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Abstract: Овим раом жеимо а покажемо значење термина ух и уша у по-
саницама светог апостоа Пава, оносно како апосто Паве сагеава те 
огосовске термине. Раи што свестранијег разумевања и разјашњења ове те-
матике, овај ра започећемо изагањем терминâ из перспективе старојеинске 
фиософије. Покушаћемо а преко најзначајнијих и најреномиранијих фиософа 
ове епохе, Патона и Аристотеа, опремо и сазнамо шта је за њих ух, а шта уша. 
Занимиво за нашу тему је и значење термина у старозаветном Божјем откривењу, 
јер је оно значајно за цеокупно схватање ове огосовско-историјске проема-
тике. Раом жеимо а истражимо и то а и је Свети апосто Паве, користећи се 
овом терминоогијом, имао у виу човека као цеокупно, као ихотомо ии три-
хотомо иће. Истраживање ће помоћи нам а схватимо престојећу огосовску 
неоумицу, по питању оноса дух и душа.
Key words: ух, уша, апосто Паве, посаница, Дух Свети, Патон, Аристоте, 
живот, сооа.

1. Уво

Како исмо говории о овој изузетно компексној и изазовној теми, мо-
рамо најпре сагеати термине ух и уша кроз оређени историјско-

временски контекст. Почећемо о Старојеинске фиософије у којој ћемо 
разматрати значење термина ух и уша. Затим, кроз старозаветно Божје 
откривење, покушаћемо а искажемо и оговоримо на значење поставених 
термина (ух и уша). Значајна, многоројност старозаветног искуства 
посужиће нам као поога — основа, како исмо оговории самом изазо-
ву ове тематике. Само мноштво назива који се појавују у Старом завету за 
ушу иће нам свакако о користи како исмо правино поимаи схватање 
Светог апостоа Пава везано за термине ух и уша. Ова ва термина (ух 
и уша) кроз историју развоја хришћанске цркве, и развоја огматских ис-
тина оприносиа су за развијање разноразних неоумица. У наше скромно 
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разматрање поазићемо о сееће поставке каа се говори о уху и уши, 
ко светог апостоа Пава; а и Он каа спомиње термине ух и уша има 
у виу јеинственог човека ии увои ихотомију ии трихотомију!? Ого-
вор тражећи на ово питање оређује основну претпоставку овог раа. Што 
се тиче сватања уха и уше у јеинској фиософији опширнији приказ 
изнећемо у наставку раа.

1.1. Значење термина ух и уша у Старојеинској фиософији

Значење термина ух и уша, покушаћемо а појаснимо уз помоћ знаме-
нитих преставника Старојеинске фиософије. Питагора је заступао учење 
о сеии уше.1 Неки неопатоничари и хришћански апоогети користе 
„преазак из јеног теа у руго“ што је прецизно, аи рогоатно.2 Учење 
о сеии уше је најакше ојаснити као развијени оик примитивног 
веровања у сроност уи и животиња-звери, веровање којег се Питагора 
приржавао. Ово веровање најчешће је повезано са системом тауа који се 
оноси на извесну врсту хране, а Питагорино правио је и најпознатије по 
прописивању разичитих оика узржања.

Знатно пре Питагоре, Таес из Миета, веровао је у „ушу света“. По-
том је учење о светској уши Таесу, сасвим изричито приписао Аетије, 
користећи стојичку фразеоогију коју је нашао у свом непосреном извору 
и иентификујући светски ум са Богом. Затим, Цицерон говори како је Таес 
сматрао а постоји ожански ух који је све ствари уоичио из вое.3 Јеан 
о истакнутих фиософских мисиаца по питању оноса уха и уше, каже:

О тренутка каа је човечанство осего појам „уха“ и окучио уховну 
реаност, што је први учинио Херакит и његови савременици из Иније 
као и јеврејски пророци, а потом много јасније јеинска и хришћанска мисао, 
заправо ником није пошо за руком а јенозначно ореи разику између 

„уха“ и „уше“ тако а и се мога повући тачна граница између ових веју 
оасти. Ге се заправо „завршава“ „уша“ и ге почиње оаст „уха“? Не-
решено је остао још јено, са прехоним тесно повезано питање: а и је 

„ух“ нешто што припаа мени, мом ваститом унутрашњем животу, што му 
је иманентно, ии је он у оносу на мене нешто сасвим руго, ругачије, тј. 
нешто мени трансценентно? […] Пре свега, оиста не постоји јенозначна, 
тачно оређена граница између „уше“ и „уха“.4

1 В. „Pythagoras and Pythagoreanism“, Chatolic Encyclopedia, прегеано 28. 3. 2011. на: http://
www.newadvent.org/cathen/12587b.htm; „Pythagoras and the Pythagoreans, Fragments and 
Commentary“, прегеано 26. 3. 2011. на: http://history.hanover.edu/texts/presoc/pythagor.
htm.

2 В. Barnet, Džon, Rana Grčka filosofija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004, 
115–116.

3 Уп. Barnet, Džon, н. д., 65.
4 Франк, Лувигович, Сејмон, Недокучиво, Онтолошки увод у философију религије, Право-

савни огосовски факутет, Београ, 2010, 206–207.
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Као што примећујемо, термини ух и уша, зааваи су приично прое-
ма, и овоии о разноразних неоумица, прииком њиховог разграничења 
и ојашњења.

Патон износи три оказа о есмртности уше. Покушаћемо а их опи-
шемо на најјеноставнији начин.

Први оказ. Око нас постоји вииви и невииви свет. Логично је сма-
трати а је први ижи теу, које је вииво, а руги уши, која је невиива; 
и пошто се вииво мења и умире, ок је невииво непромениво и вечно, 
самим тим ће и уша ити непроменива и вечна.

Други оказ. Супротности не могу а коегзистирају у истоме. Aко је тео 
топо значи а је у њега уша Иеја топог. Ако се охаи то је зог тога што 
је Иеја ханог замениа Иеју топог. Биће живи јер има ушу. Ако умре 
то значи а је Иеја смрти истераа Иеју живота, оносно ушу.

Трећи оказ. Пристаице еристике, уметности оповргавања неке тврње, 
истините ии не, коју су примењиваи софисти, твриe су а је немогуће 
оћи о спознаје, навоећи ва сучаја: ако неко не познаје спознају не 
може се схватити како је могуће, нашавши је, а је препозна; а ако је већ 
познаје она се не разуме зашто је потрено а је тражи. По Патону, човек 
препознаје спознају пошто је она већ унутар Душе. Другим речима, спознаја 
и иа анамнеза, оносно оик сећања, поновно проистицање оних ствари 
које смо усвојии у претхоним животима. Значи за Патона, тео је при-
времено уточиште уше. При свакој смрти уша мења свој ом — тео. Она 
се пење, оносно спушта у хијерархији живота.5

Каа Аристоте каже „уша“ треао и ити опрезан: није реч о есмртној 
и естеесној уши, већ о јеној компоненти инивиуе, поееној на три 
еа: вегетативни, чуни и рационани, која се рађа и умире зајено са теом. 
Између уше и теа постоји онос материја — форма, као а је уша права 
форма теа. Аристоте замиша свет попут пирамие на чијем се ну на-
азе теа ез форме, оносно ружна материја, ок је на врху Бог, тј. форма 
ез материје. Што више ие према горе, универзум се усавршава преазећи 
из материје у Бога и форма поприма све истанчаније карактеристике. От-
уа поеа на три разичите врсте уша: вегетативну, чуну и рационану. 
Бике посеују само прву, животиње прву и ругу, а човек све три врсте. Сва 
три типа уше умиру зајено са теом, аи учествују у вечном животу путем 
размножавања. Најнорманија функција сваког живог ића је а рађа ру-
го живо иће сично сеи. И пошто нијено живо иће не може а опстане 
иентично и јено, уући а пропаа (стари), учествује у вечности у гра-
ницама својих могућности и настава а живи, не у самом сеи, већ у ићу 
сичном сеи и не као инивиуа, већ као врста.6

5 Уп. De Krečenco, Lućano, Istorija Grčke filosofije od Sokrata nadalje, IP Svetovi, Novi Sad, 1993, 
93–96; в. Platon, Dela, Fedon ili o duši, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd, 2002, 
175–245.

6 Уп. De Krečenco, Lućano, н. д., 115–116; в. Aristotel, O Duši, Nagovor na filosofiju, Naklada 
naprijed, Zagreb, 1996, 413a–414a; 412b, 30–37; в. Gregorić, Pavel, „Aristotel o diobi duše“, 
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Ко Патона и Аристотеа виимо а се човек састоји из уше и теа. Па-
тон говори како је уша есмртна и вренија у оносу на тео. Тео се узима 
на неки начин као препрека уши. Може се рећи а је тео тамница уши. 
Ко Аристотеа, међутим, примећујемо а је уша смртна као и тео, што 
значи а са смрћу теа умире и уша. Чини се а су ова ва става заступена 
ко Патона и Аристотеа имаи веиког уеа у формирању погеа на 
онос и реацију ух и уша.

1.2. Значење термина ух и уша у Старом завету

Значајно је истаћи а се мисаони систем старих Јевреја у много чему ра-
зикује о нашег, анашњег. Моерно оразовање увои анашњег човека 
о самог почетка у категорије апстрактног размишања. За разику о овог 
нашег мисаоног система, чији су корени из античке Јеае, ко Јевреја, као 
старих Семита, имамо веома развијену фантазију и непосрено ожива-
вање стварности која их окружује. Неспосоност, оносно несконост а 
фиософски, критички расуђују чиниа их је сконим сиковитом начину 
мишења. За Јевреје мишење значи читаву стварност, цеовитост, ок за 
моерног човека (нарочито запањака) мишење је више разагање цео-
витости, њено анаитичко разеење и свођење по оређене појмове.

Значајно је приметити и то, а се човек сасвим ругачије схвата у Све-
том Писму у оносу на анашњу савремену науку. Запажамо а, у Старом 
Завету тумачење човека је ругачије него у јеинској миси. Човек, у суш-
тини, није оређен прироом по сеи, својом психосоматском грађом и 
материјаним светом који га окружује. Човек се става у границе оноса, 
што престава упућеност на ругога. Човек је оно што јесте, што постоји 
само у оносу. Овај онос и упућеност су ичносни — преставају ичност, 
Творца Бога, на коју је човек упућен, а егзистенцијано оствари свој начин 
постојања. Човек је резутат ичносног ствараачког чина Божјег, оносно 
призива Божјег у ичносно зајеничарење. Зато човек постоји само у оносу 
са Богом. Бити ез Бога значи ити ез живота. Дах Божји, јесте могућност 
живота, јесте уша човекова. „И уну му у нос ух животни: и поста човек 
уша жива“ (Пост 2, 7).7 „Комаање човека на ве оасти постојања (тј. ића), 

Prologomena VII/2 (2008), 133–151; в. Ларше, Жан-Ко, Теологија тела, Братство Светог 
Симеона Мироточивог, Врњци–Треиње, 2005, 17–26.

7 „И начини, каже, Бог човека, прах узевши о земе и уну у ице његово ах животни. По-
што је говорио уима који не могаху а чују ругачије него што смо ми моги, /Мојсеј/ се 
изразио тако груо, а и а и нас поучио а човекоуе Божје пожее а тај који је сазан 
из земе има совесну суштину уше која то иће и показује као савршено и ез мане. И 
уну, каже, у ице његово ах животни. Дах је, каже, сазанога из земе аровао живот-
ном енергијом и то му саза суштину уше. А потом оае: И поста човек уша жива. 
Онај који је начињен о праха, примивши ух и ах живота, поста каже уша жива. Шта 
значи то — уша жива? Деатна, она чији су теесни уови потчињени њеним ејствима 
и који сеују њеној жеи…“ — каже Свети Јован Затоусти. Свети Јован Затоуст, Свети 
Јефрем Сиријски, Бажени Августин, Свети Симеон Нови Богосов, Нека буде светлост, 
Шестоднев, Тумачење књиге постања, Бииотека ораз светачки, Београ, 1998, 97.
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на ва ’кваитета’ постојања, не среће се у учењу Старог Завета. Само јено 
развајање може постојати: развајање човека о Бога“.8 Значи, постоји јена 
могућност изора: између Бога, живота и теа, оносно смрти.

Речју „уша“ Сеамесеторица су превеи јеврејски израз „nephesh“ (не-
феш), који се тиче јеног еа човековог ића — уховног, насупрот матери-
јаном, аи означава цеокупног човека као јеинствену конкретну ипостас 
(ичност). Човек постаје „уша жива“, што значи а је уша суштина чове-
ковог ића, оик и форма. „Међутим, старозавјетни појам нефеш има још 
читаво оие значења и спаа у ре ријечи с највећим ројем значења у ок-
виру иијских списа. Нефеш може а значи: гро, жријео, врат, воа ии 
жуња, живот, ична заменица ЈА ии сопство“.9 Отуа уша жеи храну 

— „овај се никакви хе огаио уши нашој“ (Бр 21, 5), ива премет мржње 
— „који мрзи ушу Давиову“ (2Сам 5, 8), сама се гневи и мрзи — „а не и 
уарии на вас уи гневне уше“ (Су 18, 25), живи у савезу уави — „уша 
овога везана је за ушу онога“ (Пост 44, 13), паче, нариче и тугује — „уша 
ће моја пакати тајно зог охоости ваше“ (Јер 13, 17), аи и умире — „а и 
уша моја умра са ушама правеника“ (Бр 23, 10). Душа се поистовећује са 
теом чак оте а се сматра крву жртвоване животиње — „само пази а не 
јееш крви; јер је крв уша, па не јеи уше с месом“ (Пон. зак 12, 23). На ос-
нову употрее израза „уша“ виимо а се ово оноси на цеокупног човека и 
јасно је а је Старом Завету непознато јеинско уаистичко поимање човека.

Поре речи „нефеш“ (уша) у Старом завету постоји још некоико антро-
поошких термина, међу које спаају: ух, тео и срце. И они, као и нефеш, 
имају више значења. Дух има читаво оие значења и може а значи: „узур-
кани вазух, вјетар, животна сиа, ах, ух (у смису спознаје) и снага вое. 
Његово најочитије својство је моћ“.10 У Старом завету се ух не оживава 
као посено, засено иће. Он се аје човеку о стране Бога. Важно је на-
гасити а се човек кроз старозаветно преање посматра као психофизич-
ка цеина, те из тога можемо закучити а је искучена свака могућност 
антропоошке ихотомије ии трихотомије. Биијски писци не уазе у 
суштину човекове ити, нити је покушавају систематски изожити. Овим 
појмовима се не означавају еови, него аспект цеог човека.

Даке, старозаветна антропоогија посматра човека као цеину, цеовито 
иће, иако у иијским списима сусрећемо термине ух, тео и уша. Кроз 
њих се човек геа као јеинство.

У аем изагању покушаћемо а оговоримо шта значе термини ух и 
уша погеом из новозаветне перспективе, и то по учењу светог апостоа 
Пава.

8 Јанарас, Христо, Метафизика тела, Бесеа, Нови Са, 2005, 20.
9 Куат, Рооу, „Схватање загроног живота кроз старозаветну историју“, Богословље 

XLIII/1–2 (1999), 14.
10 Н. д., 20.
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2. Шта за апостоа Пава значе речи ух и уша?

Како исмо се авии овом проематиком морамо прво а виимо у ком 
контексту Свети апосто Паве употреава реч „уша“, а у ком „ух“. Затим, 
треао и се позаавити са још некоико значајних питања која нам ова 
тема отвара, а то су: Да и апосто Паве по ушом поразумева цеокупног 
човека ии само његов јеан ео? Да и је уша нешто вреније, узвишеније 
о самог теа? Ако су уша, тео и ух суштински засени, разичити ее-
менти, на који начин се ујеињују? Ова тема нам заиста отвара мноштво 
питања на која ћемо покушати а оговоримо. Оговоре за ова еикатна и 
компексна питања тражићемо у посаницама апостоа Пава.

Реч „уша“ је јена о најсоженијих у Биији и хришћанској књижевности. 
Тако уша има многа значења и у Светом Писму и у светоотачким списима. 
Прево Сеамесеторице (Септуагинта) је употреио реч уша (грч. психи, 
ψιχή) а и превеи јеврејску реч „нефеш“, иначе термин са много значења. 
Иако се све што посеује живот, свака животиња, назива ушом, уоичајено 
је а се у Светом писму она оноси на човека.11 Душа означава начин на који 
се у човеку појавује живот и не оноси се само на јеан сегмент човекове 
егзистенције тј. уховни, као супротност вештаственом, него означава васце-
ог човека као јеинствену живу ипостас.12 Апосто Паве пишући о Приски-
и и Акии, каже: За мој живот (ὐπέρ τῆς ψυχῆς μου) своје вратове поожише 
(Рим 16, 4). У овом сучају, а и у низ ругих термин уша је употреен у 
значењу, живот. У посаници Соуњанима, апосто Паве се мои: „Сам Бог 
мира а вас посвети потпуно, и васцеи ух ваш и уша и тео а се сачува 
ез порока за оазак Госпоа нашега Исуса Христа“ (1Со 5, 23). У овом сти-
ху није реч о човековој трострукој структури, јер је термин ух употреен 
а означи агоат Божју ии харизму, у смису агоатног ара, коју прима 
уша.13 Оно што је ове упечативо јесте постојање разике између уше и 
теа. Свети Јован Јеванђеист пише у свом Откривењу: „Виех по жртвен-
ком уше заканих за реч Божју и за свеочанство Јагњетово које имаху“ 

11 Занимиво становиште износи нам Свети Васиије Веики у Осмој есеи на Шесто-
нев, по питању уше човечје и уше животињске: „Нека пусти из сее ушу живу. Зашто 
зема пушта из сее ушу живу? Да и ти научио у чему је разика између уше животиње 
и уше човека. Саа сушај наук о уши есовесних животиња. Писано је, наиме, а је 
уша сваке животиње у крви; но крв, ка се згусне, претвара се у тео; а тео каа истру-
и разаже се у зему; отуа се може закучити а је уша животињска нешто земано. 
Нека зема, аке, пусти из сее ушу живу. Погеај само како су међусоно повезани 
уша и крв, крв и тео, тео и зема […]“. Свети Васиије у Деветој есеи на Шестонев 
говори нам о оести уше: „Има, међутим, и у нама прироних врина којима уша тежи, 
маа томе није поучена о уи, већ се то наази у самој њеној прирои. Јер, као што нас 
нијена есеа не учи томе а мрзимо оест, већ по прирои имамо оојност према 
свему што нам је на штету, тако и уша има некакву урођену сконост а се укања о 
за. Наиме, свако зо је оест уше, а врина је исто што и зраве […]“, Свети Васиије 
Веики, Шестоднев, Бесеа, Нови Са, 2001, 202–203, 231–232.

12 Уп. Вахос, Јеротеј, Православна психотерапија, Ораз светачки, Београ, 1998, 91–92.
13 В. Рим 5; 1Кор 12.
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(Откр 6, 9). Занимиво је запазити а реч уша има многа значења у Светом 
писму. Ова реч се користи како и означиа васцеог (цеокупног) човека 
и уховни еемент човекове егзистенције, исто као и живот који постоји 
у човеку, икама, животињама и свим тварима причасним животворној 
енергији Божјој. Значи, живот је у зајеници са Богом, ван те зајенице на-
ступа пропаивост и смртност. Осмотримо саа како се у Биији кори-
сти термин ух. Постоји мишење а је ух само руга реч за израз уша. 
Међутим, није тако! Биија јасно износи а се изрази ух и уша оносе на 
разичите ствари. У чему је разика? Каа су писаи о уху, писци Биије 
користии су јеврејску реч ruah ии грчку реч (πνεύμα). Само Свето писмо 
износи значење тих речи: „[…] Узмеш и им [Јахве] ух [ruah], умиру, и у прах 
се свој враћају“ (Пс 104, 29). У посаници Јаковевој примећујемо: „[…] тео 
ез уха [πνεύμα] је мртво […]“ (Јак 2, 26). Значи, ух у овим стиховима озна-
чава, указује на нешто што аје живот теу. Без уха тео је мртво. Зато се 
[ruah] не превои у Биији само као ух, него и као ах, тј. животна снага. 
Рецимо, Бог се ораћа Ноју речима: „Јер ево пустићу потоп на зему, а ис-
треим свако тијео [створење] у коме има уша жива [је ах живота] [ruah] 
[…]“ (Пост 6, 17). Према томе, ух указује на невииву сиу, искру живота 
која сва створења оржава у животу.

Свети апосто Паве у својој посаници Риманима износи: „Невоа и 
туга на сваку ушу човјека који чини зо, а најприје на Јуејца и Јеина“ (Рим 
2, 9). Невоа и туга јавају се у човеку, у уши човековој као посеица паа. 
У овом стиху се не говори а уша човекова пати као ео човековог ића, 
већ се оноси на потпуног човека, јер нам Свети апосто Паве у наставку 
показује и указује на Јуејца и Јеина као конкретна цеовита ића (ично-
сти), а не само на њихове уше.14 Затим, износи апосто Паве: „Свака уша 
а се покорава вастима које ваају, јер нема васти а није о Бога, а васти 
што постоје о Бога су установене“ (Рим 13, 1). Реч уша и у овом сучају се 
употреава а и означиа васцеог човека.15 Покоравање вастима, оноси 
се на човека као цеовито иће, сично је као и у Старом завету ге се каже 
а човек поста уша жива. Значи, сваки човек и треао а се покорава 
вастима, јер су васти ате о Бога. Значајно је, и примећујемо а се уша 
покорава, пати, тугује, а то су све уске осоине, тако а је тешко говори-
ти а је уша узвишенија и вренија о теа, што не можемо закучити из 
учења апостоа Пава. Иако говори о уши, не сматра је засеном, не сматра 
је еом човека, већ се по њом поразумева цеокупни човек.16 У посани-
ци Другој Коринћанима свети апосто Паве каже: „А ја призивам Бога за 
свјеока на своју ушу […]“ (2Кор 1, 23).17 Затим, у истој посаници износи: 

14 Уп. Поповић, Јустин, Тумачење посланице Римљанима светога апостола Павла, Даар 
и Богосовија Света Три Јерарха, Сриње, 1998, 21; в. Mac Doland, William, Komentar No
voga zavjeta, drugi svezak Djela — Filipljanima, Euroliber, Zagreb, 1999, 113.

15 В. Вахос, Јеротеј, н. д., 93.
16 Уп. Поповић, Јустин, н. д., 89–91; в. Mac Doland, William, н. д., 163–164.
17 „[…] уше ми — сично призвање у 11, 31; 12, 19; усп. с Рим 9, 1; Га 1, 20. Павао се позива 
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„А ја ћу вро трошити и истрошићу се пуно за уше ваше, иако вас ја ови-
ше уим, а ви ме мање уите“ (2Кор 12, 15). Апосто Паве рине се за све 
уе, и зато се троши и истрошиће се пуно проповеајући Јеванђее Хри-
стово, ео спасења. И воан је а сви уи познају кроз њега Христа, јер 
како сам каже: „Не живим више ја него у мени живи Христос […]“18 и својим 
примером показује ео истине, спасоносно ео Христово.19 Свети апосто 
Паве у посаници Фиипанима износи: „Јер немам никога тако сроне 
уше који и се ринуо за вас“ (Фи 2, 20). Сви смо „сроне уше“ јер смо 
створени по оразу Божјем, створени смо Христоики, ичимо на Христа и 
зато нас привои апосто Паве Богу, јер смо Божји, синови Божји.20 У поса-
ници Јеврејима апосто Паве истиче: „Јер је реч Божја жива и јеотворна, 
оштрија о свакога восјекога мача, и проире све о разиое уше и уха, 
згоова и сржи, и суи намјере и помиси срца“ (Јевр 4, 12). И ае, у истој 
посаници апосто Паве износи: „А правеник ће о вјере живети; ако и 
оступи, неће ити по вои уши мојој. Ми, међутим, нисмо о оних који 
оступају на пропаст, него о оних који вјерују на спасење уше“ (Јевр 10, 
38–39). Реч Божја је посена реч, еотворна реч која учвршћава и утврђује. 
Божја реч је реч живога Бога и она проире у све поре човековог ића. Она је 
нит која повезује сво човечанство у јену хармонију. Она проире у највеће 
уине уског ића и најскривеније еове човековог живота. Иако се чо-
век састоји и о уше и о уха, он је ипак хармонија, цеина.21

2.1. Теесни човек и уховни човек

Свети апосто Паве у посаници Првој Коринћанима каже: „А теесни 
човек не прима што је о Духа Божјега, јер му се чини уост и не може а 
разуме, јер се уховно разгеа“ (1Кор 2, 14).

Ко је теесни човек? То је човек који остаје при својој човечанској при-
рои, који неће а је оожи, а је Богом оогати, човек који остаје само при 
своме уху уском и неће а му оа Духа Божјега. То је човек који каже: 
тео сам и само тео. Јеном речју, то је човек ез Бога. Такав теесни човек 
не прима Духа Божјега, за њега је све то гупост, уост. Зато такав човек 

на Бога као на свјеока у Рим 1, 9; Фи 1, 8; 1Со 2, 5. 10. Те присеге свјеоче о Павовој 
енергичности у говору и страственој прирои. То је и иа уоичајена реторичка фигура 
[…]“, Barrett, Kingsley C., Novozavjetni komentari, Tumačenje Druge Pavlove poslanice Korin
ćanima, Dobra vest, Novi Sad, 1988, 98–99.

18 В. Га 2, 20.
19 В. Поповић, Јустин, Тумачење посланице Прве и Друге Коринћанима светог апостола 

Павла, Манастир Ћеије, Београ, 1983, 273–274, 456; в. Mac Doland, William, н. д., 255, 
299; в. Barrett, Kingsley C., н. д., 327–328.

20 В. Поповић, Јустин, Тумачење посланице Филипљанима светог апостола Павла, Мана-
стир Ћеије, Београ, 1986, 49.

21 В. Hewitt, Tomas, Novozavjetni komentari, Tumačenje poslanice Hebrejima, Dobra vest, Novi 
Sad, 1986, 79, 147–148; в. Mac Doland, William, Komentar Novoga zavjeta, treći svezak Kolo
šanima — Otkrivenje, Euroliber, Zagreb, 2001, 196, 224.
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не прима Богочовека Христа, Његово Јеванђее и све што Он са соом о-
носи и открива. Не прихвата ни Богочовечанско Тео Његово, Цркву Божју. 
Дух уски само преоражен и препорођен Духом Христа може а препо-
зна оно што нам је аровано о Духа Божјега. Оно што нам је аровано о 
Бога можемо разумети само каа примимо Духа који је из Бога, јер се све то 
уховно разгеа.22

Насупрот теесном човеку стоји уховни човек. То је човек који је примио 
Духа Божјег, Духа Светог. Он Духом Светим и испитује уине Божје, које 
су у Христу Богочовеку и зна шта је „уина и ширина и висина“ Христа и 
свега Христовог.23 Он Духом Светим стиче оно што око уско не вие и ухо 
не чу, и у срце уско не ође: оогаћује се Христом у свему, у свакој муро-
сти и разуму, у сваком знању и у свакој речи.24 Јасно је а се Духом Светим 
постаје уховни човек. Дух Свети сјеињује уховног човека са Христом и 
такав човек постаје храм Духа Светога.25

2.2. Дух човечји и ух Божји

Свети апосто Паве у посаници Првој Коринћанима износи: „Јер ко о 
уи зна шта је у човеку, осим уха човекова који је у њему? Тако и у Богу 
шта је нико не зна осим Духа Божјег“ (1Кор 2, 11).

Тајна човековог ића сакривена је у Богу Логосу — Христу. Јеино је 
Овапоћени Бог Логос, Богочовек Христос открио не само тајну Бога него и 
тајну човека. Отуа се Богочовеком најое и најсавршеније познаје човек. 
Дух човеков је извор свега човековог самосазнања и знања. Јеино Он (ух) 
зна шта је у човеку. Тако и у Богу нико не зна шта је осим Духа Божјега. „А 
нама је Бог Духом својим; јер Дух све испитује, и уине Божје“ (1Кор 2, 10). 
За спознају Христа Бог аје Духа Светога, Духа Истине и открива нам све 
„уине Божје“. „Имате познање о Светога, и знате све“26, знате све што чо-
век може знати о Богу, о свету, о човеку, о животу, о вечности. На ан свете 
Пеесетнице Дух Свети је открио светим Апостоима сву Христову тајну.27 
Дух Свети реаизује тајну Богочовека Христа, немогуће је сагеати Духа 
Светог ез Христа, као и Христа ез Духа Светога. Из те перспективе не 

22 Уп. Поповић, Јустин, Тумачење посланице Прве и Друге Коринћанима светог апостола 
Павла, Манастир Ћеије, Београ, 1983, 29–30; в. Свети Јован Дамаскин, Источник знања, 
Философска поглавља, Тачно изложење православне вере, Јасен, Београ–Никшић, 2006, 
308–309; в. Зизјуас, Јован, Јелинизам и хришћанство, Хришћански кутурни центар, 
Београ, 2008, 70–72; в. Mac Doland, William, Komentar Novoga zavjeta, drugi svezak Djela 

— Filipljanima, Euroliber, Zagreb, 1999, 185.
23 В. Еф 3, 17–19.
24 В. Еф 1, 8; 1Кор 1, 5.
25 В. Поповић, Јустин, н. д., 30; в. Тушев, Аверкије, Православно тумачење Новог Завета, 

Приручник за изучавање Светог Писма Новог Завета, Бииотека ораз светачки, Бео-
гра, 2006, 534.

26 В. 1Јн 2, 20; в. Mac Doland, William, н. д., 184.
27 В. Поповић, Јустин, н. д., 26–27.
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можемо човека сагеати ез Бога, нити пак Бога ез човека, зато је Хри-
стос Богочовек.

Свети апосто Паве каже: „Јер ако се тим језиком моим Богу, мој ух 
се мои, а ум је мој ез поа. Шта треа, аке? Моићу се Богу ухом; а 
моићу се и умом; хваићу Бога ухом, а хваићу и умом. Јер ако агосиам 
ухом, како ће онај који заузима мјесто оичног вјерника рећи амин на твоје 
агоарење, ка не зна шта говориш“ (1Кор 14, 14–16). Ове је значајно при-
метити а апосто Паве не говори о уху као посеном еу човековог ића, 
већ говори о конкретном човеку који мора имати ичносни онос са неким 
а и тај неко оговорио на његово агоарење. Говорећи о моитви можемо 
извести а се ове раи о Литургији у којој свако мора а учествује. „Ци је 
а се помоћу уховних арова ух човечији сјеини са Духом Светим. Она 
се ух човечији опођује оним што је ожанско и есмртно, и оноси роове 
ожанске и есмртне“.28 И ух и ум живе моитвом, за зајеницу, Евхаристију. 
Моитва Евхаристије је њихов мето живења и сазнања. Дух човечји, човек, 
јеино моитвом у Литургијској зајеници наази свој прави, свој вечни пут.

Битно је а нагасимо и сеећи стих у коме апосто Паве каже: „Тако 
је и написано: Први човјек Аам постае уша жива, а посењи Аам ух 
који оживује“ (1Кор 15, 45). Посењи Аам је Богочовек Христос. Нови 
Аам, Христос је ух који оживује и никаква га смрт не може уити. Он 
је Васкрсење и првина тог Васкрсења. Он (Христос) је нови начин живота, 
гаранција а ћемо и ми Васкрснути ако живимо у зајеници са Њим. „Дух 
животворни“ оживује уско тео својом есмртношћу и вечношћу, ожив-
ује и преоражава ово „теесно тео“. „Аи није прво уховно него ушевно, 
потом уховно“.29

Без Духа Светога и агоатне помоћи Божје човек није спосоан а ишта 
Христово правино схвати и оцени. Дух Свети све оживује и он је у свакој 
Христовој речи. Сужа Новом завету јесте сужа Богу Поеитеу смрти, 
Богу који Васкрсе и Васкрсава, Богу Спаситеу. Сужећи таквом Богу ми 
сужимо својој огоикости, својој есмртности, својој вечности, сужи-
мо своме васкрсењу, своме вечном просавењу. Зато је та сужа раост у 
Светоме Духу.30 „Који нас и учини спосоним а уемо сужитеи Ново-
га Завјета, не сова него Духа, јер сово уија, а Дух оживује“ (2Кор 3, 6).31

28 Поповић, Јустин, н. д., 199.
29 В. 1Кор 15, 46; в. Поповић, Јустин, н. д., 237–238; в. Mac Doland, William, н. д., 241.
30 В. Рим 14, 17.
31 „Ка сово и Дух схватамо на тај начин као уску, оносно ожанску, активност, сијеи 

реченица: јер сово уија, а Дух оживује. Упореи Рим 8, 2 (реигија која се остварује 
кроз Исуса Криста, оносно вјера у Духа који аје живот) с тумачењем; такођер Рим 8, 6 
(Брига у првом реу о тијеу вои у смрт, ок рига о Духу вои према животу и миру) 
[…]“. Barrett, Kingsley C., н. д., 127.
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2.3. Дух Свети као „ар“

Цеокупна тајна Христова је у Духу Светом. Што је Христово остварује 
се јеино помоћу Духа Светог. Свако Христово ео, чуо и мисао, својом 
стварношћу и остваривошћу свеочи о Духу Светом. „Божанско само Ду-
хом Светим постаје човечанско. Нееско само Духом Светим постаје чо-
вечанско“.32 У свим значајним моментима Христовог живота наазимо и 
Духа Светог. Прииком Овапоћења, Овапотио се о Духа Светог и Марије 
Дјеве; каа је ојавио своје Божанство ојавио Га је Духом Светим;33 каа је 
открио тајну своје чуотворне еатности и ожанске свемоћи указао је на 
Духа Светог;34 каа је основао Цркву основао ју је Духом Светим, затим при-
иком Крштења, Васкрсења ит. Свети апосто Паве износи занимњивост 
у корист прехоно реченом, ге каже: „Зато вам ајем на знање, ко Духом 
Божјим говори не каже: Анатема на Исуса! И нико не може рећи: Исус је Го-
спо, осим Духом Светим“ (1Кор 12, 3).

Апосто Паве навои разичитост арова (сужи) у Цркви Божјој, ок 
је Дух јеан и исти. „Разичити су арови, аи је Дух исти. На свакоме се 
аје пројава Духа на корист. Јер јеноме се аје кроз Духа ријеч мурости; а 
ругоме ријеч знања по истом Духу; А ругоме вјера истим Духом; A руго-
ме арови исцјеивања истим Духом; A ругоме чињење чуеса, A ругоме 
пророштво, A ругоме разиковање ухова, A ругоме разични језици, A 
ругоме тумачење језика. А све ово чини јеан и исти Дух, ијеећи свакоме 
понаосо како хоће“ (1Кор 12, 4. 7–11). Свети апосто Паве говори о Духу 
Светом као трећем ицу Свете Тројице.

Човек као несавршено иће стоји као твар према Творцу — Богу. Твар — 
ограничена и несавршена, пропаива, Творац — езграничан и савршен, 
вечан. Као творевина човек мора ити ограничен. Дух Свети као треће Лице 
Свете Тројице је езграничан по свему, јер је Бог. Сви арови његови су 
езгранични, ескрајни. Но у Њему, они (арови) су при свој разноикости 
јено; у мноштву јеинство, у јеинству мноштво. Дух Свети сјеињује раз-
ичите арове у јено ожанско јеинство. Иако разичити арови, Он их 
сјеињује у јено свето, саорно и црквено јеинство. Да, арови Духа Све-
тога су разичити, аи су сви у јеном теу — Цркви. „Јер као што је тијео 
јено и има уове многе, а сви уови јенога тијеа, иако су многи, јено су 
тијео, тако и Христос“ (1Кор 12, 12). Сви извиру из јеног извора и сви су-
же јеном циу, за сужу у Христовом Теу — Цркви.35

О вечне користи је човеку само оно што је ожанско и есмртно и вечно. 
Дух Свети је Дух Мурости, ко њега има ожански је муар. Разивена као 
огосна сиа у свету, та се мурост у свој пуноћи својој јавиа у ицу Бого-
човека Христа, те је Он мурост о Бога и мурост Божја. И ми примисмо о 
32 Поповић, Јустин, н. д., 155.
33 В. Јн 1, 32–34.
34 В. Мт 12, 28.
35 В. Поповић, Јустин, н. д., 157–165; в. Mac Doland, William, н. д., 224.
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тог Духа „који је о Бога, а знамо шта нам је аровано о Бога“.36 И истинско 
знање је ар Светога Духа, оно се и аје по истом Духу. У Богочовечанском 
теу, Цркви су „све ризнице знања скривене“.37 Живећи у Цркви уи живе 
у Христу и са Христом, и оогаћују се „у свакој речи и у сваком знању“.38 И 
вера је ар Светога Духа, зато се и аје Духом Светим. Зашто је и вера ар? 
Зато што оухвата Богочовека Христа и његово вечно Јеванђее. Вера је 
„по Духа Светога“.39 Зато се Христос вером усеава у срца уска.40 Наче-
ник и Свршите вере је сам Госпо Христос.41 Све што није о вере грех је.42 
Дух Свети аје нам и ар исцеивања о свих оести, оести греха. Зато 
Спасите шаући своје апостое на прву пропове Јеванђеа аје им овај 
ар, а исцеују о сваке оести и сваке немоћи.43 Чуотворство је ар Духа 
Светог. Чуотворство је творење вое Божје у царству нужности. Деатност 
Бога и ожанских сиа у нашем свету постао је нешто неоично и туђе, 
страно, натприроно и неприроно. Јеванђеским чуотворством ми се вра-
ћамо правој прироности прирое, њеној Богосазаности. Чинити чуа је за 
Богочовека Христа прироно. За нас натприроно, за невернике неприро-
но. То Јеванђеско чуотворење је ар Христов преко Духа Светога. Про-
роштво је ар Духа Светога. Пророштво је ожанско презнање, провиђење, 
претказање о стварима и огађајима уућности. Тако, пророштво не ива 
по своме казивању, тј. по уској памети и речи, нити по уској вои, него 
научени о Светога Духа говорише свети Божји уи.44 Разиковање ухова 
је ар Духа Светога. То је спосоност човекова а распознаје шта је о Бога, а 
шта није. Другим речима, то је разиковање ора и за у свему и у свачему, и 
у свету као цеини. Разични језици су ар Духа Светога, први ар Цркви на 
ан Пеесетнице. Тим аром је најпре Дух Свети ојавио и посвеочио при-
суство у Цркви. Дух Свети је ујеините језика. Он ојавује јено Јеванђее 
на разичитим језицима и тако све уе и нарое ујеињује у Госпоу Христу, 
привои их спасењу. Сви су уховни арови о Духа Светога, оносно потичу 
о јеног извора. Иако су разичити, они сачињавају јену огочовечанску 
цеину и хармонију. Јеним Духом ми се сви крстисмо у јено тео и сви се 
јеним Духом напојисмо. Дух Свети сјеињује све верне у јено тео, Цркву. 
Он је изграите Цркве. Духом Светим се уграђујемо у тео Цркве; њиме се 
крштавамо у јено тео, тео Цркве, постајемо сутеесници Христови. Даке, 
Духом Светим постајемо Христови, чанови Цркве. Тамо ге је Дух Свети 
тамо је и Христос, а ге је Христос тамо је и Дух Свети. Јеном речју, ту је и 

36 В. 1Кор 2, 12.
37 В. Ко 2, 3.
38 В. 1Кор 1, 5; Еф 1, 8.
39 В. Га 5, 22.
40 В. Еф 3, 17.
41 В. Јевр 12, 2.
42 В. Рим 14, 23.
43 В. Мт 10, 1.
44 В. 2Пт 1, 20–21.
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Света Тројица. Крштењем у име Свете Тројице живимо о Оца кроз Сина у 
Духу Светоме. Духом Светим сви сачињавамо јено тео, тео Христово. У 
Цркви се остварује јеинство сваког чана Цркве у Христу кроз Духа Свето-
га. Сви се јеним Духом напојисмо и Њиме јено постасмо.45 Апосто Паве, 
говорећи о Духу Светом, износи основе устројства Цркве, као и Његово ха-
ризматичко еовање унутар Теа Цркве, из ових оконости, уога човека 
унутар Цркве Божје не оноси се на јеан сегмент његовог ића, већ на њега 
цеокупног, човека као цеовито иће, тако а из екисиоошке перспективе 
човек није повојено, разеено иће на више еова.

Свети апосто Паве у посаници Ефесцима каже: „Старајући се а чу-
вате јеинство Духа свезом мира: Јено тијео, јеан Дух као што сте и по-
звани у јену нау звања својега: Јеан Госпо, јена вјера, јено крштење, 
Јеан Бог и Отац свију, који је на свима, кроза све, и у свима нама“ (Еф 
4, 3–6). Занимиво је на овом месту приметити како апосто Паве реч 
„јеан“ понава и то сеам пута. У три наврата открива нам Тројичног Бога 
(јеан Дух — 4. стих, јеан Госпо, тј. Госпо Исус Христос — 5. стих и јеан 
Бог и Отац Свих — 6. стих) ок преостаа четири сарже еементе нашег 
хришћанског живота, повезаног са Светом Тројицом. Постоји јено тео зато 
што постоји само јеан Дух. То јено Тео је Црква, тео Христово, а своју 
јеинственост угује Духу Светом, који орави у Њему и аје Му живот. На-
шем хришћанском позиву припаа јена наа, јена вера, зато што постоји 
само јеан Госпо Исус Христос који је јеини премет наше вере и нае.46 
Постоји само јеан хришћански ом који укучује све нас, јер постоји јеан 
Бог и Отац, а то је Црква која нас све сјеињује. По Духа Светога је у свакој 
ороти, правености и истини.47 Ове апосто Паве говори о Духу Све-
том као о јеном ицу Свете Тројице, који чини Цркву, сакупа је и саира, 
и чини а сваки човек уе јеинствена и непоновива ипостас.

* * *

Значајно је напоменути а апосто Паве назива анђее уховима што 
виимо из овога: „А за анђее говори: Који чини анђее своје уховима и 
суге своје паменом огњеним. Нису и сви они ухови за сужење, који се 
шау а суже онима који ће насијеити спасење?“ (Јевр 1, 7. 14). Сужење, 
а не ваање уога је свих анђеа.48

45 В. Поповић, Јустин, н. д., 166–167.
46 В. Stott, John R. W., Novozavjetni komentari, Tumačenje Pavlove poslanice Efežanima, Dobra 

vest, Novi Sad, 1986, 129–133; в. Mac Doland, William, н. д., 335–336; в. Теофан Затворник, 
Тумачење посланице светог апостола Павла Ефесцима, Каенић, Крагујевац, 2010, 188–
194.

47 В. Еф 5, 9; в. Stott, John R. W., н. д., 174–176.
48 В. Hewitt, Tomas, Novozavjetni komentari, Tumačenje poslanice Hebrejima, Dobra vest, Novi 

Sad, 1986, 49–55; в. Mac Doland, William, Komentar Novoga zavjeta, treći svezak Kološanima 
— Otkrivenje, Euroliber, Zagreb, 2001, 186–187.
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2.4. Дух Свети као собоа

Свети апосто Паве у посаници Другој Коринћанима значајну ствар из-
носи: „А Дух (Свети) је Госпо; а гје је Дух Госпоњи онје је сооа. Сви 
ми пак који откривеним ицем оражавамо саву Госпоњу, преоражавамо 
се у тај исти ик из саве у саву, као о Духа Госпоа“ (2Кор 3, 17–18). Со-
они смо јер смо створени по ику Божјем. Бог је сооан, те и ми, ичећи 
на Бога, угеајући се на Бога, постајемо соони. Сооа се изражава као 
начин постојања; постојим као човек зајенице, као ичност. Без ругога 
сам ништа, јеноставно гуим свој начин постојања. Ге је Дух Свети, Дух 
Госпоњи, ге је Христос ту је и сооа. Постајемо соони животом у 
Светој Тројици, а то је итургијски живот, живот у Царству Божјем. Христос 
и Дух Свети оавају зајено са Оцем ео спасења и ту је јеина истинска 
сооа. Грех и све што је о греха јесте јено стварно ропство за човека, а 
Христос и све што је о Христа јесте стварна сооа за човека.49 „Стојте, а-
ке, у соои којом нас Христос осоои, и не ајте се опет у јарам ропства 
ухватити“ (Га 5, 1). Ми смо кроз Јеванђее на сооу позвани, само а та 
наша сооа не уе на жеу теесну. „Јер сте ви, раћо, на сооу позвани; 
само не сооу за угађање тијеу, него а из уави сужите јени ругима“ 
(Га 5, 13). Пре нашом сооом је вечни ик Христов ка коме морамо те-
жити. Њиме се преоражавамо јер наш крајњи ци јесте формирати у сеи 
оичје Христово — саоразити се Христу.50 То преоражење наше је уг и 
непрекиан повиг на који смо призвани а растемо у човека савршеног, у 
меру раста висине Христове.51 И на том путу ми се стано преоражавамо 
из саве у саву, као о Госпоњега Духа. Јер нас Дух Свети и вои и увои 
у све тајне Христовог живота. Њиме уи постају Христоики и постижу 
ожански ци свога постојања.

Затим свети апосто Паве каже: „А онај који нас је аш за ово и сазао, 
јесте Бог, који нам је и ао заог Духа“ (2Кор 5, 5). Бог нас ствара за есмрт-
ност, за вечни живот. То се показује тиме што и сам Спасите Госпо Исус 
Христос ође а нас спасе. Створени о Бога огоики, ми смо још таа о-
ии заог Духа, заог Тројичног Божанства. Духом Светим оачимо се у 
есмртност, Дух Свети нас осоађа, постајемо соони. И Дух Свети који 
је у нама гаранција је нашег спасења, освећења, оожења, и тиме гаранција 
и „насества“ Божанског вечног царства и аженства и живота.52

Свети апосто Паве у посаници Ефесцима истиче: „У којему и ви, 
чувши ријеч истине, јеванђее спасења вашега, и повјеровавши у Њега, 

49 В. Поповић, Јустин, н. д., 298–299; в. Barrett, Kingsley C., н. д., 136–140.
50 В. Га 4, 19; в. Поповић, Јустин, Тумачење посланице Галатима светог апостола Павла, 

Манастир Ћеије, Београ, 1986, 66–67, 70–78; в. Теофан Затворник, Тумачење посланице 
светог апостола Павла Галатима, Каенић, Крагујевац, 2010, 245–247, 267–269.

51 В. Еф 4, 13.
52 Уп. Поповић, Јустин, Тумачење посланице Прве и Друге Коринћанима светог апостола 

Павла, Манастир Ћеије, Београ, 1983, 327; в. Barrett, Kingsley C., н. д., 168–169.
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исте запечаћени оећаним Духом Светим, који је заог насества наше-
га, за искупење тековине, на похвау саве његове“ (Еф 1, 13–14). Ми смо 
чуи Реч истине која се назива и Јеванђеем нашега спасења и тако ива-
мо запечаћени Духом Светим. Сигурност а Бог еује у животима својих 
уи ата је Духом Светим, који је у 13. и 14. стиху назван трима именима 

— „оећањем“, „печатом“ и „заогом“. Он је пре свега „Дух оећања“ јер је Бог 
кроз старозаветне пророке и Исуса Христа оећао а ће Га посати, што је 
и учинио на ан Пеесетнице. Друго, Свети Дух није само Божје „оећање“, 
него и Божји „печат“. Печат је ознака васништва и вероостојности. Треће, 
Свети Дух је Божји „заог“ ии јемство, чиме се он оавезује а ће свој наро 
овести о вечне аштине, јеванђески речено, а нас увее у раост госпо-
ара својега (нашега).53

У посаници Риманима свети апосто Паве износи сееће: „Никакве, 
аке, саа осуе нема онима који у Христу Исусу живе по тијеу него по 
Духу. Јер закон Духа живота у Христу Исусу осоои ме о закона гријеха 
и смрти. Да се права закона испуни у нама који не живимо по тијеу него 
по Духу. Јер који су по тијеу тјеесно мисе, а који су по Духу уховно […] 
Ако и живи у вама Дух Онога који је васкрсао Исуса из мртвих, Онај који 
је поигао Христа из мртвих оживјеће и ваша смртна тјееса Духом својим 
који живи у вама […]“ (Рим 8, 1. 2. 4–16). Дух Свети осоађа човека о роп-
ства греху, ропства смрти и увои га у нови живот, а то је живот у Хри-
сту, живот у царству Божјем. Дух Божји, Дух Свети јесте живот. Хришћани 
хое по Духу, зато што их је Христос испунио Духом Светим, Духом живо-
та и тиме осооио о закона греха и смрти. Духом Светим постајемо си-
нови Божји, крштењем постајемо нова твар — синови Божји који живе по 
Духу, а не по теу. Постати син Божји јесте гавни ци живота у Христу. 
У зајеници са Христом гајимо нау и имамо оказ а ћемо сви васкрсну-
ти, јер је и сам Христос васкрсао. Мртва теа хришћана васкрснуће сиом 
Светога Духа, зато ми живимо у Духу Светоме и очекујемо коначну поеу 
на смрћу кроз васкрсење. Христос је гаранција нашег васкрсења. „Овај Дух 
свјеочи нашему уху а смо јеца Божја“ (Рим 8, 16). Из овог стиха виимо 
а нас Дух Свети увои у синовство Божје. Увои цеокупног човека, а не 
само јеан његов ео. Да је то заиста тако, а апосто Паве не поразуме-
ва по „ухом“ само јеан ео човековог ића виимо из његовог учења о 
васкрсењу. Оживеће цеокупног човека. Ци човеков је а постане христо-
ики, а заоије пооије и оствари сику по којој је створен, а то постиже 
Духом Светим, животом у Христу, животом у Цркви. Дух Свети нас осоађа 
и у Њему смо сви соони а животом у Теу Христовом остваримо свој 
соони начин постојања, а то је Царство Божје. Царство Божје је раост у 

53 Уп. Stott, John R. W., н. д., 41–45; в. Mac Doland, William, Komentar Novoga zavjeta, drugi sve
zak Djela — Filipljanima, Euroliber, Zagreb, 1999, 343–344; в. Теофан Затворник, Тумачење 
посланице светог апостола Павла Ефесцима, Каенић, Крагујевац, 2010, 62–69.
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Духу Светоме.54 Човека, можемо на основу свега реченог ко светог апостоа 
Пава, посматрати из перспективе Свете Тројице.

3. Закључак

Свети апосто Паве кроз своје учење у посаницама посматра човека 
као психофизичку цеину, те је искучена свака могућност ихотомије ии 
трихотомије. Он не уази у суштину човековог састава (ити), нити је поку-
шава систематски изожити. Овим појмовима се изаже аспект читавог чо-
века. Значи, учење апостоа Пава посматра човека као цеину, јеинствено 
психофизичко иће, ок сусрећемо термине ух, тео, уша. Апостоу Пав-
у је страно и учење о есмртности уше и сеии уша, што смо виеи у 
старојеинској фиософији. Он настава а развија старозаветну траицију 
га се човек огеа као цеовито иће које стоји у ичносном оносу према 
Богу. Према апостоу Паву јеини начин живота, вечног живота је живот 
у Христу и са Христом, живот у наи на васкрсење. Живот вечни се огеа 
животом у Цркви, Теу Христовом које изоражава царство Божје. Човек се, 
аке, геа као јеинство и то је смисао учења апостоа Пава. Све фазе чо-
вековог живота уврштене су у процес преоражаја „у Христу“ и суже свом 
истинском циу — а то је сава Божја.
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Spirit (πνεύμα) and soul (ψιχή) in the Epistles of St. Paul

Through his teachings in the Epistles, St. Paul the Apostle looks at man as a psy-
cho-physical entity and rules out any possibility of dichotomy or trichotomy. 

He does not enter into the essence of a man’s composition (being), nor does he 
try to systematically expose it. Through these concepts he tries to express man’s 
being as a whole. Thus the teachings of St. Paul the Apostle view man as a whole, 
a unique psycho-physical being, while using the terms spirit, body, soul. For St. 
Paul the Apostle, teachings about immortality and movement of the soul were 
aberrant as we could see in old-Hellenistic philosophy. He continues to develop 
the Old Testament tradition through which man is shown as an integrated being 
that has a personal relationship with God. According to St. Paul the Apostle, the 
only way to live life and attain eternal life is to live life in Christ and with Christ, 
life in the hope of resurrection. Eternal life is reflected through the Church, the 
Body of Christ, which depicts the kingdom of God. Man is thus seen as a whole 
being, which is the point of St. Apostle Paul’s teaching. All phases of human life 
are incorporated in the process of transformation „in Christ“ and serve their true 
purpose, which is to glorify God.

Key words: spirit, soul, Apostle, Paul, epistle, Holy Spirit, Plato, Aristotle, life, 
freedom.
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