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Abstract. У рау је ат краћи историјски преге рађања кутуре коју је Хришћанство
онео у свет. Мие у којем је Црква ејствоваа ио је јеински. Хришћанство
као Црква поштовао је кутурне орасце, покрстио их и преоразио. Сично
је ио и при христијанизацији Совена.
У рау се жеео истаћи а кутура настаје еовањем уха Светога који увои Христа у време, простор, наро и кутуру. Есхатон ствара врености, оносно кутура
је проукт ствараачког процеса који тежи ескрају тј. Царству Божијем. Буући а
се ништа још није завршио, ух Свети ће још ејствовати и ствараачки утицати
– формирањем Цркве – на ае напреовање цивиизације. У Срији је на Цркви
а и ае оикује и ствара нове врености и а се ствараачки повезује са свим
аспектима кутуре раи њиховог христијанизовања и на крају – спасења.
Key words: Инкутурација, Христос, кутура, језик, итургија, огос, есхатон,
аштина, национани иентитет, етос, ментаитет
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тупањем хришћанства на те јеинске цивиизације, увеена је јеном
за свага коренита промена и преокрет. Карактеристике таашње
цивиизације оро су проучене. Поге на свет, врености, оичаји,
препознатива форма мишења, очитаваи су се у многим оастима
уске еатности. Њихов материјани оик уoчив је у храмовној
архитектури, вајарству и фреско-сикарству. Читав Среоземни асен
препавен је утицајима јеинске кутуре, римског законоавства и
империјане иеоогије. оминантни језици у међунационаној комуникацији ии су јеински и атински, кут и реигија такође.

  Арно Тојни, Проучаање исорије, извои из књига, (I–VI) Београ–Погорица
2002.
  Тит ивије, Исорија Рима о осниања раа, Београ 1991; Оксфорска исорија
римско ека, Београ 1999; В. В. Струве, . П. Каипов, Сара Грчка, Бук Мар-
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Таашњи центри цивиизације и кутуре – Рим, Атина и Аексанрија,
својим утицајима оиковаи су живот веиких граова на периферији
(Антиохија и Јерусаим). Све што је значајно (трговина, привреа, уметност,
књижевност, наука, фиософија, нове реигије…) овијао се унутар тог круга. Већ таа оминирао је јеан гоаистички и ојеињујући ментаитет
који је у сеи сјеињавао све окане и провинцијске разичитости (на
уштр њихове афирмације). Ова гоана империја промрежена је копненим и морским путевима који су се спајаи у гавном грау Царства – Риму,
из којег је зрачио моћни утицај о најмањих места на њеним крајевима.
Оухваћена је оаст о крајњег Запаа (Британија, Шпанија и Гаија)
преко северне Африке о Биског и Срењег истока, којом је оминирао
јено ожанство (римски цезар – Sol Invictus – „Непоеиво Сунце“ ии
Pontifex maximus, изјеначаван са огом), јено руштвено уређење,
јеан језик аминистрације и кутуре (атински и јеински), јена војна
сиа. Постојао је извесни универзаизам и кутурни пураизам који су
опстајаи у јеинству. Римски цезар се ивинизовао, што је своје корене
имао у јеинизму, а нарочито је форсирано о времена Јуија Цезара.
Ову траицију посено су постицаи римски песници попут Цицерона,
Овиија, Хорација и Вергиија.
оминација овакве цивиизације утемеиа је посеан животни сти
и врености. У фиософији на пример, јак утицај патонизма, у науци
Птоомејев геоцентризам, геометријску хармонију сфера као и питагореј
ску мистику роја, у реигији многоожачки Пантеон, цикично поимање
времена у којем се све понава и вечно враћа, у поезији римски стих и
хомеровски ритам, у архитектури преепе статуе и непоновиве храмове, у законоавству гвозено исципиновани римски правни систем са
непокоеивом империјаном војном сиом и још много тога карактеристичног за овај прохујаи и ишчези свет.
Ова цивиизација као и многе (Персија, Сирија, Кина…) преживаваа
је унутрашње и споашње кризе и омове. Након иставог процвата
незауставиво је стремиа посуновраћењу у пропаст и нестанак. Био је
то, наравно, вишевековни процес, завршен коначно 476. гоине по Христу,
пропашћу Римског царства након најезе Аарихових Гота..
со 2000; Н. А. Машкин, Исорија саро Рима, Београ 2002; Михаи Ростовцев,
Исорија саро сеа, Грчка, Рим, Београ 2004.
  Фануа Папазогу, Исорија Хеенизма – Вааина Аексанра Веико оа
ијаоха, ауторизована скрипта, Београ 1995.
  Евар . Гион, Оаање и роас Римско царса, Београ 1996; Оксфорска
исорија Грчке и хеенско сеа, Београ 1999.
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***
Хришћанство уази у јеинску цивиизацију кроз семитску кутуру.
Госпо Исус Христос, јеан о Свете Тројице, Син Божији, уази у историју света, узима конкретно тео и човештво (уску прироу), рађа се
о уха Светога и Богороице Марије и живи у конкретном јеврејском
нароу, који има своју историју, географију, језик, реигију, оичаје, систем
врености… Син Божији узима све позитивне еементе семитске кутуре
и постаје њен ео, историјска ичност – Исус из Назарета.
Још о времена Авраама, јеврејска зајеница успостава посеан онос
са Богом и вековима живи са свешћу о Месији Који ће оћи и основати
Царство Божије. Унутар ње зио се Овапоћење Бога, тј. постајање Бога
човеком и на тај начин се остварио оећање о Месији. Уажењем у семитску кутуру, Бог је није укинуо него преоразио, уневши у своју ичност
све њене позитивне карактеристике. Тако нпр. Исус говори арамејским
језиком, учествује у реигиозном животу зајенице (орезање, увођење
у јерусаимски Храм, поштовање Мојсијевог законоавства, вера у истог
Бога у којег верују Јевреји), узима храну, заснива социјане оносе, сти
оачења је исти, користи комуникацијска срества онашњег времена
– новац, трговину, повиу роом – рвосеча је, учествује у риоову ит.,
аке, као што виимо Исус као Бог општи са светом путем свих тековина
уског стварааштва са јасним нагаском а је потпуни и прави човек.
Хришћанство је морао а отпочне о нечег конкретног – о семитског
насеђа. Оно је усвојено, аи не и апсоутизовано. Мост измећу Бога
и човека проази кроз кутурне константе – говор и језик, теесност
(материјаност), нацију, кут (реигију), руштвено уређење – аи као
што ћемо виети, не заржава се искучиво унутар јеврејског самозатвореног круга.
Света зема иа је по вашћу Римске империје. На овом простору
Бог се вековима откривао и коначно – постао човек. Први хришћани (прва
Црква) ии су претежно Јевреји чије је окружење, осим траиционаног,
чинио и јеински мие, готово у свим сферама. Узајамно оиривање
и мешање ио је неминовно, те је таас хришћанске проповеи захватио и не-Јевреје. Већ апосто Паве, ортооксни Јеврејин, најпре орац
против Цркве, након преораћења, поставши хришћанин, искорачио
је из јуео-хришћанских оквира и окренуо Јеванђее ругим нароима.
Такође, сам огађај Пеесетнице укинуо је кутурне, етничке и језичке
  Протојереј Георгије Форовски, „Хришћанство и цивиизација“, у Бесеа 1–4 /1993,
15–21.

108|Ка ноој инкуурацији-------------------------------------------------------------------------------

границе. Јеванђее „проире“ и ступа у руге кутуре, сасвим ругачије
о семитске.
Пре свих, иа је то јеинска кутура, којој се апосто Паве оратио
посреством јеног Макеонца (ап 16, 9). Овим је почеа христијанизација
јеинства и уажење Јеванђеа у њихову кутуру. Том прииком нису наметане семитске кутурне форме језик, оичаји, Мојсијево законоавство,
оавезно орезивање и томе сично), већ је поако усвајан нови кутурни
оразац, почевши о језика и писма као најважнијих органа њихове
артикуације. Тако је сав Нови завет (сем Матејевог Јеванђеа) написан
на јеинском, те је на говорном језику усвајан живи Христос и на говорном
језику су се нове црквене зајенице, које је оснивао апосто Паве на својим
мисионарским путовањима Меитерански асеном, ораћае Богу.
Из историје је познато а се Рим активно успротивио ширењу Цркве
(апостои Петар и Паве тамо су погуени), која се гранаа цеим Царством, упркос страшним и крвавим прогонима хришћана. Инкутурација
Јеванђеа захватаа је простор антике, поривајући темее оним
вреностима које су ие супротне иијском уху. ошо је о „сукоа
кутура“, што је за посеицу имао многе невине жртве. Прогон хришћана трајао је по римским царевима пуна три века, аи и касније након
Мианског еикта 313. гоине, каа су престаи прогони и цар Константин ао сооу Цркви, сукоавае су се ве онтоогије и ва етоса
– јеински и хришћански, њихово схватање места и суине човекове,
погеи на материју, историју, уређење руштва, изгрању новог света,
укратко, ве космоошке и антропоошке теорије.
Јеински етос је поимао Бога као трансцеентно Јено у којем се све
нужно ујеињује, након чега вечно мирује у непокретности, изван материје,
времена и света, који преставају еграацију у коју паају појеиначна
ића јер својим покретом (кретањем) нарушавају вечну хармонију. Свет је
ио савечан Богу који је сам (поитеистичка митоогија није у потпуности
изражаваа фиософско схватање по којем постоји врховни ог – нужност,
коме се сви огови покоравају). Човек је постојао, аи не као конкретно
иће, већ као иеја у вечном свету иеја и који у цикичном времену увек
мења своје форме постојања. Фиософија није мога а замиси Бога који
уази у историју, узима тео и за савршенство постава крај светског
процеса у који ића тек треа а оспеју.
  Јаков Бурхарт, оа Консанина Веико, С. Каровци–Нови Са 2006.
  Вернер Јегер, Паиеја – оикоање рчко чоека, Београ 1991; Бранко Павовић,
Пресокраска мисао, Београ 1997; Богоу Шијаковић, Mythos, physis, psyche,
Никшић, Београ 1991; Ж. П. Верман, Пореко рчке миси, Нои Са, 1990, П. Виа
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Хришћанство је проповеао Бога који је постао човек, страао, умро
и васкрсао, оећавши свима Васкрсење теа. Свет и човек су створени,
нису нужни, моги су и а не постоје, материја је почаствована, време
инеарно и као такво остава могућност стварања нових врености.
Сооа тако постаје нова категорија. Човек као такав имао је назначење
а сооно, у сарањи са Богом ствара нови свет по узору на онај који
ће оћи – Царство Божије.
Прииком сусрета са антиком, оци Цркве оратии су јој се са
уаву, говорећи њеним језиком, тј. језиком епохе у којој су живеи.
Познаваи су компетно насеђе (фиософију, науку, митоогију, реигију,
законоавство…), користии фиософске појмове, преоражаваи њихов
саржај, превоећи ух Јеванђеа савременом покоењу.
Оци Цркве уочии су саост ове кутуре чији су наахњујући саржаји
временом пресахи. Стара ера исцрпеа је своје могућности, изаз се није
наговештавао а крај се ижио. Зог свега, Црква се критички поставиа visà-vis овој кутури, уша у ствараачки ијаог и преожиа атернативу.
Сви позитивни аспекти нове кутуре усвојени су и преоражени, ок
чистота Јеванђеа није овеена у питање. Црква аке, није препустиа
ругима а се умешају, нити се повука у „мирни“ ћорсокак, већ је оговорно
и рижно ступиа у ствараачки онос са стварношћу у којој је живеа.
Оратиа се човеку свога времена, његовим речником. Стао јој је а
итина Јеванђеа уе прихваћена о свих, оносно а „загри“ све аспе
кте постојања. Оци Цркве оро су познаваи актуене токове свога
времена, насеђе кутуре у којој су живеи, те су их позитивно користии
за изражавање свеоухватне истине. На тај начин, постепено, стара паганска цивиизација која је свирепо прогониа Цркву, преоразиа се у
хришћанску Византију, моћни расаник кутуре ругим нароима. Не
треа посено истицати а је таашња Црква утицаа на христијанизацију
и покрштавање сусених „варварских“ нароа као и на кутурне токове
у „варварској“ Европи.
Црква се током „уажења у кутуру“ ржаа става а сваку окану
кутуру треа прихватити са свим њеним осоеностима и карактеристи–Наке –Мит и трагеија у античкој Грчкој, С. Каровци–Нови Са, 1995; М. Марковић, Суија о реиији аника, Никшић 2001; Сооан Жуњић, Арисое и
хенооија, Београ 1988; Мр Аексанар Ђаковац, „Старојеинска мисао и проем
ичности“, у Боосое 1–2, Београ 2003, 102; Миош Ђурић, Исорија хеенске
књиженоси, Београ 1996. Ога М. Фрејемерг, Ми и аничка књиженос,
Београ 1987.
 	Боган М. уарић, „Хришћанство, инкутурација и иће књиге о језика о
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кама, искучујући само оне еементе који су пагански и супротни уху
Јеванђеа. Ово начео је примењивано при христијанизацији сусених
нароа. Биијски и итургијски текстови превое се на разичите језике
што оприноси стварању нове црквене зајенице. Иентитет и интегритет
нароа нису укиани преношењем јеванђеског уха, јер је сматрано а је
Христос значајан за све уе, те а не постоји место, наро и раса у коју
се Он не и поново усеио и прихватио је као Своју.
Најречитији пример је христијанизација Совена за време патријарха
Св. Фотија (IX в. по Хр.) и Св. Кириа и Метоија које је Црква назваа
– Равноапостоним. Њихов став изражен је у Кириовом ораћању атинском свештенству које се противио превођењу итургијских књига на
совенски језик, а које је гасио: „Како се не стиите а прихватате само
три језика и а кажете а су руги гуви и неми… Ми знамо а постоје
многи нарои који читају књиге и поју Богу на својим језицима: Јермени,
Персијанци, Авазги, Иерци, Сугеји, Готи, Авари, Турци, Хазари, Арапи,
Египћани и руги“. О значају оре Св. Кириа и Метоија за христијанизацију и покрштавање Совена као и о поовима и резутатима те
оре, не треа посено говорити.
Византија као преоражена јеинска цивиизација, током ширења
хришћанства иа је заинтересована за преношење оних тековина које
је изнерио јеванђеско наахнуће. Трагови су остаи уочиви у најузвишенијим ометима сикарства, архитектуре, музике као и у посеном,
препознативом етосу и стиу византијске миси и уха. а посетимо
само10.
У архитектури стоји јеинствено светско чуо – веика Црква Свете Софије (=Премурост=Христос) у срцу Ромејске империје – Константинопоу,
ичности“, у Боосое 1–2, Београ 2000.
 	 Митропоит Јован (Зизиуас), „Правосавна Црква и трећи миенијум“, у Хри
шћанска мисао 1–4/2000.
10 раган Брујић, Воич кроз се Визаније о Консанина о аа Царираа,
Београ 2005. Визанинци, приреио Гуемо Кавао, Београ 2006.; Оксфорска
исорија Визаније, приреио Сиги Манро, Београ 2004.; Војисав Кораћ, Марица Шупут, Архиекура изанијско сеа, Београ 2005. ими
трије Ооенски, Визанијски комоне, Београ 1991.; Сергеј С. Аверинцев, Поеика раноизанијске књиженоси, Београ 1987.; Ханс Георг Бек,
Пуеи изанијске књиженоси, Београ 1967.; Виктор азарев, Исорија
изанијско сикарса, Београ 2004.; Зоран М. Јовановић, Азучник рао
сане иконорафије и раиеса, Београ 2005.; Виктор М. Бичков, Визан
ијска есеика, Београ 1991.; Георгије Острогорски, О ероању и схаању
Визанијаца, Београ.
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Цариграу, коју је поигао цар Јустинијан I, 532–537. г. по Христу, чији су
пројектанти Антемије и Исиор. Потрено је ући у њу и оживети њено
купање у нематеријаној светости која није о овога света.
У сикарству, преепи мозаик Христа – Мурости у истој цркви, читав
низ непоновивих фресака и икона, Богороице, Светитеа, Ратника и
Царева, широм византијског света. Поезија и музика такође11. Химнографи
су оставии трајни печат у огосуженим стихирама које просавају
саву Божију и веичанство Овапоћеног Бога Христа у итургијским
напевима.
руштвена и поитичка сфера живота иа је такође оухваћена
јеванђеским и итургијским ухом, јер Византинци нису еии свет на
уховни и материјани, већ су га оживаваи и посматраи цеовито, као
Божији, са пуним поштовањем материје, времена и историје, те им је стао
а се Царство Божије, аженство раја и истање саве Божије, прошире
на пореак граа и империје, зог чега су византијски цареви цеокупни
поитички живот овоии у тесну везу са црквеним устројством.
Веичанство и сјај Византије преши су у Срију још пре времена
Св. Саве, што је оставио трага, аи тек његовом еатношћу кутура
у Срији попримиа је још јачи христоошки и итургијски акценат.
Непоеени, цеовити етос ромејске верзије универзаног јеванђеског
уха пројектовао се у Срију, окупавши је нествореном светошћу Цар
ства Божијег. Стара ранохришћанска начеа о поштовању кутуре која се
христијанизује сачувана су и у време Немањића, каа је преоражено све
што је затечено, на иијски и апостоски начин. Тако се о сави Божијој
певао на српском језику из превеених итургијских књига, у црквама
које су имае еементе омаћег архитектонског коорита, ок је поезија
писана византијском ритмиком српског саржаја, те су тако формирани:
аутентична срењовековна књижевност12, архитектура, музика, мисао, етос,
ментаитет, ух, иентитет, уоко иијски, јеванђески, хришћански
и итургијски, аи „српског стиа и искуства“. Такође, по моеу и узору
на Византију, цеокупни руштвени и поитички живот остао је у спрези
са Црквом као њеним саставним еементом. На тај начин процветаа је
11 Јевгениј Херцман, Визанијска наука о музици, Београ 2004.; Џереми Јукин,
Музика у срењееконој Ерои, Београ 2003.
12 Миан Кашанин, Срска књиженос у срењем еку, Београ 1971.; Ђорђе Трифуновић, Сара срска књиженос, Београ 1994.; имитрије Богановић,
Сара срска књиженос, Београ 1992.; Рамиа Маринковић, Сеорона
осоа срска – Исражиање срске књиженоси срење ека, Београ 1998.;
Петар Ђорић, Исорија срске ћириице, Београ 1990.
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кутура у Срији као нешто потпуно ново и непоновиво. Најречитији
свеоци ии су Св. Симеон (Немања), Св. Сава и царска оза Немањића,
њени најаутентичнији и најиставији преставници.
Формирање кутуре ио је иноваторски чин, јер су створене нове
врености, поники нови светови и оргинани прототипови. Свака имитација и копирање ии су супротни уху Јеванђеа. Насеђен је сти
раних отаца Цркве који су граии ствараачке мостове са свим аспе
ктима стварности, ступајући у критички ијаог и нуећи атернативу.
ух ширине, поштовање разичитости и тоеранција преставаи су
аутентична начеа инкутурације. Византијски космопоитизам није негирао национану разичитост, него је, штавише, поржавао и афирмисао
еманципацију, развој и очување иентитета нароа којем се преносио
Јеванђее. Тако је тај наро постајао наро Божији, што се огоио најпре
Јеинима, Срима и свима који су примии хришћанство посреством
Византије.
***
Након овог кратког историјског посећања, важно је поменути теоошки
аспект и значај инкутурације. Истаки смо а нема нароа ии расе за
које се Христос не и изнова ангажовао и усвојио их као Своје. Зашто је
то тако, оносно какву поруку и визију има и носи Црква?
О првих ана о анас, Црква очекује Царство Божије, есхатоошко
јеинство свих и свега у Васкрсом Христу, преоражај неа и земе,
нову реаност, укинуће смрти, поеу ора на зом и васкрсење теа.
Христовим ругим оаском наступиће космички огађај рекапитуације
и ојеињења створеног и нествореног. У свој светости саве Божије
заистаће нормаан и зрав пореак света. Есхатоошка перспектива је
откровење Истине о свету и човеку, воа Божија а човек и твар остваре
јеинство са огосом и Сином Божијим. Његовим оаском, творевина ћа
заистати епотом и заоити истински иентитет, након свеоухватног
преоражаја. Тријумфоваће права Божија и наступити есконачни, незастариви век савршенства, уави и соое синова Божијих. Ово је пан
Божији о свету и човеку, раи којег је све створено, са цием а учествује у
невечерњој Светости тога ана, ана осмог (како су га називаи Св. оци
Цркве), ана ез зааска. „Крај“ света, његов преоражај је јеино нормано,
мирно стање, којег саа и ове нема, зог присуства смрти и за. ругим
Христовим оаском, смрт ће ити укинута након коначног остварења
уавне зајенице уског роа са Богом Оцем у Христу. Бууће стање
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које је заправо вечна инамика уавних и сооних оноса Бога Оца и
синова Божијих још се није остварио. Оно неће преивати неге на неу,
већ ове, на преораженој земи, ругим речима, овај век пројектоваће
се у Царство Божије, ок ће еементи смрти ити потпуно уништени.
Наиме, Христос је присутан ипостасју као итургијска зајеница, аи ез
физичког присуства, у Парусији Његово присуство ће се интензивирати,
те ће и физички ити ту.
Царство Божије је нови пореак, нова реаност, све ново – гра, ру
штво, међууски оноси и нови, соони начин постојања, чак нова
цивиизација и кутура, као и нова светска зајеница са центром у Госпоу
Христу. Оно је прототип правог постојања, узрок који аје ићу постојање,
извор, критеријум и смисао живота. Посења реч и оука у есхатону
постаће мероавне за све, потвра и признање, овера и оправање читавом
светском цикусу и историји. Цивиизације и кутуре иће проверене
посењим есхатоошким аном и проћи кроз његов Су. Есхатоошка
ора, Христос и Црква, јесу параигма за уређење ове и саа, новог
Граа, руштва и – кутуре. Црква је Христос, тј. Његово присуство у
историји. ух Свети је ичност која омогућује уазак светости Царства
у таму овога света. Он увек и изнова чини присутним Христа, уносећи
новину и непоновивост у свет. Нови начин Христовог присуства ухом
Светим назива се итургија. Она је пројава и откровење Царства Божијег.
Већ саа оно реано преива на земи, оикује њен историјски ток,
граи је и конституише. Из уућег огађаја, аке „с краја“, „оозго“ а не
„оозо“ и из историје, формирају се нови век, зајеница, Црква, итургија
и коначно – кутура.
ух Свети увек ствари чини новим и оргинаним. Он је ух Цркве
и Христа, ух итургијске зајенице, ух који оноси ах нове твари,
преоражене и свете, раосне, мае, свеже, иставе и никаа о таа
виђене. Оратно и „с краја“, већ ове, изграђује се нови свет који ће се након
есхатоошког откровења, преоражен преити у уући, наставајући а
живи есконачно и у заграју Свете Тројице. ух Свети као Онај Који уноси
Царство Божије у овај свет, тако што изграђује христоошку зајеницу,
тј. Цркву, увек може омогућити Христу а уђе у сваки наро и расу, те а
је преорази, поштујући кутурне еементе (језик, оичаје, иентитет),
творећи на њој (тој кутури) нешто сасвим ново, по узору на савршени
Гра и есхатоошко Царство13.
13 уис Мамфор, Гра у исорији, Бук Марсо 2001.; еонаро Беневао, Гра у
исорији Ерое, Београ 2004.
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Трагови еатности уха Светога остају вииви и опипиви. То је,
пре свега, Црква аи и читав поститургијски контекст у којем живи.
Материјани храмови, архитектура, језик, писмо и књижевност, сикарство,
музика, фиософија, наука, оичаји, фокор, руштвено и поитичко
уређење, етос и ментаитет… Све оно што називамо црквеном прошошћу
и што рестаурирамо и чувамо по музејима, манастирима и црквама, читаво, у нашем сучају, српско насеђе. Све је то некаа стварано као нова
вреност, оригинана и непоновива, – својеврстан „траг“ есхатона у
времену. Саа је то за нас нешто „старо“, „траиционано“ и „прошо“,
међутим, за онашње генерације ио је то јеан креативан и инвентиван
чин аеко испре свога времена.
О свему реченом свеоче помесне Цркве у Јеаи, Срији, Русији, Румунији, Бугарској, Грузији, међу Арапима (у Израеу), у Египту, Етиопији,
у новије време у Аанији, на Аасци и у Јапану (руска мисија), међу црн
цима у Африци (јеинска мисија) ит. Ко свих њих Христос је осоен
и њихов (црн, косоок, жут и са свим оканим карактеристикама), те га
рецептују на свој начин, при чему остаје исти и непроменив, очуваног
и неокрњеног иентитета Сина и огоса Божијег.
***
На крају, можемо упитати: а и је могућа и потрена нова инкутурација
Јеванђеа у Срији, јер многи сматрају а је Црква завршиа своју примарну мисију: формирани су језик, писмо, аштина, манастири, цркве,
национани иентитет у аекој и авној прошости, а што све престава
признату кутуру и траицију у Срији. Остаје само а се риживо сачува, археоошко-музејски рестаурира, испита и евентуано преожи као
прототип за копирање и на томе затим стане. Укоико је Црква у Срији
завршиа своју инкутурацију, преостају јој маргинаизација, смештање у
архив и закучавање у музеј и порту. Ако је већ све створиа у прошости,
остаје јој још само а изнова копира саму сее и још више а окоштава.
На коме је а изграи и формира нову кутуру у Срији и није и
она (кутура) исцрпеа своје могућности и приижиа се крају? Можемо и Цркву поново критички поставити vis-a-vis српској кутури и
понуити јој атернативу? а и је новој физици, генетичком инжињерингу,
нанотехноогијама и роотици, новом сикарству, архитектури, новој
српској поезији и роману, музици, фиософији, руштву, ментаитету и
новим треновима у Срији уопште потрена нова – инкутурација?
Оговор Цркве на ова питања је потвран и може се ишчитати у тезама
које смо ове истаки.
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Towards the new Enculturation (the orthodox vision)

T

he work gives a concise historical review of creating the culture that
Christianity brought into the world. The Church acted in Hellenic milieu.
Christianity in the form of church, respected the cultural forms and had
christened and transformed them. It was much the same in the case of the
christening of Slavs.
The work tends to emphasize that a culture comes to life through the act of
the Holy Spirit who introduces Christ into the time, space, nation and culture.
Eshaton creates values, in other words, culture is a product of a creative process
which aspires to the Infinity i.e. The Kingdom of God.
Considering that nothing is finished yet, Holy Ghost will, through the
creation of Church, continue to act and have creative influence on the further
development of civilization.
In Serbia, it is on the Church to give shape and create new values and also
to integrate with all cultural aspects for the purpose of Christianization and
at last – the salvation.
Key words: enculturation, Christ, culture, language, liturgy, Logos, eshaton,
heritage, national identity, ethos

