сее о ожанских висина, оожујући се и оогочовечујући се33. А 
кроз оожење његов ум оази о познања своје суштине, своје прирое, и 

„свој вечни, езгрешни оригина он наази у Уму Богочовека“, чиме човек 
оази о „непокоеивог уеђења а је превечно назначење његово ити 
троном Тројичног Божанства, и имати то Божанство за цара свекоике своје 
еатности“34.

саовапотии; Он се очовечио, а и нас оожио“ (Тумачење Посланица Светог Јована 
Богослова, Београ, 1982, 5).

30 „Достојевски као пророк и апосто правосавног реаизма“, у: Философске урвине, Бео-
гра, 1987, 155.

31 Уп. „Еванђее неа и земе (Божићна размишања)“, у: Богоносни Христослов — Иза-
рани списи оца Јустина, Света Гора Атонска, манастир Хианар, 2007, 28. Истински, 
потпуни човек не може а се замиси ез свог оригинаа, ез Бога, тј. Богочовека — „Чо-
век постоји зато што постоји Бог. Да нема Бога, човек не и могао постојати“ („Достојевски 
као пророк и апосто правосавног реаизма“, у: Философске урвине, Београ, 1987, 156).

32 „Проем ичности и познања по учењу Св. Макарија Египатског“, у: Пут огопознања 
— Поглавља из православне аскетике и гносеологије, Београ, 1987, 87.

33 „Рецепт“ за оожење састоји се, за оца Јустина, у непрекином практиковању вринског, 
јеванђеског живота: „Практикујући Христове врине, човек се постепено охристоичује, 
постепено онава и оесмрћује, јер сваком врином он по мао васкрсава сее из 
смрти у есмртност, ок сав не утоне у живот вечни, који је сакривен у Христу Богу. По-
среи је јеан повиг: оезгрешење, а кроза њ оживотворење, васкрсење, оесмрћење, 
охристоичење. Свим струјама свога ића хришћанин уази у огочовечански свеживот 
Госпоа Христа. Овај огочовечански витаизам нема ничег зајеничког са сушичавим 
фиософским витаизмом ии хегеосвско-вугарним зооогизмом. У њему је тросун-
чани Бог извор свеживота“, каже Отац Јустин (Пут огопознања — Философске урвине, 
Сарана дела Светог Јустина Новог у 30 књига, књига 8–9, Београ, 1999, 386).

34 „Проем ичности и познања по учењу Св. Макарија Египатског“, у: Пут огопознања 
— Поглавља из православне аскетике и гносеологије, Београ, 1987, 90.
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Христов огочовечни мето показује се, тако, као најисправнији и заправо 
и јеини могући мето на путу о хамартизираног, огреховеног човека о 
оожене и оогочовечене ичности. На том путу мистично-интимни оно-
си уше човекове са Христом развијају се о рачне интимности невесте 
и женика, ге Христос постаје женик, а уша — невеста његова. Оожење 
ума постиже се кроз κράσις (= спајање) ума са умом Богочовека. Оожење 
уше пројавује се и кроз воу — сарастварајући се са агоаћу воа се 
оожује. Оожење оухвата сву ичност ез остатка, не искучује се, аке, 
ни њен теесни ео; оогочовечење ичности оухвата сву њену психофи-
зичку саржину.

Терен пак на којем се овија реинтеграција човекове ичности и враћање 
ка истинском човештву није руги о агоатно-мистички орагнизам Теа 
Христовог — Цркве. Постепеним учањивањем у живо, вечно живо ого-
човечанско Тео Христа Спаситеа, „о потпуног уажења у уине Све-
те Тројице, о потпуног Христосаовапоћења, о потпуног отројичења“35. 
С тим у вези пронаазимо и смисао човека: а се испуни Богочовеком, у 
теу Његовом — Цркви, а се Њиме кроз агоатне повиге преорази, 
а се сиом Духа Светога оесмрти и оожи, а се, напосетку, оогочове-
чи. Смисао постојања Цркве, аке, и није руги о оогочовечење Бого-
човеком, савршено присутним у Цркви, узрастање огочовечанском вером 
у „меру раста пуноће Христове“ (Еф 4, 13). Кроз евхаристијско, итургијско 
сјеињење са Христом хришћанин експериментано оживава Личност 
Богочовека „као пуноћу познања и Истине“. Уместо човека као критеријума 
познања и истине36 ступа Богочовек — уместо гносеоошког антропоцен-
тризма — гносеоошки теантропоцентризам. Света Тајна Евхаристије, тако: 
„синтезира, ефинише, престава Христов мето и срество за сјеињење 
свих уи“, кроз који се органски сјеињујемо са Христом и са свима верни-
ма, ок кроз ични напор и повизавање огочовечанским повизима: ве-
ром, моитвом, постом, уаву, кротошћу, свемиошћу… — човек „утврђује 
сее у том јеинству, очувава сее у тој светињи, сам ично преживава 
Христа као јеинство своје ичности и као суштину својега јеинства са 
остаим чановима Светог Теа Христовог — Цркве“37. Још јеном се овим 
потврђује а изван Богочовека нема истинског човека, а изван Теа Његовог 

— Цркве нема ни могућности а се савршенство човекове ичности и остиг-
не. Оогочовечујући сее Црквом и у Цркви, „човек враћа сее прегреховној 
огосичности, раскошно је употпуњујући ожанским епотама чароне 
христоикости“, пише Отац Јустин38.

35 Исто, 50. 
36 В. увони ео овог раа.
37 „Унутрашња мисија наше Цркве“, у: Богоносни Христослов — Изарани списи Оца Ју-

стина, Света Гора Атонска, манастир Хианар, 2007, 124–125.
38 Уп. „Човек ии Богочовек“, у: Православна Црква и екуменизам, прегеано 27. 6. 2010. 

на: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Izazovi/justin.htm.
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То је та „фиософија по Христу“, огочовечна фиософија коју реаизује 
огочовечански живот. Ову фиософију „стварају ичности оогочовечене, 
христоносне, које Христа преживавају (= оживавају) као суштину свога 
живота и познања“39. Отуа су светитеи — оожени уи — „јеини прави 
фиософи“, по мишењу препооног оца Јустина.

Светитељи — истински љуи

„Божанске иеае“ могуће је остварити. Свеочанство овој тврњи јесу сви 
светитеи Цркве који се показују као прави и истинити, савршени уи — 
хришћани. А хришћанин је сваки онај човек који живи Христом и у Христу. 
Светитеи су, заправо, најсавршенији хришћани јер су „у највећој мери осве-
тии сее повизима свете вере у васкрсог и вечно живог Госпоа Исуса“40. 
Њихови животи преставају највеће свеочанство а је позив свакоме чо-
веку а испуни сее Госпоом Христом и његовим ожанским животвор-
ним сиама, и тиме охристови и ухристови сее. Чини и тако, човек је, по 
речима препооног оца Јустина, већ сав у Богу, већ сав на неу, иако хоа 
по земи: „Охристовујући сее, човек нараста сее, човека, огом, Бого-
човеком, у коме је и ат савршени оразац истинског, правог, потпуног, о-
гоиког човека“41! Зато светитеи и знају „сву тајну човека, сву тајну и моју и 
твоју и свачију, јер су познаи тајну Јеиног Савршеног Човека — Богочове-
ка Христа, и њиме савршено и завршно решии проем човека“42, поручује 
нам отац Јустин. 

„Буите свети, јер сам ја свет“ (1Пт 1, 16) — позив је упућен сваком човеку, 
свим уима. То је ујено и позив на који су светитеи потврно оговории. 
Они су нам на практичан начин показаи како се заправо изграђује савр-
шена ичност човечија, савршен човек, и како се кроз свете тајне и врин-
ским животом у Цркви Христовој израста у „човека савршеог, у меру раста 
висине Христове“43. Истовремено, изграђујући сее јеванђеским повизима, 
светитеи су, по свеочанству оца Јустина, проши „најужи пут који иће 
уско проћи може“44. Светитеи зато и јесу светитеи, јер „васцеог Госпо-
39 Поповић, Ј., „Проем ичности и познања по учењу Св. Макарија Египатског“, у: Пут 

огопознања — Поглавља из православне аскетике и гносеологије, Београ, 1987, 98.
40 Поповић, Ј., „Са свима светима“, у: Богоносни Христослов — Изарани списи Оца Јусти-

на, Света Гора Атонска, манастир Хианар, 2007, 159.
41 Исто, 161.
42 Исто, 168. Препоони отац Јустин јасно изражава мисао а је у светитеству ци и 

смисао живота сваког човека. Бити светите није привиегија посене групе „изараних“ 
уи ии појава која се тиче авно проших времена. Напротив, Бог позива сваког о 
нас на повиг светости (више о овој теми виети у стуији митр. Ј. Зизијуаса „Оожење 
Светих као икона Царства Божјег“ на: http://www.verujem.org/teologija/ziziulas_svetitelji.
htm).

43 Уп. Еф 4, 13.
44 С тим у вези, он пише: „Загрени васкрсим и вазнесеним Богочовеком, они су савскр-

си са Њим и савазнеи се са Њим. Аи претхоно: сараспеи се са Њим: јенаки са њим 
јенаком смрћу. Но исто тако: јенаки са Њим и животом о Васкрсења и о Вазнесења. 
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а Исуса непрекино преживавају као ушу своје уше, као савест своје 
савести, као ум свога ума, као иће свога ића, као живот свога живота. И 
сваки о њих зајено са светим апостоом громогаси истину: „Ја више не 
живим, него у мени живи Христос“ (Га 2, 20)“45. Виимо, аке: отац Јустин 
нам поручује а је сваки светите у ствари „поновени Христос“46, што је, 
у ити, и сваки хришћанин „по мери вере“ своје. Светост тако и није ништа 
руго о „агоатно сјеињење са огом, а то значи: сјеињење са вечним 
огосом и смисом живота и постојања“47.

Зато Отац Јустин закучује:
Сваки светите је огоносац, у најпунијој мери у којој то човек може ити: 
јер Богом живи, Богом миси, Богом осећа, Богом хоће, Богом еа. У њему: 
све је о Бога, у Бога, раи Бога. Светитеи су најочигеније, најпотпуније, 
најсавршеније огојавење, и зато најуеивије. Богочовек Христос је савр-
шено огојавење у оичју човечјем: вииво оичје Бога невиивога 
(Ко.1, 15). А Њиме, и помоћу Њега, у већој ии у мањој мери и сви христо-
носци, на првом месту светитеи.48

Без Христа, „Растко и заувек остао само Растко, и ника не и постао 
Свети Сава“49, а тако и сви руги светитеи.

Раост бесмртности
Смисао свога постојања, истински ци свога живота, најза, хришћани 

наазе тек у есхатону, оносно у Царству Божјем.

И тако: поновии Христа у сеи; поновии Поеитеа греха, смрти и ђавоа; поновии 
Богочовека у сеи: ухристовии се и охристовии. И тако постиги Богом поставени 
ци човековом ићу: постаи ’огови по агоати’, огоуи по агоати, и ’Христоси 
по агоати’, како то најречитије аговести Симеон Нови Богосов“ („Са свима светима“, 
у: Богоносни Христослов — Изарани списи оца Јустина, Света Гора Атонска, манастир 
Хианар, 2007, 169).

45 „Са свима светима“, у: Богоносни Христослов — Изарани списи оца Јустина, Света Гора 
Атонска, манастир Хианар, 2007, 163.

46 Сично поручује и Свети Григорије Богосов, позивајући свакога човека а узраста у Богу, 
проазећи „кроз све Христове узрасте и снаге, као ученик Христов“: „Очисти се, орежи 
се, скини онај покривач о (прироног) рођења. Посе тога поучавај у храму, изагнај из 
храма оне оготрговце (Јн 2, 14–16); уи каменован, ако и то треа претрпети… ако уеш 
привеен Ироу, немој много оговарати… ако уеш шиан, затражи и оно остао. Оку-
си жучи — раи окушања (Аамовог); напој се оцтом, тражи пувања, прими шамарања 
и уарања; окити се трновим венцем — строгим по Богу животом; огрни се пурпурном 
кааницом, прими трску (по гави), нека ти се (ругаачки) кањају они који исмевају 
истину… На крају, сараспни се (с Христом), саумртви се (с Њим), сапогреи се (с Њим) 
оровоно, а и и саваскрсао (с Њим) и сапросавио се, и сацаровао, геајући Бога 
коико је (то) могуће, и виђен уући (о Њега), у Тројици покањанога и савенога…“ 
(Бесеа 38, 18, у: Празничне еседе, Треиње – Врњачка Бања, 2001, 65).

47 Поповић, Ј., „Леек за Христом“, у: Пут огопознања — Философске урвине, Сарана дела 
Светог Јустина Новог у 30 књига, 8–9, Београ, 1999, 391.

48 „Повижничка, гносеоошка и екисиоошка погава“, у: Богоносни Христослов — Из-
арани списи Оца Јустина, Света Гора Атонска, манастир Хианар, 2007, 173.

49 Поповић, Ј., „Леек за Христом“, у: Философске урвине, Београ, 1987, 129.
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Иако је, по речима препооног оца Јустина, хришћанинова основна 
ужност: „у свету времена и простора живети Христовом есмртношћу и 
вечношћу“50, постајање истинским човеком није ствар само овог времена, не 
само нешто што се тиче нашег историјског итисања. Узрастање у Христу 
прави смисао заоија у вечности. Како то ивно примећује апосто Пав-
е: „Ако се само у овом животу наамо у Христа, јанији смо о свију уи“ 
(1Кор 15, 19). Јасно, ако постоји само земаски живот, а не и неески, раи 
кога хришћани и живе у овом животу, она су заиста енији о свих уи51.

Царство Божје, које преокушамо већ саа и ове у Светој Литургији као 
светајни Цркве — јесте ци, аи и узрок нашега живота и постојања читаве 
творевине. Зато ће се истинитост и савршеност уске ичности саоражене 
према Личности Богочовека Христа, у потпуности открити при свеопштем 
васкрсењу мртвих52. У овоземаском животу, поставши христоси — оо-
гочовечени и оожени, светитеи Божји у том посењем огађају историје 
показаће се као истинити уи. Овим се испуњава и преназначени ци 
стварања човека: 

Тиме је постигнут посењи, вечни смисао ичности: сва уша и све тео 
постају за увек христооразни, огооразни; вечно аженство ичности 
испуњује се вечним огооразним животом, огооразним знањем, и веч-
ним созерцавањем (= виђењем, сагеавањем) „неисказане красоте Лица 
Христовог“.53

А неразрушива основа таквом животу у Христу јесте управо — васкрсење 
Христово.

Закључак

За препооног оца Јустина Поповића, у потрази за истинским човешт-
вом, огочовештво престава незаоиазну ореницу, заправо и јеину. 
Само Христос, узевши на сее потпуну уску прироу, и то ез греха, по-
казао нам је шта је то и какав је то прави, истински човек. „Чуо на чуима“ 
50 „Тужно и за херувимска срца“, у: Пут огопознања — Философске урвине, Сарана дела 

Светог Јустина Новог у 30 књига, 8–9, Београ, 1999, 384.
51 Уп. Поповић, Јустин, Тумачење посланица Прве и Друге Коринћанима Светог Апостола 

Павла, Београ, 1983, 220.
52 О томе пише отац Јустин, завршавајући своју окторску исертацију из Атине (Пролем 

личности и познања по учењу Светог Макарија Египатског): „Васкрсење је јава као 
завршни моменат оогочовечења ичности и познања. Христоикост уше која је за вре-
ме земаског живота стечена оогочовечењем уше кроз етичку тријау, при васкрсењу 
пренеће се и на тео… то (тј. Васкрсење теа) ће ити поптуна реаизација иеане пуноће 
ичности: огооразна уша сјеиниће се на вечност са огооразним теом, и иеана 
равнотежа између уше и теа иће васпоставена“ („Проем ичности и познања по 
учењу Светог Макарија Египатског“, у: Пут огопознања — Философске урвине, Сарана 
дела Светог Јустина Новог у 30 књига, 8–9, Београ, 1999, 146).

53 Поповић, Ј., „Проем ичности и познања по учењу Светог Макарија Египатског“, у: Пут 
огопознања — Философске урвине, Сарана дела Светог Јустина Новог у 30 књига, 8–9, 
Београ, 1999, 148.
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остварио се рођењем Христовим, а тиме је поново ата могућност човеку 
а уе савршен, о чему препоони отац Јустин и говори. Пут о оожења, 
што и јесте смисао овапоћења, вои кроз ично учешће човека у Лично-
сти Богочовека. Сјеињујући се са Богочовеком, човек постепено очишћује 
сее, све ок не постане јено са Христом. „Раионица“ пак у којој се ово 
сјеињење и ешава јесте — Црква. У том огочовечанском организму, кроз 
свете тајне, а пре свега свету тајну Причешћа, човек се испуњава аровима 
Духа Светог — Духа Истине и Даваоца Живота — постајући тако сичан 
Богу, постајући ог по агоати. Они који су живо свеочанство те истине, 
јер су је експериментано искусии и практично потврии својим живо-
тима, јесу — светитеи Божји. Светитеи, а међу њима и препоони отац 
Јустин, показују нам а је свакоме могуће а постане савршен и иеаан чо-
век, и а је то оно на шта нас Богочовек Христос и позива. За тако нешто, 
ипак, потреан је и веики ични напор, аи и награа је веика, заправо 

— највећа. Светитеи су ту награу освојии, зато они и јесу најсавршенији 
хришћани, а самим тим и најсавршенији уи, што се у агоатном животу 
Цркве Христове непрестано и потврђује.

Најза, посења реаност у којој ће се испунити наања свих хришћана 
иће свеопште васкрсење, коме је, опет, теме васкрсење Христово. Тај ога-
ђај иће завршни моменат оогочовечења, а тиме и стицања истинског чо-
вештва, о чему препоони отац Јустин свеочи сам, а и сеујући ругим 
Светим оцима.
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God-man as a True Man by St. Justin Popović

True manhood can be found only in God-man Christ. He is the measure of all 
things and through participation in His Holy Body — Church, any man can 

become saint, fulfilling all potentials of human being in that way. That is why Jus-
tin Popovich used to say: “We are for God-man because we are for man”, which 
also was the main idea of his living. The final event of history, resurrection of the 
dead, will be the last step to the true manhood. In that moment, all of the saints 
will show themselves as true human beings, built-up in the manner of Christ.

Key words: man, the God-man, the Church, the saints, deification, immortality.
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