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Анаиза Јн 17, 17–24 у свету патристичке миси

Abstract. Тема раа је приказ огосова о нароу Божјем. Аутор тумачи конкретан оомак из Светог писма, Христову првосвештеничку моитву, и престава
је кроз призму светоотачких тумачења. ок читамо ову моитву у Јеванђеу по
Јовану, суочавамо се ицем у ице са речима које су истовремено упућене и Богу
и нароу Божјем. Тајна хришћанског постојања и зајенице се заснива и везује за
ично и инамичко присуство у теу Цркве „Цара Нееског“.
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а самом почетку овог ораћања воео их а истакнем како ми је
веика част и посена привиегија то што ми је затражено а оржим
ове гоине преавање повоом помена вере и свеочанства оца Георгија
Форовског.
Протопрезвитер Г. Форовски је ио човек веиког огосовског прегнућа, истинског уховног виђења и преаног свештеничког сужења. У
сећању оних који су имаи приикe а га упознају, остаће упамћен као
„оразац вернима у речи, у живењу, у уави, у уху, у вери, у чистоти“
(1Тим 4, 12). У срцима оних који га познају захваујући његовим текстовима остаће упамћен као теоог посвећен свеочењу онога што називамо
„правосавни етос“ ии „правосавни пут“. И као теоог и као свештеник
преминуи о. Георгије Форовски ио је живо свеочанство патристичке
теоогије. Сав његов огосовски приступ ио је ad mentem patrum. Његово
  Превеено са енгеског изворника: Constantine Scouteris, „The People of God: Its Unity
and Glory“, преузето са: http://www.myriobiblos.gr/texts/english/scouteris_people.html.
Прево: Анријана Крстић, Оксфор, Енгеска.
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непрекино заагање састојао се у томе а покаже како неисцрпна снага
правосавне теоогије почива у њеном патристичком насеђу.
Са истом намером Правосавно теоошко уружење Америке, у част
сећања на њега, приказује ух и ревност, живот и ео наших св. oтаца. И
заиста, преносити ух и поруку патристичког насеђа је, верујем, најоа
сужа коју неко може а понуи савременом човеку зароеном у соп
ствену самоовоност и ништавност.
Status Questionis
Истицање патристичког пута, гавно заагање оца Георгија Форовског,
навои ме а оратим пажњу на тему о којој су често расправаи грчки
oци, а која је ипак неретко превиђана у нашем савременом црквеном животу,
упркос чињеници а је често укучивана у програм наших огосовских
разматрања. Ми анас живимо у руштву у коме је нагасак ставен на
програме и структуре, те стога често схватамо Цркву као јеан организам
у ужем смису речи. Не приајемо овоно значаја чињеници а је она
нова стварност, нови ро, нарочито сарање уи, у коме се свима нуе
неизмерне могућности. Свет у коме живимо пружа нам секуарно и, рекао
их, световно поимање Цркве. Тако чињеница а Црква, иако је у свету, није
о овога света често измиче нашој пажњи. У ствари, ми не схватамо увек
то а је Црква трансценентна у оносу на свет. Каа много паживије и
потпуније проучавамо новозаветне списе затичемо се у присуству јеног
новог, иставог живота. Не постоји ништа у свету што може пружити
ио какву параеу овом изванреном и јеинственом животу. Нови
завет нам нуи могућност а схватимо а је црквена зајеница укиање,
на најраиканији начин, ио какве овосветско-уске зајенице, и а
је она (Црква) творевина новог оноса. По мом мишењу, ово је сажето у
самим Христовим речима: „ођох а ацим огањ на зему;… Мисите и
а сам ошао а мир ам на земи? Не, кажем вам, него разеење. Јер о
саа ће петоро у јеној кући ити разеени: троје против воје, и воје
против троје. Оеиће се отац о сина и син о оца; мати о кћери и кћи
о матере; иће свекрва против снахе своје и снаха против свекрве своје“
(к 12, 49–53). Пре него што вам потпуно изожим свој ра, сматрам а
је неопхоно а кажем и некоико речи о самој теми и о свом приступу.
Мој заатак на овом преавању јесте а говорим на тему „Наро Божји:
његово јеинство и сава“. оро је познато а се у савременој правосавној
теоогији константно јавају теме које се аве нароом уопште ии аи  Погеај, такође, Мт 10, 34–35.
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цима (λαος-ом) појеиначно. Веома често говоримо о нароу Божјем, о
његовом значају и ауторитету. Питање гаси шта поразумевамо по
нароом и у чему се наази његово јеинство и непоновивост. Мој ци
ове јесте а се отакнем ате теме и пружим огосовско виђење, ии
ако хоћете, приказ огосова о нароу Божјем. Прецизније, жеим а
протумачим конкретан оомак из Светог писма, који се оноси на тему
и а га преставим кроз призму патристичког тумачења. Моја намера је
а вашој пажњи преочим оређене аспекте патристичке миси. Међутим, треа омах рећи а не намеравам а вас упознам са етаном
анаизом сваке тачке оомка из Биије који уем навоио. Раије ћу
то узети као почетну основу ии оквир свог истраживања, покушавајући
а усресреим своју мисао само на гавне моменте. Оомак о коме
говорим преузет је из Христове првосвештеничке моитве. ок читамо
ову моитву у Јеванђеу по Јовану суочавамо се ицем у ице са речима
које су истовремено упућене и Богу и нароу Божјем. Христос се мои за
своје ученике аи, као што Он оаје, не „само за њих, него и за оне који
зог речи њихове поверују у мене“ (Јн 17, 20). Његова рига тиче се њиховог
јеинства и освећења у истини. „Посвети их истином твојом: реч твоја
јесте истина… а сви јено уу, као ти, Оче, што си у мени и ја у теи, а
и они у нама јено уу, а свет верује а си ме ти посао. И саву коју си
ми ао ја сам ао њима, а уу јено као што смо ми јено. Ја у њима и ти
у мени, а уу усавршени у јено, и а позна свет а си ме ти посао и а
уиш њих као што мене уиш. Оче, хоћу а и они које си ми ао уу
са мном ге сам ја, а геају саву моју коју си ми ао, јер си ме уио
пре постања света“ (Јн 17, 17–24).
Божје јеинство и јеинство нароа
Очигено се ова моитва не оноси на ууће јеинство Цркава, већ
на очување тог јеинства у сави која је преата апостоима и вернима
у и кроз Христа. Заправо ова моитва има ве гавне теме: 1) јеинство
ученика и свих оних који ће поверовати у Христа кроз апостоску пропове
и 2) њихово учествовање у Божанској сави. Ове ве ствари су очигено
међусоно повезане, а верујем а оне сачињавају и чврсто то за теоогију
  Отуа често ајемо изјаве попут ове: „Апостоска пропове је заштићена унутар цеокупног екисијаног теа“, ии „наро Божји је у својој цеости носиац
Преања“, и тако ае.
  Вии коментаре св. Григорија Ниског у: Ιn Illud, tunc ipse Filius Subjicietur…, PG 44,
1321aff.
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нароа. Гавна карактеристика ове Христове моитве јесте Његова моа
за јеинством. Реч „јеан“ се понава више пута у само некоико реова.
Јава се шест пута у четири стиха и то нагашава параоксану повезаност између Божјег јеинства и јеинства оних уи који су повероваи
у Христа. Заправо, Христос истиче реаност зајеничарења са Богом као
sine qua non усов човековог итија и јеинства свих верних. Зајеница са
„Јеним“ је јеина спона која повезује све уе у непоновиво јеинство.
ругим речима, јеинство нароа Божјег се не схвата као аутономна и
затворена реаност, већ као непрекино и инамично учествовање у
Божанској пуноћи и јеинству. Ии, казавши то ругим речима, Божје
јеинство преоражава уску мноштвеност у хармонично сагасје. Божје
јеинство покрива сваки ви екисијаног живота, јер „у јеном теу
имамо многе уе“, „тако смо многи јено тео у Христу“ (Рим 12, 4–8). Не
могу наћи ни јено руго карактеристичније и јасније ојашњење овог
места о речи св. Игнатија Богоносца које он упућује Фиаефијцима:
„Зато, старајте се а (сви) учествујете у јеној Евхаристији (итургији),
јер је јено тео Госпоа нашег Исуса Христа и јена чаша за сјеињење
крви Његове, јеан (је) жртвеник, као што је и јеан епископ зајено са
свештенством и ђаконима, мојим сасужитеима – а исте све што
чините чинии по Богу“.
Стари и Нови Израи
У својој јеноставности аргумент св. Игнатија разјашњава а је јеинство
нароа могуће јеино кроз Божје јеинство. Окупање нароа Божјег у
јену синагогу јесте отуа зајеница – koinonia – према сици Божанске
зајенице. Наро Новог Израиа сачињава нову, нераскииву цеину,
јер Бог сооно и воно, превазиазећи своју трансценентност, твори
нову ичносну зајеницу са човеком. У Старом завету онос између Бога
и нароа ио је јена врста оноса који се свои на сујекат–ојекат. Бог
је еовао скривајући се иза веа уске историје. Он је говорио извана;
Његова реч иа је јеан споашњи позив: „Сушајте ово сви нарои,
чујте сви који живите у васеени; земнорони и синови уски, огати и
  „Μίαν ουν τινα και απλήν της ειρηνικής ενώσεως θεωρήσωμεν φύσιν, ενούσαν άπαντα
εαυτή και εαυτοίς και αλλήλοις, και διασώζουσαν πάντα εν ασυγχύτω πάντων συνοχή και
αμιγή και συγκεκραμένα“. Псеуо-ионисије, De Divinis Nominibus, PG 3, 949c. Ово
јеинство се често назива ενοείδεια у списима Ареопагита, нпр. јеинство јеног
оика, јена и иста врста и карактер.
  Погаве 4. Прево преузет из еа аососких ученика, Врњачка Бања–Треиње,
2002, 255. Превео са грчког изворника еп. Атанасије Јевтић.
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сиромашни“ (Пс 48, 1–2). Тако је зајеница у Старом завету иа резутат
посушности гасу Божјем који се јавао као јеан споашњи закон,
заповест ии пророчко свеочење. У Новом завету јеинство нароа је
резутат symbiosis и enoikisis (симиозе и усеења) Бога који живи међу
уима (Јн 1, 14). Суштинска разика између Старог и Новог Израиа
ежи у раиканом преазу са оноса ‘сујекат–ојекат’ на онос учествовања ии зајеничарења. Ово значи а Бог у Новом завету више не еа у
оквиру уске историје као јеан споашњи фактор, већ Он Сам ступа на
сцену уске историје и постаје центрана ичност (у њој). Ово је значење
речи „έσκήνωσεν έν ημίν“. На тај начин, својом јеинственом кенозом Сам
ожански огос се уипостазирао у историју. Кроз Своје самоиспражњење
и унижење, Он је укучен у уску историју на ичан и непосреан начин.
Зизиуас говори о „егзистенцијаној умешаности“ Бога у уску историју.
Ова „егзистенцијана умешаност“ Бога омогућава превазиажење закона
истином. У овом смису ап. Паве говори о искупењу (εξαγορά) оних који
су ии по законом (Га 4, 5). О таа се Нови Израи нашао у потпуно
новој ситуацији, настаој захваујући Божјем кенотичком изажењу и
Његовом искупитеском усеењу у човека. Очигено а ово значи а
јеинство новог нароа Божјег произази из ичносне зајенице коју је
створио овапоћени огос. Божански огос је постао спона која ујеињује,
која окупа уе „са четири ветра“ ии „краја света“.
Божанска и уска екстаза
У свом покушају а нагасе везу између Божјег јеинства и јеинства
новог нароа, Ареопагит и св. Максим Исповеник говоре о Божјем екстатичком еу. Ова ожанска екстаза је схваћена као Божја еатност и
као Његово оитавање у срцу уске реаности. Тако овапоћење указује
на изазак Бога из самог Сее, као и на Његово истовремено остајање
унутар Сее, како и превазишао постојећи јаз између Бога и човека. Ова
екстаза ии Божји покрет се схвата у значењу Божанске уави. „Јер Бог
тако завое свет а је Сина својега Јеинороног ао“ (Јн 3, 16).
Божја екстатична уав се не може ни са чим упореити, јер је то
уав која наиази уско искуство. То је уав која ујеињује и спаја,
ијаметрано је супротна уској уави која је „еимична, физичка и
разјеињеног кваитета“. ок је Божја уав „еспочетна“ и „ескрајна“,
она која се креће „у непрестаном кругу: за оро, из орог, у ором и
  Ј. . Зизиуас, „Ауторитет Биије“, у Екуменска реија [Ecumenical Review], ΧΧΙ
1969, 162.
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према ором“, уска уав је „ажни ик“ ии јено „орицање“ праве
уави. И аутор Ареопагитских списа и св. Максим Исповеник раије
користе израз έρως каа говоре о Божјој уави. Сматра се а је израз
„чежња“ „ожанскији“ и а ое осикава чињеницу а је Бог, иако непокретан у Сеи, начинио покрет а осоои човека из његове разеености
и усамености. Тако је Бог у својој чежњи изашао из Сее Самог, и пошто
се ипостасно сјеинио са уском прироом, ез мешања, Он преноси
Божанско јеинство на уски ниво. Екстатички „изазак“, такорећи,
овапоћеног огоса чини онтоошку основу онога што називамо „јено
тео“. Тиме човек у и кроз Христа има могућност а учествује у савршеном Божјем јеинству и јеинственој зајеници уави. Ово је, верујем,
и значење Христових речи: „Ја у њима и ти у мени, а уу усавршени у
јено“. Божји изазак установује могућност и почетак уског изажења
из сее како исмо се сусреи са Божјим Ти и остварии ичну зајеницу
са Њим. Тако, у и кроз Христа, овапоћену Реч, имамо узајамну екстазу.
Бог се покреће кроз чежњиви изазак ван како и покренуо (усмерио)
човека према Сеи. Истовремено Он је и Онај који чини јеинствену и
екстатичну чежњу и ојекат уави. Он је и уав – έρως и онај који је
уени – εραστόν. Као έρως он изази из Сее, а као εραστόν је покретачка снага која вои ка Њему; они који су спосони а ово чине примају
Његову уав. У овом огосовском контексту могу се разумети речи св.
Игнатија: „Онај кога уих се разапе“ (ο εμός έρως εσταύρωται)10. Из ове
перспективе треа а читамо речи апостоа Пава: „А живим – не више
ја, него живи у мени Христос“ (Га 2, 20)11. Божји екстатички покрет према човеку и човеков соони оговор као покрет уави према Госпоу,
који је такође екстатички, управо твори зајеницу која је Нови Израи.
Зајеница новог нароа у Христу јесте на тај начин сусрет који произази
из воструког покрета, и Бога и човека. Кеноза огоса јесте оухватање и
ујеињење уске прирое, која је зог греха постаа поеена и распарчана. Као таква она (кеноза огоса) конституише простор (locus) у коме
сваки уски его (ја) може а граи свој сопствени ични и јеинствени
онос са Богом. Аи, треао и још јеном повући на овом месту а нова
зајеница не претпостава само „изажење“ Бога, него, такође, и „изажење“
 	 De Divinis Nominibus, PG 3, 709bc. 712d.
 	 „Ως μεν έρως υπάρχον το θείον και αγάπη κινείται, ως δε εραστόν και αγαπητόν κινεί
προς εαυτό πάντα τα έρωτος και αγάπης δεκτικά“. Св. Максим Исповеник, Ambiguorum Liber, PG 91, 1260c.
10 Ad Rom 6. Вии такође Псеуо-ионисије, De Divinis Nominibus, PG 3, 709b.
11 Псеуо-ионисије, De Divinis Nominibus, PG 3, 712a.
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човека. Човек мора а оговори на Божју понуу нуећи сооно сее
(своју сопствену егзистенцију) Њему који је постао „прокетство“ (Га 3,
13), како и поново успоставио изгуену зајеницу човека са Творцем.
Мисим а је у вези са овим важно истаћи а човек, на оређени начин,
преаје своје ижње зајено са самим соом кроз своје сооно посвећење
Богу. Сооно приношење јеног проузрокује и изазива и приношење
ругих. То је изазов који постиче руге а чине исто. ругим речима,
приношење јеног оприноси развоју и расту цеокупног Теа Цркве и
њеног сазревања. У овом смису приношење јеног постаје екисијани
чин о катоичанског значаја. Тачније, ово приношење о стране јеног
јесте оно што овои приношењу остаих, а које имамо на уму каа певамо на Св. итургији: „Сами сее и јеан ругог и сав живот свој Христу
Богу преајмо“.
ичност Оца као узрок ожанског јеинства
Разматрајући питање о јеинству нароа, треа ставити још некоико
примеи које могу оатно расветити ову тему. Прва тачка која засужује
а јој се приа пороније тумачење јесте веза између Божјег јеинства
и јеинства нароа Божјег. Питање је јасно поставено, као што је већ
Христос истакао: „а уу јено, као што смо ми јено“. Божје јеинство
је мое (оразац) јеинства нароа. Заправо, наро може ити јеан само
зато што је Тројични Бог пуноћа јеинства12. опустите ми а ове начиним огматску анаизу. У преању грчких отаца оично стоји а је извор,
почетак и возгавење унутартројичног јеинства – ичност Бога Оца.
На тај начин јеинство Божје се схвата као „ична“ имензија. Јеан Бог
није неостижна ожанска прироа, већ је то Отац, који је узрок постојања
12 У животу насуштаствене и животворне Тројице, јеинство се јава не као нека
оатна ии сожена категорија, већ као потпуно раикана реаност која је изна
свих спајања и поеа. Број „Јеан“ као аритметичка категорија је неовоан а
прикаже Божанско јеинство. Јеинство као математички концепт претпостава
мешање. Аи ми знамо, ојашњава св. Јован амаскин, а само они који су
„саставени из несавршених еова морају а се мешају“. Такође знамо а „је мешање почетак еења“. Међутим, не постоји ништа унутар Тројичног живота
што није савршено, ии што је сожено, ии што вои оеивању. Три Божанске
Ипостаси су апсоутно савршене и стога се не може јавити никаква поеа међу
Њима. Три ожанске ичности су ујеињене на такав начин „не а и се мешае,
већ а и се преавае јена ругој и а имају своје иће јена у ругој несивено и
неразучно“. ок је свака ожанска ичност савршена у Сеи и има свој сопствени
начин постојања, истовремено „свака о Њих се оноси према ругима оноико
иско коико и према самој Сеи“. De Fide Orthodoxa, Lib. Ι, PG 94, 824a–828c.
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ругим вема ожанским ичностима. Отац, као први међу ичностима,
(пре)аје Сее ругим вема ожанским ичностима, рађајући Сина и
исхоећи уха Светог, на тај начин остварујући јеинствену зајеницу
која почива на Његовој васти. Ово „преаје сее“ морамо схватити као
зајеничарење ожанске суштине Оца са Сином и ухом Светим. Екстаза Оца јесте ео соое и уави. То је ична кеноза, такорећи, јено
„неиспражњиво испражњење“ (akenotos kenosis) Оца за оро руге ве
ожанске ичности. Син и ух Свети сооно оговарају на „изивање“
Очеве уави. Они нити узимају Очеву уав за сопствену корист, нити је
отимају (Фи 2, 6), већ у уави преају своје постојање и живот Оцу, као
што је и Он преаје Њима. Ово преавање (antidosis) у уави и соои
се пројавује као потпуна посушност Очевој вои13. Мисим а је из овог
што смо истаки јасно а узрок Бога и ожанског јеинства није ожанска
прироа, већ ичност Оца. Божје јеинство и унутартројични живот нису
посеице јене прирое, већ постојања Оца кроз кога и Син и ух Свети
оијају своје постојање. „Све што Син и ух Свети посеују“, каже св. Јован
амаскин, „јесте о Оца, чак и само њихово иће; иако Отац није ни Син
ни ух Свети. И ако Отац не посеује оређену осоину, не посеују је ни
Син ни ух: и кроз Оца, оносно зог Очевог постојања, постоје и Син и
ух, и кроз Оца који посеује кваитете и Син и ух посеују исте“14.
ичност Сина као узрок екисијаног (црквеног) јеинства
Тако је у животу Свете Тројице ичност Бога Оца та која је јеини узрок
постојања руге ве ожанске ичности и према томе јеинствени принцип
ића Божјег. ичност Оца је онтоошка основа ића Божјег, зајенице Трију
ичности. На исти начин је у Цркви ичност Овапоћеног огоса та која
чини свако уско иће непоновивом ичношћу, тако што установује
зајеницу ичности по сици зајенице три ожанске ичности. Овапоћени
огос је пренео ожанско јеинство на уски ниво у виу ичносне
зајенице. Овапоћени огос постаје онтоошко начео нових уи. Ово
значи а је могуће а постоји јеинство уи јер постоји Христос. ичност
Овапоћеног огоса је та која открива аутентичну ичност човека и чини а је
свако уско иће непоновива ичност у зајеници са ругим ичностима.
Шта ово значи? Шта поразумевамо каа кажемо а Овапоћени огос
открива аутентичну ичност човека и оснива зајеницу ичности? На
13 Вии мој чанак „Параосис: Правосавно схватање преања“, Sobornost Incorporating Eastern Churches Review, 4:1, 1983, 31.
14 De Fide Orthodoxa, Lib.Ι, PG 94, 824ab.
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први поге ми просто сматрамо а Бог огос поново успостава у својој
ичности ик Божји који је ио нарушен грехом, овим отварајући пут човеку а превазиђе своју отуђеност, изоованост и инивиуаност. Ово,
такође, значи а успоставање јеинства нових уи не може а постоји
изван зајенице ичности. Јеинство уи (нароа) није посеица неког
појеиначног споашњег учења. Ујеињујућа снага уи није неко теоретско учење. Сично томе, ова јеинственост није заснована ни на новом
зајеничком закону (поретку), са новим заповестима и правиима. Хаје
а поново размотримо ову тему: јеинственост уи Новог завета ежи у
чињеници а λαός постоји само као зајеница ичности. Његово јеинство
се не сме схватити у смису уског сагања (усагашености, сожности),
нити чак метафизичког веровања, већ као возгавење у јеинственој
ичности овапоћеног огоса. У крајњој анаизи ово значи а ако по
стоји јеинство, то је зато јер је онавање уске ичности извршено
у Христу. Апосто Паве је ово оро истакао у Посаници Ефесцима:
„А са у Христу Исусу, ви који сте нека ии аеко, постаосте изу
крву Христовом. Јер Он је мир наш, који и јене и руге састави у јено
и разруши преграу која је раставаа, то јест непријатество, укинувши
теом својим закон са његовим заповестима и прописима, а оа саза у
самоме сеи у јенога новога човека, стварајући мир; и а помири са Богом
и јене и руге у јеном теу крстом, уивши непријатество на њему…
Тако, аке, нисте више странци ни ошаци, него сте суграђани светих
и омаћи Божји“ (Еф 2, 13–19).
Овај оеак ап. Пава се, пре свега, оноси на незнаошце који су
„сунасеници и сутеесници и суеоници“ оећања Божјег у Христу
према Јеванђеу (Еф 3, 6). Ово је, такође, значајно и за ое разумевање
јеинства ичности у јеном теу Цркве. Ствар је у томе а су у ичности
Христовој све разике и поеености укинуте. А ми знамо а је труежност
уске прирое посеица отпаања о првоитног, Богом установеног,
јеинства. Хаје а још мао разраимо ово.
Ујеињујућа енергија Створитеа
Свесни смо а каа говоримо о стварању поразумевамо а Бог, сооно
и из уави, употреава своју ичносну спосоност а ствара потпуно
нова ића. Стварање ex nihilo указује на то а је Бог створио реаности
које су (потпуно) изван Његовог сопственог Бића. Аи иако је Он створио
реаности изван Сее и упркос чињеници а постоји „есконачна“ истанца,
ии пре онтоошки јаз (χάσμα), између прирое Божје и створених ића,
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Божја намера није иа а створи ића која неће учествовати у Његовој
сави. „Јер Бог“, ојашњава амаскин, „Који је оар и изна сваког ора,
није наазио заовоење у самосагеавању, већ је Његова неизмерна
орота пожееа а оређене ствари настану и уживају у Његовим аровима и ее Његову ороту, Он је све привео у иће, створио је све вииво
и невииво. Тако чак и човека који је спој виивог и невиивог“15.
Овај онтоошки јаз између нествореног Бога и Његових створења ива превазиђен Божјом уаву и Његовим непрестаним оржавањем (у постојању)
свега створеног. Ово значи а упркос чињеници а Бог ствара ића изван
Сее још увек постоји снажна веза између Њега (самог) и твари. Бог укиа
ескрајну уаеност између нествореног и створеног Својом ујеињујућом
и савршеном енергијом која све испуњава (прожима). Поново морам а цитирам св. Јована амаскина који говори о: „Божанском утицају и еовању“,
који је у сеи „јеан и прост и невиив… јесте и многоројан ез еења
међу разеенима, и окупа и преоражава разеене у своју сопствену
јеноставност. Јер све створено жуи за тим и у томе има своје постојање.
Он такође аје свим стварима иће према некоико њихових прироа,
и сам је иће ствари које постоје, живот живих, разум разумних, мисао
мисећих. Аи је сам по сеи изна разума и ума и живота и суштине“16.
Првоитни призив створеним ићима имао је за ци јеинство створеног са Творцем. И иако се створено, према својој прирои, наази изван
Бога, његов призив и крајња суина јесу постојање у зајеници са Богом
и учествовање у Његовој ороти. Ове треа истаћи а се веза између
створеног и нествореног мора схватити не само у смису зависности, већ
и Божјег проницања универзума и Његовог ржања и саржавања. Божја
сиа ствара, ржи у јеинству и ујеињује сва ића. Св. Григорије Ниски
је вро експицитан по овом питању: „Божја моћ“, говори он, „искусно и
муро, пројавује се у створењима, и прожимајући све, присајеињује
еове цеини, и употпуњује цеину еовима, и јеном сиом ржи
зајено читав свемир“17. Бог Творац ржи сва створена ића зајено у
постојању и у јеинству и зајеници са Самим соом. Бог „извор епоте
и свега орог“, оаје Ареопагит, „јесте узрок свега (ποιητικόν αίτιον), и
покретач свега, и ржи све зајено у уави Своје епоте… и међу ство15 Исто, Lib. ΙΙ, PG 94, 864c–865a.
16 Исто, Lib. Ι, 860c.
17 О уши и аскрсењу, PG 46, 28a. За етанију расправу погеај D.L.Balas, Μετουσία
Θεού. Чоекоо учесоање у Божјем саршенсу рема с. Гриорију Ниском,
Рим 1966, 115–120.
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реним ићима не постоји ништа што не учествује у Богу и у епоти“18.
Јена о карактеристичних осоина нестворене сие јесте „а прожима
и шири се у сваки ео прирое створених ића“19. Маа тема Божјег испу
њавања и прожимања Његових створених ића има јену фиософску
позаину, наиме стоичку и неопатонистичку20, светоотачко разумевање
ове теме ие ае о фиософских остигнућа. Јеинство је о стране
отаца схваћено у потпуно иијском и огосовском смису. Они нису
о томе говории у уху спекуације, већ увек и непрестано у оквирима
сотириоошког значења (контекста). Заправо ожанско „изажење“ и Божје
еовање, Тројична уав, јесте та која позива створена ића а учествују
у ожанском јеинству и сави.
еструктивни карактер греха
Првоитно јеинство и повезаност (συνάφεια) читавог створеног света
са Богом, симфонија (σύμπνοια) свих ића јених са ругима нарушена је
грехом. Како исмо ое схватии јеинство нароа Божјег, неопхоно је
рећи некоико речи о еструктивном карактеру греха. Грех увои неска
и пометњу у створени свет. Чак и материјани свет поеже ејству греха. Грех се у светоотачкој антропоогији схвата као катастрофа изазвана
сооном воом мисећих ића. Оступање је то које је проузроковао
а цео свет отпане о свог Творца. Првоитни призив оносио се на
јеинство, аи грех је увео поеу.
Чињеница је а је грех стано развајање, распаање и укиање јеинства
које је Бог створио. Грех је овајање и разарање хармоније створеног. Аутор Ареопагитских списа говори о греху као о „нехармоничном мешању
супротних еемената“21. На тај начин, у усовима греха, човек ива овојен
о Бога као и о свог ижњег. Ово у крајњој анаизи значи а су саа
сопство и мржња увеени уместо уави према „ругим“ уима. У том
смису Жан По Сартр је говорио о ругоме као о „паку“ и „греху“. „Мој
прворони грех је постојање ругог“22. Стање греха (паости) упућује на то
а човек не схвата сее више као ичност која је у оносу са Богом и ругим
18 De divinis Nominibus, PG 3, 701c–704b.
19 Cathech. Or. (Правосавне катихезе), изао J. H. Srawley, 118, 10–119, 3. PG 45, 80d.
20 Погеај J. Dupont, Gnosis. La connaissance religieuse dans les epitres de St. Ρaul,
Louvain 1960, 461–468, 463–466. Вии, такође, D. L. Balas, op.cit., 117.
21 De Divinis Nominibus, PG 3, 809bc.
22 Биће и нишаио. Феноменоошки есеј о раосау, превео Х. Е. Барнс,
Њујорк, 1956, 352.

36|Наро Божји: њеоо јеинсо и саа--------------------------------------------------------------

уима, већ као инивиуу. По тешким ременом простора и времена,
човек као инивиуа сеи свој сопствени пут који не овои нику. Иеа
„моје постојање за руге и постојање ругих за мене се схвата као иузија
ии пре као усов за вежање у ажи23. Из ове перспективе човек је иће
„које је оно што није и које није оно што јесте“24. У стању греха први човек,
уместо а уе „иће за“ руге (Хајегерово „mit sein“), затиче сее у стању
потпуне изоованости – „источно о Еема“ (Пост 3, 24). Речи Госпоње
које су му упућене: „у зноју ица свога јешћеш хе“ (Пост 3, 19), описују
трагеију супротставања и овајања о Бога. На овај начин је сооним
пристанком на грех првоитна веза између човека и Бога уништена. И
тако је човек, уместо а уи Бога и уе Његов суга, у свету за који је
ио назначен као пророк, свештеник и цар25, постао странац.
ругим речима, грех се састоји о ограничавања човека на његову
инивиуаност. То је свођење уске ичности у оквире њеног сопственог постојања. Тако кроз грех човек постаје странац у оносу са Богом,
странац у свом оносу са „ругим“ уима, странац чак и према самом
сеи. Грех, као раставање и овајање, проузрокује растројење и разарање
саме уске ичности. Грешан човек је ругим речима поеена ичност.
Првоитна и прирона цеовитост уске ичности је нарушена и разорена
грехом. Не могу наћи ни јено јасније ојашњење поее уске ичности
о оног које је изожио ап. Паве: „Јер оро, што хоћу, не чиним, него
зо, што нећу, оно чиним. А ка чиним оно што нећу, већ не чиним то ја,
него грех који живи у мени… Аи виим руги закон у уима својим који
се ори против закона ума мојега, и пороава ме законом греха који је у
уима мојим. Ја јани човек! Ко ће ме изавити о теа смрти ове?“ (Рим
7, 19–24).
Онавање уске ичности
Растројење уске ичности утиче и на саму структуру човековог
ића. То је, како и рекао св. Григорије Ниски, истинска „анаиза“ човека26. Првоитно јеинство уше и теа постао је кроз грех коеиво и
непостојано. Укратко, грех поништава човека као ичност. Ово развајање
самог његовог ића омогућава му а вои повојен и нецеовит живот
само за сее и на тај начин оузима му могућност живена у зајеници
23
24
25
26

Исто, 88.
Исто, 100.
Вии Г. Форовски, „Тама ноћи“, у Сарање и сасење, Бемонт, Масс., 1976, 85.
„Εις γην διά της αμαρτίας αναλυθέντος“. In Illud…, PG 44, 1312a.
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са ругима и са Богом. Јеино кенозом ичности огоса Божјег остварује
се нова твар и онова уска ичност. св. Григорије Ниски користи
израз αναστοιχείωσις (пресаставење, пресазање) а истакне раикану
промену која се огоиа у самој структури уског постојања. Онова
ии, ое речено, поновно успоставање уске ичности оази о
ичности овапоћеног огоса, чиме је усеио и онавање изворне
κοινωνία-е. Као што је и зо „ушо у мноштво ичности кроз јеног човека
на нарене генерације“, сично томе се „оро урођено уској прирои
арује сваком човеку као јеној цеини“27. Св. Максим Исповеник вои
а то ојасни тиме „а оно што је ио апсоутно непокретно по прирои
се покренуо и а се Бог овапотио како и спасао изгуеног човека“.
Спасење се схвата у смису сјеињења разеене уске прирое. Тако
је ожански огос, својом кенозом успоставио пређашњу сканост у
прирои. Узимањем уске прирое на Сее Христос повезује развојене
еове наше прирое не и и поново успоставио јену савршену цеину28.
Заиста, Христос је тај који окупа све зајено у јено (Еф 1, 10).
На овом месту воео их а повучем чињеницу а је ујеињење
разеене уске прирое Божји акт који је „ичан“: озвоите ми а ово
укратко разјасним. Претхоно сам у овом чанку покушао а ојасним,
сеећи отачко учење, а је узрок Божјег јеинства ичност Оца, а не
непричасна Божанска суштина. Такође сам, анаогно овоме, покушао а
ојасним а јеинство нароа Божјег почива на ичности овапоћеног
огоса. Ово значи а јеинство, и као унутартројична зајеница и као
зајеница уи у Христу, није јена „онтоошка неопхоност“; она није
усовена ни Божјом прироом као оном која се тиче јеинства у Богу,
нити уском прироом као оном која се тиче јеинства у Цркви. Наро
није јеан зато што сви припаају и ее исту прироу, већ зато што кроз
ично унижење руге ожанске ичности, они (наро, уи) сами постају
ичности, тако што на ичан начин учествују у Христовом животу. ичност
Христова, а не езична суштина, јесте та која онава уске ичности.
Појам „ичности“ јесте основно хришћанско учење које почива на истини
27 Исто, 1312ab.
28 „…Κινείται το πάντη κατά φύσιν ακίνητον, και Θεός άνθρωπος γίνεται, ίνα σώση τον
απολόμενον άνθρωπον, και της κατά το παν καθόλου φύσεως δι’ εαυτού τα κατά φύσιν
ενώσας ρήγματα, και τους καθόλου των επί μέρους προσφερομένους λόγους, οις η των
διηρημένων γίνεσθαι πέφυκεν ένωσις, δείξας την μεγάλην βουλήν πληρώση τού Θεού
και Πατρός, εις εαυτόν ανακεφαλαιώσας τα. πάντα τα εν τω ουρανώ και τα επί της γης,
εν ω καί εκτίσθησαν. Αμέλει τοι της καθόλου των πάντων προς εαυτόν ενώσεως, εκ της
ημών αρξάμενος διαιρέσεως γίνεται τέλειος άνθρωπος, εξ ημών δι’ ημάς καθ’ ημάς…“.
Ambiguorum Liber, PG 91, 1308d–1309a.
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а је Бог ичност и на чињеници а је човек створен по ику Божјем не а
и остао затворен у самога сее, већ а и учествовао у ожанском животу зајено са ругима. Маа је израз prosopon оро познат у касичној
Грчкој, он јеино у хришћанској миси, тачније у грчком светоотачком
преању, наази свој огосовски саржај. Ни у Аристотеовом систему,
нити у Патоновој фиософији, нити ко стоика, чак ни у онови патонске
траиције у срењем веку и у неопатонизму, појам „ичности“ није стекао заовоавајуће и право значење. Немогућност грчке фиософије а
пружи позитиван оговор на питање ичности ежи у чињеници а се
ичност схвата искучиво као уска и створена реаност. Према грчким
фиософима, ичност је ограничена унутар времена и простора. Увек је
по тешким јармом времена и простора које теге уи свих генерација.
Чак су и сами огови преставени као заточеници овог воструког јарма.
Тако уска ичност, вукући време и простор, постаје јеан трагични феномен. Античка трагеија живо описује раму уског ића које терано
неком невиивом сиом, сеи пут патње, жаости и оа. Коришћење
маски у грчким трагеијама не изражава ништа руго о човекову јаку
жеу а се осоои и превазиђе своју суину. Антички свет нам приказује оезиченог човека, езнаежног и умирућег, који је по јармом
времена и простора непрестано у самртничким мукама, а ипак не умире.
Ово је уско иће које је пороено грехом и смрћу. Можемо говорити
о греху као о сии која оесправује човека као аутентичну ичност. Св.
Григорије Ниски говори а је човек грехом заменио ик Божји, тј. своју
истинску ичност, маском (προσωπείον)29. Хришћанско Јеванђее је оно које
ојавује истинску вреност уске ичности. У и кроз Јеванђее уска
трагеија је преоражена у нову реаност. Ово преоражење се схвата у
смису онове оног што је скривено и помрачено у уској ичности. Св.
Григорије Ниски помиње „поново осикану и оновену икону Божју“30.
Тако значај и јеинственост Јеванђеа еже у чињеници а је човеков
езизазни поожај, приказан у грчким трагеијама, превазиђен. Кроз
све животне патње и страања човек може саа а чује охрарујући гас
Божји показан у теу: „Хоите к мени сви који сте уморни и натоварени
и ја ћу вас оморити. Узмите јарам мој на сее и научите се о мене; јер
29 De Hominis Opificio, PG 44, 193c. За ау искусију на тему „ичности“, вии: Х.
Јанарас, Τo Οντολογικόν Περιεχόμενον της Θεολογικής Εννοίας του Προσώπου, Атина,
1970. Ј. Зизиуас, „О маске о ичности“. Χαριστήρια εις τιμήν του Μητροπολίτου
Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος, Θεσσαλονίκη 1977.
30 Вии моју књигу: Посеице аа и ања нооа рођења (Према анроооији
С. Гриорија Ниско), Атина 1973. (на грчком), 165–169.
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сам ја кротак и смирен срцем, и наћи ћете покој ушама својим. Јер јарам
је мој аг, и реме је моје ако“ (Мт 11, 28–30).
Јеинство нароа, јеинство ичности
Закучак који покушавам а извеем јесте тај а је јеинство нароа
Божјег јеинство ичности. Ово прецизније значи а јеинство теа
Цркве није резутат сапостојања оређених инивиуа које прихватају
исте теоријске ии моране принципе, већ је оно заиста зајеница свих
оних који сооно учествују, схоно томе коико им је аровано, у животу ожанских ичности. Заправо свети оци појам ичности схватају
првенствено као огосовски појам. У крајњој анаизи ово значи а је
изван Бога иеја ичности само јена иузија. ругим речима, аутентична
(истинска) ичност јесте нестворена реаност.
Зато што је ичност нестворена реаност, она је апсоутно соона
о сваке нужности, чак и о „нужности“ (ако се можемо тако изразити)
сопствене прирое. У овом огосовском контексту можемо разумети
преаност грчких отаца а непрекино инсистирају на томе а је узрок
ожанском јеинству ичност Бога Оца, а не зајеничка ожанска суштина. ичност Оца је гарант светотројичног јеинства, јер Он сооно
аје сопствену прироу Сину и Светом уху, на тај начин установујући
ичносно и непоновиво ожанско јеинство и зајеницу.
И поново се, у овом огосовском контексту, може ое разумети
чињеница а је у свом самоиспражњењу вечни Бог огос живео међу
нама сооно како и у својој огочовечанској ичности остварио
васпоставење (αποκατάστασις) уске ичности. Ово ругим речима
значи а је јеинство и зајеница ичности у Цркви могућа захваујући
томе што је руго ице Свете Тројице постао јеан о нас узевши на Сее
јену, конкретну и посену уску прироу. Тако је Бог огос који је исте
суштине са Оцем кроз своје ожанство, постао исте суштине и са нама
кроз своје човештво, пресазао је уску ичност и пренео ожанско
јеинство на уски ниво. Зато је јеинство уи, како смо већ закучии,
ораз и ик ожанске зајенице; ии, а то много прецизније искажемо,
јеинство нароа Божјег је огочовечанско (теанрично). Сматрам а на
оређени начин можемо виети огочовечански карактер нароа Божјег
у самим Христовим речима, које су сачуване ко јеванђеиста Јована: „Ја
у њима и ти у мени, а уу усавршени у јено“ (Јн 17, 23).
У свету онога што је о саа речено, мисим а је јасно а је истински
омет уске ичности откривен у и кроз Христа. Такође верујем а је
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јасно а јеинство нароа Божјег, ова посена зајеница ичности, јесте
могућа јеино „εν Χριστώ“. Јеино нам се у Христу пружа могућност а
виимо ко је Бог, како у Његовој ичности тако и кроз Његов онос према
нама. Стога је ово „εν Χριστώ“ неопхона претпоставка јеинству уских
ичности у јеном Теу Цркве. Тако „εν Χριστώ“ не значи а је зајеница
нароа Божјег само јена хуманитарна организација нити чак руштво
верника, већ је она заиста тео овапоћеног Бога; тео које је присутно у
својој цеости кроз непрекино присуство Христа и уха Светог у уској
историји.
Јеинство у уху Светом (вера и свете тајне)
Чињеница а је Христос присутан усре свог стаа у сваком историј
ском „саа“ очигено указује на то а се јеинство нароа не заснива на
неком апстрактном сагању (оговору), већ на непосреном и ичном
оносу. Овај онос изграђује ух Свети, кроз веру и свете тајне. „Јер се
јеним ухом сви ми крстисмо у јено тео“ (1Кор 12, 13). „Јер јеан је хе,
јено смо тео многи: пошто се сви о јеног хеа причешћујемо“ (1Кор
10, 17). „Јено тео, јеан ух… јеан Госпо, јена вера, јено крштење“
(Еф 4, 4–5). На тај начин, вером и светим тајнама, Христос у уху Светом
преузима наше ичне егзистенције и опушта нам а уемо у зајеници
са Њим, тј. а егзистенцијано учествујемо у Његовом сопственом животу.
У овом смису јеинство теа Цркве није јенострано јеинство, нити је
езусовно ато, већ изискује ичну човекову афирмацију на исто тако
ични позив упућен о стране Бога. Христово ичносно укучивање у
уску суину позива наше сопствене суине а уу утеовене у
Његово тео. Онавање уске егзистенције и јеинство „новог човека“
остварују се на ичном нивоу чином прихватања Христовог живота и
посено његових кучних момената, тј. смрти и васкрсења. Зато човек,
а и пренео на свој живот јеинство остварено у ичности овапоћеног
огоса, мора егзистенцијано а прихвати јеном за свага огађај Христове смрти и васкрсења. „…Сви који се крстимо у Христа Исуса, у смрт
његову се крстисмо. Тако се с њим погреосмо кроз крштење у смрт, а
и, као што Христос устае из мртвих савом Очевом, тако и ми хоии
у нови живот“ (Рим 6, 3–4). На тај начин се кроз крштење живот и ва
скрсење – који су постигнути Христовом оровоном смрћу, остварују
у самој човековој егзистенцији. Проажењем кроз тајну Христове смрти
и васкрсења, сваки верник се оачи у Христа. Очито а је смрт верника
у крштењу симво и поражавање праве смрти. И маа смрт није реана
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већ само њена сика, посеице које сее јесу реано превазиажење
смрти. У овоме ежи тајна васкрсења човека и његово просавање у Цркви. Кроз ово поражавање и симвоизам човек прима арове васкрсења.
Интересантно је посетити се у вези са овим на оно што нам је оставио
записано св. Симеон Нови Богосов. Иако св. Симеон сеи преањско
учење отаца о св. тајни крштења и препознаје је као чин терапије (изечења),
препороа и оновења човека, он такође говори о ругом крштењу које
назива „крштење у уху Светом“. Ово руго крштење јесте стање (перио) хришћанског живота које оезеђује и остварује ејство св. тајне
крштења. руго крштење потврђује јеинственост и значај првог. То је
такорећи свеочење ии непрекино присуство арова оијених крште
њем. Заправо ово руго крштење није ништа руго о покајање које пружа
сваком хришћанину уоко поимање његове хришћанске савести и већу
свест о Христу као Госпоу и Спаситеу31. Ово крштење у уху Светом
претпостава ичну кенозу верника кроз покајање и заиста оно је срество
за остизање у уху Светом крајњег циа, тј. оожења.
„Покажи истинско покајање“, ојашњава св. Симеон, „у свим својим
еима и речима, како и могао а заоијеш агоат Светог уха. Јер
овај ух, каа сиђе на тее, постаје као сноп светости на теи, који те
потпуно испуњава на јеан неисказив начин. Пошто те онава, мења те
о пропаивог у непропаивог, о смртног у есмртног, о сина човечијег у сина Божјег и ога по усиновењу и агоати“32. О веике је
важности за наше изучавање а ове сагеамо на који начин св. Симеон
повезује крштење у уху са јеинством нароа Божјег. Његово ојашњење
је у основи синтеза новозаветног материјаа, а јеинство о коме говоримо
је приказано као Светотројични (начин) живот(а). Како и ојаснио свој
став, св. Симеон користи пример куће, врата и куч(ев)а. Куч о врата,
ојашњава он, јесте ух Свети, „јер кроз Њега и у Њему ми смо прво
просветени умом. Очишћени смо и просветени светошћу познања;
крштени смо оозго и поново рођени (уп. Јн 3, 3–5) и постаи смо еца
Божја“33. Врата куће јесте сам Син, „јер Он каза, Ја сам врата; ако ко уђе
кроза ме спашће се, и ући ће и изићи ће, и пашу ће наћи“ (Јн 10 7, 9)34. Нај31 Discourses, ΧΧΧΙΙ, 77–84. Sources Chretiennes, 113, ed. В. Кривошеин, 244.
32 Discources, ΧΧΧΙΙ, 78–85. Op.cit., стр. 244. Енгески прево је преузет из књиге
Сеи Симеон Нои Боосо. Касична еа Заане ухоноси, превео C. J. de
Catanzaro, Њујорк 1980, 337.
33 Discourses, ΧΧΧΙΙΙ, 153–157, 260. Превео К. Ј. е Катанзаро, 343. Вии такође, исто,
97–99, 256. Прево 341.
34 Исто, 95–96, 256. Прево 341.
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за, сама кућа је Отац. Христос је о овоме говорио каа је рекао: „у кући
мога Оца многи су станови“ (Јн 14, 2)35. Св. Симеон је ове јасно истакао
а се учествовање у ожанској сави постиже у и кроз уха Светог. Он
користи ову сику како и увео човека у уи смисао важности крштења
у уху. Према њему, кучна ствар коју треа ураити јесте схватити а
јеино у и кроз уха Светог ми познајемо Бога, постајемо Његова еца и
сапричасници Његове незаазне светости. Управо ово присуство уха
Светог у уској ичности конституише њено ожанско усиновење и
унутрашње преумење. У овом контексту можемо схватити речи ап. Пава:
„него сâм ух се мои за нас узисајима неизрецивим“ (Рим 8, 26) и поново,
„поса Бог уха Сина својега у срца ваша, који виче: Ава, Оче!“ (Га 4, 6).
Имајући на уму оно што смо ове истаки, оћи ћемо о закучка а је
ух Свети посат свету, у име Сина, а свеочи (Јн 5, 23) и а привои уе
к Њему и кроз Њега Оцу светости. „У огосовском речнику“, говори
св. Симеон, „користимо појам куће за Сина, као што користимо и за Оца,
јер је Он (Христос) рекао: као и, Оче, шо си у мени и ја у њима, и они
у мени и ја у еи, Оче, а можемо ии јено (уп. Јн 17 21. 23), зајено
са ухом Светим. Такође, Госпо говори: „Усеићу се у њих, и живећу у
њима“ (2Кор 6, 16). И њему ћемо оћи и у њему ћемо се насании (Јн 14,
23) ухом Светим“36.
Маа не само у тројичном огосову св. Симеона Новог Богосова, већ
такође и у цеокупном светоотачком преању постоји чврсто свеочење а
ух Свети омогућава цеовитост разеених уи и онову разјеињене
уске прирое. Утешите уази у свет како и ио ујеињујућа сиа
новог Царства, јена сиа која вои све вернике јеној вери и јеном
Госпоу. У ствари сâм ух Свети је уипостазирано (оприсутњење) цар
ство(-а)37, и Он (ух Свети) чини о уи „царско свештенство“ и „наро
свети“ (1Пт 2, 9). Тако, а цитирамо св. Максима Исповеника: „веики
је и скоро езграничан рој уи, жена и еце међусоно развојених и
веома разичитих роом и изгеом, национаношћу и језиком, животом
и узрастом (старошћу), умонастројењем и уметношћу, начином живота, оичајима и занимањима; научним знањем и поожајем (чиновима),
суинама, карактерима и распоожењима, који наазећи се у Цркви, о
ње ивају наново рођени и пресазани ухом. Она аје и арује свима
појенако исти ожански ик и звање, тј. а уу и а се називају Хри
35 Исто, 100–101, 256. Прево 341–342.
36 Исто, 160–176, 260–262. Прево 343. (Овај ео је погрешно превеен на енгески).
37 „Βασιλεία ζώσα και ουσιώδης και ενυπόστατος το Πνεύμα το Άγιον“ св. Григорије Ни
ски, Adversus Macedonianos, ed. Ф. Миер, 102, 27–30. PG 45, 1321a.
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стови. И још им Она арује јену просту, нееиву и неразориву везу
вере, која не озвоава а се пројаве (чак ако и постоје) многе и езројне
разике свакога, узвоећи их све у свеопштост и сјеињујући их у њој.
Сествено томе, нико ништа не изваја о општега раи сее. Сви срастају
и сјеињују се јеан с ругим јеном простом и непоеивом агоаћу
и сиом вере“38. Живот у уху Светом претпостава веру („који верује и
крсти се иће спасен“, Мк 16, 16), сапостоји са вером („Овај ух свеочи
нашему уху а смо еца Божја“, Рим 8, 16) и истиче веру („И нико не
може рећи Исус је Госпо, осим ухом Светим“, 1Кор 12, 3)39. Ово значи
а вера нароа није прихватање оређених метафизичких аксиома, нити
скупа правиа атих уима на њихово морано усавршавање о стране Бога који ауторитативно еа изван уске историје. Вера укучује
јено егзистенцијано сагање у уху Светом. Она је „по уха“ (Га
5, 23), харизма, на коју човек оговара на потпуно ични начин. „Наша
вера, раћо“, узвикују правосавни патријарси Истока у својој чувеној
Енцикици из 1848. гоине, „није о човека нити човеком“40. И управо
из овог разога наро Божји, као цеина посеује уховност која га чини
„раниоцем (заштитником) вере“41. Веома је важно истаћи у вези са овим
а се вера „у уху Светом“ не схвата искучиво као посеовање њено на
јеном инивиуаном нивоу: она пре наази своју важност у контексту
црквене зајенице. ругим речима, ична вера је у потпуној хармонији са
вером катоичанске Цркве. Ово значи а вера сваког о нас појеиначно
у теу Цркве постаје заиста правосавна она каа се поистовети са
саорном свешћу Цркве и изрази као „јеинство у вери“. Живот у уху
Светом, тј. живот ичности које су повезане међусоно јеним крштењем,
јеном вером и истоветношћу искуства, остварује се на евхаристијском
38 Мисаоија, Ι, PG 91, 665–8. Цитирано према В. оски, Мисична еооија
Исочне Црке, Пимут, 1957, 164–165. Прево преузет из Мисаоије св. Максима Исповеника, IntRes verujem.org. Превео са грчког изворника еп. Артемије
Раосавевић.
39 „…Η ομολογία της του Υιού Κυριότητος, εν Πνεύματι Αγίω τοις καταλαμβάνουσι γίνεται,
πάντοθεν τοις διά πίστεως προσεγγίζουσι προαπαντώντος του Πνεύματος… αλλά χρη
την εις τον Κύριον προϋποκείσθαι πίστιν, δι’ ης η ζωτική χάρις τοις πιστεύσασι παραγίνεται… Αλλ’ επειδή και η διά του Υιού διακονουμένη χάρις ήρτηται της αγεννήτου πηγής,
διά τούτο προηγείσθαι την εις το όνομα του Πατρός πίστιν ο λόγος διδάσκει, του ζωογονούντος τα πάντα“. Св. Грогорије Ниски, Adversus Macedonianos, ed. Ф. Миер, 103,
8–106, S. ΡG 45, 1321b–1325a.
40 J. Н. Кармирис, омаски и симоички соменици саорне раосане Црке,
ΙΙ, Грац 1968, 1002.
41 Исто, 1000.
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сарању. Евхаристијско сарање јесте конкретна пројава зајенице са Богом у Христу и уху Светом. То је остварење, кроз призив уха Светог о
стране Цркве, јеног Теа. „Каа се хранимо“, говори св. Никоа Кавасиа,
„најсветијим Хеом и пијемо ожанску Чашу, ми учествујемо у истом теу
и истој крви коју је Госпо наш узео и тако смо ујеињени са Њим који
се раи нас овапотио, умро и васкрсао“42. Евхаристија је преваавање
сваке разеености; она поново успостава исконску симфонију између
Бога и човека. У њој сваки учесник (причасник) постоји као ичност у
зајеници и са Богом и са ругим уима. Зајеничарећи у хеу и вину,
човек истовремено постаје и причасник цеог Христа, који „се оми а не
разеује“ и причасник читаве Цркве. Ии ое речено, у Евхаристији
сваки човек постаје totus Christus (потпуни Христос) и цеа Црква. Тако
Евхаристијски хе престава гавну спону црквеног јеинства. Заиста,
Евхаристија је историјско остварење Христових речи: „Ја у њима и Ти у
мени, а уу усавршени у јено“ (Јн 17, 23). Човек, јеући хе у усовима
паа „у зноју ица свог“ (Пост 3, 19), показује и заправо се ржи своје
изоованости и инивиуаности. Насупрот томе евхаристијски хе,
сиом Светога уха, очувава јеинство уских ичности у Христу.
„И саву коју си ми ао ја сам ао њима“. Каа нагашавамо чињеницу
а ух Свети твори јеинство у Христу и каа покушавамо а схватимо
ово јеинство у смису зајенице, поново оазимо о кучног места
уаска и преивања уха Светог у уској реаности. Испуњујући тео
Цркве, ух Свети конституише саву и веичанство нароа, јер је сам ух
Свети сава и веичанство. У својој моитви за јеинство Христос истиче своју повезаност са ухом и чињеницу а Његов онос са Оцем може
ити ухом Светим, на јеан анаогни начин, пренет и на животе оних
који Га сее. „Саву коју си ми ао ја сам ао њима, а уу јено као што
смо ми јено“. „Сама Христова сава“, указује св. Григорије Ниски, „јесте
ух Свети који се аје Христовим ученицима изивајући се на њих, јер
оно што је разасуто не може ити ругачије ујеињено осим у зајеници
уха Светог“. Тако Христос ухом Светим арује свој сопствени живот
животима свих који жее и спремни су а Га приме. Јеино ухом Светим
приступамо Христу. „Ако пак неко нема уха Христова, он није његов“
(Рим 8, 9). ух је сава, као што је сам Христос истакао прииком ораћања
Оцу: „Просави мене савом коју сам имао са тоом пре стварања света“
(Јн 17, 5). Каа св. Григорије Ниски тумачи овај ео из Јовановог Јеванђеа,
он аје сеећа ојашњења: „огос је Бог који има саву Очеву. Аи зато
што је у ове посење ане Он постао тео, јер је ио неопхоно теу а
42 Жио у Хрису (De Vita in Christo), IV, 3, 4, 6.
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постане оно што је огос оувек (то јест а се оожи) сјеињујући сее
са Њим. А ово је заиста постигнуто каа је тео примио то што је огос
имао још пре стварања света. А ово је ништа руго о ух Свети, тај исти
ух Свети који постоји пре векова зајено са Оцем и Сином“43. Ако читамо
Христове речи, „саву коју си ми ао ја сам ао њима, а уу јено“, у овом
ерминевтичком контексту, можемо ако а увиимо у чему ежи кучни
критеријум јеинства нароа. Тајна хришћанског постојања и зајенице
се заснива и везује за ично и инамичко присуство у теу Цркве „Цара
Нееског“, „Госпоа, Животоавца“. „А ух (Свети) је Госпо; а ге је ух
Госпоњи оне је сооа. Сви ми пак који откривеним ицем оражавамо
саву Госпоњу, преоражавамо се у тај исти ик, из саве у саву, као о
уха Госпоа“ (2Кор 3, 17–18)44.

43 Ιn Illud…, PG44, 1320d. Вии такође Adversus Macedonianos, 108, 30–109, 1 5. PG
45, 1329ab. De Oratione Dominica, PG 44, 1157cd. Ιn Canticum Canticorum, ed. H.
Langerbeck, 466, 14–467, 17. PG 44, 1116d–1117b.
44 Св. Јован Затоусти, тумачећи ово место пружа сеећа запажања: „…и не само а
ми виимо саву Божју, већ се њоме и просавамо. Као ка се чисто среро окрене према сунчевим зрацима, оно она такође исијава зраке, не на основу своје соп
ствене прирое већ захваујући сунчевој светости; тако се и наша уша очишћује
и ива сјајнија о срера, каа прими зрак саве уха Светог и просијава њиме.
Стога, он такође, говори: „виевши као у огеау светост саве Божје, мењамо се
у исту икону из саве у саву“, о уха „оази и сава наша, она која је створена у
нама; и такву можемо очекивати о уха Светог“, Омиија на 2Кор, PG 61, 44b.
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I

n recent Orthodox Theology issues related to the people in general, or to
the laity in particular, recur constantly. We speak very frequently about the
people of God, about its importance and its authority. The question is, what do
we mean when we speak of the people, and where do its unity and uniqueness
lie? Author’s aim here is to touch οn this issue and to present a theological
outline a very brief Theology of the people of God, reading a concrete scriptural
passage, relevant to the theme proposed, and to examine it in the light of the
patristic interpretation. His intention is to draw our attention to certain aspects
of the patristic understanding.

