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Abstract. Савремени свет геа на човека из перспективе етике. Човек је чо-
век укоико је мораан, тј. укоико живи у скау са законом. Етика је постаа 
мерио човека и међу хришћанима. Рана Црква, међутим, геаа је на човека из 
онтоошке перспективе. Онтоогија је реч о вечном ићу. Хришћанска онтоогија 
поразумева сјеињење човека и свих створених ића са Христом, раи њиховог 
вечног постојања. Остварење ића кроз зајеницу са Христом, које ствара Цркву 
као зајеницу многих у Христу, чини поогу за јеан нови начин живота, који није 
етика, већ уав, тј. евхаристијска зајеница. Исти приступ престава основу 
мисије, која нема за ци а уе учини мораним, и а на тај начин искорени зо 
из света, већ а створи претпоставке за стварање евхаристијске зајенице – Цркве, 
као вечног јеинства уи и прирое, ухом Светим са Христом. У тој зајеници 
уи превазиазе смрт и постају конкретне и непоновиве ичности.
Key words: онтоогија, огмати, уав, етика, евхаристијска зајеница, Црква, 
есмртност

Шта и анашњи хришћанин, мисионар, треао а каже о хришћан-
ству, каа се ораћа савременом човеку? На шта и треао а укаже 

као суштинско у хришћанству, а и заинтересовао савременог човека за 
њега?

Оно што чини суштину хришћанства јесте а је оно Црква, јена 
конкретна зајеница уи са посеним начином живота. Хришћанство 
је евхаристијска зајеница. Хришћанство, аке, није иеоогија, нити 
скуп закона, које оно кроз своје институције чува, а чега се хришћани 
приржавају у своме животу. Хришћанство је Црква, тј. Евхаристија.

1 Стуија престава реиговани текст преавања, које је аутор оржао на међу-
нароном симпосиону, на тему омаско оосое и хришћанска мисија у 
сеу анас, оржаном у Арау (Румунија) о 6–8. јуна 2007. гоине.



14|Оноошке имикације омаа као сресо мисионарења… ----------------------------- 

Евхаристија је посеан начин живота уи, који извире из њихове вере 
у ууће Царство Божије. Бууће Царство Божије поразумева сарање, тј. 
зајеницу соое свих уи и цее творевине, с Богом у Христу. Каа то 
Царство ође, оаском Исуса Христа, њиме и у њему ће ити поеђена 
смрт, кроз васкрсење мртвих. Зато је Евхаристија зајеница соое, 
уави Бога према човеку и човека према ругом човеку и Богу, у Христу. 
Тачније, Евхаристија је израз уави Божије према уима и цеокупној 
творевини у Христу. Јер, ууће Царство не остварује човек, него Бог. Оно 
је почео а се остварује и настава а се остварује у историји, еатношћу 
Божијом: најпре кроз стварање ића из неића кроз Христа, а затим кроз 
сиазак Бога у историју и овапоћење Божије, тј. кроз сјеињење Сина 
Божијег са човеком и створеном прироом. То сјеињење Сина Божијег са 
уима се пројавује као Евхаристија, тј. као Црква. Завршиће се ругим 
оаском Христовим и васкрсењем мртвих.

аке, суштинско у хришћанству јесте то а је оно евхаристијска 
зајеница, која осоађа човека о смрти. Осоођење створене прирое 
о смрти, остварује се у Евхаристији и кроз Евхаристију, кроз јеан нови 
начин живота уи и творевине. По речима св. Игнатија Богоносца, „Евха-
ристија је ек против смрти“. На овоме се заснива хришћанска онтоогија и 
сва огматика, тј. огматско огосове хришћанске Цркве. Јер, огматика 
није ништа руго него тумачење и ојашњење евхаристијског огађаја у 
коме се творевина осоађа смрти. Како ово треа разумети?

1. огмати и онтоогија: Онтоогија је реч о ићу – о истинитом ићу, 
тј. о вечном ићу. Онтоошко питање у старој јеинској фиософији увек 
је у сеи саржао проем настајања и нестајања, живота и смрти. Ако 
је све што постоји проазно, тј. смртно (ако све тече, како каже фиософ), 
шта је то што је истинито у јеном ићу? На ово питање имамо разичите 
оговоре: пресократовци су се сожии а је езична прироа вечна по 
сеи и она је истина свега, тј. сваког ића. Све се рађа из јене почетне, 
вечне прирое и поново се у њу враћа. Конкретна ића, па и уи, настају 
и проазе, умиру, аи прироа из које се рађају и у коју се враћају, остаје 
вечно. Патон и рекао а је иеја истина јеног ића. рво настаје и нестаје, 
труи, аи иеја рвета остаје вечно. То су јеинске огме о онтоогији.

Хришћанска онтоогија се разикује о старојеинске. Ту онтоогију 
је Црква саопштаваа свету кроз огмате, тј. кроз учење Цркве и кроз 
њено итургијско постојање. Хришћански огмати се, аке, такође аве 
онтоогијом. Почевши о огмата о Светој Тројици, Христу, па све о 
огмата о стварању и спасењу света и човека. Крајњи ци свих огмата 
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је а укажу на то шта је истина јеног ића у контексту његовог вечног 
постојања. О каквој онтоогији се конкретно раи?

Црква је своју онтоогију ефинисаа најпре учењем о Богу. У оносу на 
огмат о Богу, Црква је изразиа свој став а Бог у кога верује јесте јеан 
Бог Отац, конкретна ичност, а не езична ожанска суштина. Исто-
времено, Бог Отац као јеан није сам, Он има Сина и Светог уха, аке, 
Бог је Света Тројица: Отац, Син и Свети ух. Изван ичности Оца, Сина 
и уха не постоји никаква ожанска суштина, сично уској суштини, 
која не постоји изван конкретних уских ичности.

Свака ичност Свете Тројице је пуно и конкретно иће, потпуни Бог. 
Три ичности, међутим, нису три ога, чиме и се негирао јенооштво, 
већ јеан Бог, зато што се ичности Свете Тројице не могу међусоно 
еити, нити временски, нити прироно, јер Бог живи изван времена 
и простора. Та нееивост ичности, тј. њихова повезаност, управо их 
и чини конкретним ичностима. Бог је Отац зато што је у јеинству са 
Сином и ухом, и Син и ух су ти који јесу зато што су у јеинству са 
Оцем. Ако не и постојао овај онос међу ожанским ичностима, она 
не исмо моги а говоримо о постојању Свете Тројице, нити о постојању 
јеног Бога као ичности. 

Онтоошке импикације огмата о Богу саржане су у томе а је јеан 
Бог Отац истинито иће зато што је јена вечна и конкретна ичност. То 
значи а је ичност Оца носиац постојања ожанске суштине. Суштина 
не постоји езично, него као конкретна ичност. Истовремено, постоја-
ње Бога Оца као ичности, указује на тројични начин постојања Божијег, 
на основу кога је свака ичност Свете Тројице вечно и конкретно иће 
у зајеници са ругом вечном ичношћу. Отац је вечни Отац зато што је 
у вечној зајеници са вечним Сином и ухом, и орнуто. То значи а је 
постојање израз зајенице. Зајеница соое, уави, је потрена раи 
постојања конкретне ичности. 

2. Евхаристија као ек против смрти. За хришћанске оце сва ића су 
створена ни из чега. Створио их је Бог из уави, сооно. Јеино је Бог 
нестворен. Све што је створено ни из чега, смртно је по сеи. Прироа 
створених ића је, по речима Светог Атанасија Веиког, некаашње 
неиће. Прироа, међутим, ника не постоји гоа, мимо ичности. а 
и створена прироа постојаа, потрено је а уе возгавена у јеној 
вечној ичности. Бог је, стварајући ића, презамисио а сва ића уу 
возгавена, уипостазирана, у ичности Сина и а тако постоје вечно, 
иако су створена. То возгавење творевине у ичности Сина Божијег, 
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и се остварио кроз сиазак Сина у историју и његово овапоћење, тј. 
сјеињење са творевином. Зато је, према речима апостоа Пава, Бог све 
створио кроз Христа, за Христа и у Христу, имајући у виу овапоћење 
Сина Божијег и возгавење свих створених ића у његовој ичности. 

Онтоошке импикације огмата о створености света ни из чега и 
овапоћења Сина Божијег сарже се у томе а нијено о створених ића не 
може имати истине у сеи, тј. не може постојати вечно, ако није возгавено 
у Сину Божијем. То возгавење се постиже кроз овапоћење Сина Бо-
жијег као човека и сјеињење створених ића с њим. аке, хришћанска 
онтоогија поразумева вечно постојање створених ића кроз сјеињење 
створене прирое са Христом. 

Међутим, Бог није хтео а то учини мимо сооног пристанка тво-
ревине. Јер, створити некога и ржати га у постојању мимо његове вое, 
није раост постојања, већ мука. Зато је Бог на крају свега створио човека 
сооним, како и човек, у име цее творевине, сооно пристао на 
остварење навееног пана Божијег о њему и о творевини. Каа је оша 
пуноћа времена, Син Божији је сишао у свет и овапотио се сооним 
пристанком човека, тј. Пресвете Богороице Марије јеве, и постао је 
човек. 

Син Божији, Исус Христос, је у своју вечну ичност узео створену 
уску прироу, која о тог момента постоји у ичности Сина Божијег и 
као Син Божији, Исус Христос. Сично као што прииком нашег рађања, 
уска прироа постоји у нама као конкретним ичностима. Наша ичност 
постаје носиац постојања уске прирое. Наш иентитет као ичности, 
међутим, извире из зајенице са нашим роитеима, оносно из зајенице 
са ругим уима. 

Син Божији, Исус Христос, је као ичност у вечној зајеници соое, 
уави, с Богом Оцем и ухом. Он је Син Божији, зато што је у зајеници 
соое са Богом Оцем, о кога се сооно рађа. Ту зајеницу Исус Хри-
стос није прекинуо ни прииком рођења као човек, нити се она промениа. 
Зато је Госпо Исус Христос Син Божији, јер је у вечној, непрекинутој, 
зајеници с Богом Оцем.

Прииком рођења, Син Божији као човек ступа у зајеницу с Богороицом, 
која га рађа, затим са остаим уима из своје иже и ае окоине, као 
и са прироом. Тачније, Христос се јава, тј. остварује се као огађај 
зајеништва многих ичности и прирое: Бога Оца, Св. уха, посреством 
кога се рађа, Пресвете Богороице, апостоа и ругих. Христос се оства-
рује и пројавује у историји, аке, као евхаристијска зајеница. Евха-
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ристијска зајеница нам открива Христа и у њему нам открива Бога као 
Св. Тројицу.

Прироа и уи који су уипостазирани у Христа постоје на начин Хри-
стов. Њихова ичност је ичност Сина Божијег. уи и прироа сјеињени 
у Христу постају у његовој ичности синови Божији. Ово нам показује 
Евхаристија, каја је зајеница многих уи и прирое, аи уући а су 
сви окренути, пре свега, ка Богу Оцу, са којим остварују зајеницу, они су 
синови Божији. Отуа је ичност Евхаристије, њено Ја, сам Син Божији, 
тј. Евхаристија се поистовећује са Христом.

Евхаристијски начин постојања човека је његово руго рођење, рођење 
ухом Светим. У прироном рођењу, човек се рађа смртним ићем, јер је 
по веју смртних ичности и његово рођење није по његове соое, 
него му је наметнуто. Ни зајеница у коју уази није по његове соое, 
него му је наметнута. Отуа, гавни захтев човека јесте а његово иће 
уе израз његове соое, као и а ића која га окружују, са којим је он у 
зајеници, такође уу израз његове соое. Овај захтев човек остварује 
јеино у Евхаристији. Постајући чан Евхаристије, својом сооном 
воом, човек се ухом Светим рађа за нови живот. Тачније, Крштењем 
уи се конституише Евхаристија као зајеница соое. У Евхаристији, 
човек сјеињен с Богом и ругим уима у ичности Христа, не само а 
превазиази смрт, већ се јава као ичност, син Божији. Створена прироа, 
а самим тим и човек, не може а постоји мимо ичности Сина Божијег у 
коме остварује зајеницу с Богом и у коме постаје непоновива ичност: 
син Божији по соои, тј. по агоати, не престајући а уе човек по 
прирои. 

Евхаристијском сјеињењу уи са Христом са којим се поистовећују 
чини а је уска прироа уипостазирана у ичност Христову. Буући а 
је ичност носиац постојања прирое, уска прироа у Евхаристији 
превазиази смрт. У Евхаристији се остварује васкрсење мртвих. Ово ће се 
остварити на крају века, каа Христос поново ође, тј. каа се Евхаристија 
преорази у Царство Божије, каа остигне „пуноћу раста Христовог“. Зато 
је Евхаристија ек против смрти за човека и створену прироу. 

Ово је, укратко, хришћанско огосове које и хришћани треао 
а пренесу савременом свету и човеку. Оно, аке, што су чинии и 
хришћански мисионари пре нас, стварајући својом мисијом евхаристијске 
зајенице.

3. Некоико речи о етици: Етика се ави проемом уског понашања, 
заснованог на уској огици, које се јава као посеица оређених коекса 
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ии закона. Ти закони се могу назвати принципи ии ожански закони, 
прирони ии социјани закони, које је установио ии прихватио јено 
руштво. Етичко понашање уи се у крајњој инстанци поистовећује са 
огичким оређењем живота и из тог разога што сви закони, па и та-
козвани „ожански“, захтевају тумачење, а уска огика је јеини тумач 
свих закона. Зато се етика поистовећује са огичким оређењем живота, 
тј. понашања. 

Истина човека, виђена из етичке перспективе, поразумева а се човек 
приржава етичких норми. Укоико то не чини, он као а престаје а уе 
човек, ии тачније није истинит човек. Прави човек је онај који испуњава 
етичке норме. Овако посматрано, све оно што није у скау са етиком јесте 
зо. ругачије речено, човек греши ии се јава као ош човек, укоико 
крши моране норме. Њега нити прихвата руштво, нити Бог. Такав човек 
је осуђен и о Бога и о уи. 

Чињеница је, међутим, а се у хришћанској проповеи у новије време 
искучиво указује на етички аспект хришћанске вере. огме су скоро 
заоравене. Као посеица тога, етика је постаа мерио хришћанства и 
хришћанског живота. Кршење етичких коекса у Цркви је неопростиво, ок 
за кршење огме нико и не хаје. Ако се о огматима и говори, то ива у фор-
ми понавања ефиниција, ез њиховог тумачења и изношења онтоошких 
импикација, важних за живот сваког човека и света уопште. Ако се 
посетимо а огматско учење Цркве има за своју суштину онтоогију, а 
не етику, можемо закучити а је онтоогија жртвована раи етике. Узрок 
овоме свакако треа тражити и у свету у коме живимо. Новија онтоогија 
се темеи на схватању ића, тј. на схватању истинског постојања човека као 
инивиуе, а не на ичности. Инивиуа не потреује зајеницу с ругим 
а и постојаа. Напротив, руги је мој пакао. Инивиуа нема захтев за 
вечним постојањем, јер жеа за вечним постојањем извире из зајенице 
уави с ругим. Отуа савремени човек као инивиуа нема потрее ни 
за Богом као конкретном ичношћу и јеиним извором живота. Свет се 
искучиво рине за поштовање етичких норми, како и се сузио ии 
ограничио зо у свету и осигураа јеинка. а и се то изего, етика 
прописује санкције за оне који преступају њене норме. Руковођена истим 
принципима, Црква анас жеи а покаже сее присутном у животу уи 
на тај начин што и она инсистира на поштовању етичких норми. Но, све 
ово аје вро сае, скоро никакве резутате.

Шта треа учинити а и гас Цркве ио прихватив за савременог 
човека, а а при том Црква не изгуи свој иентитет? Како Црква треа 
а геа на човека, тј. шта је за Цркву истинити човек? 
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4. Разике између етичког и онтоошког приступа човеку: Ети-
ка вии истину постојања човека у испуњењу етичких норми и закона. 
Етику не интересује човек по сеи и његов вечни живот, већ опстанак 
етичких принципа. То је истина која не осоађа човека смрти, јер ића 
су смртна по сеи, по својој створеној прирои, и нијена њихова етичка 
активност их не може осооити смрти. Зато етика и не претенује а 
реши проем смрти човека, већ претенује а реши само појаву за као 
посеицу преступа закона који регуишу оносе међу уима. Ако ића, 
међутим, и поре све своје ороте и етичке исправности умиру и нестају, 
шта им она вреи та њихова орота и етичка исправност? И управо на 
овој констатацији а етика не може а нас осоои смрти, почива и појава 
сваког за. ругим речима, ако се не укине смрт, не може ити укинуто ни 
зо. Зо у свету настаје управо отуа што постоји смрт. оке го постоји 
смрт, постојаће и зо у свету.

Онтоогија вии истину човека у његовом вечном постојању као кон-
кретне ичности. То постојање се може остварити, по учењу Цркве, јеино 
у зајеници с Христом. Зато што је Христос вечна Божанска ичност. 
На основу учења св. отаца о Богу, ичност Оца је та која чини ожанску 
прироу постојећом. Створена прироа, тј. створена ића ако се возгаве 
у вечној ичности Сина постају Тео Христово, и постоје на начин на који 
постоји и Син Божији, иако су по сеи смртна. На овај начин створена 
ића се оожују, не престајући а уу створена.

Овакво схватање истине има за посеицу стварање Цркве као итур-
гијске зајенице. Јер, итургијска зајеница је јеинство уи и прирое 
ухом Светим са Христом. У тој зајеници уи постају конкретне и 
непоновиве ичности, јер превазиазе смрт. У овом контексту се истина 
поистовећује са ићем, са вечним постојањем, а не са мораним начином 
живота.

Госпо, што значи Црква, геа на човека из перспективе онтоогије. 
Црква жеи а човек вечно живи. Госпо вои човека. уав Божија према 
човеку не зависи ни о каквог закона, јер ако зависи о закона, није уав 
према човеку као ичности, него према закону. Спасите нас је завоео и 
ошао је а страа за нас, не зато што смо ми исправни у оносу на закон, 
него из превеике уави према нама. Шта руго Јеванђее потенци-
ра него уав Спаситееву и према грешницима? Узмимо као пример 
јеванђеске приче: о уном Сину, о жени уници, о ужницима, о 
митару и фарисеју и многе руге. Све оне говоре о уави Госпоа према 
уима, независно о њихових мораних кваитета. Ово, наравно, треа 
а чини и његова Црква, која је исти Он. И поре тога што Црква нема 
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ништа против поштовања етичких норми и заповести Божијих, она у 
својој икономији не посматра човека из ове песпективе. Човек је за Цркву 
истинито иће укоико остварује зајеницу с Богом и ругим човеком у 
Христу. Тиме Црква показује шта је оно што је суштинско за спасење, а 
шта је ругостепено. Суштинско је уав према човеку као ичности, што 
укучује и уав према грешнику, а не само према ором човеку, оносно 
не уав према закону, према иејама ора, не, аке, уав коју оређују 
закони, него уав према човеку као ичности, која се темеи на соои. 
На који начин Госпо, тј. Црква, пројавује ову уав према човеку? На тај 
начин што Црква прима човека у своју зајеницу, ез озира на то коико 
је грешан. Наравно, укоико то и сам човек жеи. Ово указује на то а наше 
спасење не зависи о испуњење закона, него о Исуса Христа, јене живе 
ичности која нас вои, упркос томе што смо грешници и који остварује 
с нама зајеницу, укоико и ми то сооно жеимо. уав Божија према 
нама и наша према њему, пројавује се у Цркви и као Црква, као соона 
зајеница ичности. 

Ово примање грешника у зајеницу с Госпоом, истовремено је и опро-
штење грехова и живот вечни за човека. Тако читамо у евхаристијским 
моитвама и тако исповеамо прииком причешћа, сјеињења с Госпоом: 
причешћујемо се за опроштење грехова и за живот вечни.

Наравно, Госпо прима оне грешнике који се кају. Покајање, међутим, 
не значи а променимо живот и а не чинимо више оно што смо чинии, 
тј. а не грешимо тиме што ћемо испуњавати етички и ожански закон. 
Покајање у Цркви се не исцрпује у испуњавању заповести и етичких 
норми, већ престава, пре свега, остварење зајенице човека с Богом у 
Христу. Отуа је покајање пре свега поистовећено са Крштењем. А шта 
Крштење значи, ако не сјеињење са Христом, које нам арује ух Свети, 
тј. уазак у евхаристијску зајеницу – у Цркву? Црква је апсоутно свесна 
а уи, шта го чинии, па и у скау са законом, увек ће ити грешни, 
јер нема човека а и јеан ан поживи на земи а а не греши, и а нас 
неће спасти испуњење закона, него Госпо и зајеница с њим, уав према 
њему, тачније, Његова превеика уав према нама. Ово анас не могу 
а прихвате ни многи хришћани, а камои руги уи, јер таква уав 
крши закон. То, наравно, нису моги а прихвате ни многи сунароници 
Христови, као ни многи исправни и „савршени хришћани“ у каснијем 
периоу, аи је то, ипак, суштина Цркве која је разикује о свих ругих 
зајеница. То је суштинско стање које чини Цркву Црквом и разичитом 
о свих зајеница на земи.
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анас, међутим, и Црква све више геа и оцењује човека на основу 
мораа и закона. Зато морано непоони уи постају неприхвативи, 
не само за ржаву и разне руге институције, већ и за Цркву. Рекао их 
а Црква прењачи у осуи уи који не живе у скау са законом. Ово, 
наравно, има за посеицу а савремени човек не разуме више како то 
Госпо вои човека и страа за њега. Пре му се чини а га Бог вреа а 
погреши а и га казнио. У Цркви као а нема више места за уав према 
ругом човеку као ичности, понајмање за уав према грешнику који 
је управо то зато што крши моране норме. Нема уави ни према Богу 
као ичности, ако се и он не понаша у скау са етичким нормама, тј. у 
скау са нашом огиком.

На основу онтоошког, а не етичког приступа човеку, хришћани су и грех 
и зо схватаи ругачије него остаи. За хришћане је грех поистовећен са 
смрћу. Сви смо грешни, зато што смо сви смртни. Јеини је Госпо ез греха 
јер је он јеини есмртан. Зо ће ити уништено ка смрт уе уништена. 
Опраштање грехова уима о стране Бога, као и опраштање грехова о 
стране уи ругим уима се постиже васкрсењем и вечним животом 
уи. У контексту васкрсења из мртвих као превазиажења смрти и вечног 
живота за уе не постоје ни уица ни уијени. То се, међутим, не може 
постићи испуњењем етичких закона, већ сиаском Сина Божијег у свет 
и сјеињењем с Њим. а и, међутим, ово наше изагање треа схватити 
тако а Црква негира сваку врсту етике?

Само остварење ића кроз зајеницу са Христом које ствара Цркву као 
зајеницу многих у Христу ствара поогу за јеан нови начин живота, за 
јену ругачију етику, етику евхаристијске зајенице. Зајеница човека са 
ругим човеком, са ижњим, јесте онтоошка категорија. Зато што је Син 
Божији постао човек и неразеиво је повезан са њим и зато што наше 
иће зависи о зајенице са Христом. То значи а наше иће зависи о 
зајенице с ругим, не као са орим и мораним, него као постојећим. 
Јер ако не постоји руги, не постојим ни ја. Брига за постојање ругог јесте 
ора за сопствено постојање.

5. Етичке и онтоошке импикације у мисији Цркве: Ако уе 
посматрамо из етичке перспективе, наша пропове ће се усресреити 
на то а уи уу ори, морани, а поштују ожанске и прироне за-
коне, који се на крају свое на уске законе, јер их уи јеино и тумаче 
и оређују. уи тумаче својом огиком не само ожанске законе, и на 
тај начин их чине уским, већ и прироне законе. Зато, све оно што је 
прироно јесте и огично – са цием а се на тај начин искорени зо из 
света. Но, ово чине и руге зајенице, а не само Црква. Мораних уи 
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има и изван Цркве, штавише, понека их је више него у Цркви. а и неко 
ио мораан, није неопхоно а уе и чан Цркве. Из ове перспективе 
посматрано, Црква, каквом је ми виимо у правосаву, као евхаристијску 
и јерархијску зајеницу, није ни неопхоно а постоји. Ако пак постоји, 
она на овај начин гуи свој иентитет. Постаје као и руге зајенице које 
суже истом циу. Ово је сучај са многим протестантским Црквама, и 
не само са њима, зато што је ци мисије Запане Цркве ио стварање 
етички исправног руштва.

Онтоошко виђење уи претпостава а смо сви смртни. Смрт је 
јеини проем створених ића из кога извиру сви остаи проеми. Без 
њеног укиања живот се свои на есмисао. Изавење о ње се може 
остварити у зајеници са Христом, зато што је Христос Син Божији, вечна 
ичност. У овом контексту је Црква у раним вековима тумачиа и огађај 
овапоћења Сина Божијег. Син Божији се овапотио и постао човек не зог 
тога што је човек прекршио Божије заповести па је то треао исправити, 
већ зог тога што створена ића не могу постојати ез возгавења у Сину 
Божијем, управо зато што су створена ни из чега. (О овоме је посено гово-
рио Свети Максим Исповеник.) Сјеињење створених ића са Христом 
раи вечног постојања поразумева стварање и постојање евхаристијске 
зајенице као зајенице многих са Христом као са јеном конкретном 
ичношћу, ухом Светим. (У раној историји Цркве, све о покрштавања 
Совена, она је имаа за ци своје мисије стварање итургијске зајенице, 
тј. стварање Цркве, а не морано васпитање.)

Закучак. У овом кратком реферату жееи смо а се осврнемо на 
проем етике и онтоогије у контексту мисионарске еатности Цркве 
у савременом свету.

Етика се ави проемом уског понашања, заснованог на уској 
огици, које се јава као посеица оређених коекса ии закона, ма 
како их ми зваи: принципи, ожански, прирони ии социјани закони. 
Етичко понашање уи се поистовећује са огичким оређењем живота, 
јер је уска огика јеини тумач свих закона. Ци етике је искорењивање 
за из света и осигурање срећног живота за човека као инивиу.

У савременој цивиизацији, међутим, етичке норме се рзо мењају и 
постају ругачије у оносу на проша времена, зато што се мења уска 
огика. Принцип је, међутим, остао исти: етику оређује уска огика. 
Отуа, анас све оно што је огично јесте и морано. Ако је све оно што 
је огично истовремено и корисно, тј. ако оноси уживање (као што је то 
сучај са запаним руштвом анас), она је морано све оно што вои 
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овом циу. Етичке норме које су нека важие, анас се рзо мењају управо 
зог тога што су поставене на темеима уске огике и корисности, 
тј. уживања. Свака институција која жеи а заустави ову промену ии 
а постави етику на ругим основама, а ту урајам и Цркву, унапре је 
осуђена на неуспех.

Црква није у стању а прати етичке норме које руштво стано мења, 
посено не Правосавна Црква, која зог тога бива све чешће прозивана 
као конзервативна Црква. Посеица тога јесте чињеница а Црква све 
више гуи своје вернике, а самим тим и своју уогу у руштву. а и ово 
спречиа, Црква на Запау све чешће усваја нове етичке норме, мењајући 
старе, те тако опстаје у руштву, аи тиме истовремено овои у сумњу 
своју истинитост.

Савремено руштво је у потпуности утемеено на етици. Онтоошки 
проеми смрти и вечног живота, мао кога анас интересују. Као а се зо 
може искоренити из света ако се не искорени смрт. Зог тога опаа инте-
ресовање савременог човека за Цркву. То се огађа и зато што хришћани 
о Цркви говоре као о етичкој институцији, а не као еку против смрти. 
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Ontological implications of the doctrines as a device for 
missionary in the modern world

In this article the author shows that the Christian doctrine of God is intimately 
linked to the Church’s mission. The paper is aimed at understanding how 

Christian doctrine integrates issues of communion, Church, Kingdom of God 
and person’s praxis. Human being is raised to participate in the life of Father, 
Son and Holy Spirit, and the Church is the form in which he participates in 
this communion.


